
  06.03.2007  1  מועצה מ� המניי�

  סבא � עיריית כפר
   64/15�10/07 'פרוטוקול מס

  )06/03.07 (ז" תשסז אדר"ט, ילישמיו� ש, מישיבת מועצה מ� המניי�

  :משתתפי�
  ראש העיר     חמו                  �יהודה ב� 

  ראש העיר/ס                ד יעקב אוחיו� "עו       
  ראש העיר/ס          ד עמוס גבריאלי"עו       

  ראש העיר/ס                           בנימי� כברה      
  משנה לראש העיר  רינה פז                                     
    משנה לראש העיר  ר  בוקי ציש                    "ד       

  חבר המועצה   ח�                     �שה אב�מ           
  חבר המועצה   אריה אברה                     

       חבר המועצה  וב               ד יפתח אלג"עו
       חבר המועצה  גל                          �גיא ב�   

   חבר המועצה   ר אמיר גבע                  "ד    

  חבר המועצה    אבינוע  גרנות                  
  חבר המועצה    צחק יואל                         י

  חבר המועצה    אברה  מולה                    
  חבר המועצה  עמיר  מילר                       

  חבר המועצה                     שמעו� פר"
  
  

                           :חסרי�

  משנה לראש העיר  ר סיימו� גולדמ�              "ד                                               
  חבר מועצה  יואל ברו#                                                                
   חבר מועצה  אריק לויטה                                                            

                    

   

  

                  :נוכחי�

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

   מבקר העירייה  אליעזר פיירשטיי�              
   יועצת משפטית  קר� קדמי                            

  דוברת העירייה                              לי ליבר
  "עלומי "ל פנימיית "מנכ      בני הוברמ�
   ל"מנכ/ע      מיכל טל

  

       
  



  06.03.2007  2  מועצה מ� המניי�

  

  סבא �עיריית כפר
  64/15�10/07. פרוטוקול מס

  )7.2003.060 (ז" אדר  תשסז"ט, ילישמיו� ש, שיבת מועצה  מ� המניי�ימ

  :על סדר היו�

  

  "עלומי�"סיור בפנימיית *  

  

  .שאילתות.  1

  

  .הצעות לסדר.  2
  

 בהתא� לנוהל 2007אישור קריטריוני� לקבלת תמיכה עירונית בשנת הכספי� . 3

  .התמיכות החדש

  

  .החברה הכלכלית בנושא הפארקאישור תוספת להסכ� ע� .  4

  

  .ערבות העירייה לחברה הכלכלית למת� הלוואות זמניות לעמותות נתמכות.  5

  

 לעניי� גביית קנסות  מנהלת הכנסות העירייה כפקיד גביה,דבורה הררי' מינוי הגב.  6

   .חניה



  06.03.2007  3  מועצה מ� המניי�

דה לבני אני בראש וראשונה רוצה לפתוח בדברי תו. ערב טוב וברוכי  הבאי : חמו�יהודה ב�

את הקריירה הציבורית שלי . יחד ע  כל הסגל' עלומי 'ל "הוברמ� מנכ

אני רוצה לפתוח בתודה על האירוח והכנסת . 'אוני 'התחלתי יחד אתו ב

בטר  נתחיל בישיבת המועצה אנחנו נראה איזה שהיא מצגת . האורחי 

אבל בטר  אני רוצה לקד  בברכה חמה קבוצה של . שתוצג על ידי בני

קבוצה של מנהיגי  ? ככה זה מוגדר, נכו�. יגות צעירה לתחו  המוניציפלימנה

צעירי  בני העדה האתיופית מכל רחבי האר" שבחרו היו  באמצעות יוזמה 

להיפגש ע  מספר נושאי תפקידי  , של מיכל טל לבוא ולהתארח אצלנו

אנחנו שמחי  לארח , ואני שמח מאד לארח אות  פה. ברשות המקומית

מי מבי� , אני פונה לחברי המועצה, כמוב� שא . שיבת המועצהאתכ  בי

לשאול אות  על מהות התפקידי  , החברי  שירצו להיפגש את  בסו*

וג  א  לא יזדמ� לה  מבחינת ,  ה  מאד מאד ישמחו לשמוע–לספר , שלכ 

אני סמו# ובטוח , חברי המועצה, קוצר הזמ� את  תוכלו להחלי* פרטי 

 בניסיו� הרב שנצבר על יד  כדי שיעבירו אליכ  שתוכלו להיעזר בה 

  .מהניסיו� ומהידע הזה ותוכלו לממש אותו בישוב שלכ 

 בטר  נעבור לשמירת וראיית המצגת אני רוצה לשלוח בש  חברי המועצה   

אריק לויטה חבר .  דברי תנחומי  לאריק לויטה על כ# שאביו השבוע נפטר

אביו של אריק היה דמות . אני מתכוו�מבי� האורחי  , מי שלא יודע, המועצה

איש , היה מבי� מייסדי פלוגת הסדר�, סבא�ציבורית ידועה מאד בעיר כפר

אד  שתר  רבות כמעט בכל , שפעל רבות למיסוד מוסדות ההסתדרות בעיר

ביו  שישי האחרו� הוא הל# לעולמו ואני שולח בש  . תחו  ציבורי כא� בעיר

ולחברי . ייה תנחומי  לאריק ולבני המשפחהחברי המועצה ובש  עובדי העיר

הוא יושב ברחוב השמעוני , מי שלא הספיק עדיי�, המועצה שירצו לנח 

  .בבקשה בני. ציו��בשכונת עובד ב�

כל הצוות שלנו וג  ילדי הפנימייה . קוד  כל אני שמח לארח אתכ  כא�  :בני הוברמ�

, זאת הזדמנות. בהקוד  כל תודה ר. יודעי  שאת  נמצאי  אתנו היו  כא�

שהוא , אני חושב שג  זה מאד מאד משמעותי וחשוב כמוסד שנמצא כא�
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שאכ� מועצת העירייה תבקר , חלק מתו# רשימת מוסדות של ראשית הישוב

ואני משוכנע שזה לחלק לא מבוטל מכ  שלא הכיר , קצת תתרש , תראה, בו

י  שיש מוסד אותנו זה הוסי* קצת ויתרו  ואנחנו ביחד צריכי  להיות גא

�לכפר. ילדי  של כולנו, ואלה ילדי ישראל, כזה שמטפל במי שנמצא אצלנו

היו  . 1943כא� משנת ' עלומי 'סבא יש לה חלק בעניי� הזה מעצ  היותו של 

ולטענת  , הייתה לנו הזדמנות להיפגש כא� ע  זוג שהגיע על פי יזמתנו

 מרגשי  מאד ממה והיו פה סיפורי , 1946 � ולא ב1943 �המקו  הוק  ב

  . ששמענו מה 

המאבק ע  הבריטי  ,  טרו  המדינהה מחבר אותנו להיסטוריה ארוכה שלוז  

ולמה הילדי  אז הגיעו ואחר כ# דר# , בשלטו� הנאצי  וההתגייסות לבריגדה

תהליכי  היסטוריי  של עליה אחרי קו  המדינה וילדי  פליטי השואה ועד 

ג כזה של שירות שאנחנו נותני  אותו עצ  היו  הזה ילדי  שזקוקי  לסו

  .'חבורת עלומי 'יש ספר שנכתב .  כא�

הכנתי מצגת תמציתית שמתארת קצת מה יש לנו כא� . אני לא אגזול מזמנכ   

זה בעצ  החלוקה , א  אנחנו מדברי  על מצגת.  מעבר למה שראית 

 255בס# הכל יש לנו בשנה הזאת . למסגרות ותתי מסגרות שיש לנו בפנימייה

יש שלוש מסגרות . זה פחות או יותר המספר משנה לשנה די קבוע. ילדי 

פנימיית היו  שביקרנו בסיור שנכנסנו שזו מסגרת קהילתית .  מרכזיות

הדבר המרכזי של . סבא ומהאזור�מכפר, שנותנת מענה למשפחות מהסביבה

המסגרת הזאת זה בשביל ילדי  שעדיי� למשפחות שלה  יש את הכוחות 

המודעות לתוכנית של אי הוצאת ילד לחלוטי� מהבית אלא לשמר את ואת 

ילד ולנסות להגיע למצב שבו ככל שנית� מהר יותר להחזיר את �הקשר הורה

  .הילד הביתה במלוא מוב� המילה

פנימייה יסודית יש בה . המסגרת השנייה היא מסגרת של פנימייה יסודית  

זה מתחיל משני . ייה מלאהילדי  שנמצאי  בתנאי פנימ,  ילדי 60היו  

בני הוא האורח . משפחתוני  שנמצאי  מחו" לגדר שלנו ברחוב נעורי 

הקבוע שלנו ע  פעילויות ולאחרונה בחגי  ולשמחות הוא מגיע ומשת* 
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הוא , בני כברה חבר מועצה שמגיע.  ועל כ# אני מודה לו, פעולה ע  הילדי 

  . 'ג� ועד כתה ובפנימייה היסודית יש לנו ילדי  מ. על הכייפק

 ילדי  מתבגרי  110. המסגרת השלישית היא מסגרת של פנימייה אזורית  

  .  בתיכוני 55 �  בחטיבות ו55 �שה  מתחלקי  ל

והחזו� , כמו כל ארגו� מתקד  בתקופה האחרונה ג  לנו יש חזו� שבנינו אותו  

שלנו הוא שאנחנו נהיה המסגרת המובילה בתחומה באר" לתת בית ח  

ומת� ... ב, באיכות, ואנחנו נתאפיי� בעדינות. תי לציבור הילדי  בישראלואכפ

  . במחויבות הציבורית ובחוס� טבעי, במסירות העובדי , שירות

קוד  כל אנחנו המסגרת הותיקה והמובילה לפיתוח והכנה , היעוד שלנו  

של הילדי  ... שירות איכותי ו, טיפול מקצועי, לנערי  שיקומיי  וטיפוליי 

חברה ללא כוונת רווח ' משע�'וכמוב� שאנחנו שייכי  ל.  משפחותיה ל

ששומרת פיננסית ועל זכויות עובדיה תו# יישו  מדיניות חברתית התואמת 

  . את ערכי ההסתדרות החדשה

אנחנו מהפנימיות הותיקות והמובילות של השירות לילד . קצת על עצמנו  

 אנחנו מדברי  על אותו מגזר יש פנימיות אחרות במדינת ישראל אבל. ולנוער

, של שירות שפע  זה היה שירות הסעד ולימי  זה הפ# להיות עבודה ורווחה

בתו# אג* הרווחה במשרד הרווחה יש ג  את אג* . ולאחרונה רק רווחה

 ילדי  שמושמי  7000 – 6000השירות לילד ולנוער ובמסגרת האג* הזה יש 

) הסוכנות(רי נוער של עליית הנוער ועל זה נוספי  כפ. בסידורי  חו" ביתיי 

מסגרות , ואולי מסגרות נוספות אליטיסטיות של מסגרות דתיות איכותיות

  .מה שנקרא, של פנימיות שהולכי  לש  מרצו�

כל זה . מסייע, תור , מכיל,  של הפנימייה זה לתת לחניכי  בית ח הצלחתה  

. טנציאל האישילשירות ולמיצוי הפו, בכוונה להוציא את הילדי  לעצמאות

השתלבותו החברתית בפנימייה ובבית הספר , הצלחת החני# בלימודי 

  .  ובקהילה בחיי  עצמאיי  ה  שלנו

ולעיתי  ג  מעבר , נמצאי  אצלנו ילדי  מג� מגיל חמש עד גיל שמונה עשרה  

הילדי  מוגדרי  כילדי  בסיכו� הזקוקי  לסידור חו" ביתי מסיבות . לכ#
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מה שברור . בסביבה וביחסי הגומלי� ביניה ,   בהורי לעתי, שמקור� בילד

  .שההגעה אלינו יוצרת לה  תנאי  טובי  להיכנס לשוויו� הזדמנויות חדש

א  . מעבר למה שכתוב כא�, יש לנו צוות מאד מאד רחב. התחו  הטיפולי  

אנחנו מדברי  על יחסי  של יחסי עובד לילד אז המספר הכמעט מדויק זה 

כשאנחנו מדברי  פה אחד על ארבע . וחצי ילדי  על משרהבסביבות ארבעה 

זה בהחלט מסגרת טיפולית , למי שהדברי  האלה אומרי  משהו, וחצי

   .נותנת את כל מה שהילדי  צריכי , עוטפת, תומכת

 או ,ובמה אנחנו שוני  מפנימיות אחרותהדברי  המיוחדי  שלנו מה   

אז . י  ביותר בתחו  שלנואי# אנחנו רוצי  להיות הטוב, במילי  אחרות

אנחנו החלוצי  וממובילי הדגל של עבודה ע  ההורי  ולהפו# את ההורה 

פע  פנימייה הייתה . לחלק מאד משמעותי בתהליכי העבודה ע  הילד

התוכנית . א  היה מגיע, פנימייה ופע  לפנימייה ההורה היה מגיע אחת ל

כולל , בוצות הורי כולל ק, הדרישות שלנו מההורי  להגיע לכא�, שלנו

  .כולל עבודה ע  ההורי , ...כולל טיפול , קבוצות הורי  לילדי 

ראית  בסיור הקצר שעשית  הרבה . כא� יש לנו דוגמא של עבודות פסיפס  

חלק זה עבודות של הורי  וילדי  שביצעו , מאד עבודות פסיפסי  על הקירות

�קשר הורהאת העבודות האלה במשות* כשהמטרה המרכזית היא להדק 

וככל שהקשר הזה ישתפר . זה מקור הבעיה וזו הבעיה שצרי# לטפל בה. ילד

אז יש לנו כא� עדות תירו" .  יש סיכוי טוב שתהיה הצלחה לכל התוכנית

  .לעשות את הדבר הזה

הפעילויות מאד . הקפיטריה שראית , דוגמאות של מועדוני  שיש לנו כא�  

חונכי  זה בעצ  משהו מאד .  חונכי דר#, דר# פעילות ספורט, מאד מגוונות

בעיקר , אנחנו טועני  שעבודה ע  מתבגרי .  מאד מאפיי� את התפישה שלנו

התופעה הזאת .  קשה יותר, הופכת משנה לשנה מורכבת יותר, ע  מתבגרי 

התפישה . כולנו מתמודדי  ע  הבעיה, בחטיבות, מוכרת ג  באג* החינו#

, נל# לכיוו� של פיתוח פעילויות יצירתיותשלנו אומרת שאנחנו בשעות הפנאי 

הדבר . שיכולה להוביל אותו למקו  טוב יותר, תעסוקה שמעניינת את הילד
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המרכזי או הציר המרכזי שמוביל את התפישה הזאת זה להכשיר את הילד 

בתהליכי . ליציאה לכיוו� עצמאות וחיי  עצמאיי  דר# התנסות בעבודה

בוצות ילדי  שתומכי  ילדי  קטני  יותר העבודה שלנו כא� יש לנו כא� ק

יש לנו מורי  צעירי  שמסייעי  . כחונכי  אישיי  ומתוגמלי  כספית על זה

את , יש לנו ילדי  שמפעילי  את הסוני פליסטיש�. לילדי  קטני  יותר

  .הקפיטריה

ויקט שהוא                       יש לנו פרויקט מאד מאד ייחודי שיצאנו אתו לדר# השנה והוא פר

שמשלב מלחמה בתאונות ' אור ירוק'ככה הוא מוגדר כפרויקט , מכונה

והתוצאה שהילד מקבל , התנדבות בקהילה מצד שני, הדרכי  מצד אחד

זה אומר . מההשתתפות שלו בתו# התהלי# הזה זה רשיו� נהיגה בתו  שנה

ולומדי  מלווי  , שהילדי  לומדי  תיאוריה כא� ולומדי  נהיגה כא�

על ידי , את הטסט, שאחרי שעברו את רשיו� הנהיגה, ופת הליווילתק

ובמקביל כל הילדי  . ע  הרכבי  שלה ' אמדוקס'מתנדבי  מחברת 

ואנחנו יכולי  לראות אות  כבר , במשמר האזרחי, מתנדבי  במשטרה

בכבישי  כשה  שותפי  לכל מיני מחסומי  בפעולות שהמשטרה מאפשרת 

ג  משלב , ג  יצירתי, א� משהו שהוא ג  מעניי�אז יש כ.  לילדי  להתחבר

ובסופו של דבר ה  ג  מתוגמלי  על , עניי� של הילדי  ומעסיק את הילדי 

  .העניי� הזה

יש כמוב� הרבה מאד חשיבה אי# משלבי  ילדי  היו  בתקופה שלנו   

  .בפעילות שתפרה אות  ותוביל לכיווני  חיוביי 

יש לנו פרויקט של . כאלה שיש לנו כא�והנה כא� יש רשימה של פרוייקטי    

 שמונה –מורי  צעירי  ,  שמונה ילדי –...  ,  שישה ילדי –חונכי  צעירי  

יש כמה ,  עשרי  ילדי –זה הפרויקט שאמרתי קוד  ' אור ירוק, 'חניכי 

יש קבוצת , פרויקט מיוחד בפני עצמו, בנות שמקבלות העצמה על ידי עדנה

בהזדמנות מי . יש לנו פינת חי מאד נחמדה. ילדי  שמתנדבת בפינת החי

יש . יש קבוצת אינטרנט.  שככה באקראי מגיע אלינו מוזמ� לבוא לבקר

שאלוני משוב לכלל ילדי הפנימייה לגבי שביעות הרצו� ואיכות השירות שה  
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יש לנו .  יש חוגי  וזהו זה, משהו שהוא שונה ממה שפע  אמרנו. מקבלי 

  .    נכנסי  לנעליי  במידות שלה וילדי... התייחסות מאד 

כא� מילה טובה . סבא�בתחו  הלימודי כמוב� שכל הילדי  לומדי  בכפר  

 70נכו� שמתוכ  יש .  ילדי 250סבא שמתמודדת ע  �למערכת החינו# בכפר

אבל זה בהחלט לא קל לקחת ילדי  ולשלב , סבא�ילדי  שה  תושבי כפר

  אלינו ע  פערי  לימודיי  ילדי  שמגיעי, אות  בתור מערכת החינו#

, לא קל, זה בהחלט לא פשוט. ולא ארחיב את הדיבור, ולעתי  ג  מעבר לזה

, ויישר כוח למערכת החינו# שמאפשרת את זה. ההתמודדות היא יו  יומית

יש . כל ילד שלנו הוא ג  ילד שלה . עושה את זה ברצו� טוב, עושה את זה

כולל . מעבר למה שאפשר לצפותבתי ספר שמשקיעי  בילדי  שלנו מעל ו

עושי  פעולות . מצוות באלפי שקלי �מצוות שעושי  לה  בר�ילדי בר

משהו שבמציאות החברתית שלנו היו  .  לטובת הילדי  עד כדי כ#

כשפותחי  את הטלוויזיה וקוראי  את העיתו� ורואי  רק ד  ופשע 

חשוב . יבוראז יש ג  דברי  מאד יפי  שלא מגיעי  לידיעת הצ.  ואלימות

שנדע שיש לנו מערכת חינו# משתפת פעולה ויישר כוח למערכת החינו# 

  .סבא�בכפר

. שיעורי עזר פרטיי . הילדי  מקבלי  כא� סיוע עוט* מלא. באשר לילדי   

יש לנו מורי  שלנו בבתי הספר שמגיעי  בבוקר ומשולבי  ש  במערכת 

לפעמי  , מה של הכתההחינו# כדי לסייע לילדי  שלנו שלא מגיעי  לאותה ר

. חוזרי  לכתה, אז הילדי  יוצאי  ומקבלי  את השיעור הפרטני, יש בעיות

וכ# אנחנו ביחד יד ביד מצליחי  להעביר את הילדי  האלה עוד גשר ועוד 

 אחוז מהבוגרי  90שמעל , בהכללה אפשר להגיד, גשר ובסופו של דבר

 דרגות וע  קומה אחרי זה מגיעי  לכא� ע  נשק וע , ל"מתגייסי  לצה

.  אחוז מהילדי  ניגשי  לבגרויות45, 50 �קרוב ל.  זקופה וזה עושה לנו טוב

וזה בהחלט .  אחוז משלימי  אחר כ25#,  אחוז מסיימי  ע  בגרות25

יש לקחת בחשבו� שלא כל הילדי  נשארי  . כתוצאה מזה שאנחנו משקיעי 

צאי  אצלנו שמונה אבל כא� יש ילדי  שנמ. כא� לאור# כל כ# הרבה שני 
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. תשע ועשר ושתי  עשרה שנה שמגיעי  אלינו בגיל ג� ויוצאי  מכא� לצבא

אז רק לחשוב ולהדגיש שאוי לנו שזה לא יהיה אצלנו ולא בביתנו ולא אצלנו 

ויש , אבל ילד כזה הוא באמת ילד ללא עור* משפחתי. ובכלל שלא יהיה

. י  וחוזרי  לקהילהאז יש ילדי  שמגיעי  לשלוש ארבע שנ. כאלה רבי 

  . אלה הנתוני  שקוד  תיארתי' המסיימי  בוגרי  שמסיימי  יב

יש . בס# הכל אני רוצה להגיד לכ  שיש לנו ילדי  שמשתלבי  יפה בקהילה   

כל מיני ... ילדי  מהפנימייה: פע  היו אומרי . שינוי בתודעה ובהתייחסות

 מוגני  יותר מהילדי  אני רוצה להגיד לכ  שהילדי  שלנו. סיבות למיניה�

כי ה  תחת , מוגני  יותר בהיבט של שימוש בסמי  ואלכוהול, בקהילה

ה  יוצאי  מכא� הרבה יותר מחוזקי  וע  עמוד שדרה להתמודד . שליטה

ולא פע  דברי  באמת שעלו אז בויכוח כזה או אחר . ע  הדברי  האלה

ת  גרי  את  במחלקת החינו# העזתי להגיד שבבניי� אחת עשרה קומות שא

. ואנחנו יודעי  מה קורה ע  הילדי  שלנו. לא יודעי  מה קורה אצל השכ�

כי ה  נמצאי  אצלנו תחת משקפת וה  , אנחנו יודעי  לגבי הילדי  כל הזמ�

ולכ� כשאני מדבר על . וה  מקבלי  ג  את הטיפול ואת הסיוע, במעקב

רוצה להגיד לכ  בתו# הקהילה אני ' עלומי 'סטיגמה ואני מדבר על ילדי 

  . בקומה זקופה שהילדי  שלנו בהחלט מתפקדי  בסדר ואנחנו גאי  בה 

אני רוצה לומר לכ  שנהנינו מזה ואנחנו . אני לא רוצה לעכב אתכ , לסיכו   

אני מקווה שג  את  תזכרו את הביקור הזה לטובה . נהנינו שאת  כא�

וג  להסתייע , ל רעיו�בכ, בכל עת, בכל עיתוי, ואת  מוזמני  להגיע בכל מצב

. בנו א  תרצו בכל מיני רעיונות שיכול להיות שכרגע לא צצי  ולא עולי 

את  , בתו# העיר ויש לה משאבי ' עלומי 'תזכרו שיש פינה כזאת שנקראת 

ג  , ג  לאיזה שה  אירועי , יכולי  לנצל אותנו ג  לאיזה שהיא פעילות

  .מה שיעלה מבור#. נותלהתחבר בצורה זו או אחרת ע  כל מיני רעיו

  .  אז תודה לכולכ   

בש  מועצת העירייה להביע ' משע�'לכתוב מכתב להנהלת , אני רוצה לבקש  :עמיר  מילר

  . את הערכתנו לא רק לסיור אלא לכל מה שקורה פה במוסד הזה
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 ר"קוד  כל בטר  נמשי# בסדר היו  אני רוצה לקד  בברכה את ד. בהחלט:  חמו�יהודה ב�

ל "עד לפני כמה ימי  והיו  סמנכ' מאיר'מנהל בית החולי  , ידסו�אהוד דו

, אבל לפני כ�.  דוידסו�ר"ד מיקי שר* שהחלי* את ר"דואת , קופת חולי 

כש  שאנחנו נוהגי  במועצת העירייה תמיד . לפני שנתייחס לחילופי הגברא

כי  באופ� ישיר על סמלמרות שה  לא נ, לציי� את מוסדות הציבור בעיר

אבל שיתו* הפעולה יוצא מגדר הרגיל שיש ע  פנימיית , סבא�ריית כפרעי

החל , ה  מעורבי  מאד, כפי שציי� בני קוד . וע  אנשי הצוות' עלומי '

, סבא�מבני ועד אחרו� המדריכי  וכל מה שנעשה במערכת החינו# של כפר

במשפט אחד א  הייתי רוצה .  אסיפות הורי , ללוות תלמידי  באופ� פרטני

הייתי ' עלומי 'להגדיר את העשייה החינוכית והחברתית שמתקיימת פה ב

. כלפי כל ילד ונער שמגיע לכא�, אומר ההתייחסות הפרטנית לכל אד  ואד 

סבא שוב באה לידי ביטוי לכ# �אני חושב שבמלוא הצניעות התרומה של כפר

זה קרה הרבה , וזה לא קורה רק בשלוש שני  האחרונות, שהיא מחבקת

חוויתי חוויות אישיות , אני מכיר את הפנימייה הזאת עוד כשהייתי ילד. נילפ

והגיעו התלמידי  אז בזמנו רק ' גורדו�'כשלמדתי פה בבית הספר הסמו# ב

סבא לפני כחמש �אני חושב שעשתה נכו� מערכת החינו# בכפר. 'גורדו�'ל

ה שחילקה את כל התלמידי  בכלל בתי הספר ויצר, שש עשרה שני , עשרה

  .'עלומי 'סבא יחד ע  פנימיית �את האינטגרציה האמיתית בקרב ילדי כפר

, למסו# ל# ובאמצעות# לכל העובדי  הנפלאי , ברשות#, בני, אני מבקש  

אנחנו נביע ג  את הערכתנו והוקרתנו . ובהחלט ההצעה של עמיר  מתקבלת

# בהחלט תמסור לכל העובדי  את תודתנו ואני סמו. 'משע�'בפני הנהלת 

ובטוח שחברי המועצה ימצאו את הדר# ג  להיות מעורבי  פה ולנסות 

אני כבר יכול לומר שביו  שישי הקרוב בארוחת בוקר אני . לסייע בכל דר#

אני בהחלט מזמי� את כול  . אוכל פה ע  אשתי בבית הקפה שפתחת 

אנשי עסקי  שיבואו לכא� וה  ימצאו את . לעשות את פגישות העסקי 

  . זה אני בטוח, הדר# לתרו 

כפי שאת  , הלבבית, על הכנסת האורחי  החמה, תודה ג  על האירוח  
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, אני שמח מאד להיות פה תמיד אתכ  ואני בטוח שג  חברי המועצה. יודעי 

  .  סבא ג  כ��סגל ההנהלה המקצועי של עיריית כפר

  )לא שומעי (  :דובר

ל ההרכב האנושי שהחניכי  מביאי  א  היינו מרחיבי  על הפנימייה פה  וע:  חמו�יהודה ב�

אבל אני חושב שהשילוב בי� אגפי . לכא� היינו יכולי  לתפוס שטח נכבד

הוא פשוט דג  ודוגמא לאי# ' עלומי 'העירייה וכל השלוחות ע  פנימיית 

אני בהחלט מודה ל# על התוספת .   מוסדות ציבור צריכי  לעבוד ביחד

  . הזאת

את  יכולי  קוד  כל . ח ובעל הבית בורחאורח מזמי� אור, אי# אומרי   

אני בשבוע שעבר , אני רוצה ברשותכ  בש  חברי העירייה. להישאר פה

לא הייתי אומר ', מאיר'השתתפתי בערב פרידה שאורג� על ידי בית החולי  

אני יכול לומר שבמסגרת הניסיו� .  דוידסו�ר"דערב הוקרה ותודה ל, פרידה

 מעט ערבי  שהתקיימו כתודה והערכה המצטבר שיש לי השתתפתי בלא

אני חושב שיותר משעה וחצי או שעתיי  ישבנו . למנהלי  כאלה ואחרי 

. עוד ראשי רשויות, ג  אני, ר הסוכנות"ג  יו, ל קופת חולי "ג  מנכ, כולנו

לא הייתי , אני חושב שזה, פשוט לתמצת שבע שני  בפתיח של ישיבת מועצה

 דוידסו� בי� ר"ד מערכת היחסי  שנוצרה ע  אבל לא ממצה את, אומר  עוול

 דוידסו� באופ� אישי ר"דבי� , הנהלת בית החולי  לבי� הנהלת העירייה

אני יכול לומר שאחד הדברי  ששמתי לי למטרה כשנכנסתי לתפקידי . לביני

בבית חולי  . זה לנסות ולנצל את המשאבי  האיכותיי  שנמצאי  כא� בעיר

מעבר להו� האנושי ג  את ההו� של המוסד , יריש משאבי  אנושיי  למכב

א  זה כל האנשי  שיכולי  , א  זה המחלקות, א  זה המעבדות, כשלעצמו

. ואכ� כ# זה היה. לתת תרומה מאד מאד משמעותית למערכת החינו#

 דוידסו� הרגשתי שמעבר להיותו רופא ומנהל טוב הרגשתי ר"דוכשפנינו ל

הוא מהר מאד חיבק את . ח אבריו"כל רמשהוא ג  איש חינו# ואיש קהילה ב

סבא מגיעה באופ� פעיל ושוט* לבית �הרעיו� והיו  מערכת החינו# בכפר

יש היזו� חוזר בי� מערכת החינו# שלנו לבית הנהלת בית . 'מאיר'החולי  
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אני חושב שמעבר לשיתו* . 'מאיר'בי� כל הגופי  בתו# בית החולי  , החולי 

אני חושב שזה ער# , כל הלב משני הכיווני הפעולה שהיה באמת כשיצא מ

. והרבה ג  מעבר לכ#, סבא�מוס* שבית החולי  נת� למערכת החינו# בכפר

אבל בכל מה שהיה , אני חושב ששלוש שני  כאלה אינטנסיביות שהיו לי

ולא רק אתי אלא . זה היה בשיתו* פעולה מלא' מאיר'קשור לבית החולי  

  שעבדו מטע  העירייה אל מול בית בכלל ע  כל הגורמי  המקצועיי

באופ� קבוע הגיע לחדר המיו� ' ליונס, 'ג  ע  המתנדבי  של העיר. החולי 

  .'יעל, 'ועוד ארגוני מתנדבי 

אנחנו בדר# כלל .  דויסו� לשאת מספר דברי ר"דאני ברשותכ  רוצה לתת ל  

נוהגי  לתת איזה שהיא תשורת פרידה ממנהל מוסד אז נתתי את התשורה 

  . דוידסו�ר"דבבקשה . ערבב

קוד  כל אני רוצה להודות באמת מקרב לב לראש העיר ולכל . ערב טוב: אהוד דוידסו�ר "ד

חברי המועצה על הכבוד להופיע פה ולומר כמה משפטי  בפני הפורו  הנכבד 

, אני באמת חושב שהייתה לי זכות במש# שבע שני  לעמוד בראש מוסד. בזה

שהתבר# קוד  כל באלפי עובדי  מאד , חיי העיראני חושב מאד משמעותי ב

ובאמת סוד ההצלחה הוא לעול  ביכולת באמת . מאד אכפתיי , מסורי 

לרתו  ולהניע קבוצה כל כ# גדולה של עובדי  מכל המקצועות ומכל 

�אני חושב שבית החולי  הזה קוד  כל מרגיש חלק מהעיר כפר. הסקטורי 

,  משפחות2400הוא מפרנס . ביותר בעירהוא בוודאי ג  הארגו� הגדול , סבא

  .סבא היא מרכיב מאד מרכזי�אבל בוודאי שכפר, סבא�לא בוודאי מכפר

ועמדנו בזה ג  בשני  היותר קשות , אחד הדברי  שחשבתי שהוא מאד נכו�  

שבית החולי  הזה מעול  לא פיטר עובד ומעול  לא צמצ  שירותי  אלא 

אני חושב שעובדי בית . עית כל הזמ�הל# והרחיב ושיפר ג  את הרמה המקצו

החולי  עובדי  מתו# תחושת אחריות קוד  כל ומחויבות מאד גדולה 

  .לקהילה שבקרבה אנחנו נמצאי 

ואחד הדברי  שאני באמת גאה שיחד ע  חברי להנהלת , ראש העיר ציי�  

עשינו היה להבי� שאנחנו לא חיי  בקמפוס סגור אלא ' מאיר'המרכז הרפואי 
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בפני הקהילה שאנחנו , מנטלית קוד  כל אבל ג  פיזית, תוח אותוצרי# לפ

הפרויקט הזה באמת שמערכת החינו# . להרגיש חלק מהקהילה, חיי  בה

אני . מגיעה לאינו והתלמידי  שמגיעי  ומקבלי  ימי עיו� וימי התנסות

מוכרח להגיד לכ  שג  באופ� אישי שבאחד הימי  האלה פגשתי את הבת 

פע  רופא עיניי  ופע  רופא א* אוז� גרו� ובכל מיני , ורי שלי מקבלת שיע

ופתאו  היא מבינה בשביל כל כ# הרבה דיפרנציאלי  . מקצועות

יש מאחורי זה ג  יישו  , ואינטגרליי  ותורה כזאת ותורה אחרת ופיזיקה

ואני מבי� שככה ג  חשי  . ויש מאחורי זה ג  משהו שתור  לה לעתיד

  .עי  לבית החולי התלמידי  האחרי  שמגי

. השתדלנו לעשות עוד דברי  שאני מקווה שמשאירי  איזה שהוא חות   

וזה , החל משורה של הרצאות במקצועות שוני  שניתני  לתושבי האזור

הייתי בלא מעט מהערבי  האלה במקצועות . סבא שבאי �בעיקר תושבי כפר

ע להרבה וככה אפשר להגי. השוני  ואני חושב שראיתי כל פע  קהל אחר

  .מאיר'מאד אנשי  ולתרו  לה  מהידע שיש למומחי  שלנו בבית חולי  

הייתה הצעה לפתיחה של . ואני חושב שעשינו עוד מהל# אחד מאד משמעותי  

עד כדי כ# שה  התמלאו בקצב כזה שכמות , קורסי החייאה בחינ 

  .אז כל פע  נעצרנו ופתחנו שוב. המבקשי  עלתה על היכולת שלנו לתת

אני , מביני  את זה.                    כדי להראות שבאמת המחויבות לקהילה היא מעל לכל   

של , יחד ע  כל שאר העשייה העצומה של קידו  רמת שירות. היו , חושב

סבא כאחד �אני חושב שבצוות המרכז הרפואי הזה של כפר.  קידו  איכותי

, את  יודעי . תהמרכזי  שנמצאי  היו  באמת בקדמת הרפואה הישראלי

אנחנו יכולי  להגיד במדינה יש לנו הרבה פעמי  הרבה מאד הרהורי  על 

אבל אני אומר , אני לא יודע עד כמה את  חשי . חלק מהמערכות הציבוריות

לא רק , לכ  שמערכת הבריאות של מדינת ישראל היא מהטובות ביותר שיש

חנו נמצאי  ע  כל פרמטרי  שנמדוד נמצא שאנ. באר" אלא ג  בעול 

באמת בקדמת הרפואה העולמית והכל בזכות באמת אנשי  יוצאי  מהכלל 

שהיה לי את הזכות בשבע השני  האחרונות להיות חלק מה  וללוות 
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  .התקדמות של צוות

קבלנו . אני מוכרח ג  להגיד שג  בתחושה שלנו קבלנו משוב מאד חיובי  

אחרונות באמת אני בשלוש השני  ה. משוב כמוב� בלתי רגיל מראש העיר

לא מעט מחברי מועצת . הרגשתי שהעזרה היא ממש ברמה של חברות אישית

ראו באמת , אישי ציבור בעיר הזאת, העיר שיושבי  כא� וחברי  אחרי 

מאד התרגשנו . חלק מאד מאד אמיתי מהעיר הזאת' מאיר'בבית חולי  

י שיש הגעתי לש  ומצאת. שכשהוזמנו לקחת חלק בטקס של פתיחת הפארק

כי באמת , אני חושב שיש בזה משהו סמלי. הכינו לי כזו טוריה', מאיר'ע" של 

ג  כילדי  למדנו שזה משהו שמציי� שיש פה , לטעת ע" זה משהו מאד סמלי

  .א  אנחנו מתחברי  ע  העתיד, עתיד גדול לפנינו

בכלל . לחברי המועצה, אני באמת רוצה להגיד הרבה הרבה תודה לראש העיר  

  .תודה רבה לכ . סבא שתומכי  בנו ורואי  בנו מוסד ראוי�בי כפרלתוש

ומי .  דוידסו�ר"דאני רוצה באמת להודות ל. שנהיה חברי  ולא לקוחות :חמו�יהודה ב�

אני רוצה לומר .  מיקי שר* שנמצא לשמאליר"ד דוידסו� זה ר"דשמחלי* את 

י את זה  דוידסו� עוזב קבלתר"דשמאז שנודע לי ש, חברי המועצה, לכ 

אמרתי את זה ג  בשיחה בארבע עיניי  שמצד אחד יש . ברגשות מעורבי 

את השמחה שאד  מתקד  אבל מצד שני יש את החשש מי יבוא ואי# יהיו 

הייתה לנו . זו הפגישה השלישית שהייתה בינינו. מערכות היחסי  החדשות

לומר ואני רוצה . הכרות, פגישת עבודה, אתו פגישה של שעה וחצי שעתיי 

 ר"דלכ  שאחד הדברי  הנפלאי  שראיתי במהל# חילופי הגברא בי� 

הרצו� להעביר את התפקיד בצורה ,  מיקי שר* זה החפיפהר"דדוידסו� לבי� 

 שר* יונק כל ר"דומצד שני . בדחילו וברחימו ובצורה מאד מאד אחראית

  .ידיעה וכל שיתו* פעולה ע  כל גור  בבית החולי 

אנחנו נעשה את ,  דויסדו�ר"דכפי שעמדנו לצדו של , יקימ, אנחנו מבחינתנו  

ג  , אני סמו# ובטוח. כל שלעיל ידינו על מנת שתצליח בתפקיד החשוב הזה

ממה ששמעתי עלי# מהממוני  עלי# וג  מה שהספקנו להתרש  שנכוני  לנו 

ואנחנו את התרומה שלנו , הצלחה למרכז הרפואי. עוד הרבה שיתופי פעולה
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כמו שאמר פה . הי  הקטנה שלכ  תמיד נהיה זמיני  לתתלחלקת האלו

. לקוחות פחות, נשאר חברי  טובי , ח� חבר המועצה�קוד  משה אב�

כמה , בבקשה. אני בטוח שנצליח. לבנות, להרחיב, ושתצליח להרחיב בתנופה

  .מלי  לחברי המועצה שיכירו אות#

 דוידסו� היה שבע שני  ר"ד. קוד  כל תודה שהזמנת  אותי לכא�. ערב טוב  :מיקי שר*

אני שבעה ימי  בתפקיד ואני מבטיח לכ  שאני אדבר בהתא  , בתפקיד

  . למספר הימי 

 דוידסו� שהיה בי� השותפי  ר"דאני רוצה להודות ל. קוד  כל משהו אישי  

. 'כללית'יש הרבה מוסדות ב. אני לא אומר את זה במקרה. למינוי שלי כא�

,  כראש אג* תכנו� של שירותי בריאות כלליתאני מסיי  תפקיד ארבע שני 

וזה אחד המוסדות . ממש היטב, ותאמינו לי שאני מכיר את הקופה מצוי�

מוסד , שאני חושב שא  הייתי צרי# לבחור אז הייתי בוחר במוסד הזה

אני , ואני חושב שבית החולי . מוסד שיש לו מרכזי מצוינות, שנמצא בפיתוח

ה לי שאני כמעט שנה אחרי שבוע מאד ונדמ, אומר לכ  אחרי שבוע

למרות שאני שבוע בתפקיד אבל . מאד משפחתי, בית חולי  ח . אינטנסיבי

  . יש לי הרוש  שאני מכיר את ראש העיר כבר כמה שני 

אני חושב שזה מאד עוזר . אז קוד  כל תודה על הכניסה החמה הזאת  

יש .  בבית חולי אני כ� מזמי� אתכ  ללדת , לגבי הלקוחות. להתאקל  כא�

אני אגלה .  אמרתי שאני כ� מזמי� לבוא לבית חולי  ללידות. ילדי  ונכדי 

אז ג  כסבא אפשר .  יש לי כבר שני נכדי , אני מאד פעיל כסבא. לכ  סוד

  .להגיע

אני יודע על שיתו* הפעולה ע  העירייה ובוודאי ע  מערכת . רק מילה אחת  

עמיק את שיתו* הפעולה הזה ובית ואני מבחינתי אעשה הכל לה. החינו#

ונאחל לעצמנו שרק נהיה בריאי  וכמה . החולי  פתוח לכל פעילות משותפת

  .שיותר לידות

  . תודה רבה ובהצלחה: חמו�יהודה ב�

לאחר הפתיחה שהיא ג  פרידה ממנהל בית החולי  וקבלת החדש , חברי   
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ר היו  על סד. אני מבקש לעבור לסדר היו ' עלומי 'וג  הפתיח של 

  .  בבקשה. שאילתות

  ? איפה השאילתות שלי, יהודה  :שמעו� פר"

  .עברנו עליה� בישיבה הקודמת  :דובר

  ?אי# אפשר לעבור בלעדי  :שמעו� פר"

ההערה של# היא , ברשותכ , חברי . ההערה של# נכונה. סליחה רגע, שמעו� :חמו�יהודה ב�

סדר שמוגשות על ידי בישיבות שלא היית פה אנחנו החלטנו שהצעות ל. נכונה

המציע והוא אפילו לא פונה להסיר אות� אז חברי המועצה מצאו לנכו� 

ולהבא מי שמגיש הצעה לסדר מ� הראוי שלפחות יודיע . להסיר אות� פה אחד

  .בזמ� ואז נוכל לדחות אות� לישיבות הבאות

  .גל�שאילתא ראשונה של גיא ב�, בבקשה  

עובד , אני בגיל שהזיכרו� עוד עובד. ל# במשפט לפניאני רוצה להגיד , יהודה  :גל�גיא ב�

אני חושב שהיו לנו ארבעה מקרי  שישיבות המועצה היו מחו" . אפילו לא רע

במקרי  של חגיגיות תקציב שהיו בבית הסטודנט ובהיכל . לבניי� העיר

זה , שהיו מחו", כנראה לא באופ� מקרי, שני המקרי  שאני זוכר. התרבות

כי , בני, אז אתה במועדו� מאד מצומצ  ומכובד. ופה' מאיר 'היה בבית חולי 

ודווקא דוידסו� ג  . אני לא מחשיב את האתרי  העירוניי  לצור# העניי�

  . היה אתנו אז יצא ששני המקומות היחידי  שהיינו ציינו את  את אותו ערב

  :שאילתות.   1

 הוגשה – ועברייני פסולת שאילתא של גיא ב� גל בנושא טיפול העירייה באתרי פסולת: א

  :2006/1126/ �ב

סבא להגביר את מימדי מחזור הפסולת �למרות מאמציה של עיריית כפר"  

והטמנתה במקומות מוסדרי  ישנ  אתרי  פיראטיי  בעיר המנקזי  

למצער העירייה טר  נקטה באמצעי  לפינויי או סילוק . אליה  פסולת

יקו  לאתר הפסולת ששימש כמוב� כ� טר  הושלמו עבודות הש. מרבית 

�בעבר כמזבלה עירונית וכ� טר  פונתה תחנת המעבר לפסולת ברחוב ב�

  .יהודה למרות החלטת  בית המשפט
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  :לאור חשיבות הנושא אבקש לשאול  

כמה כספי  השקיעה עד כה העירייה בשיקו  אתר הפסולת במזרח   .1

ות ומתי להערכת העירייה יסתיימו עבודות השיקו  הסופיות לרב

  ?שיקו  ויזואלי וטיפול בפליטות גז

למרות החלטת בית , יהודה�מדוע טר  פונה אתר הפסולת שברחוב ב�  .2

המשפט לסגור את תחנת המעבר ולמנוע כל פעילות הקשורה בפסולת 

  ?מתי בכוונת העירייה לפנותו? במקו 

יהודה מעכב המשרד לאיכות �הא  בגי� אי פינוי אתר הפסולת ברחוב ב�  .3

מה היק* המעניקי  ולאיזה מטרה ? סבא�יבה מענקי  לעיריית כפרהסב

  ?ה  משמשי 

הא  אתרי פסולת הבניי� הפיראטיי  הממוקמי  באזורי  הבאי    .4

  :ממשיכי  לפעול

  4ברחוב הידיד בצמוד לכביש   

  צפו� מערבית לשיכו� עליה  

  ומול מרכז מגה' ט�'עתיר ידע ממזרח לתחנת הדלק ' ברח  

  ל טבעצפונית למפע  

כמה ברירות קנס נרשמו לעברייני  שהשליכו פסולת בניי� ברשות   .5

  "?2006 – 2003הרבי  בשני  

  :תשובת ראש העיר

 שקל בשיקו  ועיצוב אתר 9,525,075.7עיריית כפר סבא השקיעה   . 1

כולל גינו� וטיפול בגז באמצעות מכשיר ביו גז שיובא מגרמניה , אשפה

כולל מתק� ביו גז , סה כל עבודות השיקו מבחינת אג* ההנד. לצור# כ#

  .הושלמו

העירייה הפעילה אמצעי אכיפה שוני  במניעת הפעילות בתחנת המעבר   .2

ה� מבחינה משפטית , 2004שהופעלה ללא רשיו� ובניגוד לחוק עד לשנת 

וה� בהפסקת הפעילות של האתר בכל הנוגע לטיפול בפסולת מוצקה 

 –בעל העסק (יעה וזיהו  מי תהו  במקו  שהיה בכ# מקו  סכנה לפג
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  ). חודשי 6 שקל קנס והתחייבות להימנע מעבירה בתו  12,000קבל 

הפעילות היחידה כיו  במקו  היא אחסו� של מכולות ריקות המתייחס   

פיקוח על , עניי� זה נמצא באחריות אג* ההנדסה. לשימושי קרקע

מפעילי . 2006בהיבט זה הוגש כתב אישו  אשר נדו� בדצמבר . הבנייה

ונית� צו הריסה של )  שקל30,000(שילמו קנס , המקו  הורשעו בדי�

בביקורת שנערכה . 2007המבני  הלא חוקיי  דחוי לשנה עד דצמבר 

  . לאחרונה במקו  לא נמצאה פעילות עסקית הנוגעת לתחנת מעבר

אי� עירב במענקי  מהמשרד לאיכות הסביבה בגי� אי פינוי האתר בב�   .3

  . או מכל סיבה אחרתיהודה

  :מצב אתרי הפסולת הפיראטיי  בכפר סבא  .4

בימי  אלה אנו , פינוי את זה מתבצע מעת לעת:   סו* רחוב הידיד4.1  

  .מפני  פסולת שהצטברה במקו 

  . האתר פונה מפסולת בניי� ותשתיות צמיגי –   צפו� מערבית לעליה  4.2  

כיפה על משליכי הפסולת  מתבצעת א–   בעתיד ידע ואזור התעשייה 4.3  

  .לפינוי אתרי  אלה

 האג* פועל לפינוי האתר ואכיפה –דר# הביטחו� ' טבע'   צפונית ל4.4  

  .למניעת שפיכת פסולת

סבא תופעה של השכלת פסולת פיראטית בקנה �יש לציי� כי אי� בכפר  .5

. מידה רחב אלא מדובר בבעיות נקודתיות הנמצאות בשליטה ובטיפול

סביבה נער# בשיתו* אג* ההנדסה להגברת הפיקוח אג* איכות ה

והאכיפה ה� ברמת נוהלי עבודה מול הקבלני  וה� בהפעלת אמצעי  

קיימנו מפגש ע  המשטרה . נוספי  לאיתור משליכי פסולת לא חוקיי 

  .הירוקה על מנת לשת* אות  בנושא זה

 30נרשמו , לפי סעיפי מפגעי תברואה,  ועד היו 2005מתחילת שנת   .6

  ."דוחות למשליכי פסולת בנייה

שאלת ההמש# שלי שמופנית אלי#  אדוני ראש העירייה היא קשורה . תודה  :גל�גיא ב�

מתי להערכת# יוכשר אתר למחזור פסולת בניי� שדיברת . בעקיפי� לשאילתא
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  . עליו באחת מישיבות המועצה

נו הביא אות  אלי אנחנו כרגע מתנהלי  מול התאחדות הקבלני  שבני בזמ: חמו�יהודה ב�

אני . לפגישה על מנת לנסות לתא  שג  העירייה תהיה שותפה למיז  הזה

אבל אנחנו מחכי  , לא יכול להגיד ל# שהדברי  מתקדמי  בקצב מהיר

  .לאיזה שהיא הצעה שה  יגישו לנו ולאחר מכ� נהיה יותר חכמי 

  .תודה  :גל�גיא ב�

 כוו� שזה יית� מענה 60/80 �מתח  של האבל הרעיו� הוא לעשות את זה ב: חמו�יהודה ב�

ה  מבקשי  להקי  את זה באתרי בנייה וה  ידעו לתת . לכל תנופת הבנייה

  מענה

  ...זה לא רק ל, אבל זה לעתיד  :עמיר  מילר

  .ה  רוצי  את זה בתו# מתח  בנייה  :אייל יוניא�

ה  לא . רעל מתק� שהוא יכול להיות נייד מאתר לאת, עמיר , מדובר: חמו�יהודה ב�

אבל באתרי  גדולי  יותר ה  יודעי  , עוברי  לאתר של שש יחידות דיור

  .בבקשה, שאילתא הבאה. לתת מחזור של בנייה טוב

 �הוגש ב.  של המועצה לישראל" קריה יפה בישראל יפה"שאילתא של גיא ב� גל בנושא : ב

/06/1116  

ישראל יפה לאחרונה זכתה העיר כפר סבא במסגרת תחרות של המועצה ל"  

יחד ע  עירנו . בפרס עשור  ההצטיינות מטע  המועצה לאר" ישראל יפה

  .קצרי�, מעלות תרשיחא, להבי , נס ציונה: האהובה זכו ג  הערי 

י " ע06/01/06 �ב") זמ� מעריב"רשת (' זמ� השרו�'מכתבה שהתפרסה בעיתו�   

ל הנוגע בכ, שלא לומר פתטית, כתב הרשת שי לוט� עולה תמונה עגומה מאד

. לתחרות הזאת שכפר סבא משו  מה נוהגת להשתת* בה באדיקות רבה

שופט ...". למעשה מדובר במשחק מכור שבו כול  מנצחי "בכתבה נכתב כי 

כל התחרות הזו היא רמאות "בכיר לשעבר בתחרות מצוטט בעיתו� ומציי� כי 

. צהזו מחלבה של כס* לטובת המוע... אחת גדולה והבלו* הכי גדולה שיש

חו" . וככה כול  מרוויחי , ראשי הערי  עושי  מהזכיות הו� פוליטי

בכיר לשעבר באחת ". מהציבור שמשל  על הבלו* הזה ובסו* ג  אוכל אותו
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מדובר על תואר שאי� מאחוריו דבר "הרשויות בשרו� הוסי* על כ# ואמר כי 

  ".מכספי התושבי  כמוב�, ומביא רק להוצאות מצד הרשות

מעט תגובתו המצוטטת בכתבה של מנהל התחרות במועצה מפתיעה לא   

מבחינתנו כל מי שמשתת* "ויצמ� משיח שמודה בגילוי לב כי , לישראל יפה

  ".כי ככה מתחילי  לייפות ולשפר, זוכה

לאור האמור לעיל אבקש לברר מספר סוגיות הנוגעות להשתתפות העיר כפר   

  :סבא בתחרות זו בעתיד לבוא

ראוי שכפר , רייה סבור שמבחינת יופיה המדהי  של העירהא  ראש העי.    1

סבא תהיה באותה קטגוריה ע  כל הערי  האחרות שזכו ג  ה� בפרס 

  ?העשור

  ?"כל אחד זוכה"מה הטע  להמשי# והשתת* בתחרות בה .    2

הא  לא נית� להשקיע את המשאבי  הכספיי  של עיריית כפר סבא   .3

מאשר עבור תשלו  דמי השתתפות , רראויי  יות, לטובת צרכי  אחרי 

  "?ופרסו  של תחרות פרסי  בה כול  זוכי 

  :תשובת ראש העיר

  .ל למעלה מעשר שני "כפר סבא משתתפות בתחרויות הנ  .1

י סרגל ביקורת שנקבע "השתתפות בתחרות והמדדי  לביקורת הנ  עפ  .2

על ידי המועצה לאר" ישראל יפה והוא מקי* תחומי פעילות רבי  

  .איכות הסביבה ועוד, שאי חזות העירבנו

אני סבור כי כפר סבא אכ� מדהימה ביופיה והיא באמת ראויה לתואר   .3

וכ� היא בהחלט זכאית לכל  התארי  אשר הוענקו " הראשונה בשרו�"

דגל העשור וכל הפרסי  האחרי  בתחו  , דגל היופי,  כוכבי 5: לה כגו�

  .זה

לא רק ברמה המקומית אלא ג  ל קיי  משקל חשוב מאד "לתחרות הנ  

התחרות משמשת כמנו* לקידו  חזות הערי  . ברמה האזורית והארצית

 במספר הרשויות 11% � חל גידול של כ2006 �וסביבת� והראייה לכ# כי ב

  .2005שהשתתפו בתחרות בהשוואה לשנת 
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הרי שקיי  כא� בכל זאת אלמנט של " כול  זוכי "ג  א  נטע� כי   

  .הזכייה הנה ההכרה בכ#תחרותיות ועצ  

הזכייה הנה ביטוי לעשייה הרבה , אי� ספק כי לגבי העיר כפר סבא  

  .שנעשית בתחומי  המבוקרי 

מה עוד , אני בהחלט סבור שיש מקו  להמשי# והשתת* בתחרות זו  

  . שקל בלבד2.500שההוצאה השנתית להשתתפות בתחרות היא בס# 

.  � שהמגמה היא להמשי# להשתת* בתחרותאני מבי. אי� לי שאלות, טוב  :גל�גיא ב�

  . שאלה הבאה. טוב

זה מסדר . זה פשוט מעודד ומדרב� ג  את העירייה וג  את העובדי   :בני כברה

  , שקלי  תאמי� לי זה2500.   המפקד

  .אי� לי שאלת המש#  :גל�גיא ב�

  .שאלה הבאה  :אייל יוניא�

שנתי בנושא חוק חופש המידע  גל בנושא דוח תלת חודשי ודוח �שאילתא של גיא ב�: ג

  07/0122/ �הוגש ב

  בפקודת העיריות קובע כדלהל�'  ב140סעי* "

ראש העירייה ימסור למועצה אחת לשלושה חודשי  די� וחשבו� ) א. ( ב140 

  על מצבה הכספי של העירייה ויפרו בו את הוצאותיה והכנסותיה

 וחשבו ראש העירייה יגיש למועצה אחת לשלושה חודשי  די�) ב(  

  ).ב(או ) א(שנמסר לה לפי סעיפי  קטני  

  : קובע כי–ח " בחוק חופש המידע תשנ5סעי* 

רשות ציבורית תפרס  די� וחשבו� שנתי שיכלול מידע על אודות פעילותה "

הדי� וחשבו� יכלול ג  . ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה

ואול  רשאי הוא , בוריתדיווח של הממונה על הפעלת חוק זה ברשות הצי

  ".תפרס  דיווח בנפרד

בחוק חופש המידע מבהיר כי רשות מקומית מוגדרת כרשות ) 6 (2סעי*  

די� " בתקנות חופש המידע קובע כי 5ציבורית עליה חל החוק וכ� סעי* 

  ". ביולי בכל שנה1 �וחשבו� שנתי של רשות ציבורית יתפרס  לא יאוחר מ
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  :שאוללאור האמור לעיל ברצוני ל

מדוע מאז נבחרת לתפקיד ראש העיר מעול  לא מסרת למועצת העיר די� .   1

  .כמתחייב על פי פקודת העיריות, וחשבו� על מצבה הכספי של העירייה

מעול  לא מסרת למועצת העיר , מדוע מאז נבחרת לתפקיד ראש העיר  .2

  .די� וחשבו� בכתב על פעולות העירייה

אש העיר מעול  לא פורס  על ידי העירייה מדוע מאז נבחרת לתפקיד ר  .3

די� וחשבו� שנתי כמתחייב על פי הוראות ותקנות חוק חופש המידע בכל 

  .ראשו� ביולי

  :תשובת ראש העיר

, המידע האמור נמסר באמצעות תמצית הדוח הכספי המפורס  כל שנה  .1

ישיבות תקציב , דוחות כספיי  שנתיי , וג  באמצעות דוחות רבעוניי 

  .ס סיכו  שנהוכנ

ישיבות , פעולות העירייה באות לידי ביטוי במסגרת ישיבות התקציב  .2

  .'נושאי  המועלי  בישיבות המועצה וכו, תוכניות העבודה

דוחות , הדוח מפורס  במסגרות כאלה ואחרות לרבות חוברות עירוניות  .3

  . 'כספיי  וכו

 ולהתעכב על השאלה אני פה כ� רוצה לנצל את זכותי לשאלת המש#  :גל�גיא ב�

אני מפנה את השאלה אל ראש העיר , אני פה ציטטתי בשאילתא. השלישית

תקנות חוק חופש המידע מציינות . מי שמוצא לנכו� לענות, ל"או אל המנכ

 שהעירייה אמורה 229וג  בפקודת העיריות סעי* , בצורה מאד מפורשת

מור לכלול שורה והדוח הזה א, לפרס  דוח שנתי עד הראשו� ביולי כל שנה

. בתשובה של# נאמר שהדוח מפורס  במסגרות כאלה ואחרות. של אמצעי 

החוק לא אומר תפרסמו את הדוח במסגרות כאלה . זה לא מה שהחוק אומר

א  אני ג  .  ביולי1 �תפרסמו דוח שנתי מסודר אחת לשנה עד ה. ואחרות

יבת שהדוח ל בתכתובות קודמות בינינו אתה התחי"זוכר נכו� אדוני המנכ

  .2007אז השאלה א  יש מגמה לפרס  אותו במהל# שנת . הזה יתפרס 

. הייתה כוונה להנפיק את החוברת העירונית כל שנה, הייתה כוונה להוציא  :אייל יוניא�
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, עלויות ברמה של דיוור ישיר לכל הבתי , כשראינו את העלויות שלה הוחלט

לעשות את זה ברמה שכל , האז החלטנו לא לעשות את ז,  אל* בתי אב26 �ל

 1 �הדוח הכספי שאני מדבר שיוצא עד ה. אג* יוציא מפע  לפע  חוברת

  , ביולי1 �אמור לצאת עד ה, ביולי

  .דוח חוק חופש המידע לא קשור לדוח הכספי  :גל�גיא ב�

אי� הרי פורמט של חוק . המידע שצרי# להיות בו, אני מדבר על המידע, בסדר  :אייל יוניא�

הוא אומר מה המידע שצרי# . דע שצרי# לקחת אותו ולמלא אותוחופש מי

אני לא , א  המידע הזה מתפרס  במסגרת הדוח הכספי המלא. להתפרס 

ה  רואי  את התמצית בדר# כלל , יודע א  חברי המועצה רואי  אותו

יש דוח כספי מלא ע  ביאורי  שהוא , יש דוח התושב. בדוחות הרבעוניי 

א  המועצה . בה מאד מידע על הפעילות העירוניתדוח עבה שיש בו הר

  בזמנו כשנתתי ל# תשובה, תחליט פה להוציא עשרות אלפי שקלי  על חוברת

אתה לא צרי# להוציא על זה . החוק לא אומר לתת אותו לכל התושבי   :גל�גיא ב�

אתה צרי# לעשות מה שהמחוקק ביקש שזה אחת לשנה . עשרות אלפי שקלי 

  .זה לא עולה עשרות אלפי שקלי .  כל מיני פרטי להפיק דוח שכולל

לדעתי זה בא לידי ביטוי בדוח . ההפקה הזאת יש לה משמעויות כספיות  :אייל יוניא�

אני לא . הדוח הכספי לא מגיע לאישור המועצה על פי חוק, מה שכ�. הכספי

וחברי המועצה ג  לדעתי לא מקבלי  את . מבי� את החוק הזה אבל לא מגיע

וזה לדעתי דבר שצרי# לתק� . אנחנו לא שולחי  לה , הכספי הביתההדוח 

דבר שצרי# לתק� אותו חברי המועצה חייבי  לדעתי לקבל את הדוח . אותו

  .  הכספי שיש בו את הפירוט של הפעילויות

אני חושב שהפרשנות . לא נקיי  על זה דיו� כי זו שאלת המש#, תראה אייל  :גל�גיא ב�

אני . תייע" ע  היועצת המשפטית מה בדיוק החוק דורשאולי צרי# לה, של#

  .לא חושב שאתה לגמרי מדייק

א  אתה מסתכל על השנה . במשפט אחד אני יכול להגיד ל#, ברשות#, גיא: חמו�יהודה ב�

בשנתיי  , אני לא מדבר על השלוש שני  האחרונות, האחרונה לפחות

כל העובדי  לערב האחרונות קיימנו והוזמנו כל חברי המועצה יחד ע  
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סיכו  שנה שנמסר ש  דוח מקי* על הפעילות לפחות ברמה של עשרי  דקות 

, מעבר לכ#. הצגה של אייל יוניא� בפני כל העובדי  וחברי המועצה שהגיעו

אנחנו למשל התחלנו ע  מערכת החינו# שהוצאנו דוח , כמו שנאמר פה קוד 

אנחנו מתכווני  . בעירלכל בתי האב בעיר כולל מוסדות החינו# והציבור 

ג  על מנת לידע את התושבי  וג  על , אני מודה ומתוודה, לעשות על מנת ג 

אנחנו מגיעי  למצב שאנחנו ג  א  . מנת לפאר את העשייה של העירייה

אני , בדקות כזאת או אחרת החוק נות� את הפסיק פה ואת הנקודה ש 

ג  ,  ג  הסדר יו מעבר לזה שבהצעת#. חושב שאנחנו עושי  מעל ומעבר

אומר ל# אבי הגזבר שג  הדוחות . הפרוטוקולי  עולי  ג  לאינטרנט

  . המקיפי  מגיעי  לאתר

  .ג  דוחות המבקר  :חמו�אבי ב�

  , עכשיו להתחיל לעשות מעבר לזה. ג  דוחות המבקר: חמו�יהודה ב�

  . ביולי זה הדוח לתושב1מה שאתה מדבר פה על   :חמו�אבי ב�

הוא מדבר על זה שהעירייה צריכה להפיק .  לא מדבר על דוח לתושבהחוק  :גל�גיא ב�

דוח שעלול לכלול כל מיני פריטי  אינפורמטיביי  אודות עבודת העירייה 

יידוע הציבור לא חייב להיעשות באמצעות של דוח לכל . וליידע את הציבור

  .תושב

  ,סמכויותיה של, תראה.  השאלה מה זה פעילות  :אייל יוניא�

, אני חושב שפירטתי. תקרא את תקנות החוק ותראה מה אמור לכלול הדוח  :גל�גיא ב�

אבל החוק .  אבל לא נקיי  על זה דיו� כי זה שאילתא וזה לא הצעה לסדר

  .  דורש והוא לא מקוי 

  ,תכינו את הריכוז של כל ה, מה שאני מבקש: חמו�יהודה ב�

  .בעניי� הזה אני חושב שיש מקו  לפרשנות משפטית, קר�  :גל�גיא ב�

, שאילתא הבאה.  ריכוז של הדוחות שיעשה ותעלו את זה לאתר האינטרנט: חמו�יהודה ב�

  .יש לנו סדר יו  עמוס, חברי , בבקשה
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גל בנושא אכיפת החוק למניעת עישו� במקומות ציבוריי� הוגשה �שאילתא של גיא ב�: ג

  07/0123/ �ב

בי� היתר . ל"יו  בנושא הנ דנה ועדת הכספי  בהצעתי לסדר ה2005בשנת "  

התקבלה המלצתי כי עיריית כפר סבא תכשיר חלק מפקחיה על מנת שאלה 

, 2005ביוני . יאכפו את החוק למניעת עישו� במקומות ציבוריי  ברחבי העיר

החל האג* לאיכות הסביבה באכיפת החוק למניעת עישו� במקומות 

 2005�2006בשני  , ישו�ועל פי נתוני דוח שר הבריאות למניעת ע, ציבוריי 

 דוחות בגי� עישו� בלתי חוקי 153נרשמו בס# הכל בתחומי העיר כפר סבא 

  .במקומות ציבוריי 

  :לאור האמור לעיל ברצוני לשאול    

כמה פקחי  מבי� עובדי העירייה עברו הכשרה המסמיכה אות  כיו  .    1

  ?לרשו  דוחות בגי� עישו� במקומות ציבוריי 

 יו במתח  בית החולי  2005�2006חות שנרשמו בשני   הדו153כלל   .2

 אכיפה במקומות ציבוריי  2005�2006מדוע לא התבצעה בשני  . מאיר

נוספי  כגו� קניו� ערי  וכ� אכיפת שילוט למניעת עישו� במסעדות 

  .ובמקומות ציבור אשר מחויב על פי חוק

 2007בשנת הא  בכוונת# להביא להגברת האכיפה בנושא מניעת עישו�   .3

  "?ובאילו אמצעי 

  :תשובת ראש העיר

 פקחי  לבצע אכיפת חוק הגבלת 5 הוסמכו על ידי ראש העיר 2005בשנ"   .1

סמו# למועד זה החל האג* לבצע . העישו� במקומות ציבוריי  בעיר

  .בית משפט וכ� במוסדות העירייה, אכיפה שוטפת בבית חולי  מאיר

פרסו  , צעה חלוקת מנשרי  לציבורבמקביל נערה  הסברה במסגרתה בו  .2

  .באמצעי התקשורת והסברה בקרב עובדי העירייה

  :מספר הדוחות אשר נרשמו בעקבות כ# הינו כדלקמ�  .3

   דוחות103  ס# 2005  

   דוחות160  ס# 2006  
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  . דוחות ולא כפי שציינת263ל "כ נרשמו בשני  הנ"סה  

מנהלת הקניו� מתו#  נפגשנו ע  3.1.07 בתארי# –באשר לקניו� ערי    .4

כוונה להסדיר את נושא האכיפה של חוק מניעת העישו� במקומות 

  .הסגורי  בקניו�

 בכוונתנו לבצע מספר מבצעי  כאשר הראשו� מתוכנ� 2007במהל#   .5

  .פרסו  על יצא בקרוב. במהל# חודש פברואר בבית חולי  מאיר

ביו  ראשו� כבר יש מבצע . אני רוצה רק להוסי* כמה נקודות לטובת העניי�  :בני כברה

יוצא ביו  , זה מבצע שמתוכנ� כבר. שמתוכנ� בכל המתח  של קניו� ערי 

  .ראשו� לדר#

  ?מה ע  בתי קפה  :דובר

הבנקי  קיבלו כבר  הודעות לגבי היערכות שה  . לפני בתי קפה יש ל# בנקי   :בני כברה

 יותר ובסו* כמוב� יהיו ג  מוסדות אבל זה בשלב. חייבי  להיער# לה

כאשר לקחנו ג  את משרדי העירייה . כ� נעשית פעילות רחבה מאד. מאוחר

לא יכולי  ללכת לבקר או להתמודד ע  העניי� : כפרוייקט בפני עצמו ואמרנו

לכ� . הזה במקומות אחרי  כאשר בבית אצל# אתה לא מבצע את זה

 השבוע השלמנו שבוע של  של, לתת דוגמא. הפעילות הזאת היא טובה מאד

נרשמו רק חמישה דוחות , אני אומר, לשמחתנו. פעילות  בבית חולי  מאיר

זה מצביע על כ# שבאמת הצלחנו לחדור לתודעה של האנשי  וצמצו   . בלבד

אנחנו מקבלי  ג  דיווחי  . התופעה הזאת הולכת ונעשית הרבה יותר בולטת

 זה דבר שתכננו אות  לגבי. מהנהלת בית החולי  שזה הול# ומצטמצ 

  .המקומות הבעייתיי 

אני בהחלט רוצה לעלות על נס את הפעילות הנפלאה שנעשית באג* לאיכות : חמו�יהודה ב�

רק א  לזכור שלפני . הסביבה בראשותו של בני ומאיר אלקיי  בנושא הזה

ממש לא היה . שנה הנושא הזה היה ממש לוט בערפל ולא רק בגלל העש�

אני .  ממוסד ציבורי למוסד ציבורימטופל ולאט לאט מרחיבי  את הפעילות

ואנחנו נגיע ג  להתייחסות הפרטנית של בתי קפה , מקווה ג  שנגיע

  .אני בהחלט מאמי� שנגיע לזה, ומסעדות וכ� הלאה
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  :הצעות לסדר.    2

  . ההצעה לסדר הבאה, בבקשה: חמו�יהודה ב�

ייתה יותר ביוזמתו אני מציע שנדלג על ההצעה בנושא החינו# הדתי כי היא ה  :גל�גיא ב�

אז השאיפה שעד שהוא יגיע נגיע אליה ונדלג , והוא אמור להגיע, של גרנות

  ?מקובל עליכ . עליה בשלב זה ונמשי# להצעה הבאה

  .הצעה לסדר השנייה, בבקשה: חמו�יהודה ב�

  הצעה לסדר פרסו� הסכמי� קואליציוני� באתר העירייה: א

ההצעה מציעה . פרסו  הסכמי  קואליציוניי מדובר ב. הצעה לסדר השנייה  :גל�גיא ב�

ההסכמי  הקואליציוניי  למיטב ידיעתי לא .  לפרס  אות  באתר העירייה

אז אני אשמח א  תפנה אותי היכ� ה  , מפורסמי  באתר העירייה

אני מבי� שיש פה קבלה פה אחד שכל הסכ  קואליציוני קיי  . מפורסמי 

  ? האינטרנט של העירייהבאתר ?  ועתידי יפורס  באתר העירייה

החוק אומר שההסכמי  צריכי  להיות במזכירות העירייה וכל אחד , גיא  :רינה פז

  .יכול לראות אות 

אני שומע הערב פע  ראשונה שהסכמי  . אז אני לכ� מציע מעבר לחוק  :גל�גיא ב�

  אני משוטט באתר העירייה לא מעט . קואליציוניי  מופיעי  באתר העירייה

  .local �אתה נכנס ל, אתה מתבלבל: חמו�יהודה ב�

  .זה חסו ,  אני לא יכולlocal �ל  :גל�גיא ב�

 לא בקואליציה א  להשאיר שכברנשאלת השאלה של הסכמי  של אנשי    :אייל יוניא�

  .אני מדבר ברצינות. אות  או לא

  ? כמו מי  :גל�גיא ב�

  .'שינוי'  :אייל יוניא�

  .ציה סיימו� בקואלי–' שינוי'  :גל�גיא ב�

  .זה השאלה שהוא שואל, לא שינוי, שינוי: חמו�יהודה ב�

ת� לי דוגמא של הסכ  קואליציוני שהוא . הוא אמר מי שלא בקואליציה, לא  :גל�גיא ב�

  .לא רלוונטי
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  .גרנות, גרנות  :אייל יוניא�

אבל אני שומע שע  יפתח למשל המגעי  . גרנות למשל אולי אי� טע   :גל�גיא ב�

  ע  רינה פז נעשתה.  שיהיה–אז לכשיחת  אתו הסכ  , מתהדקי 

  )הפרעות וצעקות(

אני בכל , אייל. אני בכל זאת רוצה לנצל את הזמ� שמגיע לי לפתח את העניי�  :גל�גיא ב�

השופט לואי ברנדייס , תראו. זאת רוצה להגיד מילה או שתי  על העניי� הזה

 ביותר ואור המנורה הוא האמריקאי אמר שאור השמש הוא המחטא הטוב

לא סת  , אני חושב שביחס להסכמי  קואליציוניי . השוטר הטוב ביותר

זה משהו שלציבור יש . ציטטתי בהצעה את מה אמר בית המשפט בעניי� הזה

' פז'ההסכ  הקואליציוני בי� סיעת , למשל, אייל, אז אני אומר. עניי� בו

  .לראש העיר לא נמצא באתר בוודאות

  . הוא נמצא, עזוב. נמצא, הוא נמצא: חמו�יהודה ב�

  .אני מבקש שנצביע על הצעת החלטה? אפשר לקבל את זה כהחלטה  :גל�גיא ב�

ג  א  תתקבל פה . אני רוצה להבהיר, סליחה, אל*. בכלל, זה לא הצבעה: חמו�יהודה ב�

  ,החוק מחייב אותי, החלטה שלא מחייבת אותי על פי החוק

  ?בוידיאו למשל ישיבותכמו לא לצל    :גל�גיא ב�

, נגיד החוק מחייב אותי להציג את זה במזכירות, ג  א  אני אקח החלטה: חמו�יהודה ב�

פה במקרה הזה אני אומר ל# . לא? את  יכולי  לחייב אותי, ופה יקבלו

בסדר או לא .  שהחלטנו לעלות את ההסכמי  הקואליציוניי  לאתר העירייה

  ?בסדר

   שכל הסכ  עתידיוג  התחייבות  :גל�גיא ב�

  ?בסדר או לא בסדר: חמו�יהודה ב�

  .יותר מבסדר, מאה אחוז  :גל�גיא ב�

  .הלאה, חברי , הצעה לסדר הבאה: חמו�יהודה ב�

  .בקצב הזה אני אפילו אבר# אות#  :גל�גיא ב�

  .אל תשכח שזה מוקלט. הלאה: חמו�יהודה ב�

  .כ� כ�  :גל�גיא ב�
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  .תר העירייהג  שהברכות יפורסמו בא :עמוס גבריאלי

  .הלאה: חמו�יהודה ב�

עמוס כנראה שכחת שבזכות הצעה לסדר שכבר התקבלה כל התמלול , זהו  :גל�גיא ב�

  .הזה כבר הופיע באתר

אני לא אומר את . אנחנו רוצי  להשאיר זמ� לאורחי  שלנו לשאול שאלות: חמו�יהודה ב�

ג  ליהנות את  יכולי  . לי הייתה שיחה מאד מרתקת את  היו . זה בצחוק

  .משיחה את  וג  להעשיר אות 

   פרסו� תוכניות תכנו� ובנייה באתר העירייה–הצעה לסדר : ב

  .ההצעה הבאה מדברת על פרסו  תוכניות תכנו� ובנייה באתר העירייה  :גל�גיא ב�

מכוו� שאנחנו חובשי  שני , לפני שאתה מעלה את הנושא הזה, אני ברשות#: חמו�יהודה ב�

ו את המנדט של חברי מועצה ויש לנו את המנדט של תכנו� יש לנ. כובעי 

ג  א  תיקח פה החלטה היא לא תחייב את המליאה , נושא שכזה. ובנייה

מכוו� שהגשת  את . אלא תצטר# לדו� במליאה וזה עומד על סדר  היו 

אנחנו נדו� בה לא במסגרת ישיבות . ההצעה ראוי היה שתגישו אותה למליאה

  .ת המליאההמועצה אלא בישיב

  ?אתה מציע להעביר את ההצעה הזו  :גל�גיא ב�

  .אני לא מציע אלא אי� ל# ברירה אחרת: חמו�יהודה ב�

  ?אתה טוע� שלמועצת העיר אי� את הסמכות לדו� בהצעה הזאת  :גל�גיא ב�

  .ההצעה הבאה, תודה. אי� ל# מנדט: חמו�יהודה ב�

הא  מועצת . מהיועצת המשפטיתאני רוצה לקבל אישור לדבר הזה , שנייה  :גל�גיא ב�

  ?העיר אינה סוברנית לדו� בהצעה כמו שהיא מוצעת כרגע

  .כ� או לא, תשובה קצרה: חמו�יהודה ב�

  .להגיד כ� או לא, בשביל זה משלמי  ל#  :גל�גיא ב�

 אלה שני גופי  שוני  לחלוטי� שפועלי  – גופי למרות שיש זהות בי� שני ה  :קר� קדמי

  .י מתו# שני חוקי  שונ

  .אתה יכול ג  לא לדו� בה בכלל  :גל�גיא ב�

  ,זה לא המנדט.  אבל עוד פע  וזה מוקלט, אני אמרתי: חמו�יהודה ב�
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  )צועקי (

  .מי שלא יכול לדו� בה לא יכול ג  לא לדו� בה, יהודה: עמוס גבריאלי

  למרות שהייתי אומר ל#. זה לא המנדט: חמו�יהודה ב�

  )צועקי (

  .דו� במליאההיא תי: חמו�יהודה ב�

  .מאה אחוז  :גל�גיא ב�

  )צועקי  ואי אפשר להבי�( 

  יה האזורית בעיר וחידוש סקר חניה עירונינמדיניות הח�הצעה לסדר: ג

פה אני כ� אנצל את הזמ� להגיד כמה . תלמד את הסדר יו , יש עוד אחת  :גל�גיא ב�

את אני פשוט הטריגר שאמיר ואני הגשנו בעטיו .   מילי  יותר מפורשות

שאולי אליעזר ירצה אחר כ# להרחיב , ההצעה הזו היה דוח מבקר שקראנו

אנחנו . למה בדיוק הוא התכוו� כי הרי זה היו  מאד רגיש לפרש מבקרי 

  בעצ  העלינו את העניי�

  .זה לא כבוד גדול להיות מבקר  :בני כברה

י יכול להבי� אנ. זה לא כבוד להיות מבוקר, זה כבוד גדול מאד להיות מבקר  :גל�גיא ב�

  ?בני, מדברי# שאתה לא רוכש כבוד למבקר המדינה

  )מדברי  ביחד(

  ,גל�גיא ב�, סליחה: חמו�יהודה ב�

  .א  תג� על הערות הביניי . אני בזכות דיבור  :גל�גיא ב�

  .אני מג� עלי# יותר טוב מכול : חמו�יהודה ב�

אבל אני בכל זאת , צמוהרציונל  של ההצעה הוא די מדבר בעד ע. על הכיפאק  :גל�גיא ב�

רוצה לפרוטוקול לצטט את החלק שאותו ציטטנו אמיר ואנכי מגישי ההצעה 

 5.14וכ# אמר דוח המבקר בסעי* . 2004מתו# דוח המבקר שנכתב בשנת 

שזה (החניה האזורית בכפר סבא : "שכתב באופ� כללי בנושא החניה בעיר

על א* הנהגת . 1994 מונהגת על סקר חניה שנער# בשנת) נושא  ההצעה לסדר

הסדרי חניה בתשלו  ופיתוח , הסדרי חניה חדשי  כגו� הסדרי חניה אזורית

לדעת הביקורת יש לשקול עריכת סקר חניה חדש , מקומות חניה נוספי 
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שיבח� את מידת הצלחת הסדרי החניה הקיימי  ויית� מענה לצורכי החניה 

ה הזכאות לתו חניה בנוס* יש לשקול הרחב. הנדרשי  לאור התפתחות העיר

  ".אזורי לתושבי כל האזור ולא על פי רחובות

, אנחנו מצאנו לנכו� להעלות את ההצעה הזאת לסדר כי למיטב ידיעתנו  

יושב פה מחזיק , 1994שמשנת , ונשמח א  יתקנו אותנו בא  יש טעות בידינו

סג� ראש , תיק התחבורה קובי ואני מניח שהוא ירצה להגיב על הדברי 

  . לא בוצע סקר חניה עדכני,העיר

  .תודה: חמו�יהודה ב�

א  כ# הוא אז בוודאי שצרי# לעשות את מה שאנחנו . לא סיימתי, רגע  :גל�גיא ב�

 כי 2007ממליצי  שזה לפעול לקיו  סקר חניה עירוני כבר במהל# שנת 

ומ� , נוספו הרבה מאד רכבי  בעיר,  עד היו  חלפו לא מעט שני 1994משנת 

כפי שאת  , אנחנו ג  מציעי  בהצעה. החניה השתנו ללא היכרהסת  צרכי 

שהעירייה באמצעות ועדת התנועה שלדעתי אוחיו� , רואי  בהצעת ההחלטה

תבח� מחדש את חלוקת העיר לשישה אזורי חניה ותבח� , עומד בראשה

מכוו� שהיו  למעשה . חלופה של האחדת אזורי חניה או אפילו מעבר לזה

, יש ערי  בסדר גודל דומה לשלנו, אגב. זור חניה אחדהעיר לא מוגדרת כא

ששמה לא מצאו לנכו� לחלק את העיר לכמה אזורי חניה כמו , כמו גבעתיי 

יכול . בגבעתיי  כל העיר היא אזור חניה אחד. אביב�ערי  גדולות כמו תל

סבא לאזור חניה אחד אבל אולי �אולי לא לחלק את כפר, להיות שיש מקו 

  .לפחות

  ?מה ההיגיו�  :ברהבני כ

סבא אולי צרי# לבחו� מחדש את הכדאיות ואת �אני טוע� שבעיר כמו כפר  :גל�גיא ב�

סבא שהיא לא �האמיתות סביב הרציונל שאומר שעיר בסדר גודל של כפר

ואנחנו ג  מבקשי  שנתוני . מטרופולי� ענק כל כ# תחולק לשישה אזורי חניה

  באו לאישורסקר החניה והמסקנות של ועדת התנועה יו

  .יפורסמו באינטרנט: חמו�יהודה ב�

  ,א  אתה כבר צוחק יהודה, אתה יודע... שה  יובאו ל, לא  :גל�גיא ב�
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מה את  רוצי  , את המערכו� של הגשש, אתה יודע מה אתה מזכיר לי: חמו�יהודה ב�

  .בשביל לשרו*

כבר צוחק על א  אתה ,  שאספתי אותו1994אני את� ל# נתו� משנת , יהודה  :גל�גיא ב�

 מיליו� שקל על הסברת ויצירת 861 הממשלה הוציאה 1994בשנת .  אינטרנט

אז אני אשמח א  תהיה . האינטרנט עוזר ל# לחסו# כס*. מידע עבור הציבור

  .התייחסות של הגור  הממונה

  .לאחר מכ� אליעזר, קובי אוחיו� בבקשה. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  .2004צעה כזאת שמתבססת על דוח ארכאי משנת לפני שמגישי  ה  :קובי אוחיו�

  .1994  :גל�גיא ב�

  .2004, לא  :קובי אוחיו�

  .2004, אה. 1994  :גל�גיא ב�

אז קוד  כל מתענייני  אצל אלה שמביני  בנושא מה נעשה מאז ומה   :קובי אוחיו�

  .מי שהוביל את נושא החניה זה עמיר  מילר. הרציונל

  .ותומ# בסקר חדש  :עמיר  מילר

א  מישהו חותר להאחדת החניות לאזור אחד . זה לא עניי� של סקר חדש  :קובי אוחיו�

  .הוא מחמי" את תכלית החוק ולא מבי� אותו

  ?איזה חוק  :גל�גיא ב�

על מת� קדימות ועדיפות לתושבי אזור ) רעש רקע ולא שומעי (חוק חניה   :קובי אוחיו�

החוק .  את אותו מקו עקב מצוקת חניה שפוקדת, רחובות מסוימי , מסוי 

 הייתה במרכז העסקי  1997בשני  , התכלית שלו העיקרית הייתה בשעתו

כמו מרכזי , העירוני עקב תחרות של יצרני חניה חיצוניי  כמו מרכזי קניות

בא . אשר תפסו מקומות חניה מבעלי דירות במתחמי מגורי , תרבות וקהילה

 של חניה באזור המגורי  החוק הזה ורצה לתת לה  קדימות על ידי סימו�

שלה  והנפקת שני תווי חניה לכל בית אב על מנת לתת לה  עדיפות משעה 

מה המשמעות של לאחד את כל העיר . חמש בערב עד שבע בבוקר למחרת

המשמעות היא שתושב של רחוב בלינסו� יכול לחנות ? לאזור חניה אחד

והנה ל# החמצת . ברחוב אימבר או לחנות ברחוב הכלנית בשכונת הפרחי 
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החוק נועד למנוע מאנשי  שמתגוררי  מחו" לאותו . את כל תכלית החוק

סבא היא בת �מה לעשות וכפר. אזור לבוא ולתפוס חניות לתושבי המקו 

למעלה ממאה ואחת שני  ואזורי  שלמי  ומתחמי מגורי  או שה  נבנו 

גמישי  , רהייתי אומ, ללא חניה בכלל או שה  נבנו ע  תקני חניה מאד מאד

  . ואזורי  שלמי  סובלי  ממחסור בחניה. מאד

חוק החניה האזורית מאוגד בהלי# , אגב, מאז תיקו� החוק?  מה עשינו מאז  

  . של חקיקה של חוק עזר שאושר על ידי מועצת העיר ומפורס  ברשומות

  .אבל אפשר לבחו� את הדברי  מחדש, לא אמרתי שלא  :גל�גיא ב�

חושב שיש לבחו� משהו שנוגד את התכלית החקיקתית שלו ואני לא אני לא   :קובי אוחיו�

יבוא תושב , אני לא מוכ� שתושב שמתגורר בסמיכות לקניו�. מאמי� בו

זה משהו שבכלל . ממקו  אחר ע  אותו תו חניה ויתפוס לו את מקו  החניה

  .לא יעלה על הדעת

  .תתייחס בבקשה לעניי� סקר החניה, קובי  :גל�גיא ב�

מאז חקיקת החוק הוק  צוות בראשותי שהיה חבר בו ג  עמיר  . שנייה  :חיו�קובי או

מילר והרחבנו את החניה האזורית מעבר לרחובות שהיו במרכז העסקי  

אנחנו הקמנו צוות להרחבת מצבת החניות בכל רחבי , מעבר לכ#. העירוני

 פל אדריכל נו*פונתי א, מהנדס העיר, העיר שהיו חברי  בו אדריכל העיר

עבר רגלית ממש בעבודה סיזיפית בכל העיר כדי לבדוק , ופיתוח שעבר רגלית

בנוס* אספנו את כל פניות התושבי  על מצוקות שה  . את מצוקות החניה

תוכנית רב , העלילו עליה� במהל# השני  האלו ובנינו תוכנית רב שנתית

.  שנתית שמיפתה את כל מצוקות החניה בכל רחבי העיר ואפילו דרגה אות

וג  חלק מהתוכנית הזאת כוללת ג  סקיצות עקרוניות להרחבת מצבת 

בחלק מהמקומות מאות , חלק עבר לתוכניות פרטניות, החניה בכל האזורי 

אושרו מקומות . ואני יכול לתת דוגמאות לכ#. מקומות חניה הוכשרו כבר

ג ורחובות "חניה ברחוב רופי� וברחוב נורדאו וברחוב העבודה ובקבוצת הל

אנחנו , יש לנו אוגד� מסודר. שלמי  בהתא  לתוכנית הרב שנתית הזאת

יש ג  בתוכנית החומש הרב שנתית הקצאה של תקציבי  , יודעי  בכל שנה
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יש לנו מיפוי ברחוב גלבוע וברחוב חטיבת הראל באזור . לביצוע אות� תוכניות

אנחנו ו. ובכל המקומות מיפוי של כל מחסור בחניות, של בית העלמי� הצבאי

ויש לנו ג  תוכניות ויש לנו ג  תוכניות . מטפלי  בה  בצורה נקודתית

  . לא רק תכנו� אלא ג  תוכניות ביצוע. ביצוע

  .1994 �אבל הסקר הרשמי האחרו� היה ב  :גל�גיא ב�

הסקר שנעשה בשעתו נעשה לא בשביל החניות האזוריות אלא , אני אומר ל#  :קובי אוחיו�

חניוני , בעיקר בגלל החניוני  לתשלו , יעזר זוכרא  אל, הוא נעשה בעיקר

. ולא לבדוק מצוקות חניה בנקודות שונות ברחבי העיר, ההסדר שנעשו

עשינו עבודה רגלית שבדקנו פיזית כל מקו  את . ואנחנו עשינו מעבר לזה

  .  המצוקות שלו ופרשנו תוכניות עבודה ותוכניות ביצוע

  .קשהאליעזר בב. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

שיש .  בעצ  אמר דבר שהוא נראה מאד מצחיק היו 1994 �ר מקהס: אליעזר פיירשטיי�

. 1994 �זה מה שאמר הסקר ב.  מקומות חניה בעיר800 או של 600עוד* של 

כי אנחנו יודעי  בדיוק מה . זה מה שהפריע לנו בעשר שני  לאחר מכ�

אמת המטרה שלו היה ב, כפי שאומר קובי, הסקר ההוא. מצוקת החניה בעיר

למרות שכתוצאה או בסמיכות לאותו סקר אנחנו יצאנו ע  , הייתה שונה

  .תוכנית החניה האזורית

הנושא של התו הכללי שאנחנו התייחסנו בדוח הוא . מה שקורה פה, עכשיו  

יש פיתוח . זה להוציא קצת את הדברי  מהקשר . מתייחס לתקופה אחרת

חניה בתשלו  באות  האזורי  הנושא של ה. של מקומות חניה חדשי 

הכל היה קשור אחד בשני כ# שהתו האזורי לא התכוו� בצורה גורפת , שישנ 

לא , כ� או לא, לאז� בי� אותו עוד* כביכול שהיה וירטואלי. להרחיב את זה

מציאותי במקומות מחו" למרכז המסחרי של העיר לבי� מה שקורה באותו 

שבראיה של היו  של החוק להוציא כ# שבאמת קובי צודק , זה הכל.  מרכז

  .תו כלל עירוני זה להוציא את החוק מהקשרו

. אני מציע לא לפתוח בדיו� על הדברי  שנאמרו פה. לפני עמיר . תודה רבה: חמו�יהודה ב�

א  אתה מסתפק בתשובות . אני לא מתכוו� לעשות דיו� על הנושא הזה
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  . א  בכלל יש דיו�וא  לא  אנחנו נעמיד להצבעה. שנאמרו פה אז בסדר

  .אני רוצה להגיד עוד שני משפטי   :גל�גיא ב�

  ,עזוב, גיא: חמו�יהודה ב�

  .אני מבקש שיהיה דיו�  :גל�גיא ב�

  . ירי  את ידו? מי בעד שיתקיי  דיו� בנושא: חמו�יהודה ב�

  ?אבל אולי אפשר לשאול עוד שאלות כדי לדעת א  צרי# דיו� או לא  :עמיר  מילר

  ?  איזה שאלות:חמו�יהודה ב�

  . לי יש שאלה לעניי� הזה  :עמיר  מילר

  .בבקשה, שאל אתה בלבד: חמו�יהודה ב�

  .אני דורש או שיתקיי  דיו� או שהפסקנו לדבר על זה, סליחה  :גל�גיא ב�

  .בבקשה. אני מקנה את הזכות שלי לעמיר  לשאול שאלה: חמו�יהודה ב�

, כי ככה הנוהל קובע, ה עושה דיו�או שאת.  אתה לא יוכל לעשות את זה  :גל�גיא ב�

אתה לא יכול . או שאתה מסיר את ההצעה מסדר היו , אדוני ראש העירייה

, סליחה. פרטנית להגיד למא� דהוא ל# אני מאשר לשאול ולמישהו אחר לא

  ...או שאתה מאשר לכול  או. ע  כל הכבוד

  ?יש ל# שאלת הבהרה, עמיר : חמו�יהודה ב�

  ,  מסכי  לתשובה של#אני, לא  :עמיר  מילר

  ?אנחנו מקיימי  דיו� או לא  :גל�גיא ב�

  .בבקשה, שאלת הבהרה: חמו�יהודה ב�

  .אז אני ג  רוצה לשאול שאלת הבהרה  :גל�גיא ב�

  .שאלת הבהרה בבקשה: חמו�יהודה ב�

  .  אני ג  מבקש  :גל�גיא ב�

  .אני נתתי לו את הזכות: חמו�יהודה ב�

  . ואז תחשוב מה אתה רוצה לשאול ותשאלאז ת� לו לשאול :עמוס גבריאלי

  .עמוס, אני כבר יודע מה אני רוצה לשאול  :גל�גיא ב�

  .בבקשה, עמיר : חמו�יהודה ב�

זה . לי לא, כי אתה בקואליציה, עמוס, ל# הוא יכול לסתו  את הפה, תראה  :גל�גיא ב�
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  . זה ההבדל בינינו. ההבדל בינינו

  )מדברי  וצועקי  ביחד(

תה לא יכול להגיד כלו  כי אתה בקואליציה ואני יכול להגיד מה שאני א  :גל�גיא ב�

  .רוצה

  .בבקשה עמיר  שאלת הבהרה ונעבור להצבעה.  בבקשה, עמיר :  חמו�יהודה ב�

 כשהייתי בי� היוזמי  של הסדרי 1994 �ב. אני רוצה ג  להגיב וג  לשאול  :עמיר  מילר

חלטות היו שכל דמי והה. החניה קראנו לחניה הזאת חניה ידידותית

  .ההכנסות מחניה צרי# להשקיע בפיתוח מקומות חניה נוספי 

  . גבו פה שלוש שני  כס* באופ� לא חוקי מחניה  :גל�גיא ב�

אני שמעתי מקובי אוחיו� שיש לו נתוני  עדכניי  לגבי צפי של מקומות חניה   :עמיר  מילר

  העירוני של כפר א  יש לו נתוני  עדכניי  שכוללי  את כל התחו. נוספי 

אז תביאו את הדברי  בפני מועצת העירייה וזה במקו  , סבא אז בבקשה

  .לא צרי# סקר. סקר

  .   תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  צרי# לעשות את הדברי  האלה  :עמיר  מילר

  .מה הבעיה, יבוצע, עמיר : חמו�יהודה ב�

הא  ? שאול אפשרשאלה אחת ל. אני רק רוצה לשאול עוד שאלה, יהודה  :גל�גיא ב�

, קובי, אני מערי# מאד את כל מה שאמרת, בכוונת העירייה לבצע סקר

  .אני הראשו� שנות� ל# קרדיט כמחזיק תיק התחבורה, תאמי� לי

  .שאל ואני אענה: חמו�יהודה ב�

  ? הא  בכוונת העירייה לעשות סקר חניה מקי* חדשני  :גל�גיא ב�

  )צועקי  ביחד(

  ?ראש העיר או מחזיק התיק, מי עונה לי  :גל�גיא ב�

לאור מה שנעשה עד היו  אי� מקו  לעשות כרגע סקר כי רק לאחרונה מדדו : חמו�יהודה ב�

רגלית את כל מספר מקומות החניה והביאו נייר עבודה בפני קובי שהוא עובד 

. הוא הוצג פה ג  בתוכנית הרב שנתית שעובדי  על הגדלת תקני החניה. עליו

אפשר להוריד את ההצעה , אור מה שנעשה אי� טע על כ� אני חושב של
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  .  תודה רבה? מסדר היו 

  . בכאב רב, כ�  :גל�גיא ב�

  .מאחר וגרנות איננו אנחנו נעבור לסדר היו  הרגיל: חמו�יהודה ב�

  .אני יכול להציג אותה  :גל�גיא ב�

  .אתה מעדי* שאבינוע  גרנות: חמו�יהודה ב�

  . הוגש רק על ידי אבינוע אבל הוא לא, אני מעדי*  :גל�גיא ב�

  . 3סעי* , בבקשה. א  הוא יגיע בסו*: חמו�יהודה ב�

בשמונה ורבע הוא , הוא יגיע. אנחנו רק כרגע משהי , אז אנחנו לא דוחי   :גל�גיא ב�

  . היה אמור להיות

  .אני מבקש לא לעלות את ההצעה על החינו#, יהודה: ח��משה אב�

  .גיש אותהא  יבוא אבינוע  שי: חמו�יהודה ב�

  .לא יכול להיות, באנו בזמ�, מחכי , אנחנו נמצאי  כא�  :ח��משה אב�

  )מדברי  ביחד(

אני מבקש בכל זאת את שיקול . אני מבקש בכל זאת את שיקול דעת המועצה  :גל�גיא ב�

הג  ששלושה חתומי  , דעת המועצה שהרוח החיה מאחורי ההצעה הזאת

החיה מאחורי ההצעה הזאת ומי הרוח . ארבעה, נדמה לי ג  יפתח, עליה

אני פונה ללב היהודי הרחו  , משה. שניסח אותה בפועל זה אבינוע  גרנות

  ,של#

  .זה לא קשור, לא  :ח��משה אב�

  א  אבינוע  לא יגיע עד השעה תשע אנחנו . אני פונה ללב היהודי הרחו  של#  :גל�גיא ב�

  . אני מבקש שתציג אותה: חמו�יהודה ב�

אז הוא . לא אז לא,  טוב�אתה רוצה להציג  ? אתה חתו  עליה. יג אותהתצ: ח��משה אב�

  . איננו

  )מדברי  ביחד(

  ...אני רוצה להזכיר של# כששמעו� פר", גיא :עמוס גבריאלי

  ...שמעו� הגיש את זה ב  :גל�גיא ב�

  .בבקשה: חמו�יהודה ב�



  06.03.2007  38  מועצה מ� המניי�

חנו רצינו לחפ* אבל אנ.   הנה הוא, הנה הוא. אני מעדי* שאבינוע  יציג, לא  :גל�גיא ב�

  .הוא הג� עלי# בגופו. עד שאבינוע  לא כא�, משה אמר לא

  . בבקשה531. בבקשה, נחיתה נעימה. ברו# הבא לאבינוע  גרנות: חמו�יהודה ב�

  .עוד יחשבו שאתה לועג לחברי המועצה שאתה מדבר ככה, יהודה  :גל�גיא ב�

  . תציג את ההצעה לסדר, אבינוע : חמו�יהודה ב�

אנחנו בסבלנות מורטת עצבי  חיכינו שתגיע שתוכל להציג את , אבינוע   :גל��גיא ב

  .ההצעה

  סבא� דיו� בעניי� החינו, הדתי בכפר�הצעה לסדר: ד

קוד  כל זה שיש בעיה ע  החינו# הדתי . אנחנו ביקשנו לדו� בחינו# הדתי: אבינוע  גרנות

ואני לא , שלכול אני לא אומר ', לבוגרי כתות ו, כלומר. בואו נכיר ע  זה

וג  לגילאי  המאוחרי  יותר לא ' לבוגרי כתות ו. רוצה לשלו* מספרי 

הכל אני אומר , היו שמועות. בהכרח יש פתרו� טוב לחינו# הדתי שלה 

היו לפחות . כי ג  נפגשתי ע  הורי  מבית הספר, בצורה מאד זהירה

,  את החטיבהשיש כוונה לסגור, אני לא ראיתי את זה ברמת עובדות, שמועות

אני הייתי רוצה לשמוע פה א  בכלל יש ג  כוונה לאשר המש# . 'המר'חטיבת 

סבא כהמש# �חינו# על יסודי דתי ממלכתי לבני  במסגרת העיר  כפר

  .  'המר'לחטיבת 

היא , לפי הראיה שלי, הבעיה. רק שניי  שלושה משפטי  לרקע, עכשיו  

  .מורכבת משלושה היבטי 

כלומר הבני  שחסר לה  את דר# ההמש# , ו מדוברשהציבור שעלי, אחד  

בתו# העיר זאת קבוצה לא גדולה שכנראה אי� ביכולתה לבד לפרנס בית ספר 

  .על יסודי

פתרו� כזה לא יכול להתקיי  בשו  פני  ואופ� ללא סיוע או חיבור , שניי   

אזורי או ע  עיר או שתיי  . סבא�ע  תלמידי חו" נוספי  שלא כול  בני כפר

�אבל רק כפר. לא יודע א  הוא יהיה אזורי בכלל או לא אזורי בכלל. וספותנ

  .סבא לבד לא מסוגלת לפתור את הבעיה של הקבוצה הזאת

רוצי  לראות , בצדק, ההורי , כלומר. חטיבה לבד זה דבר חסר סיכוי, שלוש  
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אי� טע  להחזיק חטיבה שממילא , זאת אומרת. פתרו� שש שנתי לילד שלה 

אי� טע  להחזיק חטיבה עצמאית וצרי# . ל ידי משרד החינו#מוחזקת ע

  .סבא�ללכת על פתרו� שש שנתי שהוא לא רק לילדי כפר

  .אתה חוזר על זה פעמיי  שלוש, אבינוע : חמו�יהודה ב�

  .זאת הבעיה שיש לנו היו . סבא�שהוא לא רק מושתת על ידי כפר: אבינוע  גרנות

  ?מה עוד. סבא�על כפרלא מושתת , שש שנתי: חמו�יהודה ב�

הכל צרי# להסמי# את ראש , כ�, וההערה האחרונה. סבא�שלא רק על כפר: אבינוע  גרנות

, ע  ראש עיריית רעננה הא  בכלל נית� לעשות משהו ביחד, לדעתי, העיר

והוא , לאור העובדה שלרעננה יש כמעט את אותה בעיה, אזורי�משהו על

אז אני פה מעלה בעצ  . פר דתי לבני מכריז שהוא הול# לבנות ג  כ� בית ס

  . כמה דברי  שה  נושאי  לדיו�

  .בני כברה, בבקשה: חמו�יהודה ב�

  ',המר'כמי שמלווה את החינו# הדתי מאז הקמת   :בני כברה

  ?כמנהל בית ספר לשעבר  :גל�גיא ב�

שנתיי  . כמי שעמד בראש צוות ההיגוי לחינו# הדתי לפני כעשר שני . לא  :בני כברה

מתו# אמונה שבית , מתו# ראיה ארוכת טווח' המר' לנו להקי  את לקח

אני חושב שהנקודות שנגע בה� אבינוע  ה� . הספר הוא באמת יהיה תשתיתי

, הייתי אומר, אתה נגעת בכל הנקודות שמחייבות. נקודות נכונות ואמיתיות

  .להתמודד באמת ע  חטיבה שיש לה סיכוי כלשהו

כפי , הואיל והדיו� הזה מתקיי  מבלי שתעשה הכנה, ני רק במקרה הזה                       א

הנהלת העיר , נכו�.  הרי הדיו� הזה יהיה עקר–שאתה ג  כ� בעצמ# מציי� 

בתקופה . היו  ערה לעניי� הזה וההתפרצות היא באמת לדלת פתוחה

האחרונה מתקיימי  באמת דיוני  לאחר שראש העיר והנהלת העיר חזרה 

ולנסות ולחשוב בכיוו� של הדרכי  שאתה ' המר'ה לסגור את בה מהכוונ

הואיל ומתקיימי  כרגע דיוני  בהנהלת העיר , לכ� אני אומר. מדבר עליה 

, א  זה במסגרת רעננה, לגבי מציאת פתרונות הולמי  לבעיית החינו# הדתי

רעננה היא פתרו� מסוי  שאתה צרי# לבחו� בצדו ג  . א  זה במסגרת אחרת
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לכ� אני אומר שהדיו� בשלב הזה הוא . סבאי שיכול ללכת�וו� הכפראת הכי

צרי# לאפשר להנהלת העיר בראשות ראש העיר . יהיה לדעתי מוקד  מדי

  .ואז להביא דיווח למועצה, לבדוק הצעות נוספות, להעלות את הצעות

סתרי  וראוי שיש דברי  שיהיו נ, אני מציע לאור מה שנשמע פה. תודה לבני: חמו�יהודה ב�

, כוו� שכפי שאמר בני, אני מציע לא לעלות את הנושא הזה לדיו�, מהעי�

אנחנו מקיימי  דיוני  בנושא הזה וכל דיו� פומבי בנושא יכול רק לפגוע 

  . במהלכי  שאנחנו עושי 

  ?ובאיזה רווח זמ� יהיו תוצאות  :עמיר  מילר

וח של החודש וחצי חודשיי  אני מניח שבטו. השאלה של# היא נכונה, עמיר : חמו�יהודה ב�

  .הקרובי  אנחנו נוכל להביא איזה שהוא רעיו�

  ?אבל ההערות שלי מקובלות עלי#: אבינוע  גרנות

  ,אני מציע שההצעה לסדר: חמו�יהודה ב�

  .אני הייתי ש  אות# בראש החינו# הדתי  :בני כברה

  ? יודע את זהאתה', בני עקיבא'אתה יודע שאני ביקרתי השנה ישיבת : אבינוע  גרנות

מחר אתה יכול להביא הצעה לסדר שמחר תזרח , אתה יודע, אבינוע : חמו�יהודה ב�

  ,תודה רבה.  תזרח השמש–ג  א  לא יהיה רוב . השמש

  . אפשר שהמועצה תקבל החלטות אפילו לא דמוקרטיות  :גל�גיא ב�

  ?אפשר להסתפק בדברי  האלה או שלהעמיד את זה להצבעה: חמו�יהודה ב�

  ? אתה אומר שזה יעלה בעוד חודש וחצי: וע  גרנותאבינ

  )מדברי  ביחד(

  .יעלה לדיו� בעוד כחודש וחצי: חמו�יהודה ב�

  ?במועצת העיר  :גל�גיא ב�

  .כסקירה למועצת העיר: חמו�יהודה ב�

  .ראש העיר, ראש העיר? מי מחזיק תיק החינו#? שעל ידי מי היא תינת�  :גל�גיא ב�

  .  סמו# על אבינוע .אבינוע : חמו�יהודה ב�

  )צועקי  ומדברי  ביחד(

האול  הזה הוא גדול אבל הוא לא גדול מספיק להכיל את הציניות , ה'חבר  :גל�גיא ב�
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מי מחזיק ? אבינוע , מי מחזיק בתיק החינו# היו .  של כל הקואליציה

  .אני שואל אות#. אני שואל שאלה? בתיק החינו# בעירייה

  .דעלא יו? היו : חמו�יהודה ב�

  ?מי'? דב רקובי"  :גל�גיא ב�

אני מתפלא , ראש האופוזיציה לא יודע, אני מתפלא לשמוע שאתה לא יודע: חמו�יהודה ב�

  . לשמוע

  ?לא, ר ועדת חינו#"אתה יו? לא, אתה  :גל�גיא ב�

  .  סעי* הבא, תודה רבה: חמו�יהודה ב�

בהתא� לנוהל   2007אישור קריטריוני� לקבלת תמיכה עירונית בשנת הכספי� .  3

  :התמיכות החדש

  .נושא הקריטריוני  של ההלוואות  :אייל יוניא�

  .הלוואות זה החברה הכלכלית. הקריטריוני  של התמיכות  :גל�גיא ב�

דוח מבקר , נזכיר. נושא הקריטריוני  של העמותות. נעשה את זה ביחד  :אייל יוניא�

ל "ר של מנכיצא חוז. המדינה קבע קריטריוני  למת� תמיכות לעמותות

נתנו מקדמות ואז .  לא יכלנו בעצ  לתת תמיכות2006משרד הפני  שבשנת 

 היה כנס שעל פיו צרי# להכי� קריטריוני  לכל התמיכות 2006בנובמבר 

בי� א  זה עמותות ספורט או עמותות , שאנחנו נותני  לעמותות באשר ה�

ולל את זה הצרי# עבודה מאד מאד דקדקנית של צוות שהוק  שכ. אחרות

יס מנהל אג* תרבות נוער ידני ו, ענת ניסקי מנהלת אג* הרווחה שנמצאת כא�

אורית דנאי שהיא בעצ  , שאול מיטלברג מנהל מחלקת הספורט, וספורט

מרי נמצאת כא� שריכזה את זה בקטע , ריכזה את זה תחת אבי

בעצ  זה הצרי# הרבה מאד חשיבה אי# . קר� ואבי ואנכי, האדמיניסטרטיבי

חנו יוצרי  קריטריוני  כאלה שלא יהיו מפלי  ושבעצ  לא יגמרו לנו אנ

לשפו# את התינוק ע  המי  לגבי עמותות שמקבלות תמיכות מהעירייה מזה 

  .שני  רבות

אני יכול להגיד שמהשוואה שעשינו לערי  אחרות הקריטריוני  שנבנו   

.  שלנולפחות באזור, סבא ה  מהרציניי  והמעמיקי  ביותר�בעיריית כפר
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  . בדקנו ע  עיריות באזור

אחד זה לגבי היטלי פיתוח של . הדברי  שיוסדרו זה שני דברי  מקריי   

וזה , הסתבר שיש הרבה מאד עמותות. סבא�עמותות שבונות מבני  בכפר

עמותות אחרות כאלה , ולאו דווקא בתי כנסת, כולל בתוכו בתי כנסת

 בנייה והקרקע הוא של בחלק� ההיתר. ואחרות בנושא הרווחה והתרבות

לעומת זאת יש עמותות . סבא ואז ה� לא משלמות היטלי פיתוח�עיריית כפר

סבא ואז ה  כ� צריכי  �סבא היא לא של עיריית כפר�שההיתר בנייה והכפר

היו מקרי  שנתנו פטור . והדבר הזה לא היה מוסדר. לשל  היטלי פיתוח

ועל כ� הועדה   . קאסור לתת פטור מהיטלי פיתוח על פי החו, חלקי

 אחוז מהיטלי הפיתוח 90ממליצה בעצ  לפטור או לתת תמיכה בגובה של 

עשינו בדיקה בשלוש שני  האחרונות , לצור# בדיקה. שהעמותות יחויבו בה 

על יד אחת אפשר , המספרי . סבא�כמה עמותות הגישו היתרי בנייה בכפר

  .לספור

  .בתי כנסת בעיקר  :גל�גיא ב�

  . בתי כנסת לא הוקמו בשלוש שני  האלה, אל  :אייל יוניא�

  . שניי . זה זר  מהתקופה הקודמת. בתי כנסת שניי : חמו�יהודה ב�

  . ולכ� רוצי  להסדיר את הנושא הזה  :אייל יוניא�

  ?באיזה סעי* זה כתוב  :עמיר  מילר

ני זה לפ. יש ל# קריטריו� תמיכה בגובה היטלי פיתוח. זה רשו  לקראת הסו*  :אייל יוניא�

  . החלטת הישיבה בדבר מינוי פקיד גביה

ג  פה הדברי  ניתנו אבל . דבר נוס* זה הקריטריוני  לתמיכה לבתי כנסת  

שבעצ  ראש העיר הקוד  , נוהל, עד היו  היה איזה סעי*. לא היו מוסדרי 

  היה עולה לתורה

  .הוא מבי� בזה מצוי�, חבל ששמעו� לא פה  :גל�גיא ב�

וזו בעצ  . עבור העלייה לתורה,  לתורה והיה משל  עבור התור היה עולה  :אייל יוניא�

צרי# להזכיר שהמועצה הדתית היו  לא . הייתה התמיכה בבית הכנסת

  ...בדיוק מתפקדת וג  שמה בזמנו היה נית�
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  )מדברי  ביחד(

ג  כא� הועדה ממליצה במקו  לעשות את זה , אנחנו ממליצי , בקיצור  :אייל יוניא�

זאת . כי אני לא יכול לתת לגופי  שה  לא עמותות, לדעתנו, בדר# לא דר#

לא כל . ג  מה שאנחנו ממליצי  היו  זה לגופי  שה  עמותות בלבד, אומרת

אנחנו רואי  את הבעייתיות של . צרי# להגיד את זה, בתי הכנסת ה  עמותות

למרות שזה לא כרגע על , בתי הכנסת שבאה לידי ביטוי ג  במפעל המי 

לכ� . מבחינת היכולות או אי היכולות, אבל צרי# לומר את הדברי , השולח�

,  שקלי 500אנחנו ממליצי  לתת תמיכה לבית הכנסת ברמה השנתית של 

זה סכומי  .  שקלי  לשנה1000ולשני בתי הכנסת הגדולי  תמיכה של 

זניחי  אבל על מנת להסדיר את המצב שהיה קיי  עד היו  אז אנחנו רוצי  

אני רק מזכיר שהנוהל החדש מתייחס לתמיכה . לדר# הישרלעלות הכל 

ואני עוד פע  אומר . והייתה כא� אולי תמיכה עקיפה. עקיפה ותמיכה ישירה

יש בתי כנסת שה  לא עמותות ולא יקבלו . שרק בתי כנסת שה  עמותות

  .תמיכה בקטע הזה

על פי . וזה אני מתחבר לנושא ההלוואות, אני רוצה רק להזכיר עוד דבר, זהו  

מסלול של , מסלול של הגשה, החוק החדש יש כא� מסלול של פרסו 

יש כא� . יש כא� הלי# שהוא מאד מאד שקו*. התייחסות לקריטריוני 

ובעצ  מה שיקרה כא� שאנחנו נוכל לשל  תמיכה . מסלול מאד מאד שקו*

זה גור  לזה . או להעביר תמיכה לעמותות איפה שהוא במהל# חודש יוני

סבא �ששת החודשי  האלה עמותות שנשענות על עיריית כפרשבמש# 

ולכ� אנחנו בסעי* לאחר מכ� בעצ  . הפעילות שלה  לא יוכלו לקבל תמיכה

בעצ  השתמש במרכיב ההלוואה , הנושא עבר כבר בחברה הכלכלית, ביקשנו

  .לאות� עמותות שלא יוכלו לקבל כספי 

ל עצמו מבי� שיש בעייתיות עד הנוה. אני רוצה לומר עוד דבר ובזה אני מסיי   

.  אחוז25שיפורסמו הקריטריוני  והוא מאפשר לתת מקדמות בגובה של עד 

אני מערי# , ובכל זאת אנחנו רוצי  ג  להשאיר את נושא ההלוואות על מנת

על מנת שנוכל לעזור לאות� עמותות , שביוני רק נוכל לתת את הכספי 
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  .לב הזהאני סיימתי בש. ולמנוע את הקריסה שלה�

  .אבל אני מבקש לא לבקש להגביל את התקציב לבתי כנסת בבקשה, גיא: חמו�יהודה ב�

, יהודה, לא כול  מביני  את ההומור של#. אני אמור לצחוק, זה היה בדיחה  :גל�גיא ב�

הנייר הוא  נייר , קוד  כל. אני רוצה לשאול כמה שאלות הבהרה. מה לעשות

תו ורואי  שהושקעה בו הרבה מאד עבודה אני טרחתי לקרוא או. רציני מאד

על ידי הגורמי  המקצועיי  שעבדו עליו ואני בהחלט יכול לראות שהושקעו 

  .הרבה מאמצי 

 5בעמוד . יש לי שאלת הבהרה אחת לגבי הקריטריוני  שנקבעו לגבי הספורט  

. 6.1סעי* , תמיכות מקסימו , כלומר, נאמר בסעי* שנוגע לתמיכות מרביות

 בצורה מפורשת שמתו# רצו� להגיע לצדק ציבורי או יותר נכו� מצוי� ש 

 420לחלוקה יותר שוויונית של הכספי  קבעו איזה שהוא ר* מקסימלי של 

בסוגריי  ציינת  , אייל, כשבסוגריי . אל* שקלי  לכל אגודת ספורט בשנה

האגודה היחידה שאני זוכר . שזה לא כולל אגודות שנמצאות בהסדר הבראה

הא  מעבר . סבא� בהסדר הבראה זה אוגדת הפועל יואב כפרשנמצאת

הא  מעבר לאגודה הזו יש . זו השאלה הראשונה שלי למעשה, לאגודה הזו

הא  קיימת אגודה זולת הפועל יואב , כלומר? מישהו שנמצא בהחרגה הזו

תרענ� את זיכרוננו כמה היא מקבלת ? סבא שנמצאת בהסדר הבראה�כפר

  ,הוא סכו  שהואאני מניח ש, מדי שנה

  .450  :אייל יוניא�

  . 420הנחתי שזה   :גל�גיא ב�

  .450 זה 420במקו    :אייל יוניא�

  ?עד איזה שנה זה ההסדר את   :גל�גיא ב�

  .זו השנה השלישית שה  מקבלי . 2008עד , זה ארבע שני   :אייל יוניא�

אני ,  מה מהפריבילגיה הזאת חו", מ� הסת , וא* אחד לא הול# ליהנות  :גל�גיא ב�

  ,אז השאלה השנייה שלי נוגעת. אני מקווה, מניח

  .נקווה שלא: חמו�יהודה ב�

  .כל שנה צרי# לעשות את התהלי# הזה. הקריטריוני  ה  פיר שנה, דר# אגב  :אייל יוניא�
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הא  במסגרת התמיכות אנחנו מדברי  א# . שאלתי השנייה לגבי בתי כנסת  :גל�גיא ב�

אותו , כלומר,  שאת  הגדרת  כמתנות לחגורק על התמיכות במסגרת מה

סכו  סמלי שנית� אחת לשנה ובזה מסתפקי  וכרגע לפחות במסלול 

  .זו שאלתי השנייה? התמיכה הישירה של העירייה לא נותני  סכו  נוס*

  .רק שתדע שחשמל בסוגריי  זה ירד. הייתה תמיכה נוספת...   :אייל יוניא�

שאלתי השלישית היא  הא  בתי כנסת שבכל , ד שנימצ. על חשמל, אני יודע  :גל�גיא ב�

, ויש. באמצעות מפעל המי  שהזכרת, זאת יש לה  חובות לעירייה עקיפי 

, לפעמי  לא העניי  שבה , אגב, אנחנו יודעי  סוגיה כאובה של בתי כנסת

  .שחייבי  חובות די גבוהי  למפעל המי  בגי� חובות מי  שקיימי 

  . לא עקי* כי אני לא משל זה, לא גיא  :אייל יוניא�

  .זה אגודה בנפרד  :דובר

את  פה מצייני  את נושא פתיחה בגובה . שאלתי הרביעית. בסדר. קיי.או  :גל�גיא ב�

הזכאות היא הרי . היטלי פיתוח שלמיטב זיכרוני וניסיוני חל על בתי כנסת

מתוק* הקצאה התחלתית שנעשית על ידי ועדת הקצאות קרקע ומבני  ללא 

  ? נכו�,  בכללתמורה

  .לא בהכרח  :קר� קדמי

אז א  לא בהכרח שאלתי היא אי# את  בוחני  את היכולת . לא בהכרח  :גל�גיא ב�

או אגודה או בית , כי זה לא נאמר בתמיכה, הכלכלית של אגודה ספורטיבית

כי , למה אני שואל את השאלה? לקבל את הזכאות ההתחלתית בכלל, כנסת

ני כ� זוכר שהעירייה הקצתה פה אחד הקצאת למשל הבית כנסת היחיד שא

שאפילו אני תמכתי בהקצאה הזאת כי היא , בית כנסת בהדרי , קרקע עבורו

אבל לא עבר הרבה זמ� וה  בעצמ  מודי  שאי� . נראתה לי ציבורית נכונה

של מי שיושבת , על פי פרסומי  שלה , לה  את המשאבי  כרגע הכלכליי 

מוד ביכולת הכלכלית להקי  את בית ה  מתקשי  לע, ראש העמותה

ביחס להיטלי הפיתוח שלמשל חלי  על בתי כנסת , אז השאלה שלי. הכנסת

איפה נעשית הבדיקה של .  אחוז90שהעירייה מסבסדת אות  בגובה של 

' אגודת ספורט וכו/בית כנסת/העירייה באשר ליכולתו הכלכלית של עמותה
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  ?לעמוד בתנאי  לקבל בעצ  כמעט בחינ  שטח

 Xבהסכ  שאתה עושה להקצאת קרקע ה  מתחייבי  שתו# . הועדה בוחנת  :אייל יוניא�

  . שני  ה  יממשו את הבנייה

  .אחרת זה מבוטל: חמו�יהודה ב�

  . זה התנאי המתלה  :גל�גיא ב�

היו לנו מקרי  כאלה שלא מומשה הקרקע . א  לא הקרקע חוזרת לעירייה  :אייל יוניא�

  .והיא חזרה

  ?ו" ממתנות הבתי כנסת אי� שו  דבר אחר ממה שצוי�ח  :גל�גיא ב�

  .בבקשה, עמיר , תודה: חמו�יהודה ב�

, ובתי כנסת, אני מבי�  שהמלצות הועדה לספורט ותרבות וחינו# הכל נמש#  :עמיר  מילר

אמורי  ' בנספח ז. קוד  כל הערה. אז יש לי כמה שאלות, טוב. הכל נמש#

, לא צורפו. 1999ת קריטריוני  לשנת היינו לקבל את המלצות הועדה לקביע

. 1999אי אפשר היה להשוות את ההמלצות החדשות לעומת מה שהיה בשנת 

  .אני מדבר על הספורט

אני מבי� שזה , צוות ההיגוי העירוני.  כתוב ענפי  מועדפי 6 5 4בסעי*   

ימלי" על ענפי  מועדפי  , הנחיות של משרד הפני  בקשר לנושא הזה

סבא �אני רוצה לשאול א  יש בכפר.  אב עירונית לספורטבמסגרת תוכנית

  ?תוכנית אב עירונית לספורט

  .יש  : יוניא�לאיי

  .  בטח אושרה במועצת העירייה פע , אז יש. בסדר, כ�  :עמיר  מילר

  . זה ארכאי, קובי, זה כמו סקר החניה של#  :גל�גיא ב�

  .זה היה יחד ע  הסקר חניות, עמיר : חמו�יהודה ב�

  ,לגבי קריטריוני  לתמיכה עירונית במוסדות תרבות נוער וספורט  : מילרעמיר 

  .לא רק של#, אנחנו שומעי  פה שהייתה פעילות בקדנציה הקודמת, יהודה  :גל�גיא ב�

  .לא רק שלנו: חמו�יהודה ב�

לא מצאתי בא* מקו  שכתוב קריטריו� . עברנו בקפדנות על הקריטריוני   :עמיר  מילר

  . סקי  בתרבות ובחינו# בלתי פורמלי לגבי קשישי לתמיכה באלה שעו
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  .יש ברווחה  :אייל יוניא�

כמו , חינו# בלתי פורמלי כמו אוניברסיטה פתוחה. רווחה זה דבר אחר  :עמיר  מילר

לפחות . פעולות אחרות שנעשות בקרב גמלאי  וה� בהחלט ראויות לתמיכה

ו# והעשרת זמ� שזה יהיה חלק מהקריטריוני  לגבי גופי  שעוסקי  בחינ

ואני מבקש להוסי* את הקריטריוני  באיזה שהיא . הפנאי של הקשישי 

  .מידה

  . זו הערה נכונה: חמו�יהודה ב�

דר# , ספורט. ג  לגבי זה. התמיכה העירונית במוסדות תרבות נוער וספורט  :עמיר  מילר

יש מקומות שעושי  . זה לא לגמרי בלתי סביר שיהיה ספורט לקשישי , אגב

  ומי שמקי  עמותה לצור#.  זהאת

  ?  שיהיה הקצאה מסוימת לספורט לקשישי . לא הבנתי: חמו�יהודה ב�

אתה בא ואומר שבעצ  שאתה רוצה לתת ניקוד נוס* לעמותה שבעצ  נותנת   :קר� קדמי

כי א  ה  עוסקי  בספורט אז ה  יכולי  . סיוע כזה או אחר לקשישי 

  .להתמודד על זה

  .בל הוא מדבר על חינו# מבוגרי א, לא: חמו�יהודה ב�

  .אני לא מבינה. אני באמת שואלת, לא  :קר� קדמי

התעמלות , א  מישהו יעשה פעולות ספורט. אני  מדבר על ספורט עממי  :עמיר  מילר

וזה יהיה חלק מהקריטריו� של , ויעשה את זה במסגרת עמותה, לקשישי 

זו ג  . מקבל את זהאני בהחלט , כמו שאת  אומרי  שכונות למשל. התמיכה

כ� אוכלוסייה שהיא קצת יותר חלשה מהאוכלוסיות הרגילות ויכול להיות 

  .שמגיע לה 

  . עשינו כנס של בני המאה ה  ביקשו לפתוח מסלול של מאה מטר משוכות: חמו�יהודה ב�

 לגבי קריטריוני   לתמיכה 1בסעי* . אני מאחל לכול  להגיע לגיל הזה  :עמיר  מילר

התאמה לסדרי העדיפות : סדות תרבות נוער וספורט כתובעירונית במו

אני רוצה לברר א  יש בכלל עדיפות עירונית .  העירוניי  בתחומי התרבות

אבל זה מאד מסקר� אותי מהי ומי מחליט , מהי, וא  יש, בתחו  התרבות

  .  איזה תרבות היא תרבות והיא תרבות היא פחות תרבות
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  .אלהלא הבנתי את הש: חמו�יהודה ב�

ככה כתוב .  התאמה לסדרי העדיפויות העירוניי  בתחומי התרבות: כתוב  :עמיר  מילר

אני חולק על זה שצריכי  להיות סדרי עדיפויות . 1סעי* , בקריטריוני 

א  יש . אני לא יודע מה זה תרבות כזאת ומה זה תרבות אחרת. בתרבות

 שאוהב א  יש מישהו. מישהו שאוהב לשמוע קונצרט שישמע קונצרט

  . איזה רב אז שישמע, לא יודע, לשמוע

  .אני חושב שאג* התרבות לא עושה סדרי עדיפויות  :דובר

מפני . אבל אני חושב שצרי# לתת את הדעת לעניי� הזה, אני לא יודע  :עמיר  מילר

היא בוודאי תאפשר פעילות תרבותית . שהעירייה איננה צנזורה תרבותית

  .ל כל צרכי האוכלוסייהמגוונת ככל האפשר כדי לענות ע

  .ענת ניסקי בקוצר רוח רוצה לענות ל#, עמיר : חמו�יהודה ב�

אני מוכרח לומר שקראתי את כל טבלאות . אני עוד לא הגעתי לרווחה  :עמיר  מילר

ואני כבר אומר מראש שמי שידע לחשב . השקלול והקריטריוני  לתמיכות

�אבי ב�, לה תאמי� ליווא, אחר כ# את התמיכה על פי הקריטריוני  האלה

  ...חמו הוא ממש

אני רציתי . סדרי העדיפויות העירוניי  מוזכרי ,                       וג  פה לגופי נוער וקהילה

לדעת א  בתו# סדרי העדיפויות העירוניי  יש ג  למשל טיפול בסמי  

  .שאני חושב שזה בכלל קריטריו� חושב מאד לתמיכה, וכיוצא בזה

  .אתה כבר עובר על כל הסעיפי ? זהו עמיר : וחמ�יהודה ב�

  .אמרת שזה מקשה אחת.  בנושא הרווחה  :עמיר  מילר

  . רק הקריטריוני , אבל לא כל הסעיפי , אה: חמו�יהודה ב�

כתוב פה . לגבי חלוקת תמיכות לעמותות העוסקות ברווחה. אני לוקח פניני   :עמיר  מילר

הגו* הנתמ# או מי , א השאלו�מי זה ממל. חוות דעתו של ממלא השאלו�

  ? שעושה את הניקוד

אנחנו אמרנו שמי שיית� את חות הדעת , זאת אומרת. מי שעושה את הניקוד  :ענת ניסקי

  ...  במקרה של הרווחה זה . זה הגו* העירוני שבעצ  עובד ע  העמותה

  )מדברי  ביחד(
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: אתה לא אומר? מתי תהיה ישיבת מועצה שאתה לא מאי" בחברי , יהודה  :גל�גיא ב�

המארחי  יש לה  , לוקח בחשבו�, אני מניח, ג  המארחי . קדימה סיימו

  .לקחת בחשבו� שישיבות מועצה דינ� להתאר# לפעמי 

. אתה, אייל, עוד שאלה אחת אני מוכרח לשאול אות#. אז אני אסתפק בזה  :עמיר  מילר

.  מיכהעמידה דווקנית בהוראות נוהל מת� ת: בהיטלי הפיתוח כתוב ככה

  ? למה דווקא דווקנית? אולי עמידה קפדנית

  .  זה מונח משפטי פלצני  :גל�גיא ב�

א  , להבא הערות ברזולוציה האלה. רק הצעת ייעול. אני מבר# על ההערות  :אייל יוניא�

אני .  אפשר להגיד אות  לדרג המקצועי לפני הישיבה זה יהיה הכי טוב

  . הערה בונה, אומר

  . התוד: חמו�יהודה ב�

יש . זה תמיכות. זה לא ועדת כספי , החוק קבע שלא.  יש חוק, גיא. יש חוק  :אייל יוניא�

זה , הוא מביא את זה למועצה, ועדה מייעצת של תמיכות וזה דרג מקצועי

. הקריטריו� הוא פר שנה. אנחנו באמצע מר". אני רוצה לומר. החוק החדש

טריוני  האלה אחרי שמפרסמי  את הקרי, אנחנו אחרי שהעמותות

אנחנו אחרי זה עורכי  את זה ומביאי  את . העמותות מגישות את הבקשות

אנחנו מראי  לכ  בדיוק מי הגיש ומי אנחנו ממליצי  . זה עוד פע  לאישור

  .לכ  לתת לו את זה

  .מהי החלוקה  :עמיר  מילר

נו כבר השנה אנח, לכ� אני אומר עוד פע . כולל פרסו  התנגדויות,  כ�  :אייל יוניא�

א  אנחנו עכשיו נדחה את הדברי  אנחנו נדחו* את העמותות . באמצע מר"

ואני , קוד  כל הנוהג, לכ� הנושא של הדברי .  לאוגוסט ולאחרי ראש השנה

אני חושב שכל . מבר# על ההערות של עמיר  ג  מניסיונו וג  מהרצינות שלו

אלא א  כ� יש . הדברי  שעמיר  אמר באי  לידי ביטוי בכל הקריטריוני 

לתת , כא� כוונה לתת עדיפות לגמלאי  בתו# הספורט והתרבות והרווחה

שכל תיקו� עכשיו . מה שאני רוצה שיהיה נגד עיניכ , לכ�.   עדיפות לגמלאי 

 זה ידחו* אותנו לעוד כמה –שנצטר# לעשות אותו א  הוא לא מהותי 
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  .עויותצרי# להבי� את המשמ, לי אישית אי� בעיה ע  זה. חודשי 

אני מבי� את העניי� ואני בטוח שבשנת התקציב הבאה . אני רוצה להעיר  :עמיר  מילר

אבל אני מבקש שתהיה הנחיה למי . יתקנו את זה לפחות לגבי הקשישי 

שיהיה נוהל סופי שבתו# הנקודות שלו ייקח , שעור# את טבלת האיזו� הזאת

  .  בחשבו� עדיפות מסוימת לקשישי 

  )מדברי  ביחד(

אמיר , סליחה.  אי� בעיה. היועצת המשפטית אומרת שזה בסדר, בסדר: חמו�הודה ב�י

  .בבקשה

למיטב ידיעתי לפי ההנחיות החדשות ועדת התמיכות . שאלה לסיכו   :אמיר גבע

אבל נשמרה הזכות למועצת העיר למנות ועדה . מורכבת כולה מאנשי מקצוע

חברי מועצת עיר , מייעצת לתמיכות שתהיה מורכבת ג  מאנשי ציבור

? אנחנו לא הקמנו ועדה מייעצת לתמיכות או בכוונתנו להקי . וכדומה

  .לדעתי היא לא קיימת

  .יש אפשרות  :אייל יוניא�

אני חושב שדווקא לאור הסיבו# של כל ההנחיות החדשות יש בהחלט מקו    :אמיר גבע

  .לזה

  .כרגע רק המקצועית. בשנה הבאה: חמו�יהודה ב�

  . רק המקצועית, רגע לאכ  :אייל יוניא�

  )מדברי  ביחד(

 יהיה טור מה הניקוד שה  2006אחרי שנביא למועצת העיר לאישורכ  את   :אייל יוניא�

ונפיק לקחי  מזה ג  לשנה הבאה ואז כבר ביולי נעבוד על ... קיבלו ו

  .  הקריטריוני  של שנה הבאה

  )מדברי  ביחד(

  .בעהבבקשה ענת ניסקי ונעבור להצ: חמו�יהודה ב�

כל נושא הספורט לגמלאי  אנחנו ביחד ע  העמותה למע� הקשיש , עמיר   :ענת ניסקי

ביחד ע  מחלקת ספורט יש פעילות ענפה שהיא בעצ  ממומנת על ידי 

העמותה למע� הקשיש היא בהחלט גו* שהגיש בקשה . העמותה למע� הקשיש
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ת היא הפעילו, שספורט זה חלק מכל הפעילות, לתמיכה שיכלול ג  את זה

  . מאד ענפה

  ?מועדו� הגמלאי  של ההסתדרות למשל  :עמיר  מילר

  . אני לא יודעת  :ענת ניסקי

הא  אפשר ?  אפשר להתאחד פה אחד סביב הקריטריוני . תודה רבה: חמו�יהודה ב�

פה , תודה רבה? להתאחד פה אחד סביב הקריטריוני  שהוצגו פה על ידי אייל

  .  אחד

  .יקשתיע  הדגשי  שב  עמיר  מילר

את הקריטריוני� לקבלת תמיכה עירונית בשנת פה אחד           מאשרי� : 566'  מסהחלטה

הדגשי� בנושא עמותות  ע� , בהתא� לנוהל התמיכות החדש2007הכספי� 

  .לטיפול בקשישי�

  

  :ערבות העירייה לחברה הכלכלית למת� הלוואות זמניות לעמותות נתמכות.   5

  . אייל בבקשה�פת להסכ  ע  החברה הכלכלית  אישור תוס: חמו�יהודה ב�

אני מבקש להוסי* בהקשר .  זה במקשה אחת5אני רוצה רגע לגמור את סעי*   :אייל יוניא�

שהמועצה תאשר לנו לתת מקדמות של , אחד.  הזה של התמיכות שני דברי 

 אחוז על פי החוק לעמותות שיעמדו בכל הקריטריוני  בתקופת 25עד 

  .  ו בקשה אחתז. הביניי  הזו

  ?צרי# את אישור המועצה  :גל�גיא ב�

יחד . אני מסכי  את#, אמיר, אני מסכי  את#. צרי# את אישור המועצה, כ�  :אייל יוניא�

ואז יש ל# את ...  אחוז 25נהיה אחרי , אמיר, א  אני מדבר על יוני, ע  זאת

  6 �י היו  באנ, אנחנו כבר במר", ה'חבר.  לכ� אני לא מתלהב. אפריל מאי יוני

  . זו בעיה. ישיבת המועצה הבאה תהיה לא באפריל כי יש ל# פסח, במר"

  )מדברי  ביחד(

  .זקני  חיי  מזה,  תאמי� לי, גיא, אני לא חי מעמותות,  עמותות מגיעות  :אייל יוניא�

  ? אתה יודע את זה, יש את החברה הכלכלית  :גל�גיא ב�

  ?5אפשר לאשר את סעי* : חמו�יהודה ב�
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עמותה למע� . ג  קר� המוסיקה זה גו* חינוכי שצרי# את הילדי  כא�  :יל יוניא�אי

  .זה גופי  שיקרסו... זה לא גופי . הקשיש

  ? פי אחד5אפשר לאשר את סעי* : חמו�יהודה ב�

לאור מה שאייל אמר אז אני מעדי* . לא סיימתי.  אני עקרונית מתנגד  :אמיר גבע

  .להימנע מהסעי* הזה

  .  ירי  את ידו? 5מי בעד לאשר את סעי* . תודה:  חמו�יהודה ב�

  . מתחלק לשניי  בעצ 5סעי*   :בני כברה

  )מדברי  ביחד(

את הנושא של לתת מקדמות , ברשות# יהודה, אני מבקש להוסי* לסדר היו   :אייל יוניא�

החוק מאפשר בגלל שאנחנו כרגע , הנוהל מאפשר.   אחוז בהתא  לנוהל25עד 

  . זה פה אחד. ה דבר אחד שאנחנו מבקשי ז. מתאחרי  בנושא

  .  תודה רבה, פה אחד: חמו�יהודה ב�

   . אחוז בהתא� לנוהל25עד לעמותות מקדמות מת�          מאשרי� : 567'  מסהחלטה

  .הלאה, תודה רבה. פה אחד: חמו�יהודה ב�

  

לא אבל בגלל שהעמותות , אנחנו לא ששי  לעשות את זה, שוב. 5סעי*   :אייל יוניא�

  . אחוז מקדמה25תיפולנה ואני יכול לתת רק 

  ? מה עושה עירייה שאי� לה יכולת כלכלית. אני שואל אות# ברצינות  :גל�גיא ב�

  )מדברי  ביחד(

החברה הכלכלית העבירה את זה . הדברי  האלה מוסדרי . זה שקו*, גיא  :אייל יוניא�

  .פה אחד

  ?וז אנחנו נותני  לכל העמותות אח25 �את ה. אני רוצה לשאול את אייל  :רינה פז

  . לכל מי שמבקש: חמו�יהודה ב�

זה צרי# להגיע . כי ג  בפע  שעברה זה היה ככה ונתנו למספר עמותות. רגע  :רינה פז

ולא להשאיר ,  אחוז שמגיע לו25 �לידיעת כול  ומי שמבקש לתת לו את ה

  . את זה לכמה עמותות

קוד  כל צרי# , ר יכול לבקש ולקבל מקדמהבי� הית. בתנאי  קבועי  בנוהל  :קר� קדמי
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יכולה לבקש עמותה מקדמה . להיות מנימוקי  מיוחדי  שפה יש לנו אות 

  .רק א  היא קבלה תמיכה בשתי שנות המס הקודמות שזה כבר משהו

  .לפי החוק, בסדר  :רינה פז

  ,שניי   :קר� קדמי

  )מדברי  ביחד(

  .העמותה צריכה להגיש בקשה, שניי   :קר� קדמי

  .זה בטוח  :רינה פז

  .למלא את כל הטפסי  ולצר* את כל המסמכי   :קר� קדמי

  .היא מבקשת להביא לידיעת כול  כדי שיהיה שוויו� הזדמנויות  :אייל יוניא�

ירי  ? מי בעד?  פה אחד או שיש נמנעי 5אפשר לאשר את סעי* . תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  .את ידו

  ? אחוז25 �ה...   :גל�גיא ב�

  ? מי בעד. זה אישרנו פה אחד, לא: חמו�ב�יהודה 

  הצבעה  

 אברה ,  אלגוביפתח, ש" ציבוקי,  פזרינה, יעקב אוחיו�,  כברהבני: בעד

  .  מילרעמיר ,  גרנותאבינוע , מולה

  .אי�: מתנגדי�

  .  גבע ואמיר ב� גל גיא:  נמנעי�

מניות  מאשרי� ערבות העירייה לחברה הכלכלית למת� הלוואות ז:568' החלטה מס

  .לעמותות נתמכות

  

  : לעניי� גביית קנסות חניה כפקיד גביה, דבורה הררי מנהלת הכנסות העירייה'מינוי גב.  6

  .אנחנו צריכי  פקיד גביה נוס*. 6סעי* , רגע, ברשותכ   :אייל יוניא�

  .יש עוד סעי* אחד שלא היה רשו  ואני אוסי* אותו בסו*: חמו�יהודה ב�

. יש פקיד גביה לצור# ספציפי. תלוי במה, היו  יש.   עיקולי חתימה על  :אייל יוניא�

  .אנחנו מדברי  על פקיד גביה לצור# חתימה על עיקולי  של דוחות חניה

  .אבל אמרת שזו דבורה הררי  :רינה פז
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. החוק אומר שצרי# עובד עירייה ואתה צרי# שתהיה לו נגיעה כלשהי לנושא  :אייל יוניא�

  ,ורה שהיאלכ� זה לא קיסוס אלא דב

  )מדברי  ביחד(

  .4סעי* ,  תודה רבה?  פה אחד6אפשר לאשר את סעי* : חמו�יהודה ב�

 כפקיד ,מנהלת הכנסות העירייה,   מאשרי� מינוי הגברת דבורה הררי :569'  מסהחלטה

  . לעניי� קנסות חנייהגביה

  

  :אישור תוספת להסכ� ע� החברה הכלכלית לנושא הפארק.   4

כא� נספח בעצ  להסכ  שכבר אושר על ידכ  ומהותית יש פה שני דברי  יש   :אייל יוניא�

הוא בעצ  מועסק על ידי החברה  .  נושא מנהל הפארק:א.  שאנחנו מביאי 

אנחנו רוצי  להחתי  את זה חוזית שבעצ  העירייה היא זאת . הכלכלית

גייסנו מנהל לפארק בהמש# להלי# שנעשה בחברה . שתממ� את שכרו

  עובדי  ע  גו* חיצוני שמטפל בכל ההשמה ויש בחור שגויס ה. הכלכלית

  .זה דבר אחד.  לנושא

בהתא  למנגנו� תשלומי  שאישרו . דבר שני שיש כא� זה מנגנו� תשלומי   

אנחנו נמצאי  בעומס של אישור תשלומי  באג* ,  לדעתי60/80 �כא� ב

צת ובעצ  מה שאנחנו עושי  זה נוהל שמקובל על ידי היוע. ההנדסה

ה  לוקחי  לעצמ  מישהו שהוא שווה . המשפטית והגזבר והמהנדס ואנכי

ואז רק לאחר מכ� מהנדס , מהנדס שמאשר  את החשבונות, פאינה שמאשר

וזה לא מעכב לנו . הרשות ע  המנגנו� שנקבע מאשר את זה לאחר זה

יש היסטוריה של , מכירי  פה הותיקי  ביניכ , יש היסטוריה. תשלומי 

מאוחרי  בי� העירייה לחברה הכלכלית שגורמי  להרבה מאד תשלומי  

זה המהות של . תביעות אחרי זה של קבלני  ואנחנו רוצי  למנוע את זה

  .א  יש למישהו שאלות. הנספח הזה

  .  תודה: חמו�יהודה ב�

  )מדברי  ביחד ולא מוב�(

 אפשר 4סעי* . יהשני. על תקומו, יש עוד סעי* אחד. חברי ? שאלות נוספות: חמו�יהודה ב�
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  .פה אחד, תודה רבה? לאשר פה אחד

  ).ב"מצ (  מאשרי� תוספת להסכ� ע� החברה הכלכלית בנושא הפארק:570'  מסהחלטה

  

  ... כיושב ראש האופוזיציה תקדיש פה, גיא, לפני שאנחנו מסיימי , חברי : חמו�יהודה ב�

להודות בש  אני שמח לבשר ו. ואני מסיי  את הישיבה, בזה אנחנו יושבי   

לעור# די� יפתח אלגוב על ההסכ  הקואליציוני החדש שנחת  ' מעו*'סיעת 

אני . ממחר בבוקר, עוד חצי שעה הוא יהיה, עדיי� הוא לא באתר. זה הערב

אני יכול לומר בש  . מודיע לחברי המועצה שחתמנו על הסכ  קואליציוני

מועצה יסכימו אני בטוח שחברי ה', מעו*'בשמי ובש  חברי סיעת , יפתח

אבל היו  אנחנו ביקשנו את , ההתנהלות של יפתח תמיד הייתה עניינית. אתי

אנחנו חתמנו היו  באופ� . הסכמת ההורי  ואנחנו הולכי  לגור ביחד

לכל , אני רוצה באווירה חייכנית ונעימה שוב להודות לבני ידידי. פורמלי

ובסו* ג  , כלללהודות לכול  בלי יוצא מה', עלומי 'חברי הצוות של 

לחניכי  הנפלאי  אשר קיבלו את פנינו במאור פני  והיו ג  אדיבי  וג  

  . הישיבה נעולה. תודה רבה. ליוו אותנו במהל# הביקור
  

  

  

  

  

  

  

  

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 חמו�יהודה ב� 
 ראש העיר 
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  ריכוז החלטות
   64/15�10/07 'פרוטוקול מס

  )06/03.07 (ז" תשסז אדר"ט, ילישמיו� ש, מישיבת מועצה מ� המניי�

  

  

          מאשרי� פה אחד את הקריטריוני� לקבלת תמיכה עירונית בשנת  :566' החלטה מס

ע� הדגשי� בנושא עמותות ,  בהתא� לנוהל התמיכות החדש2007הכספי� 

  .לטיפול בקשישי�

  

  . וז בהתא� לנוהל אח25         מאשרי� מת� מקדמות לעמותות עד : 567' החלטה מס

  

 מאשרי� ערבות העירייה לחברה הכלכלית למת� הלוואות זמניות :568' החלטה מס

  .לעמותות נתמכות

  

כפקיד , מנהלת הכנסות העירייה,    מאשרי� מינוי הגברת דבורה הררי:569' החלטה מס

  .גביה לעניי� קנסות חנייה

  

  ).ב"מצ(ית בנושא הפארק   מאשרי� תוספת להסכ� ע� החברה הכלכל:570' החלטה מס

  


