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אני מתכבד לפתוח את ישיבה שלא מן המניין בנושא אישור
צו הארנונה לשנת  . 2012סדר הישיבה יהיה כדלקמן :
המקצוענים יציגו את הנושא  ,יציגו את כל צו הארנונה .
בסוף יהיה זמן לשאלות  ,כל מי שירצה להעלות  .אבל אני
מבקש באמצע עד סוף צו הארנונה לתת למקצ וענים להציג
עד הסוף  .כל אחד שירשום ובסוף תהיה התייחסות של
כולם  .בבקשה  ,דבורה .

דבורה הררי :

עיקרי השינויים  .אנחנו סוקרים את אישור הבקשה לשנת
 2011ביחס לאישור שניתן ע " י שרי הפנים והאוצר
ב . 9.11.2011 -אנחנו נ צ יג את השינוי ביחס למבוקש  .אנחנו
נחזור על בקשות שלא אושרו בשנת  . 2011זה שני הסעיפים
הראשונים שאנחנו חוזרים עליהם .

) רעשים ודיבורים ברקע (
דבורה הררי :

שני הסעיפים הראשונים אנחנו בעצם חוזרים על בקשות
שהגשנו משנת  2011שלא אושרו  .סעיפים בהם הוסף סיווג
חדש  ,קביעת אזור חדש לתב " ע כס  / 50 /א  ,הנחות ארנונה ,
עד כון מועדי תשלום הארנונה ותשלום הארנונה השנתית
בהוראת קבע ב 12 -תשלומים  .אלה הנושאים שאנחנו
סוקרים ואנחנו נדון בהם .
שיעור העדכון לשנת  2012עפ " י נוסחת חוק ההסדרים
עומדת על . 3.1%

צביקה צרפתי :

סליחה  ,אני מבקש  ,יש פה מצלמה שעוב ד ת  ,אדוני  ,תעודת
עיתונאי בבקשה  .אני אומר  ,יש פה מצלמה שמצלמת ,
מעבירה בשידור ישיר ,

קהל :

 ...זה מאיים עליך ?

4

מועצה שלא מן המניין

23.11.2011

צביקה צרפתי :

אנחנו מבקשים ,

קהל :

זה מאיים עליך ?

צביקה צרפתי :

לא ,

קהל :

האמת מאיימת עליך ?

צביקה צרפתי :

יש מצלמה שמצלמת  ,אנחנו מבקשים לתת למצלמה
שמצלמת .

קהל :

...

צביקה צרפתי :

דנ י  ,בבקשה .

דבורה הררי :

אוקי  ,חברים  ,שוב אני חוזרת  .שיעור העדכון בשיעור של
 3.1%עפ " י חוק ההסדרים הוא הסכום שמעדכן את סעיפי ,

צביקה צרפתי :

סליחה דבורה  ,אשל  ,אני מבקש לא לצלם .

) מדברים ברקע (
צביקה צרפתי :

אני מבקש  ,אשל  ,יש מצלמה שאנחנו מפעילים  ,אני לא
חושב שהו א צריך לצלם .

אהוד יובל לוי :

אין לך זכות חוקית לאסור את זה  ,סליחה  .הישיבה
פומבית  .עם כל הכבוד  ,אין לך זכות חוקית להכתיב חוקים
במדינת ישראל  .עם כל הכבוד .

צביקה צרפתי :

דבורה  ,תמשיכי .

דבורה הררי :

בשנת  2011אני מזכירה  ,אנחנו הגשנו בקשה עם מספר
שינויים מבוקשים לקראת שנת המס  . 2011אישור ניתן רק
ב 9 -נובמבר  . 2011אישורים חלקיים על סיווגים שביקשנו
לגביהם התייקרות  ,מה שלא עודכן זה הבקשה ל העלאה של
 3%לגבי כל הנכסים שהם אינם משקי הבית .

צביקה צרפתי :

סליחה  ,אנחנו מבקשים שקט .

דבורה הררי :

קיבלנו אישור חלקי  .שוב פעם  ,הבקש ה שאושרה בשנת
 2011היא בקשה להעלאה של  3%לכל אותם הנכסים אשר
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אינם משקי הבית  ,והיא אושרה חלקית  .בנוסף  ,אושרו
סיווגים מסוימים שלגביהם ביקשנו התייקרות  .ולכן אנחנו
חוזרים השנה ומבקשים השלמה לכל אותם סיווגים שלא
אושרו בשנת  , 2011והשלמה לתעריף המבוקש מ. 2011 -
הטב לה שמוקרנת על הלוח מציגה את התעריף טרם קבלת
האישור לשנת  , 2011התעריף שבוקש  ,התעריף שאושר
והתעריף המבוקש לשנת . 2012
אם תשימו לב  ,התעריפים המבוקשים לשנת  2011מקודמים
בשיעור ההתייקרות של  . 3.1אלה סיווגים שאנחנו חוזרים
ומבקשים אותם  .אני סוקרת במהירות  .זה סיו וג של הקרקע
למכירת מכוניות  ,תחנות הדלק ומפעלי הבטון ,
ד " ר אמיר גבע :

תחנות הדלק דווקא אושר חלקית .

דבורה הררי :

חלקית .

ד " ר אמיר גבע :

 10%בערך .

דבורה הררי :

יותר

מ. 10% -

זה

חלקי ,

אבל

זה

לא

מלוא

שיעור

ההתייקרות המבוקשת  .אנחנו עדיין טרם סגרנו את
הפיגורים  .קרקע ת פוסה לתחנות הדלק זה חלק מאותה
בקשה מזה שנים שאנחנו מבקשים לעדכן  .אנחנו סוגרים
פערים  ,אבל עדיין לא סגרנו את מלוא הפער  .מפעל חדש
מעל  7,000מטר  ,אתם רואים שאושר לנו  27.89מתוך 40.6
שבוקש בשנת  . 2011אנחנו חוזרים על הבקשה להשלמת
הפער שבין  27.89ל. 41.86 -
הקרקע הצמודה כנ " ל  .אנחנו ביקשנו התייקרות בשיעור של
 5שקלים  .אנחנו חוזרים ומבקשים השלמה מ 2.43 -ל. 5.16 -
אם תראו את הרובריקה האחרונה  ,אותם  3%שהתבקשו על
כל הנכסים בעיר למעט המגורים  ,ו לא הושלמו השנה ,
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בעיקר הושלם זה מפעלי התעשייה וקרקעות ולא המסחר
ושירותים  .אנחנו חוז רים ומשלימים באופן גורף את קבוצת
הנכסים הזאת .
סיווגים חדשים שאנחנו מבקשים לשנת  , 2012והם חוזרים
שוב  ,מבקשות שהוגשו בשנת  , 2011זה אותם בנקים ,
התעריף המדורג ביתרון גודל  .המשרדים שירותים ומסחר
תעריף מדורג ויתרון הגודל  .תעשייה עם תעריף מדורג ,
כשיש עדיין פער מ אוד גדול בין  0-7,000ו 7,000 -ומעלה .
אנחנו מבקשים מדרגות ביניים כדי להיות מושווים לתנאים
שיש לערי הסביבה בתחרות להבאת מפעלים נוספים לעיר
הזאת .
מוסדות חינוך זה אותם מוסדות חינוך שאנחנו מבקשים
תעריף מופחת  ,למוסד חינוכי ש השטחים שלו הם שטחים
גדולים יותר  .שוב  ,אנחנו חוזרים לבקשה לייחוס שטח
משותף עפ " י שטח יחסי עיקרי  ,שגם מזה שנה רביעית אנחנו
מבקשים את הבקשה הזאת  .אנחנו לא נענים וללא נימוקים .
זאת בקשה חוזרת  .אנחנו לא משנים את השטח הכולל  ,לא
את השיטה  ,לא שום דבר  ,אלא רק את הייחוס של החלק
היחסי עפ " י השטחים העיקריי ם שיש לארגונים האלה .
אנחנו עושים חזרה על הבקשה שאנחנו חוזרים ומבקשים
אותה לשנת  2012לגבי מפעלי תעשייה חדשים  .למדרוג
ביניים  ,עד עכשיו אני חוזרת  ,מזכירה  ,שהדרגה היחידה
שהיתה בעיר היתה בין  0-7,000ו 7,000 -ומעלה  .אנחנו
מבקשים להכניס עוד  2מדרגות ביניים  ,שבין  2,500ועד
 2,501-5,000 . 0-2,500 . 5,000ומ 5,000 -ל . 7,000 -שיעורי
ההפחתה אם תשימו לב  ,במדרגה הראשונה שבין 2,500
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ל 5,000 -עומדת על  . 50%ובהפחתה השנייה יש לנו כ65% -
נוספים  .זה אותם מפעלים שלא מגיעים ל , 7,000 -ובעבר היו
משלמים עד  7,000בתעריף אחיד של  ₪ 116למ טר לשנה .
יהודה בן חמו :

סליחה  ,אין מקומות ישיבה .

דבורה הררי :

מוסדות חינוך ומכללות חדשים  ,אנחנו חוזרים על הבקשה .
אתם תשימו לב  ,יש קובייה לבקשה חוזרת  .היא מבודלת
מבקשות חדשות לארגון או מוסד חינוך  ,מכללה  ,בית ספר
ששטחו עולה על  3,000אנחנו מבקשים תעריף מופחת
לאותם מטרים שמעל . 3,000
בנקים  ,חברות ביטוח לרבות מנהלות  ,יש תעריף מינימום
ותעריף מכסימום  .אנחנו בתעריף המכסימום  ,החיוב בגין
המטרים האלה לארגונים האלה אנחנו חושבים שאם יגיעו
סוג כזה של ארגון ששטחו גדול מאוד  ,אני חושבת שהוא
יוסיף רבות לעיר הזאת  .ולכן אנחנו מציעים שתהיה גם
מדרגת ביניים שבין  2,500ל , 5,000 -ומ 5,000 -ומעלה  .על
מנת לאפשר גם לארגונים מהסוג הזה ששטחם קטן יותר ,
ליהנות מהטבה כדי שיגיעו לעיר הזאת .
אנחנו מדברים עכשיו על אותם מבנים מסחריים  ,מבני
משרדים  ,שירותים ומסחר שכיום משלמים  100מטר ראשון
 ₪ 263ל מטר  .אנחנו מבקשים גם בתחום הזה מדרגות כך
שהגודל של הארגונים האלה יזכה אותם  ,ואם הם יגיעו
לעיר ויביאו מנוף ועוגן לתעסוקה חדשה  ,אנחנו מבקשים
לתת להם סיווג בארנונה  ,כך שהתעריף יבטא את הגודל
ובמדרגה שבין  5,000ל 10,000 -יקבלו תעריף למטר העומד
על  . 131מאותם ארגו נים שיגיעו ועל המטרים שמעל 10,000
תהיה להם עוד הפחתה נוספת  ,שתעמוד על כ 88 -מטרים .
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באזור  2שזה אזור שכונות  ,אין סיווג למחסן שמשמש
עסקים  .הם אמנם לא רבים  ,אבל אנחנו חושבים שזה יהיה
הוגן ונכון לתת גם באזור הזה לסוג הזה של השימוש בנכס ,
תעריף שהוא לא התעריף ה עיקרי וגם לא תעריף מופחת
בהיעדר ברירה  ,אלא תעריף שעומד על  , 140ואז זה שומר
על אותה אחידות שיש באזורים אחרים בעיר לגבי נכס
עיקרי  ,ו נכס משני המשמש את העיקר .
אנחנו מבקשים שינוי הגדרה בצו  .אני חוזרת עוד פעם  ,לגבי
שטח מבנה שאיננו למגורים  ,אנחנו דנו בזה גם בווע דת
הכספים שנה קודמת  ,והשנה  ,להמסה של שטחים משותפים
באופן שזה יבטא את השימושים ,
צביקה צרפתי :

אולג  ,אולג  ,תסגור את הדלת בבקשה .

) אנשים מדברים ברקע (
צביקה צרפתי :

אולג  ,תסגור את הדלת בבקשה .

) אנשים מדברים ברקע (
צביקה צרפתי :

סליחה  ,אם יהיו הפרעות אתם תצאו הח וצה  .ישיבת
המועצה ,

קהל :

 ...תצאו החוצה ...

צביקה צרפתי :

אולג  ,בבקשה להוציא אותו החוצה .

קהל :

למה ?

צביקה צרפתי :

אולג  ,את הבחור הזה עם הזקן להוציא החוצה אני מבקש .
בבקשה לצאת החוצה  .תודה .

קהל :

בגין מה ?

צביקה צרפתי :

תודה  .אני מבקש להוציא אותו החוצה .

יהודה בן חמו :

תוציא אותו .

) מדברים ביחד (
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אהוד יובל לוי :

הוא לא הפריע  ,אתה לא יכול להוציא אותו .

צביקה צרפתי :

אני מבקש להוציא אותו .

קהל :

זה לא פייר מה שאתם עושים  .יש חוק .

23.11.2011

) מדברים ביחד (
אהוד יובל לוי :

יש חוק  .הוא לא הפריע  .על מה אתה יכול להוציא אותו ?

צביקה צר פתי :

אני מבקש  ,גם אתה תצא בסוף  .יש גם חוק לניהול  ,יש גם
חוק להתנהגות חברי מועצה .

אהוד יובל לוי :

ו יש חוק שאומר שאתה לא יכול להוציא אותו .

ארנון לוי :

אבל יובל  ,אי אפשר להפריע .

אהוד יובל לוי :

עם כל הכבוד  ,תהיה במקום שלך .

ארנון לוי :

יובל  ,אבל אי אפשר גם להפ ריע .

אהוד יובל לוי :

סליחה  ,אתם לא מסוגלים לקיים ישיבה עפ " י החוק  ,אל
תקיימו ישיבה עפ " י החוק  .תרדו לבונקר .

ארנון לוי :

מה הקשר ?

אהוד יובל לוי :

קחו כוס בירה תרדו לבונקרים  .למרתפים .

) מדברים ביחד (
קהל :

 ...תתביישו לכם  .על איזה חוק אתה מוציא אותי  ,מר
צרפתי ? תגיד לי את החוק .

צביקה צרפתי :

בבקשה .

קהל :

מה החוק ? בגין מה ? בגין מה ? בגין מה ? ...

צביקה צרפתי :

בוודאי  .הפרעת למהלך הישיבה  .בבקשה .

אשל ארמוני :

אל תכניס אף אחד יותר  ,רק באישור שלי או של צביקה  .אף
אחד לא נכנס יותר לחדר הזה  .זאת החלטה שלי  .גברתי ,
אם את תמשי כי להפריע  ,גם את תצאי .

קהל :

אתה מפר חוק .

אשל ארמוני :

אני מפר חוק ? תתלונן עליי במשטרה  .יש פה ישיבה רצינית

10

מועצה שלא מן המניין

23.11.2011

ואתם מפריעים  .ת י תנו לנו כבוד נכבד אתכם  .מספיק כבר .
מספיק כבר עם הקשקשת הזאת .
צביקה צרפתי :

אני מבקש שקט .

אשל ארמוני :

תהיו בשקט  .זה לא כיתה פה  .מה את ה חושב שזה בית ספר
יסודי ? תירגעו  ,ות י תנו לישיבה הזאת להתנהל  .מה אתה
חושב שזה פה ? ...

) מדברים ביחד (
צביקה צרפתי :

תוציא את ההוא עם המצלמה בבקשה  .אני מבקש  ,תוציא
את הבחור עם המצלמה .

אהוד יובל לוי :

הוא לא יכול  .הוא לא מפריע .

צביקה צרפתי :

תוציא אותו בבקשה  ,ה וא מפריע ועוד איך .

) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

למה להוציא את ההוא עם המצלמה ?

אשל ארמוני :

אתה לא תקבע מי מפריע ומי לא .

צביקה צרפתי :

כי הוא עושה פרובוקציות  .למה .

גיא בן גל :

תזהיר אותו ,

צביקה צרפתי :

גיא  ,יש מצלמה ...

) מדברים ביחד (
עו " ד איתן צנעני  :גיא  ,יש גב ול .
עמירם מילר :

יאיר  ,גם אתה לא יכול  ...לא יכול להיות .

אהוד יובל לוי :

אני אקיים את החוק  ,גם אתה תקיים את החוק .

אשל ארמוני :

אני מקיים את החוק .

אהוד יובל לוי :

שהיועץ המשפטי יאשר שאתה מקיים את החוק .

קהל :

...

אשל ארמוני :

מי אתה בכלל  ,תגיד לי ?

קהל :

מה זה מי אני ? אני תושב כפר סבא  .מי אתה ? אתה אמור
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לשרת אותי ,
אשל ארמוני :

די כבר  .די כבר .

קהל :

אתה מתנהג כמו גנגסטר  .ככה אתה מתנהג .

אשל ארמוני :

בסדר  .מאה אחוז  .תתלונן עלי י .

קהל :

...

אשל ארמוני :

תתלונן עליי  .מי אתה בכלל ?

צביקה צרפתי :

סליחה  ,אתה תצא החוצה גם  .שב  ,אל תעשה סדר  .שב  ,לא
צריכים את העזרה שלך  .אנחנו לא צריכים את העזרה שלך .
שב  .אנחנו מסתדרים .

) מדברים ביחד (
צביקה צרפתי :

סליחה  ,אני מבקש כולם לצאת החוצה .

) מדברים ביחד (
אהוד יובל לוי :

סליחה  ,יש לך פה יועץ משפטי  .אם היועץ המשפטי יגיד
שאסור לצלם  ,בבקשה .

אר נון לוי :

הבעיה לא הצילום .

אהוד יובל לוי :

הבעיה שאתם מתביישים בה חלטות שלכם .

צביקה צרפתי :

הבעיה זה לא הצילום  ,יש מצלמה ואנחנו מצלמים  .מה אני
מתבייש ?

עמירם מילר :

הבעיה היא הפרעות .

עו " ד איתן צנעני  :יובל  ,יובל  ,באנו פה לדיון או באנו פה לריב ?
אהוד יובל לוי :

 ...קואליציה ...

עו " ד איתן צנעני  :אנחנו באנו לדיון  ,אתה באת להפריע .
עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :יובל  ,אתה באת לעשות בלגן  .בחייך  .במקום לעודד את
הפרובוקציות  ,ת עודד שיתנהל דיון כמו שצריך .
אהוד יובל לוי :

אני עודדתי ...

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :אם יש לך מה להגיד  ,בוא נשמע בצורה מסודרת  .למה אתה
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לא רוצה לשמוע ?
אהוד יובל לוי :

מה אכפת לכם שהם ישבו ?

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :למה אתה לא רוצה לשמוע את מה שאתה אומר ?
עו " ד איתן צנעני  :אני מתפלא עליך  ,יובל .
אהוד יובל לוי :

בוא נבטל את הדמוקרטיה .

עו " ד איתן צנעני  :לא  ,נתנהג כמ ו בני אדם .
עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :דמוקרטיה זה לא לעשות בלגן .
אורן כהן :

איפה כתוב בחוק ש? -

אשל ארמוני :

אנחנו רוצים לנהל את הישיבה  ,אחרת אנחנו נצטרך להכריז
על ישיבה סגורה .

) מדברים ביחד (
אהוד יובל לוי :

אין לך סמכות  ...עם כל הכבוד  ,אין לך סמכות ולא ...

י הודה בן חמו :

הוא כן יכול  .הוא כן יכול  .אם מפריעים למהלך הישיבה
הוא כן יכול .

גיא בן גל :

יהודה  ,הוא לא יכול להכריז על ישיבה סגורה  .לא דנים פה
בסודות הגרעין של אירן  ,הוא לא יכול .

אורן כהן :

בשורה התחתונה אי אפשר לנהל פה ישיבה .

צביקה צרפתי :

תודה  .אפשר להמשיך ב ישיבה ?

יהודה בן חמו :

 ...פעם אחרונה  .הם קראו  ,הם קיבלו את החומר  ,תאמין לי
שהם מכירים  .הרי הם כל כך מכינים שיעורי בית  ,אז זה
בסדר .

שגיא רוכל :

אזור חדש כס  / 50 /א  ,אזור תעשייה חדש  .הם מעוניינים
להתחיל לפתח אותו  ,לקדם אותו  .למשוך עסקים חדשים
שיצרו מקומות תעסוקה חדשים בעיר  .לעשות אותו
אטרקטיבי  .זה אזור שאנחנו מעוניינים בהחלט שיניב
פרנסה לתושבי העיר .

מועצה שלא מן המניין
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אנחנו מבקשים במסגרת האפשרויות המוענקות לתושבים ,
במקום לשלם את הארנונה ב 6 -תשלומים דו חודשיים ,
אנחנו מאפשרים לכל מי שיבקש לפצל את התשלום ל12 -
תשלומים  .החי וב יהיה באמת אחת לחודשיים  ,אבל
אפשרות התשלום תהיה כל חודש בחודשו עפ " י בקשתו של
התושב  ,במועד שאנחנו מעבירים את החיוב הזה .
אנחנו מבקשים להפסיק את מתן ההנחה של תשלום מראש ,
ותשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית שעמדה על  . 1%אני
חוזרת  ,בשנת  2004אנחנו כבר עשינו מהל ך ראשון  .אנחנו
מבקשים להוריד גם את ההנחה הזאת  ,על מנת שיהיה
אפשר להוסיף לקופה ולתכניות המבוקשות לביצוע בעיר
עוד כמיליון שקל  .אנחנו חושבים שזה הסדר שהוא הסדר
נוח לתושבים  ,והוא לא זה שההנחה של  1%היא זאת
שבעצם תמנע את התושבים מלשלם את הארנונה שלהם
בהוראת קבע .
אנחנו פה עושים התאמה בין המועד שאנחנו מחייבים את
הארנונה לבין המועד שמופיע בצו  ,באופן שיש הפרדה בין
מועד החיוב לבין מועד הגבייה  .מועד החיוב יהיה ב1 -
לחודש כפי שהוא מתבצע  ,ומועד הגבייה יהיה ב 16 -לכל
חודש

אי

זוגי ,

כפי

שמופיע

בצו .

זאת

התאמה

אדמיניסטרטיבית מבוקשת .
שגיא רוכל :

וגם התאריך שהופיע בכל שוברי הארנונה שנשלחו עד היום .

דבורה הררי :

יש חוק חדש המאפשר מתן הנחה לאותם נכסים שעוברים
את התה ליך של פינוי בינוי  ,באופן שמאופשרת הנחה למשך
 4שנים על הפער שבין הנכס הישן  ,שהיה מחזיק תושב  ,לבין
הנכס החדש שהוא קיבל ב תהליך של שיפור המבנה שבו הוא
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התגורר  .ישנם  4שנים שניתן לתת את ההנחה הזאת  .שנה
ראשונה  100%על הפער  ,שנה שנייה  .שנה שלישית ורביעית
אנחנו ממליצים לתת הנחה מלאה  ,כמוגדר משנת , 2012
מ , 1.1.2012 -באופן שבגין שנתיים בלבד תינתן הנחה
בשיעורים של שנה ראשונה  100% -על הפער  .שנה שנייה -
 75%על הפער  ,ותו לא .
איציק יואל :

שגיא  ,יש לך הערכה כמה הנחה אתה עושה בכסף הזה ?

שגיא רוכל :

אנחנו לא יודעים .

עמירם מילר :

זה ביטוי לצדק החברתי .

גיא בן גל :

גם הביטול של ה? 1% -

דבורה הררי :

איציק  ,יש פה דוגמא על הלוח .

איציק יואל :

ראיתי .

דבורה הררי :

אנחנו לא יודעים לכמת אותה בכסף כי אנחנו לא יודעים מי
היה בעבר ומי המחזיק הנוכחי  .זהו .

צביקה צרפתי :

תודה .

קהל :

אפשר לשאול ?

צביקה צרפתי :

לא .

קהל :

אמרתם בסוף ...

צביקה צרפתי :

הקהל לא משתתף  .שלא נתבלבל  .מי שמשתתף בדיון חברי
המועצה בלבד  .אורן  ,ב בקשה .

גיא בן גל :

אם אפשר רק לדעת למה ההסתייגויות שהגשנו לא צורפו
לסדר היום ?

אתי גן -אל :

הגשנו בכתב  ,מסודר .

צביקה צרפתי :

כל אחד קיבל את זה .

עמירם מילר :

אני קיבלתי .

איציק יואל :

אני קיבלתי ואפילו קראתי .

מועצה שלא מן המניין
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זה ששלחתי לך את זה במייל איציק  ,אני יודע  .השאלה למה
זה לא צורף באופן רשמי .

אורן כהן :

למה זה צריך להיות מצורף ? גם לי יש הסתייגויות .

אתי גן -אל :

אנחנו שואלים את המנכ " ל .

צביקה צרפתי :

תודה  .אורן  ,בבקשה .

אורן כהן :

ערב טוב  .קודם כל  ,אני לפני הכל מבקש לברך את ארנון
לוי  ,מחר יש לו חתונה  ,מזל טוב  .מגיע לו מחיאות כפיים .
אולי זה אפילו יותר חשוב מכל דבר אחר .
לענייננו  ,בכל מקרה אין זה סוד שבשנה שעברה וגם השנה
אני ראיתי בנושא הזה של הארנונה איזשהו דגל  .אמרתי
בצורה ברורה שאני לא חושב שצריך להעלות את הארנונה
מעבר ל עדכון שמשרד הפנים מציע לתת או מציע  .הוא כותב
את זה בחוק ההסדרים .
אני חושב שכל פירמה וכל חברה גדולה  ,חברה קטנה  ,משק
בית פרטי קטן או יותר גדול  ,ובוודאי ובוודאי רשות ,
צריכות וצריכים להסתדר בדיוק עם מה שיש בקופה  .מה
שיש בקופה את זה אפשר להוציא  .מה שאין בקופה את זה
אי אפשר להוציא  .ובוודאי כשראש רשות מב קש  ,לדעתי ,
אני אומר את דעתי  ,כשראש רשות בא לציבור ואומר אני
לא מסתדר עם מה שיש ומבקש להטיל מס נוסף  ,אני רואה
בזה לדעתי כשלון אישי של ראש הרשות כשהוא מבקש דבר
כזה .
או  ,לפעמים יש נסיבות מחמירות שמכל מיני סיבות
הדברים האלה מגיעים  ,יש פה איזשהו כשל ובהחלט הד בר ,
בעיניי לפחות  ,הוא לא נתפס .

גיא בן גל :

זאת אומרת  ,לפני שנתיים היה כשלון  ,לתפיסתך  .כי העלו
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ב. 4% -
אורן כהן :

אבל אתה מפריע לי  ,גיא  .אני עכשיו לא מצביע לא על
הכישלונות שלך ולא על הכישלונות של אחרים  .אני אומר
לך באופן כללי  ,כשראש רשות מבקש להטיל מס נוסף  ,אז
יש פה בעיה  .ולכן גם אמרתי שנה שעברה ואני אמרתי גם
לפני חודשיים והעליתי את זה על סדר הדיון הציבורי ,
שלהטיל מס נוסף  ,כך אני קורא לזה  ,בדמות העלאת
הארנונה  -זה דבר שהוא לא מתקבל  .כאשר בעיניי יש את
העדכון המתחייב  ,וזה בשום אופן שאמרו לי על העלאת
הארנונה  .אין פה שום העלאת הארנונה  .יש פה איזשהו
עדכון שמשרד הפנים מבקש לעשות .
אגב  ,יחסית לארנונה של ספטמבר של שנה שעברה  ,זה
יחסית לספטמבר של שנה שעברה ?

צביקה צרפתי :

ינואר .

אורן כהן :

ינואר ? הממד הקובע הוא ינואר ,

אתי גן -אל :

לא  .לא מדד  .אני אתקן אותך  .זו נוסחא שמורכב ת משני
דברים .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :מדד המחירים לצרכן .
אתי גן -אל :

 50%זה עליית המדד  ,ו 50% -זה מדד השכר הציבורי .
עושים מזה ,

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :כופלים ב. 80% -
אתי גן -אל :

ומזה . 80%

אורן כהן :

מה שרציתי להגיד  ,שההעלאה הזו או העדכון הזה יותר
נכון  ,הוא י חסית לבכלל מה שנקבע בעבר  ,והעדכון הזה הוא
עדכון מתחייב  .גם מאחר ואנחנו מדברים על עדכונים
שהרשות  ,כל רשות מחויבת בהם  .גם עדכונים שקשורים
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למדדים במכרזים שאנחנו מחויבים בהם  ,וגם לעדכונים
שלצערנו הממשלה מעת לעת מסירה מעצמה חלק מהנטל
שהיא היתה רגילה לשאת בה קוד ם  ,אז הנטל הנוסף הזה
מגיע לרשויות .
ולכן  ,דווקא מהסיבה הזו לא להעלות את הארנונה מעבר
לעדכון הזה  ,בעיניי זה לא דבר מובן מאליו  .ולא בכדי
בשנה שעברה היינו  ,ואני שמח שאני ולא רק אני  ,יש פה עוד
רבים בשולחן הזה שהיו שותפים לזה  ,לא בכדי היו 100
רשויות בערך שרצו להעלות את הארנונה  ,והגישו בקשה
לשר הפנים בשנה שעברה להעלות את הארנונה מעבר
לתעריף הזה  ,ואנחנו לא היינו נמנים על ה 100 -האלה
שביקשו להעלות .
אני לא יודע כמה ירצו לעשות את זה השנה  ,באמת שאני לא
יודע  .אבל אני מאוד מקווה שההחלטה שתתקבל כאן על
השולחן הזה היום  ,היא לאשר את הצו עם העדכון
המתבקש  ,והסברתי למה אני חושב שהוא מתבקש  .ואני
רוצה להגיד  ,אני יודע שאתם נתלים  ,חבריי באופוזיציה
שנתלים הרבה פעמים בדוגמא או בתקדים שהיה לפני שנה .
יש תקדים אחד כזה יחיד ומיוחד בודד  ,ראשון לציון .
???:

הוא צורף .

אורן כהן :

והוא צורף גם  .לא ידעתי את זה .

גיא בן גל :

הוא לא צורף  .הוא צורף בשיעור שהתבקש  ,הוא אושר
במסגרת ,

אורן כהן :

אני אומר  ,זה רק מעיד שזה לא דבר של מה בכך  ,ואני אומר
לך  ,התקדים הזה  ,גם הבקשה הזאת של ראשון לציון  ,גם
התקדים

היחיד

ומיוחד

הזה

שהיה

קיים

בשנתיים
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האחרונות  ,לדעת י זה התקדים היחיד  ,אנחנו לא ראשון
לציון  ,אנחנו לא בגודל של ראשון לציון  .אנחנו הרבה מעבר
לסינמה סיטי  .אנחנו לא באזור התעשייה שיש לראשון
לציון  .אנחנו לא נמצאים בכמות התושבים שיש לראשון
לציון  .ראשון לציון היום היא גם בעלת הקרקעות הגדולה
ביותר בארץ  .העיר הגדול ה בארץ מבחינת היקף השטח
המוניציפאלי שלה  .ולכן בכל הפרמטרים שאנחנו מדברים ,
אנחנו לא ראשון לציון  .לטוב ולרע דרך אגב .
ולכן אין שום בסיס להיאחז בתקדים הזה דווקא ולהגיד ,
ואללה בואו נעשה את מה שראשון לציון ניסתה לעשות  ,או
עשתה באופן חלקי  ,לא חשוב אפילו .
אמרתי שזה לא מובן מאליו  ,כי שנה שעברה אני זוכר שהיו
דיונים גם פנימיים וגם אחרים  ,שבהם דיברנו האם
להעלות  ,האם לא להעלות  .היו דעות לכאן או לכאן  .רק
לאחרונה באחת מישיבות המועצה האחרונה שמעתם את
אחד מחברי המועצה  ,אפילו אמר שהוא בכל מקרה יצביע
בעד להעלות את הארנונה מעבר להמלצה של שר הפנים .
זאת אומרת  ,זה לא דבר שהוא מובן מאליו .
גם אז  ,אני רוצה לציין שהיו כאלה שאמרו שאי אפשר בלי
להעלות את הארנונה  ,כי לא נעמוד לא ברמת השירותים ,
ולא נעמוד כלפי האזרח  ,ולא ולא ולא ולא  .ובכל זאת עמדנו
ועמדנו ועמדנו ועמדנו בכל ההתחייבויות  .ואני חושב
שאפילו היה די בסדר  .ועצם זה שהיום אתם באים ,
ד " ר אמיר גבע :

ונשארה אפילו רזרבה .

אורן כהן :

ואפילו נשארה רזרבה  .ועצם זה שהיום באופוזיציה בכלל
מגיעים ומציעים שלא להעלות ,
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יהודה בן חמו :

 ...זה לטובה .

אורן כהן :

זה מה שאני אומר .

23.11.2011

) מדברים ביחד (
אורן כה ן :

קראתי את המכתב  .אז אני אומר  ,דווקא בהקשר למכתב
שדיברת עליו  ,שאתם מציעים שלא להעלות את הארנונה גם
בשיעור הזה ששר הפנים מבקש וממליץ במסגרת חוק
ההסדרים  ,אני רואה בזה תעודת כבוד  .תעודת כבוד לניהול
הכלכלי של העיר וזה מתחיל ויושבים פה וצריך להגיד את
זה בקול ר ם וברור  ,גם לדבורה על כל מה שהיא עושה בכל
מה שקשור לאגף ההכנסות שהיא עומדת בראשו  ,לשגיא על
כל מערך הכספים  .לאנשי המקצוע שעובדים אתכם כצוות ,
אתם עושים עבודה יוצאת מגדר הרגיל .
ועצם זה שאנחנו בכלל דנים בהצעה הזאת של האופוזיציה
אפילו ברצינות  ,תראו בזה תעודת כבוד  ,קודם כל לכם ,
אדוני ראש העיר גם לך  .צריך לראות בזה תעודת כבוד
לניהול הכלכלי המאוד תקין  ,שגם קיבל ביטוי בהרבה מאוד
צורות אחרות ברמה הארצית  .ואני אומר לכם תודה  .לאור
כל הדברים שאני אמרתי  ,אני כמובן באופן אישי אצביע
בעד לעדכן את הארנונה בשיעור שמבוקש .

א הוד יובל לוי :

הצלחת לבלבל אותי  ,אני חייב להגיד .

אורן כהן :

אני מודה שלא בפעם הראשונה אתה מבולבל  .אבל אני מוכן
להסביר לך  ,יובל  .אני מוכן להסביר לך עוד פעם .

אהוד יובל לוי :

אתה מתנגד לראש העיר  ,מתנגד לדעה ,

אורן כהן :

אני בעיקר מתנגד לבלבולים שלך  ,להגיד לך את האמת .

אהוד יובל לוי :

מתנגד לניהול כושל  ,מתנגד להגדלת תקציב  ...ומי שלא
יודע לנהל תקציב שלא ינהל אותו  ,אבל אתה מגדיל .
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צביקה צרפתי :

תודה  .איציק  ,בבקשה .

איציק יואל :

אני מתייחס להצעה  ,מתייחס וקראתי את ההסתייגות של
הירוקים  ,ואני אפילו מתייחס לאלו שיושבים לשמ אלי והם
מוחים  ,ואני אפילו שומע אותם בצורה ידידות וחברית  .לכן
אני אומר את הדברים לא בזהירות  ,אלא בצורה גלויה כמו
שאני מאמין וחושב .
תראו  ,נשמע פה אתם יודעים  ,בין הספסלים  ,שלנהל עיר או
לנהל עסק זה משהו  ,אתם יודעים  ,ברמה הזאת שאפשר
להגיד תורידו  ,תעלו  ,תבזבזו  ,לא תקנו  ,כן תקנו  ,אתם
מושחתים  .זה לגיטימי  .אפשר לומר את הדברים  .בסופו של
יום ההחלטות נלקחות כאן והאחריות נמדדת ע " י אלה
שלוקחים את ההחלטות .
כבר נאמר כאן  ,אני לא רוצה לחזור על הדברים שאורן
אמר  ,אבל נאמר שהעלות המבוקשת לא מכסה את העלויות
בפועל  .זה נאמר  ,כ ולנו מבינים  50% .מהמדד 50% ,
מהעלויות האוטומטיות  .אתם יודעים  ,לנהל עיר כמו לנהל
עסק יש טייס אוטומטי בחלק מהעלויות  ,שלא קובעים לא
המועצה ולא ראש העיר אלא עלויות שכר  ,דרגות וכאלה זה
רץ אוטומטי .
אתה צריך לדעת איך אתה מתגבר על העלויות האוטומטיות
האלה מחד  ,על כל הנושא של מדדים מצד שני  ,ועלויות
התשומות השוטפות  ,וכמו שאמרתי הקבועות  .והדרך היא
לבחון  ,אחד  -כמה הוצאות אתה רוצה להוציא ולשמר את
מערך של מקבלי השירות בעיר על כל התחומים  .מצד שני ,
איך אתה משיג בעצם את התקבולים בגין הדבר הזה .
אז אנחנו מדברים על תוספת של  , 3.1%שכמו שאמרתי  ,לא
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מכסה את העלויות האוטומטיות  .זה אומר שעדיין העירייה
עם  3.1%צריכה להתייעל  ,צריכה לשים לב לכל אגורה
שהיא מוציאה  ,ואכן היא תעשה כי אחרת היא תגמור
בגירעון .
דבר נוסף  ,אולי אני  ...בנושא אחד שלא אמר אורן  ,באמת
ראשון לציון זו עיר ייחודית  .זו העיר היחידה שקם ראש
העיר ואומר לא רוצה דירות יותר  .לא רוצה לבנות יותר
דירות  .רק עסקים  .יש שם יותר מדי והוא לא צריך כסף ,
וזה בסדר  .אז אנחנו לא במצב הזה  .אנחנו מפתחים 2
שכונות חדשות  ,כשבעתיד עוד אזור תעשייה אחר ובעתיד
העתיד עוד שכונה חדשה .
התווכחתי או אמרתי לאסף בחוץ  ,שהארנונה שמשולמת ע " י
דיירים חדשים באה לאחר ההשקעות הרבות שעיר משקיעה .
ורק בסדרי הגודל  ,שנדע  ,כ 300 -מיליון רק ההשקעות
בשכונות כדי לפתח שכונות  .עכשיו תראו  ,אפשר להיות
ממש לא אחרא י י ם ולהחליט שאנחנו מוותרים על  3.1%כי
הצד השמאלי מאוד -מאוד משפי ע עלינו  ,אבל נגמור את
השנה בגירעון  .כשנגמור את השנה בגירעון דרך אגב  ,אתם
תקללו אותנו יותר ,
קהל :

תורידו משכורות .

איציק יואל :

אנחנו לא מקבלים משכורות  ,דרך אגב  ,רובנו פה .

קהל :

בכירים .

איציק יואל :

עזוב  ,אין בכירים פה  .אבל בסיכומו של דבר  ,אנחנו עושים
את זה בהתנדבות מי שלא יודע  .אבל אנחנו צריכים להיות
מספיק אחראיים  ,כך שהאחריות היא שלנו כן כדי להעלות
את התעריף על בסיס המוסכמות ולא יותר מזה .
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אני רוצה להזכיר עוד דבר אחד  ,גם בשנה שעברה כשישבנו
כאן בתאריכים האלה וקיבלנו תוספת  ,ואישרו את זה רק
לאחר שנה  .זאת אומר ת  ,יש פה עיתוי תשלום בכלל  .גם
ההחלטה שלנו היום ואכן אם היא תתבצע של תוספת של
 , 3.1%זה אמנם לא צריך אישור  ,אבל אנחנו יודעים
שבמקרה הזה בהעלאה הקודמת זה לקח שנה  .אם אתה
עכשיו סוכם את ההוצאות של העירייה שמתבססות על
הארנונה  ,היה חסר או אמור להיות חסר סכום של כ סף .
דבר נוסף לגבי אותו אחוז שבא דרך הוראות הקבע  .קודם
כל  ,כן  ,זו הכנסה נוספת  .אני הבנתי שזה סדר גודל של
מיליון שקל כהכנסה נוספת  .מצד שני  ,אני לא רואה שזה
מרע יותר מדי על התושבים  .אני רוצה להזכיר עוד דבר
אחד  ,חלק של התושבים שדורשים סיוע רווחתי או סיוע
הומא ני אחר  ,לא משלמים בכלל ארנונה עפ " י חוק  .שנדע .
הם לא נמצאים פה בחדר  .הם לא צריכים להפגין מפני שהם
מקבלים  ,מה שנקרא גם במקרה הזה  ,טייס אוטומטי  ,הנחה
מלאה או חלק מהפטורים  .אי לכך  ,לאותה אוכלוסייה
שמשלמת  ,האחוז הזה עם האפשרות גם של תשלום 12 ,
תשלומים  ,לא יזיק  .הוא יועיל לעיריית כפר סבא .
הנושא של ההסתייגות לגבי תב " ע כס  - 50 /מה לעשות  ,אני
מבין שאנחנו בפיגור רב מאוד  ,כך אני מבין .
גיא בן גל :

אתה לא חושב שמעוות שלפני שאנחנו הסברנו מה זה אומר ,
אתה-

איציק יואל :

אבל אני קורא את המכתב שלך  ,מה אתה רוצה ?

גיא בן גל :

לא  ,אין בעיה .

אתי גן -אל :

אבל אנחנו קודם צריכים  ,נהוג  ,בכנסת אפילו שלוקחים ,
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איציק יואל :

אבל אני קיבלתי זכות דיבור .

יהודה בן חמו :

אבל עוד מעט את תקבלי זכות דיבור .

גיא בן גל :

זה נראה לך הסדר הנכון ?

יהודה בן חמו :

אתה תקבל זכות דיבור .

גיא בן גל :

אני שואל אותך  ,זה נראה לך הסדר הנכון ?

אתי גן -אל :

אבל זה מצחיק ,

גיא בן גל :

להתייחס להסתייגויות שלא הוצגו בישיבה .

צביקה צרפתי :

מה  ,אתה אומר לו למה להתייחס ?

יהודה בן חמו :

תתייחס גם ל הפועל כפר סבא גם  ,תתייחס אתה למכבי כפר
סבא  ,מה אכפת לך ?

צביקה צרפתי :

אבל את לא יכולה להגיד לו למה להתייחס .

גיא בן גל :

אני לא קובע את סדר היום ,

יהודה בן חמו :

אז אל תקבע  ,אל תפריע .

גיא בן גל :

אם זה העיוות של הישיבה שאתם רוצים להתנהל לפיו ,
אדרבא  .אין בעיה  .נוח לכם שהקהל לא מבין על מה
מדברים  ,אין בעיה .

אתי גן -אל :

זה ממש עקום .

צביקה צרפתי :

אתם מפריעים ,

אתי גן -אל :

צביקה  ,אתה יכול להתעלם  .אתם מתעלמים כבר כמה שנים
ככה  .מקובל  ,אתם מציגים את ההצעה שלכם  ,האופוזיציה
נציג שלה נגד ואחרי זה פותחים את זה לדיון .

צביקה צרפתי :

תודה רבה אתי  ,בבקשה איציק .

אתי גן -אל :

סליחה  .ככה זה המקובל  .באמת  .ואתה אמר ת לנו את זה
בתקציב של שנה שעברה שאתה תיישם את זה .

אהוד יובל לוי :

אתם נותנים לאנשים לענות לפני שהם שאלו ,

אתי גן -אל :

ואתה לא מיישם את זה .
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צביקה צרפתי :

בבקשה  ,איציק .

אתי גן -אל :

זה היה אותו דבר  .אתם מחליטים משהו עם ספר חוקים
נהדרים .

גיא בן גל :

אני אעדיף איציק  ,בשביל הסדר הטוב  ,אני מאוד שמח
שאתה מתייחס להסתייגויות שלנו  ,אבל תן לה להציג אותם
קודם .

אתי גן -אל :

אבל תן לנו להציג  .לא מספיק שלא ...

צביקה צרפתי :

אתי  ,אני לא מבין על מה ...

יהודה בן חמו :

 ...מה הבעיה ?

גיא בן גל :

מה הבעיה ?

אתי גן -אל :

כי ככה מקובל ,

גיא בן גל :

יש פה קהל שלא יודע על מה הוא מדבר .

יהודה בן חמו :

הוא ישמע גם אותך אבל .

גיא בן גל :

אבל על מה הוא מדבר הוא לא מבין .

יהודה בן חמו :

הוא מבין  .אל תזלזל בקהל .

אתי גן -אל :

 ...מכבדים את הציבור  ,נותנים קודם כל ,

יהודה בן חמו :

אתה מזלזל יותר מדי בקה ל .

אתי גן -אל :

קודם כל נותנים לכם  ,ועכשיו נותנים לאנשי האופוזיציה
או נציג שלהם שיציג את הכל  ,ואחרי זה תעשו דיון .
סליחה .

אהוד יובל לוי :

איך אתה מקבל פרסים  ,מינהל תקין  ,למה להעלות ארנונה ?
אתה מדבר לטובתם  .דיברת קודם לטובתם ,

איציק יואל :

אני גם עכשיו מדבר לט ובתם .

עמירם מילר :

יובל  ,אתה תדבר ...

איציק יואל :

אל תפריע לי  ,אני לא אפריע לך  .אל תפריע לי .

אהוד יובל לוי :

לא עניין של מפריע  ,אתה מדבר  , ...דבר לציבור .
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איציק יואל :

אתה מפריע לי  ,אני בזכות דיבור .

אהוד יובל לוי :

כל חברי המועצה יודעים בדיוק מה אתה רוצה להגי ד .

איציק יואל :

ההתייחסות שלי תהיה כזאת גם אם אתה יודע מה אני
רוצה להציע בסיכומו של דבר  .זה בסדר .

אהוד יובל לוי :

ההצעה שלך ...

איציק יואל :

אבל אני כמו שאמרתי ,

אהוד יובל לוי :

לפחות תתייחס לציבור שבא לשמוע אותך .

איציק יואל :

תן לי לדבר  .אני כמו שאמרתי  ,לא מתבייש לא מהצד
השמאלי ולא מהצד הימני להגיד את דעותיי  .לא מפחד ,

אהוד יובל לוי :

מה הן הדעות שלך ?

איציק יואל :

תכף תדע  .גם אם זה עלול לסכן את מעמדי בעירייה  .אז אני
אומר את זה בצורה הכי גלויה  .נושא אחד זה כס . 50 /
תשמעו  ,העיר כפר סבא לצערי באיחור רב  ,מפתחת אזו ר
תעשייה מזרח  ,מכל מיני סיבות  .כשאזור תעשייה בהוד
השרון מתפתח לפנינו  ,כמובן רעננה הרבה לפנינו  ,ראש העין
עוד יותר לפנינו  ,ואם לא נתקדם נאבד אזור תעשייה עם
שוכרים טובים  ,משלמי ארנונה טובים עם תכניות טובות .
ואני חושב כמו בכל דבר  ,כשאתה רוצה לקדם מכירות אתה
עו שה קידום מכירות שיש לו משמעות  .של פרסום פעם אחת
ויש לו תנאי תשלום פעם שנייה .
במקרה הזה מדברים על תנאי תשלום  .אנחנו רוצים לפטור
בסך הכל את מי שיקדים וישכור או יקנה או יקים מפעל
ו  /או מקום עבודה אחר שם  ,ייהנה מספר שנים מארנונה
מופחתת  .אני חושב שזה הגון  .אני חושב שזה נכון  .ככה
צריכים לפעול  .אי אפשר אחרת  ,אחרת נשאר עם הסמיכות
לקלקיליה בלי מטר אחד ש נקבל שם ארנונה .
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לפני  7שנים פיטרו את מי שאמר דברים כאלה  ,אתה יודע ?
 ...שפיטרו את מי שאמר את זה .

איציק יואל :

הדבר האחרון שאני רוצה לדבר זה דווקא על הה צעה
האחרונה  ,שאגב אני מוכן להסכים איתה  ,אבל היא לא
להיום  -זה הנושא הזה של מעבר לחישוב שטח נטו  .תשמעו ,
זה דבר שאפשר לטפל בו כל השנה  .אפשר להביא אותו
כהצעה במשך השנה  .אפשר לדון בו ארוכות ולראות מה
המשמעויות  ,ולא לבוא היום בערב ושים פה משהו
פופוליסטי  ,בואו נ פטור את תושבי כפר סבא מ ...

אתי גן -אל :

איציק סליחה  ,זה הו עלה בשנה שעברה  .זה הועלה  .אז אל
תגיד פופוליסטי  .תדייק .

איציק יואל :

אני לא זוכר פשוט  .אני לא זוכר .

אתי גן -אל :

אם אתה לא זוכר יש לך בעיה .

איציק יואל :

סליחה  ,יש לי בעיה .

אתי גן -אל :

אז אל תגיד  .לא רק זה  ,אלא הובאו דוגמאות בשנה שעברה
ונאמר והכל .

איציק יואל :

טוב  ,שכחתי  .בכל אופן ,

גיא בן גל :

באופן כללי אתה בעד ?

צביקה צרפתי :

תודה  .איציק סיימת ?

איציק יואל :

בכל אופן  ,כדי שיובל יבין אחרי מה שדיברתי מה אני
מתכוון  ,אז אני מתכוון לאשר את התוספת של ה, 3.1% -
שאמר ת י זה לא מכסה את כל העלויות  .עכשיו אני אומר את
הדברים לאנשים ששומעים כאן  -כדי שהם בעתיד יוכלו
להתחתן  ,להביא ילדים  ,לקנות דירות ולגור בעיר שיש בה
איכות  .כדי שהם יוכלו את זה  .צביקה גמרתי  ,תודה .

צביקה צרפתי :

אתי  ,בבקשה .
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) מדברים ביחד (
אתי גן -אל :

אני רוצה קודם כל כן לציין  ,לצורך הפרוטוקול  ,שאנחנו
הכנו נייר עמדה והתכוונו שהוא יהיה כחומר פה בפנים ,
ויוצג בצורה מסודרת  .והעברנו אפילו מספיק זמן יומיים
לפני .
אני לא אתחיל דווקא ממה שאמר אורן  ,אני אתחיל
מהסעיף השני  .הימנעות מביטול הנחה למשלמי ארנונה
מראש ובהוראת ק בע  .אנחנו מכירים את הפזמון הזה
שיתחילו ויגידו  ,בחייכם זה  30שקל  ,זה  40שקל  .חבר ' ה ,
מספיק להיכנס  ,אחד  -לכיסים של האנשים  .אל תעשו
לאנשים את החשבון  30או  40שקל .
אני חושבת ואנחנו כסיעה חושבים ויודעים את זה  ,לקחת
את האוכלוסייה שנתנה הוראות קבע זו ה אוכלוסייה
שמשלמת  ,שאין דאגה שלא שיקים יחזרו  ,הכל בזמן
מתקתק  -זה בדיוק הקטע של הצדק החברתי  .זו השכבה
בעיניי שכל הזמן רוכבים עליה עוד .
דבר נוסף  ,עלויות  .ברור לכל שעלויות של הוראות הקבע הן
נמוכות יותר  ,לעומת מה שאני יודעת כבר שאנשים יעשו ,
יעברו לכרטיסי אשראי  ,תתעסק ו עם כל כרטיס  .אנשים
יעברו לאחת לחודש  .כל דבר יגדיל את ההוצאות  .אבל אני
חושבת שדבר כזה מן הראוי היה להמשיך ולתת לאנשים ,
במיוחד לא רק שהם המשלמים הטובים  ,שאם אנחנו
מסתכלים בסביבה ואני שאלתי אפילו את הגזבר של עיריית
רעננה אם הם ממשיכים והם מבקשים בדברים אחרי ם  ,הם
ממשיכים .
עיריית הרצליה  ,עיריית רמת גן  ,לאוכלוסיה המבוגרת עם
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הוראות קבע אפילו נתנה  2%הנחה  .יתרה מזאת  ,החוק ,
משרד הפנים ,
עו " ד איתן צנעני  ... :העלתה את הארנונה .
עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :העלתה ב 9% -את הארנונה .
אתי גן -אל :

משרד הפנים לא סתם חשב ועשה את ה חישוב  ,ונתן חד
משמעית את ההוראה שניתן לקבוע הנחה של עד  , 2%כי זה
עשה את החשבון של הפער של העלויות  .כפר סבא היה לה
פעם  , 2%ירדה ל , 1.5% -ירדה ל , 1% -עכשיו  . 0ככה
מענישים אוכלוסייה טובה  ,ועוד אומרים לנו זה יביא לנו
מיליון  .אנחנו נראה בהוצאות מה זה יביא לכם  .אנ חנו
חושבים שניתן היה לוותר על הקטע הזה .
יתרה מזאת  ,בעקיפין  ,ושתדעו לכם שמחצית ממשלמי
החשבונות  ,שזה כ 9,800 -מקבלי חשבונות  ,הם בהוראת
ה קבע  .זה בעצם להם מייקר את התשלום בעוד  . 1%אז
סליחה  ,תבקשו אישור ממשרד הפנים להעלאה חריגה של
 1%נוסף ל 4.1% -ל מקבלי הוראות הקבע .
הדבר הבא  -הימנעות מקביעת אזור נבדל לתב " ע כס 1/50 /
על התעריף המופחת  .אנחנו אין ספק ואנחנו מלינים על זה
כאופוזיציה שלא עושה כלום  ,אנחנו מלינים שאזורי
התעשייה בכפר סבא משום מה  ,לעומת השכנים  ,הם
עלובים  .חד משמעית  .אזורי התעשייה של כפר סבא
עלובים  .ולא ל חינם אם תסתובבו פעם אחת באזור
התעשייה שישנו המזרחי כרגע  ,שזה רחוב התעש  ,לא פלא
שעסקים לא רוצים לבוא  .המעט שיש גם הוא עלוב  .יש
פקקים  ,אין חניות  ,אין הכל .

ארנון לוי :

מה זה אומר אם אין חניות ?
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אני מתפלא  ,את יודעת  ,כי כל הזמן בונים  15,000מטר ,
 16,000מטר .

אהוד יובל לוי :

ארנון  ,השאלה שלך זה אומר ש ...

) מדברים ביחד (
צביקה צרפתי :

סליחה שהפרעתי .

אתי גן -אל :

זה בסדר  ,אתה יכול להפריע .

צביקה צרפתי :

אבל אני מסתובב בעיר ואני רואה פשוט .

אתי גן -אל :

אתה רואה ? בוא נלך פעם ביחד  ,כי משום מה  ,אני הולכת
לבד ואת ה הולך לבד וכל אחד רואה אחרת .

צביקה צרפתי :

 3 ...קומות בניין ... , UMI

שודרג ו שופץ  , G ,קרדן עוד

מעט ,
אתי גן -אל :

ב ? G -אתה נסעת ב G -שם ?

צביקה צרפתי :

וזה באזור התעשייה הזה .

אתי גן -אל :

זה סימן שיש מחזור  .בוא נראה אותך ,

גיא בן גל :

צביקה  ,לא נהוג שיו " ר הישיב ה מפריע למי שמדבר  .לא
נהוג .

צביקה צרפתי :

אתה צודק  .אני מתנצל  .אתה צודק .

אתי גן -אל :

בוא נראה אותך הולך איתי  .אני מזמינה אותך לסיור ,

צביקה צרפתי :

אני אעשה איתך סיור  ,בכיף .

אתי גן -אל :

באישור ראש העיר ,

צביקה צרפתי :

אני אזמין אותך לקפה בגרג גם  .עליי .

אתי ג ן -אל :

אני לא צריכה  .תודה לאל אני בעד שוויון זכויות .

אהוד יובל לוי :

ממשיך להפריע וממשיך ...

אתי גן -אל :

זה בסדר  ,יובל  ,זה בסדר  .תראו מה אנחנו רוצים  ,אין ספק
שאנחנו כל הזמן רוצים ואנחנו אומרים את זה גם כן  ,בואו
נראה באיזה דרכים אנחנו מעודדים תעשייה שתבוא לפ ה .
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שתבוא לפה תעשייה בין אם זה  low techאו זה . hi tech
העיקר שיבואו  .והכוונה באזור התעשייה זה לא להביא
סוכנות למכירת מכוניות  ,סליחה  .זה לא נקרא לא , hi tech
לא  . low techזה לא נקרא .
באים אתם לבד כהנהלה של העירייה ואומרים יש לו מיקום
ייחודי  ,יש לו נגישות לצ ירים מרכזיים  ,לאזור החדש  ,ויותר
מזה זה מצריך להיות אטרקטיבי בטרם הבנייה  .תראו מה
קורה  ,תלכו ונאמר שלשם שזה אזור חדש  ,פיתוח חדש
לעומת העליבות שישנה של רחוב התעש ויוחנן הסנדלר  ,לא
רק זה אלא גם רוצים לעודד אותם לעומת האחרים .
אנחנו עסקים גדולים  5,000מטר  10,000 ,מטר בשמחה .
אבל למה לא לכל העיר ? לכל התעשייה ? מה אתם תעשו ? שם
אולי לאור ההצלחה של כפר סבא אולי שם זה יפרח  ,ואתם
הולכים ומ  ...את האזורים הישנים  .כי למה לא יעברו לשם ?
למה שיחיו פה כש יש כאלה בעיות ? איפה השוויון ? תעשיין
פה הוא תעשיין פה .
בישיבת ועדת הכספ ים העלה ראש העיר שהוא לומד
מרעננה  ,וזה נהדר  .אני ידעתי שתמיד לומדים מכפר סבא ,
אבל הגלגל התהפך  .הרמתי טלפון לגזבר של עיריית רעננה
ושאלתי אותו מה היה בקטע הזה  .אין לנו את הבעיה
שיהיה אזור כמו עתיר ידע  ,יהיה לו מספר  ,כפר סבא הישנה
מספר וכפר סבא  . 50אין לנו שו ם בעיה  .אנחנו בוחרים
בשוויון  .וזה מה שאמר לי הגזבר  .מבחינת התעריפים ,
התעריפים הם כולם אחידים .
כלומר  ,אם מפעל מביא ורוכש  10,000מטר  ,בין אם הוא
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באזור החדש מה שהיה לבין הישן  ,הוא ישלם אותו הדבר .
מה היתה הראייה  ,למה הם סימנו את רעננה כאזור אחר ?
כי הוא אמר  ,ה אמת אני חושב  ,חשבנו אז  ,שנצליח להעביר
את זה במשרד הפנים סיווגים חדשים שיעודדו .
יתרה מזה  ,הוא אמר לי שהגיע אליו מ ישהי מנכ " לית של
חברה  -טקסס אינסטרומנט  ,והיא רצתה הנחה כי היא
שמעה שנותנים הנחה  .אמר לה נכון  .הנחה באזור ההיי
טקי  .כמה ? אמרה לו אני באה עם  3,000מטר  .אמר לה עם
כל הכבוד  3,000 ,מטר את משלמת כמו כולם  .את רוצה
להביא  ? 7,000את רוצה  ? 10,000תעשי  .ולכן

תשימו

לב

שאנחנו כל הזמן כשהעירו ואמרו והוסיפו לתקנות , 7,000
 - 5,000 , 10,0000לא ...
איציק יואל :

אתי  ,זה נאמר ... ,

אתי גן -אל :

אבל אתה לא יכול לעשות  .א תה לא יכול לגרום למרמור .
אתה לא יכול להעמיס אזור אחד על חשבון השני  .אתה לא
יוכל  .כמו שאתה לא יכול לה  ...את קניון ערים לעומת ה. G -
סליחה  ,אתה לא יכול לעשות את זה  ,מה לעשות .
המעבר לחישוב שטח נטו ללא קירות חוץ ופנים  -האמת
שבהסתייגויות האלה  ,איציק יואל  ,יכולנ ו עוד פעם להגדיל
את היריעה ולהסביר את כל הדברים  ,אבל היות ודיברנו על
זה כבר בשנה שעברה  ,אמרנו לא נלאה אתכם  .אמרנו רק
השטח נטו  .שטח נטו אנחנו אומרים בלי קירות פנים  ,בלי
קירות חוץ  ,בלי כל מיני תוספות אחרות שישנן  ,שקיימות
בערים אחרות  ,גדולות עם המון תושבים  ,א נחנו אומרים
בואו תעברו לפה .
נכון  ,זה קשה  .כי כשאתה רגיל הרבה פתאום אתה צריך

32

מועצה שלא מן המניין

23.11.2011

להוריד ,
צביקה צרפתי :

תודה  ,אתי .

אתי גן -אל :

עוד שנייה אחת  .אמרנו נעבור לשטח שמשתמשים בעלי
נכסים  ,משתמשים בשטח הזה  .היו על זה המון פסקי דין .
בית המשפט העליון כבר ביקש לעשות אחידות  ,לעבור
להכל  .ורק לסבר את האוזניים שלכם  ,גם בתל אביב זה
קיים  ,גם ברמת גן זה קיים  ,בהרצליה זה קיים לגבי כל
מיני שטחים משותפים שלא מכניסים  .בקיצור  ,כפר סבא גם
בזה הולכת על המכסימום .

צביקה צרפתי :

תודה  .ארנון  ,רוצה להתייחס ? איתן .

עו " ד איתן צנעני  :אתי  ,את הזכ רת את רמת גן ורעננה בהקשר להנחות  ,נראה
לי שהדוגמאות שלך לא כל כך טובות  ,כי ברעננה העלו
בשנתיים האחרונות את הארנונה ב 18% -אם אני לא טועה ,
נכון ? וגם ברמת גן בשנתיים האחרונות העלו .
צביקה צרפתי :

גם בהוד השרון .

יהודה בן חמו :

נו  ,אז מה ?

עו " ד איתן צנעני  :אז זה לא בדיוק מוצדק .
יהודה בן חמו :

נו  ,אז מה ? מה זה צריך להפריע לעובדות ? נו  ,אז מה ?

אתי גן -אל :

מה זה ?

גיא בן גל :

מהדברים הטובים שהם עושים צריך ללמוד  ,ומהדברים
הרעים לא .

אתי גן -אל :

סליחה  ,אבל לנותני הקבע  ,על מה אתה מלין בדיוק ?

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :הוא הבי א את הדוגמאות עד הסוף .
עו " ד איתן צנעני  :זו לא דוגמא נכונה .
) מדברים ביחד (
אתי גן -אל :

נותנים או לא נותנים הנחה למשלמי  , ...נותנים למי שמלא
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לו . 2% 75
עו " ד איתן צנעני  :קשה לי להתמודד עם הקול שלך .
צביקה צרפתי :

אתי  ,אתי  ,באמת  ,איתן לא יכול להתמודד .

עו " ד איתן צנעני  :אני רוצה להתייחס להסתייגות הראשונה שלכם  .קודם כל ,
כדאי לדייק במושגים לגבי ההסתייגות הראשונה  .אנחנו לא
מדברים כאן על הצעה להגדלת הארנונה  ,אנחנו מדברים על
התאמה בגין התייקרויות בשיעור של . 3.1%
אתי גן -אל :

גיא ידבר .

עו " ד איתן צנעני  :אתי  ,תנו לי להתבט א  ,נו  .משרד הפנים מנחה ומחייב את
הרשויות בכל הארץ  ,ולכן הדבר הזה הוא מחויב המציאות .
אם אנחנו רוצים תיאורטית  ,גם אם היינו מקבלים את
ההצעה שלכם  ,אם היינו מקבלים את ההסתייגות שלכם
עכשיו ומקבלים את ההצעה שלכם  ,המשמעות היא  -אנחנו
צריכים להגיש למשרד הפנים בקשה להפחתה חריגה של
הארנונה .
כלומר  ,אז בואו נדייק  .אתם לא מבקשים למנוע העלאת
ארנונה  ,אתם מבקשים להפחית את הארנונה  .יפה מאוד .
אז בואו נדייק קודם כל במינוחים ובמושגים  .גם אם
תיאורטית ההסתייגות שלכם הזאת היתה מתקבלת  ,היינו
צריכים להגיש בקשה למשרד הפנים  .לא בהכר ח משרד
הפנים היה מקבל את הבקשה שלנו  .ואגב  ,במאמר מוסגר ,
גם אם הוא היה מקבל  ,התושב לא היה מרגיש את זה מחר-
מחרתיים  ,רק אולי בעוד שנה  .כי ב 1 -לינואר ,
אתי גן -אל :

...

עו " ד איתן צנעני  :אתי  ,את רוצה להפריע לי ? את רוצה לתת לי לדבר או שאת
רוצה רק להפריע לי כל ה-
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אני מתפלאת עליך  .אתה עו " ד ,

עו " ד איתן צנעני  :את יכולה להתפלא ,
אתי גן -אל :

אנחנו  ...את החוק  ,את התקנות  ,את הכל לעסנו לכם .
לעסנו .

עו " ד איתן צנעני  :אתי  ,אם תתפרצי ותפריעי לי זה לא ייתן שום דבר .
אתי גן -אל :

לא  ,אני יודעת שזה לא יעזור  .אין בעיה .

עו " ד איתן צנעני  :יפה מאוד  .אז תכבדי אותי ותני לי לומר את דבריי  .שוב ,
אתם לא התייחסתם מאיפה נממן את תוספות השכר עפ " י
דין  ,את ההסכמים הקיבוציים  .עשיתם חיים קלים  .בואו
נפחית את הארנונה ב . 3.1% -מאיפה נשלים את מה שחסר ?
לא התייחסתם גם בהסתייגויות שלכם .
הדבר השנ י שאני רוצה להתייחס אליו  ,זה הנושא הזה של
מה שהגדרתם בסעיף ג ' להסתייגויות  " :הימנעות מקביעת
אזור נבדל לתב " ע כס  50 /על בסיס תעריף מופחת " .ההיגיון
של ההצעה הוא ברור  ,הוא פשוט  .ניסיון למשוך עסקים
גדולים וחזקים ל כפר סבא על מנת להגדיל את הגבייה
מארנונה .

ידוע

שמעס קים

זאת

הארנונה

הגדולה

המשמעותית .
אם אתם מתנגדים לדבר הזה  ,מה המשמעויות ? יש שתי
אפשרויות  .או אפשרות ראשונה שבכל אזורי התעשייה
התעריפים יהיו קבועים  ,כלומר גם ב -כס  50 /יהיה כמו
באזורי

התעשייה

האחרים .

ואז

המחירים

לא

יהיו

אטרקטיביים ולא יהיה שום תמריץ לעסקים ג דולים
וחזקים לבוא לכאן  .או שנפחית גם באזורי התעשייה
הקיימים את הארנונה .
שוב  ,הפחתה  .מה המקורות ? מאיפה נשלים את החוסר
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שייווצר מההנחה הזאת ?
) מדברים ברקע (
יהודה בן חמו :

באמת  ,אי אפשר ככה  .תני עוד דקה  ,באמת .

אתי גן -אל :

אתה מקשיב ?

יהודה בן חמו :

אני גם מקש יב .

עו " ד איתן צנעני  :אתי  ,זה פשוט ,
יהודה בן חמו :

די  .אני מבין שאת מתוסכלת  .מפריע לך שהדברים לא
מתקדמים ,

אתי גן -אל :

יהודה  ,אני מצי עה שאתה  ,יש פה קהל  ,אני מציעה לך
שתדבר בנימוס אליי  .תדבר אליי בנימוס .

יהודה בן חמו :

אין לי כוונה לפגוע בך .

אתי גן -אל :

אתה לא פסיכולוג .

יהודה בן חמו :

את כל רגע מפריעה .

אתי גן -אל :

אל תיתן לי ציונים .

יהודה בן חמו :

אני מבין שאת לא מרוצה מ ...

אתי גן -אל :

אתה האחרון שיכול לתת לי ציונים  .האחרון  .אז תתנצל  .על
מתוסכל  ,אל תהיה לי פסיכולוג ,

יהודה בן חמו :

אני מבין שאת לא מרוצה ממה שקו רה פה  ,אבל  ...לאחרים
לדבר .

גיא בן גל :

אנחנו מאוד לא מרוצים  ,אנחנו לא מתוסכלים .

יהודה בן חמו :

אוקי  .אתה חושב שמישהו מרוצה ממה שאתה אומר ?

גיא בן גל :

אז הבחירה לא כל כך אלגנטית במילה מתוסכלת  .בסדר ?
אתה גם מסכים שזו בחירה לא הכי אלגנטית .

אהוד יובל לוי :

מ ותר לך להתנצל .

יהודה בן חמו :

מסכים לחלוטין  .אבל תנו לדבר .

גיא בן גל :

חזרת בך מהמילה ,
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יהודה בן חמו :

אתה יוצא מנקודת הנחה שכל מה שהיא אמרה מסכימים ?

גיא בן גל :

אנחנו מאוד לא מרוצים  ,אתה צודק  .אנחנו לא מתוסכלים .

יהודה בן חמו :

בסדר  .תאמין לי שאנחנו ישנים בש קט ...

גיא בן גל :

מצוין  .מבינים אחד את השני .

עו " ד איתן צנעני  :אתי  ,שמת לב שלא נתת לי לדבר בעצם ? שהפרעת לי לאורך
כל הדברים הקצרים שלי ?
אתי גן -אל :

לא  ,אני דואגת ל ...

עו " ד איתן צנעני  :אל תדאגי ל  , ...פשוט תתנהגי בכבוד ואל תפריעי  .יש גבול ,
אתי  ,באמת  .ולכן אנ י חושב שה הצעה הזאת לקבוע תעריף
מופחת היא הצעה נכונה וחכמה  .אגב  ,במאמר מוסגר ,
שמתם לב לאורך כל ההסתייגויות שלכם אתם מבקשים
להוריד  ,להוריד  ,להוריד  .וכבר איפה שאנחנו מציעים
להוריד אתם מתנגדים לזה .
גיא בן גל :

איפה ? תזכיר לנו .

עו " ד איתן צנעני  :בתב " ע  . 50כס . 50 /
אתי גן -אל :

אנחנו דואגים ל ...

עו " ד איתן צנעני  :אל תדאגי לו  .זאת לא הדאגה שלך .
גיא בן גל :

איתן  ,אני השתדלתי לא להפריע לך ,

עו " ד איתן צנעני  :אותך אני מכבד .
???:

גם אותה  .גם אותה .

???:

אה  ,אותה לא ?

אתי גן -אל :

אותי לא ? אה  ,כי אתם אולי יש לכם תיאוריה חדשה של
הדתיים  ,נכון ?

גיא בן גל :

אני מציע שניתן כבוד פה לכולם בלי קשר לאם מגיע או לא .

צביקה צרפתי :

בבקשה  ,גיא .

אתי גן -אל :

איתן  ,אני חושבת שזו בושה  .בושה  .אני לא רוצה להגיד
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למה ...
גיא בן גל :

יש פה אנשים שאני לא סובל אותם ואת דעתם  ,אני מכבד
אותם .

) מדברים בי חד (
גיא בן גל :

אני מבקש קצת לעשות סדר  .כי קרה פה מצב  ,שוב  ,אני
חייב להדגיש ולהתחיל עם זה את הדברים שלי  ,לא כל כך
נורמ א לי  .קודם כל  ,מאוד

מחמיא שכמעט כל

חבר

קואליציה התייחס להסתייגויות שלנו  .תודה רבה  .זה אומר
שלכל הפחות הן רלוונטיות  .כי אם הם היו לחלוטין לא
רלוונטיות  ,לא היתה שום התייחסות אליהם  .רק מה  ,אני
בתחושת דה -ז ' ה -וו קשה על ישיבת התקציב  .כי לתקציב
וגם השנה אני יכול להבטיח לכם נגיש הסתייגויות .
הגשנו שורה של הסתייגויות שנה שעברה  ,עם מה התחיל
הדיון ? עם הסרת ההסתייגויות ע " י הקואליציה  ,אחרי זה
הקואליציה ב רוב טובה היתה מוכנה אחרי שמסירים אותה
מסדר היום  ,שננמק אותם  .אז אני נורא מצטער  ,בדיוק כמו
שזה היה צעד אינפנטילי לחלוטין  ,גם היום יש פה סדר
לוחות זמנים אינפנטילי לחלוטין .
הגשנו את ההסתייגויות שלנו במייל  .כל חברי המועצה
קיבלו  ,חלקם אף קראו  .לא צורף רשמית ל סדר היום .
במקום שאחרי ההצגה הפורמאלית של הארנונה והצו  ,כפי
שקורה כל שנה  ,תאפשרו לאנשי האופוזיציה להציג בצורה
מסודרת

את

ההסתייגויות

שלהם ,

ואז

מי

מחברי

הקואליציה שירצה להתייחס אליהם יתייחס  ,אתם כרגיל
הופכים את היוצרות  .למה ? ככה .
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*** אזרחים בקהל הרימו שלטים באולם ***

גיא בן גל :

יש לנו פה עוד מחאות מעניינות תוך כדי הדיבור שלי  ,אני
אקרא אותן לפרוטוקול ' מה עם תמיר ובן '  .בסדר ? אני כן
מבקש  ,שוב  ,קשה לי להתעלם מהשלטים שנמצאים לי מול
העיניים  ,אני לא יכול להישאר אדיש אליהם  ,עם כל
החשיבות לנושא שאני מדבר עליו .

צביק ה צרפתי :

זה על חשבון הזמן שלך  ,גיא .

גיא בן גל :

על חשבון הזמן שלי אני אקרא שתמיר חג ' ג ' שובת רעב
במאבק למען הדיור הציבורי  ,אני מזדהה עם מאבקו .

קהל :

כל הכבוד .

גיא בן גל :

אני כן רוצה לחדד את ההסתייגות  .אתי הציגה מטעם סיעת
הירוקים את  3ההסתייגויות שהגשנו  ,וס קרה אותן  .את
ההימנעות מביטול הנחת  , 1%את ההימנעות מקביעת אזור
תעשייה נבדל ואת המעבר לחישוב שטח נטו  .אני רוצה
להתייחס לסוגיה שאורן דיבר עליה  ,וזה באמת הנושא של
אי מימוש ההתייקרות  ,וגם איתן התייחס .
תראו  ,אמרת תעודת כבוד אורן  .אני מסכים  .לעובדים של
העירייה ה מסורים  ,לגזבר  ,לדבורה מנהלת מחלקת הגבייה ,
בהחלט מגיעה תעודת כבוד  .הם כל שנה מגיעים לכאן
ועושים מקצה שיפורים  ,ובאמת מעלים את הרף גם
המקצועי שלהם ואפילו את רף הגבייה  ,שמה לעשות  ,בזה
נמדד אגף הכנסות טוב בעירייה  .אם הוא מצליח לא רק
לשמר את ההכנסות שלו ,

צביקה צרפתי :

גיא  ,סליחה שנייה  .תשבו בבקשה .

גיא בן גל :

לא רק אם הוא מצליח לשמר את היקף ההכנסות שלו  ,אלא
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אפילו הוא מצליח להגדיל  ,ויאמר לזכותם של אנשי
הכספים בעיר כפר סבא שהם מצליחים לא רק לשמר את
הקיים  ,אלא אפילו להגדיל  ,ועל זה ישר כוח  .מגיע להם
תעודת כבוד .
תעו דת עניות אני חושב שמגיעה להנהלת העיר  ,כי בניגוד
לגורמים המקצועיים אתם אלה שמתווים את המדיניות  .לא
שגיא רוכל הגזבר ולא דבורה הררי ממוחם הקודח
והמקצועי  ,הגו את הרעיון בהכרח של ביטול הנחת  . 1%וגם
אם כן  ,ההחלטה האופרטיבית מבחינת המדיניות היא
שלכם  ,הנהלת העיר  .ולמה בעניין הזה אתי הסבירה היטב
למה אתם שוגים .
למה איתן אנחנו חושבים שהעיר כפר סבא לא צריכה  ,אלא
גם יכולה לבקש ממשרד הפנים נכון  ,את ההפחתה של
ההתייקרויות  ,כי אני רוצה להזכיר לך  .שגם לך היה קשה
בשנת  2010להצביע בעד העלאה בארנונה החריגה של
 . 4.63%כי בשנה ה זאת כפר סבא קיבלה אחוז התייקרויות
של  , 1.63%שמקביל ל 3.1% -של היום  ,ו 3% -העלאה .
אתה נעדרת מהישיבה הזאת לא בגלל מיחושים נראה לי
אחרים  ,זולת הקושי שלך להצביע בעד ההתייקרות החריגה
הזאת  .וגם לחברי קואליציה אחרים היה מה להגיד בנושא ,
בהחלט אורן כהן שמבחינתי בקוא ליציה מוביל את הקו של
' אני לא אתמוך בהעלאות חריגות בארנונה ' .
לפני שאתה ממהר להכתיר כתרים פה לעירייה שלא מבקשת
העלאה חריגה השנה  ,אני אומר לך שזה לחלוטין לא מקרי
שזה לא קרה השנה  .לא מרצונה הטוב של העירייה  .כי אלי
ישי הצהיר השנה קבל עם ועולם  ,שהוא השנה לאור המחאה
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החברתית לא יאשר העלאות חריגות בארנונה  .ואמר את זה
לפני הצווים של נובמבר  ,בבחינת ראשי רשויות דעו שאם
אתם תבקשו העלאות חריגות  ,הסיכויים הם-
יאיר אברהם :

אלי ישי אורים ותומים .

גיא בן גל :

הסיכויים הם שאלי ישי הוא לא כוס התה הפוליטית שלי .
אבל הוא שר הפנ ים .

) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

יאיר  ,אתה קוטע אותי  .לצערי  ,אלי ישי הוא כן שר הפנים .
לשמחתי  ,דבר אחד טוב שהוא עשה  ,אז הוא יצא באמירה
' אני לא אאשר השנה העלאות חריגות בארנונה ' .

ד " ר אמיר גבע :

הכוונה דבורה שהוא לא יאשר מעל ה. 3.1% -

גיא בן גל :

אני עושה עוד אינטר וול קצר ואומר שהשלטים שמכוונים
אלינו כרגע אומרים ' למה פונה המאהל '  .אנחנו נפתח
סוגריים מדי פעם .

צביקה צרפתי :

יש לציין שאתה קריין טוב .

גיא בן גל :

תודה  .קשה לי להתעלם  .אני בשביל זה קורא גם על זמן
הדיבור שלי  ,יקיריי  ,ואני באופוזיציה  ,תאמינו לי לא
נותנים לי ל דבר חופשי  ,בגלל זה אני מזדהה אתכם .
הדבר הוא כזה  ,כפר סבא כמו כל עיר בארץ ידעה שהעלאה
חריגה שר הפנים לא יאשר לה  .אז לבוא ולהגיד תראו איזה
בסדר אנחנו  ,תראו כמה אנחנו אחראיים תקציבית  ,אנחנו
השנה לא נבקש העלאה חריגה  .אל תשחקו אותה  .אתם לא
מבקשים העלאה חריגה כ י לא היו מאשרים לכם את זה .
דבר נוסף  ,אם ב 2010 -הכר תם לתושב  ,למשתמש הקצה
בעיר הזאת  ,אדם שמפרנס את רוב תקציב העירייה
ב 4.63% -את הארנונה  ,כי  3%העלתם חריג  ,ו 1.63% -משרד
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הפנים התיר לכם  ,ושנה שעברה הסתפקתם רק ב , 1.4% -יצא
שהשנה אחוז ההתייקרויות הוא למ עלה מ . 3% -אז באמת
מי צריך העלאה חריגה כשמשרד הפנים נותן לך טבין
ותקילין איתן  ,קחו עוד  . 3.1%חוקי לחלוטין .
אבל בשנה של מחאה חברתית  ,יש פה סגן ראש עיר שהצהיר
שכפר סבא יש לה פה חזון של צדק חברתי  .אני אומר זה
אנטי חברתי מה שקורה כאן בהצעה הזו  ,כי אם באמת היה
פה חזון של צדק חברתי  ,אז כפר סבא היתה פועלת לממש
עוד זכות שמוקנית לה עפ " י נהלי משרד הפנים  ,ולבקש את
ההפחתה החריגה  .וכפר סבא עומדת בקריטריונים כי היא
רשות איתנה .
כמה משוויצים בצדק שאנחנו רשות איתנה  ,שאנחנו לא
גירעוניים  ,שהגירעון המצטבר שלנו הוא למטה מהשיע ור
שמשרד הפנים מתווה כתנאי לאישור ההפחתות  .אז אם
כפר סבא לא היתה משחקת בנדמה לי או יוצרת מראית עין
חברתית  ,היא היתה פועלת לבקש  .יכול להיות שמשרד
הפנים היה אומר לא .
גם כשעיריית ראשון לציון ביקשה את ההפחתה בשיעור של
הארנונה  ,היא לקחה בחשבון שאולי יגידו לה לא  .ואכן
אמרו לה לא לבקשה הקטגורית  ,אבל אישרו לה חלק
מההפחתה  .וראשון בצדק  ,מציגה את עצמה כרשות היחידה
שביקשה הפחתה ואישרו לה אותה .
אם מצבנו הכלכלי הוא לא רע  ,אנחנו איתנים  ,אין לנו
גירעון  ,אז אומר בצדק איציק יואל אתם תגדילו את
הגירעון  .אתם תבקשו הפחתה של  , 3.1%אומר איתן לא
הצבעתם על מקור המימון החלופי  .צודק  .אבל עיר שיש לה
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תקציב של למעלה מחצי מיליארד שקל  ,הדבר הכי קל
בעולם זה להגיד אני אקח את הכסף מהכיס של התושבים .
אני אבטל להם את ההנחה בשביל השיעור של ה1% -
בארנונה  ,אני אלך לפי מה שמשרד הפנים מתיר לי  ,וזה
לקחת מהם עוד  . 3.1%ואני לא אעשה את הקיצוצים
במקום שאולי יותר קשה  ,שאולי יותר כואב  ,שאולי יזיק
בסופו של דבר לאוכלוסייה מסוימת פה בעיר  .אבל הוא כן
ישקף איזשהו תעדוף אמיתי בסדרי עדיפויות עירוניים .
אתה יכול בתקציב של חצי מיליארד שקל למצוא איפה
אפשר לגלח  .בסדר ?
למשל  ,ערי תיאום  ,שזו הדוגמא הפופוליסטית  ,אני יודע .
אבל ערי תיאום יאיר  ,עלו למשלם המיסים הכפר סבאי
בעשור האחרון מיליון שקל  .אותו מיליון שקל שהעירייה
טוענת שהיא תחסוך ע " י ביטול הנחת  . 1%אז נכון שזה על
עשור וזה לא בתקציב אחד  ,אבל הנה דוגמא  .ותאמין לי  ,גם
את ה וגם אני עבדנו בכנסת .
יאיר אברהם :

אם זה הקיצוץ ,

גיא בן גל :

גם אתה וגם אני היינו עוזרים פרלמנטאריים  ,למדנו ספרי
תקציב של מדינת ישראל  .יש לשנינו ולאחרים פה את
המיומנות לבחון ספר תקציב של חצי מיליארד שקל ,
ולמצוא איפה בהסכמה ניתן לקצץ בו  .לא על חשבון עובדות
סוציאליות  ,ולא על חשבון תקנים של חינוך  ,ולא על חשבון
בתי ספר  ,ולא על סוגיות שמבט א ים חלק מהצדק החברתי .
חשבון של אולי  ,כמו שיהודה עשה בתחילת הקדנציה
הראשונה שלו  ,הפחתה סמלית של שכר בכירים  .עשה את
זה  .הוא לא חזר לעשות  .כל מיני דברים שאפשר לדון .

43

מועצה שלא מן המניין

23.11.2011

אנחנו נגיש הס תייגויות לעניין הזה בתקציב  .אני מקווה
שהפעם לא תדחו אותם .
חבר ' ה  ,האקסיומה  ,אני מסיים  ,שהוצגה פה ע " י הנהלת
העיר שהדברים נעשים כי אין ברירה  -לא נכון  .יש ברירה ,
אפשר לבקש הפחתה  .שה 1% -הכרחי לביטול  -לא נכון .
אפשר למצוא אפיקים אחרים  .שהדבר הזה בהכרח יוביל
ל גירעון  -לא נכון  .אפשר למצוא סעיפים תקציביים שיהוו
שקל מול שקל כדי לאזן  .לכן הדבר הזה  ,אני מבקש לפוצץ
את הבלוף הזה שהעירייה היא חברתית ושהיא מאמינה
בצדק חברתי  ,כי זה דבר שאחד לאחד לא בא לידי ביטוי .
צביקה צרפתי :

תודה  .שלי  ,בבקשה .

אהוד יובל לוי :

אני ביקשתי לדבר לפני .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :אותו אלי ישי  ,שר הפנים שדיברתם עליו  ,ואותו משרד
הפנים שדיברה עליו אתי שהוא עושה את החישובים
הנכונים  ,הוא אותו משרד הפנים שקבע שצריך להעלות
מ, 3.1% -
גיא בן גל :

שאפשר .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :לעדכן  .הוא אמר לעדכן ,
קהל :

עד  .עד .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :הוא נתן הוראה לעדכן  ,אל תגידי לי ' עד '  .לעדכן ל. 3.1% -
מעבר לזה אם רוצים משהו אחר ,
קהל :

איפה התקנה ?

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :אני מדברת  .מעבר לזה אם רוצים משהו אחר  ,צריך להגיש
בקשה  .כשאמרנו פה שצריך להגיש בקשה  ,אמרה אתי
ואחרי ם אז מה  ,ושאת הבקשה הזאת לא יקבלו  .משרד
הפנים לא יקבל את הבקשה  .את של ראשון הוא לא יקבל ,
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אז את של כפר סבא הוא יקבל ? אמרו אז מה  .אז מה יוצא
בעצם ? שאנחנו מבקשים את הבקשה  ,אנחנו יודעים שהיא
לא תתקבל  ,אנחנו מבקשים אותה בשביל למצוא חן בעיניי
הציבור .
ולמה קבע משרד הפנים את העדכון הזה ? הוא קבע את זה
בשביל שלא יקרה שוב המצב שרשויות מתמוטטות  .כי מה
שקורה זה  ,שאנשים יכולים  ,חברי מועצה  ,בשביל למצוא חן
בעיניי הציבור גם להוריד ב , 5% -לא רק ב. 3.1% -
אהוד יובל לוי :

...

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :ואז בכלל אנחנו נמצא חן בעיני י כולם אבל העירייה
תתמוטט .
אהוד יובל לוי :

...

) מדברים ביחד (
עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :התקציב שלנו כחברי מועצה ,
אהוד יובל לוי :

מה דעתכם ל ...

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :הוא להיות אחראיים  ,יובל  ,אני מדברת .
צביקה צרפתי :

אתה מפריע לחברת המועצה לדבר .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :תדבר על זה בתקציב .
צביקה צרפתי :

ואתה מכבד אותה  ,לפחות תכבד אותה  .תבצע את זה  .גם
ככה אתה לא יכול  .בבקשה  ,שלי .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :קטע לי את חוט המחשבה  .קטע לי את מה שרציתי להגיד .
מה שהתחלתי להגיד זה שמשרד הפנים קובע את העדכון
הזה בשביל שרשו יות לא יתמוטטו  .ואנחנו כחברי המועצה
יש לנו אחריות כלפי התושבים וכלפי העירייה  .אנחנו לא
יכולים כל היום להיות בפחד מה יגידו עלינו  ,ולנסות
למצוא חן  .אנחנו צריכים לחשוב בהיגיון  .אנחנו צריכים
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לחשוב בצורה כזאת שבאמת תהיה אחראית  .ו 3.1% -שהוא
עדכון להפחית אותו ,
א הוד יובל לוי :

שלי  ,לאבטח מאבטחים ...

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :אף אחד מהאופוזיציה לא היה עושה את זה כראש עיר  ,כי
הוא יודע שזה בלתי אפשרי וכי זה לא יעבור את משרד
הפנים .
אתי גן -אל :

מה להוריד ?

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :להוריד . 3.1%
אהוד יובל לוי :

שלי  ,אני מציע , . ..

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :עכשיו לגבי ההנחות .
אהוד יובל לוי :

ב גני הילדים  ... ,אבטחה  ,בואו נלך ישר ל , ...

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :שנה שעברה ,
אהוד יובל לוי :

אמהות היסטריות רוצות אבטחה בגנים  ,תטפלו בשמנת .

גיא בן גל :

שלי  ,אבל אנחנו לא עוסקים במה אנחנו לא היינ ו עושים .
אנחנו עוסקים במה אתם כן עושים .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :אני יכולה לדבר מה שאני רוצה  .שנה שעברה ,
אהוד יובל לוי :

 ...אמהות את הגנים ...

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :שנה שעברה גיחכו חברי המועצה ,
צביקה צרפתי :

סליחה  ,אתה לא מנהל את הישיבה  ,בינתיים  .לשמחתי .
ל שמחתי אתה לא מנהל את הישיבה .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :שנה שעברה גיחכו חברי המועצה מהאופוזיציה על ההנחה
חסרת המשמעות של ה 1% -הזה .
גיא בן גל :

רק ל 50% -מ האנשים . ..

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :ההנחה חסרת המשמעות הזאת  ,שאתם אמרתם שהיא
חסרת משמעות  ,היא יכולה כשהיא  7שקלים למשפחה
לחודש  ,לפי בדיקות שעשינו  7 ,שקלים במקרה הקשה 7 ,
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שקלים יכולה להביא מיליון שקל לעירייה  .ועל זה בדיוק
המקום שחברי המועצה צריכים לקחת את האחריות  ,לא
להצביע מתוך חששות פוליטיים ומתוך מי יצביע למי  ,ומי
יצביע לי ומי לא  .אלא מתוך אחריות שמיליון שקל לע ירייה
זה הבדל לעומת  7שקלים למשפחה .
אהוד יובל לוי :

 ...אבטחה בגנים .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :יובל  ,כמה שטויות אתה מדבר בבת אחת  ,נו באמת .
אהוד יובל לוי :

משא ומתן .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :בוא תדבר על עוד כמה דברים בדרך .
אהוד יובל לוי :

אין אבטחה בגנים .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :בוא נדבר על כדורגל  .בוא נדבר על כדורעף בנות  .בוא  ,יש
לי כמה דברים לדבר  .מה קורה לך ?
אהוד יובל לוי :

אבטחה בגנים  ,כדורעף בנות  ,זה הגיוני .

צביקה צרפתי :

בבקשה שלי .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :זהו  .אני סיימתי .
צביקה צרפתי :

יאיר  ,בבקשה .

אהוד יובל לוי :

צביקה  ,תרשום שאני ביקשתי לפני .

צביקה צרפתי :

יש פה רשימה  ,ואתה מופיע אחרי יאיר .

יאיר אברהם :

תראו  ,מקובל מאוד וזה לגיטימי שעמדות האופוזיציה
והקואליציה חלוקות  ,נכון  .אבל מה שמוזר מאוד בעיניי ,
זה לכרוך יחד את הנושא של צדק חברתי ו המחאה
החברתית מצד א חד  ,ומצד שני לדרוש אי העלאה במיסים .
אני מודה שזה דבר תמוה  .אני עדיין לא מצאתי את המודל ,

???:

זה לא אותו דבר ?

יאיר אברהם :

רק שנייה  ,אני מבקש אל תקטע אותי  .אני עדיין לא מצאתי
את המודל שמאפשר ,
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קהל :

לא חיפשת מספיק  .מה לעשות .

צביקה צרפתי :

בן  ,אתה כל פעם עוש ה מבחן ? בן  ,בן  ,בבקשה  ,אל תפריע
לו  .עוד הערה אני אוציא אותך  .בשביל מה ? בן .

יאיר אברהם :

אתה לא מתבייש  ,תגיד לי ?

קהל :

לא  ,ממש לא .

יאיר אברהם :

אחד חברי המועצה היחידים שהיה בא אליכם בלילה לשבת
אתכם .

) מדברים ביחד (
צביקה צרפתי :

בן  ,אני מבקש ממך לצאת  .בן  ,תצא החוצה  .אתה מפריע ,
בן  .אז אני מבקש בן  ,פעם אחרונה  .פעם אחרונה  .יאיר ,
בבקשה .

אתי גן -אל :

ומה עשית בזה שבאת לשם ?

צביקה צרפתי :

אתי  ,אתי  .יאיר  ,בבקשה .

קהל :

 ...שהוא יכול להגיד שהוא היה שם .

יאיר אברהם :

זה מאוד מוזר  ,אילו היתה איזושהי תזה קוהרנטית שבאה
ואומרת

א נחנו

בעד

לעזור

לאוכלוסיות

המוחלשות ,

האוכלוסיות המוחלשות הן כאלה ,
ד " ר אמיר גבע :

ראית את תקציב הרווחה ?

יאיר אברהם :

שנייה  ,שנייה  .כאלה שצריכים להגדיל את תקציב הרווחה ,
כאלה שצריך להגדיל את הסיוע לדיור  ,שצריך להגדיל את
מספר

העובדים

הסוציאליים ,

שמבקש

להטיב

עם

אוכלוסיות נני ח שאין להם אמצעים לשלם עבור שיעורים
פרטיים  ,עבור דברים שבאמת ידם היתה משגת  .מאיפה הם
ישיגו את השירותים האלה אם לא מהרשות המקומית ?
ומאיפה הרשות המקומית תשיג את המשאבים האלה אם
לא מתושביה המבוססים ?
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אהוד יובל לוי :

מהתעשייה .

אתי גן -אל :

המעמד הבי נוני .

יאיר אברהם :

שנייה  ,אילו היה עומס והייתם אומרים רבותיי  ,על רקע
המחאה החברתית הזאת אנחנו מבקשים להכניס כסף לכיס
שלנו  ,אנחנו בני המעמד הבינוני נניח  ,רובנו  ,אנחנו נכניס
כסף לכיס שלנו ,

עמירם מילר :

נוציא מהכיס שלנו .

אתי גן -אל :

כבר שכחת שהיום זו לא ישיבת התקציב ? זה צו הארנונה .

יאיר אברהם :

כולל ארנונה .

אתי גן -אל :

שכחת .

עמירם מילר :

מה שכחת ?

) מדברים ביחד (
עמירם מילר :

את המזכירה שלו ? ברצינות .

אתי גן -אל :

הוא לא יכול לממן אותי  .אין לו את הכסף לממן אותי .

עמירם מילר :

בן אדם בכיר כמוך מזכיר של מישהו ?

יאיר אב רהם :

הרי באמת  ,אני נוהג להקשיב  ,באמת  ,ולהתייחס גם
לדברים שאתם אומרים בטעם וברצינות  .אני אומר אילו
הייתם באים ואומרים  ,ואולי בצדק  ,בוא תעלה את
הארנונה  ,רוב האוכלוסייה בכפר סבא בערך אם אני יודע
להצביע על שיעורים מעל  60%הם משלמי ארנונה  ,אולי
מעל  , 70%ולא זכא ים בכלל להנחות  .הם לא בקריטריונים
של אוכלוסיות מוחלשות  .אז הייתי אומר  ,ואללה  ,יש פה
באמת שינוי כיוון  .יש פה הקשבה לקולות של צדק חברתי .
גם בתוך הקולות של הצדק החברתי ידוע שיש מחלוקת
אמיתית של ממש  ,האם אנחנו הולכים לסייע באמת
לאוכלוסיות המוחלשות  ,או האם אנ חנו מסייעים לבני
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המעמד הבינוני כי כוחם הותש  .למה כוחם הותש ? כי הרי
העומס  ,ואת אומרת את זה בצדק  ,על מי מוטל העומס
במשך כל השנים האחרונות ? על בני המעמד הבינוני .
אז אי אפשר באותה נשימה גם אל מול הקהל הזה לבוא
ולהגיד  ,רק רגע  ,לא לגעת במעמד הבינוני  ,שהוא -הוא
משלם את הארנונה  ,הוא -הוא בעל היכולת אולי להעלות
במקצת את התשלומים עבור שירותים  .ואני מזכיר לכם ,
ארנונה הוא מס פרוגרסיבי  .נכון ? ככה קוראים לזה ? מס
פרוגרסיבי ?
אתי גן -אל :

לא  .הוא לא פרוגרסיבי .

יאיר אברהם :

מה המשמעות שלו  ,הוא לא פרוגרסיבי ? המשמעות היא
שבעלי הכנסות גבוהות ובעלי דירות גדולות ובעלי נכסים
גדולים משלמים יותר על השירותים שהם מקבלים  .נכון עד
כאן ? סביר המשפט הזה ? עכשיו  ,אם אתם הייתם טוענים
ואולי זה באמת ...

קהל :

אולי אתה ...

קהל :

אתה חבר קואליציה ...

צביקה צרפתי :

סליחה  ,תוציא אותו בבקשה החוצה .

יהודה בן חמו :

לא להכניס אותו יותר .

צביקה צרפתי :

תוציא אותו החוצה  .מספיק  .צא החוצה .

) מדברים ביחד (
עמירם מילר :

תדבר מספיק במפלגת העבודה ולא כאן  .בסדר ?

קהל :

אני מדבר ,

עמירם מילר :

פה אסור לך לדבר .

???:

כן  ,אתם לא נותנים לו ...

) מדברים ביחד (
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צביקה צרפתי :

יאי ר  ,בבקשה  .אתי  ,תני ליאיר לסיים .

יאיר אברהם :

אכן צודק מי שצעק בקהל  .אני מציע  .אני מציע להעלות את
הארנונה מעבר ל . 3.1% -אני מציע למצוא מקורות להגדיל
את השירותים  ,לממן רווחה  ,לממן שמירה על הגנים  .אני
מציע בוא נהפוך את הדיון  ,ובמקום לדון דיון שמרני כמו
שמעלה פ ה חבר סיעת הליכוד  .מה זה דיון שמרני ? גישה
שמרנית אומרת בדיוק מה שאורן כהן אמר  .ואני מתנגד
באופן טוטאלי לעמדה שלו  .אבל בואו תדונו בשתי חלופות .
שמירת תקציבית  ,תהיה הרחבה תקציבית ,

אתי גן -אל :

אבל איפה ההתייעלות ?

יאיר אברהם :

זו המדיניות ...

אתי גן -אל :

אתה רו צה מופע של זמרת ב 40 , 30 -אלף ? זה נראה לך
תקציב ?

) מדברים ביחד (
יאיר אברהם :

רוצים מדיניות חברתית  ,רבותיי ? רוצים מדיניות חברתית
ולצעוד ביחד להוריד מיסים  ,זה לא עובד  .זה אולי היה
במחאה בכיכר המדינה  .חלק צעקו מחאה חברתית  ,חלק
להוריד את המיסים  .לא מבין איך זה קורה  .לכן אני מציע
לשקול העלאה מעבר ל , 3.1% -ולהציע-

אתי גן -אל :

אז אתה נגד צו הארנונה .

צביקה צרפתי :

אתי  ,תני לו לסיים .

עמירם מילר :

אתי  ,אבל תני לו  ,אולי הוא ישכנע אותך פעם אחת  .פעם
אחת אולי הוא ישכנע אותך  .אולי .

אתי גן -אל :

שכנע  .ואז הוא לא מקבל את צו ה ארנונה  .אני רוצה לראות
שהוא מצביע נגד .

צביקה צרפתי :

אתי  ,נו  .אתי .
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אני אסביר לך  ,אתי  .גם את העניין הפוליטי אני אסביר לך ,
מכיוון שגם הקהל פה שומע  .מכיוון שלא הצלחתי לשכנע
את הקואליציה בעמדה שלי  ,ומכיוון שהעמדה הזאת
שנשמור על  3.1%היא היתה עמדת הרוב  ,לצערי הרב  .אני
סבור שבמחאה החברתית לשנות גישה  .לא לשמור על
הגישה הזאת .
לא הצלחתי לצערי הרב  ,לשכנע את חברי הקואליציה  ,ולכן
אני אצביע עם הקואליציה  .אבל אין זה אומר שאתם
יכולים ...

) מדברים ביחד (
אתי גן -אל :

אתה מורה לאזרחות ? להגיד נגד ולהצביע בעד ? לל כת עם
ולהרגיש בלי ?

צביקה צרפתי :

אתי  ,אתי  ,תודה  .עמירם בבקשה .

עמירם מילר :

תראו חבר ' ה  ,קודם כל אני בעד צדק חברתי  .אני פעלתי
רבות למען צדק חברתי  .אני חושב שהרבה יותר מאנשים
אחרים  ,בזכותי יש הרבה אנשים שגרים בדירות ברות
השגה  .ואני מקווה שגם בעתיד הקרוב  ,החבר ' ה האלה
יתבשרו למפונים הגדולים שעיריית כפר סבא עושה בתחום
הזה של דיור בר השגה .

אתי גן -אל :

כן  ,מה היא עשתה ?

עמירם מילר :

אל תעני לי  .אל תעני לי .

אתי גן -אל :

לא  ,אתה בוועדת ה תכנון  .אתה בוועדת התכנון .

עמירם מילר :

לא תעני לי .

אתי גן -אל :

כמה דירות של  70מטר אפ שרת ?

צביקה צרפתי :

אתי  ,אתי ,

אתי גן -אל :

מה אתה עושה  ...כמה ? שכונות חדשות ? כמה אתה ? ...
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צביקה צרפתי :

אתי  ,אתי ,

אתי גן -אל :

אתה רוצה סולם לבנות .

צביקה צרפתי :

לא  ,את רוצה  70 .מטר זה סולם  .באמת אתי ,

אתי גן -אל :

לא  ,כשיש  3,4דירות  ,תבנה .

קהל :

תבנה עוד בדשא  ,עמי רם .

עמירם מילר :

בניתי אוהל בדשא .

אהוד יובל לוי :

עמירם  150 ,מטר זה בר השגה ?

אתי גן -אל :

כדאי לכם אוהל  .אין ארנונה על אוהל .

) מדברים ביחד (
עמירם מילר :

צדק יאיר אברהם  .צדק יאיר אברהם  .מי שחושב שדרך
ארנונה אפשר לעשות צדק חברתי טועה לחלוטין  .ושפר
עליה מזלה של ראשון לציון  ,שהיא עיר לחוף  , ...ונהנית
מאזורי תעשייה

אדירים

בגודלם

ומאוכלוסייה

בעלת

אמצעים  ,והיא יכלה לבוא למשרד הפנים ולבקש הורדה
בארנונה  .זאת הדוגמא הטובה לחוסר הצדק החברתי  .כי
ישנן עיירות פיתוח שהם ערי פיתוח היום  ,שלא יכולות לא
רק לא להוריד ארנונה  ,א לא גם לגבות את הארנונה שהם
צריכים להוריד  .זו דוגמא של אי צדק חברתי .
כפר סבא לכל אורך קיומה היתה עיר לא רק שקלטה עלייה ,
אלא גם פתחה את דלתה בפני אוכלוסיות חלשות  ,וכולכם
יודעים להתווכח על רמת ,
קהל :

...

עמירם מילר :

על רמת שיעורי הזכאות בבגרות  ,ולראות את המ צב הסוציו
אקונומי עכשיו שישנו בעיר הזאת  .אבל אז אתם שותקים .
אז אתם דורשים ,

) מדברים ביחד (
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שלחברי

קואליציה

מותר

לדבר

בפלאפון ,
גיא בן גל :

שמעון  ,זה נראה לך נורמאלי שאתה מדבר ב ? ...

צביקה צרפתי :

יובל  ,בבקשה .

שמעון פרץ :

אני חושב שצריך להעלות ל . 5% -למה ? אם רוצים לקבל
שירות איכותי יותר  ,זה המקום  .אנחנו צריכים לקבוע  .אף
אחד לא קובע לנו מי יעלה  ,מי לא יעלה  .אני מסכים עם כל
מילה שהוא אמר .

צביקה צרפתי :

תודה  ,שמעון .

עמירם מילר :

גברת אתי גן אל  ,את בכובע אחר שלך  ,כעובדת משרד
האו צר  ,יכולת לדאוג שהארנונה תהיה מס כמו מס הכנסה .

אתי גן -אל :

 ...עובדת האוצר ?

עמירם מילר :

אבל ה צרה התחילה מאז .

) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

עמירם  ,יש צרות במפלגת העבודה שהתחילו לפני שנולדת .
אתה לא בן אדם צעיר .

עמירם מילר :

עוד כוחי במותניי .

גיא בן גל :

עד . 120

עמירם מילר :

ואני גם לא מתוסכל דרך אגב  ,שלא תהיינה אי הבנות .

אתי גן -אל :

בבית אני רגילה שהכל אני אשמה  ,גם פה ?

עמירם מילר :

אל תחפשו את הגרוש מתחת לפנס  .נוח להתנפל על הארנונה
הזאת ועל ההנחה של ה 1% -במשלמי הוראת הקבע  .אני
המעמד הבינוני  ,והמעמד הבינוני הוא ל א כל כך חלש  .הוא
לא משלם את כל המיסים ואלה הרבה יותר חלשים ממנו .
אז אל תתחילו לעשות עכשיו פתאום צדק חברתי על המעמד
הבינוני  .עזבו את המעמד הבינוני  .לא הוא היה בהפגנות
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כשהיה צריך לצאת להפגנות .
גיא בן גל :

ועוד איך היה  .הוא ועוד איך היה .

עמירם מילר :

אל לנו ל שכוח ,

ד " ר אמיר גבע :

הוא לא מעמד בינוני ? סתיו שפיר ...

אתי גן -אל :

הוא לא יודע מי היא .

עמירם מילר :

אני לא יודע מי היא  .מאיפה אני יודע ?

יהודה בן חמו :

אמיר  ,עם כל הכבוד  ,אתה מקבל זכות דיבור עוד מעט  .די .

עמירם מילר :

אני יודע מי זאת אירית מרק  ,למשל  .בחורה על הכיפאק ,
עשתה מבצע יפה מאוד  .ומגיע לה שאפו אחד גדול  .אבל לא
יודע מי זאת סתיו  .מה לעשות  .לא זכיתי  .אני אשמח אם
תכירו לי אותה .

אתי גן -אל :

עמירם  ,אתה גר בכפר סבא ,

) מדברים ביחד (
עמירם מילר :

לא סיימתי  .ולגבי ידידי אורן כהן  ,אתה יכול להגיד את זה
בריש גלי  ,אני בשנה שעברה הצעתי להעלות את הארנונה .
אני אומר לכם  ,אני מצטער שלא העלו את הארנונה  .בחיי
היום יום קשה מאוד  .אני בחיי היום יום מבין שהארנונה
משרתת את הציבור החלש .

גיא בן גל :

למה אתם לא מעלים  ,יהודה ? אם זה מקל עם החלשים ,

אורן כהן :

זה רק מראה לך שזה לא מובן מ אליו .

גיא בן גל :

 ...למנכ " ל שלך כשמעלים את הארנונה זה מקל על
החלשים  .למה אתם לא מעלים ? למה אתה לא מעלה ? ראש
העיר הפסיק לחתום על הניירות שלו  ,ואמר אמירה מאוד
מעניינת  .מאוד מעניינת  .מעלים ארנונה  -זה מקל על
החלשים  ,ראש העיר בן חמו  ,למה אתה לא מעלה ארנונה ?

צ ביקה צרפתי :

גיא  ,גיא  ,יש לך כזו שמיעה טובה ,
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מאוד טובה  .אבסולוטית .

) מדברים ביחד (
אתי גן -אל :

שמעון פרץ באמת אמר בשנה שעברה להעלות  ,כי הוא יציג
הנחות לכל המסכנים  ,נכון ?

גיא בן גל :

יאיר  ,ראש העיר מסכים איתך  .למה הוא לא מעלה ארנונה ?

צביקה צרפתי :

חבר ' ה  ,תנו לעמירם לסיים  .מה קורה לכם ?

עמירם מילר :

חבר ' ה  ,הכל אני לוקח על ה 10 -דקות האלה  .ממה  ,גם
אותך  .אי לכך אני אצביע בעד אישור הארנונה כפי שהוגשו
כאן  .אני חושב שאנחנו עושים עבודה טובה מאוד בעיר
הזאת  .ואני חושב שהציבור בהחלט זכאי לשירותים
שמציעים לו  .תו דה רבה .

צביקה צרפתי :

תודה  .יובל  ,בבקשה .

אהוד יובל לוי :

רבותיי  ,כשחברי הקואליציה יירגעו אני אתחיל .

גיא בן גל :

אני איתך  ,שמעון .

אהוד יובל לוי :

צביקה  ,זכות דיבור זה גם כשחברי הקואליציה משתתפים .
צביקה  ,אני מודד  10דקות מהרגע שהשתתפו חברי
הקואליציה  .אני אתח יל ב-

איציק יואל :

אבל כמה פעמים הפרעת לי ?

צביקה צרפתי :

אבל אתה  ,כמה פעמים שאתה הפרעת .

עמירם מילר :

מה קרה יובל ?

צביקה צרפתי :

פתאום אתה מחכה לשקט .

קהל :

...

צביקה צרפתי :

אתה מגזים  .אתה מגזים .

קהל :

 ...שאלה .

עמירם מילר :

לא שואלים שאלות .

צביקה צרפתי :

את ה כל הזמן מתפרץ ואתה מגזים  .אל תעשה פני תם .
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מספיק  .הקהל צריך להקשיב לדיון ולשבת  .מספיק  .נגמרה
ההצגה  .לשבת  .לשבת בבקשה  .בבקשה  .מספיק  .זה דיון
מספיק רציני בשביל שתעשו ממנו חוכא ואיטלולא  .תשבו
בבקשה  ,מספיק  .די  .אתם מפריעים ליובל  ,באמת  .הוא
הביא אתכם  ,אתם מפרי עים לו  .דברי תורה הוא רוצה לתת
לכם  .דברי חוכמה  .דברי חוכמה ובינה  .ואני צריך להגן עליו
עכשיו מפניכם .
קהל :

...

עמירם מילר :

בכבוד  ,יובל .

אהוד יובל לוי :

בקצב הזה הקואליציה תצטרך להיכנס לישיבות בתוך
בונקרים .

צביקה צרפתי :

זו אמירה קשה מאוד .

גיא בן גל :

זה שר ד  6שניות  -לאף אחד לא מפריע ליובל  .כל הכבוד .
אף אחד לא מפריע .

אהוד יובל לוי :

סליחה  ,התחלתם פה עם  10מאבטחים  ,היו פה גם 10
שוטרים  .הגענו לימים כאלה שהקואליציה יושבת בישיבות
קואליציה  ,מקבלת החלטות  ,מגיעה לציבור  ,היא לא יכולה
לשבת עם ציבור  .ציבור מבקש  2דקו ת לקבוצה של אמהות
שבאו לפה  ,שאומרת בואו נעשה משא ומתן  .אתם לוקחים 6
מיליון שקל לתחזוקת פארק שאפשר לתחזק אותו בחצי
מיליון .
ואני מבקש שאת סעיף האבטחה לגני ילדים  ,אמהות לא
סומכות על הקונספציה שכל מחבל יידע את מקומו בעולם
הזה  .וכל מחייב יתחייב באמנת ז ' נבה לא להגיע לגני
ילדים  .אבל חמור מזה ,

אורן כהן :

אני רק מזכיר לך שאתה הצבעת בעד האבטחה  .אל תתבלבל
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אתה הצבעת בעד .
אהוד יובל לוי :

אני מודה שלנוכח ,

אורן כהן :

טוב שאתה מודה .

אהוד יובל לוי :

זה שישב פה סיטבון  ,ניצב  ,ישבו פה אנשי משטרה ואמרו
לנו שהם ישבו עם ועדי האמ הות  ,ישבו עם ועדי גני ילדים ,
וקיבלו את הסכמתם והכל התברר כע ורבה ופרח כשקר .

צביקה צרפתי :

הצבעת בעד .

אהוד יובל לוי :

על סמך שקר .

צביקה צרפתי :

לא על סמך שקר .

אהוד יובל לוי :

תבע אותי .

צביקה צרפתי :

ועד

הורים .

ועד

הורים

מרכזי

שהוא

גורם

ממונה

בדמוקרטיה לדבר ב שם הבעלים .
גיא בן גל :

צביקה  ,אתה מפריע ליובל באמצע דבריו .

אהוד יובל לוי :

רק מה  ,שהאמהות והוועדים הכחישו שמי שדיבר איתם
התייעץ איתם  .עכשיו  ,אתם רוצים לקחת כסף  ,ת י תנו
שירות  .שירות מינימאלי לאמא שיכולה להשאיר את
הילדים בגן זה תחושת ביטחון  .לא חצי מיליארד ול א 6
מיליון שקל לפארק  ,לא המסכנה במסדרון .
עכשיו תראו  ,גם הורדתם שירות  ,גם מחר עם אישור החוק
לגבי האבטחה ו כל נושא השמירה והאבטחה  ,אז תוכלו
לקחת גם אגרה  .וגם אתם לוקחים תוספת ארנונה  .לוקחים
גם וגם וגם  .תיתנו משהו  .אותו הדבר עם ציבור שיושב פה ,
שואלים אתכם מה עם תמיר ובן  .חבר ' ה תראו  ,אנחנו עוד
לא יודעים לכבוד מי כל ההמולה הזאת של תביעת אזור
חדש ב. 1/50 -
ימים יגידו אם זה הון על שלטון  ,אם זה אנשים מסוימים
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בהון  ,אם זה בא להון מיוחדים  .היו שם תחלופות ידיים .
מעניין מי יצוץ בתור הבעלים של האזור הזה ומי הוא
הנהנה ומ י הנהנים  ,מפעלים שעוד לא הגיעו .
???:

 ...אליהו  ,מה .

אהוד יובל לוי :

אני לא יודע  .אני לא יכול להגיד שאני לא יודע  .אני אשמח
לדעת  ,אבל אני אשמח לדעת שכל אחד מחברי הקואליציה
שיושבים פה  ,ויש לו נגיעה אישית וקשר לבעלי הנכסים
שם  ,שהם הנהנים הראשונים  ,יצהיר פה במ יוחד מסיעת
מעוף  ,במיוחד מהקואליציה  ,יצהירו שאין להם ניגודי
עניינים בהצבעה הזאת לגבי תב " ע  . 1/50כי כשהנוער ,
ותסלחו לי לקרוא פה לכל מי שמתחת לגיל  30נוער  ,אבל כל
מי שנמצא פה ואומרים לכם שתקבלו עיר מהממת  ,תקבלו
גם חבילת חובות  .כשהכסף יוצא ל 60 -מיליון שקל לבית
ספיר או ל 100 -מיליון שקל לפארק  ,אז לא יישאר כסף
לדברים  ...אין תקופה בלתי מוגבלת .
אלא מה  ,שואלים פה החבר ' ה ומה עם מינהל התקין ?
קיבלנו מינהל תקין  .בוא נודה על האמת  .תעודות ששר
הפנים

יכול

להדפיס

חופשי ,

אלא

תעודות

שמעידות

שהמינהל תקין  .ואנחנו לא ראינו את המב קר אומר
שלקחתם קופה קטנה ולא רציתם להחזיר ? לא ראינו
שהגזבר ענה בשם ראש העיר ? כן  ,לקחו קופה קטנה אסורה .
נפסיק  .מה זה נפסיק ? תחזירו .
אורן כהן :

איזה גזבר אמר את זה ?

אהוד יובל לוי :

הגזבר שיושב פה  ,גזבר העיר כפר סבא .

אורן כהן :

מה אתה אומר סתם שטויות  .מתי הוא אמר דבר כזה ?

אהוד יובל לוי :

אני קיבלתי מכתב ,
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אורן כהן :

אבל מתי הוא אמר דבר כזה ?

אהוד יובל לוי :

אני קיבלתי היום את המכתב  ,אתה יכול לקבל את המכתב ,
אתה חבר קואליציה ,

עמירם מילר :

זה לא לגמרי  ,כמעט .

אהוד יובל לוי :

 ...מספר  5גם מודה בכספים שמשכו מ קופה קטנ ה אסורה .
עכשיו תראו  ,שקל  ,מיליון  ,עוד מיליון  ,מיליון ב 10 -שנים ,
על מה אנחנו מדברים ? אני מדבר עם הציבור  .חברי
הקואליציה תסבירו לציבור שעובדים עליהם  ,הרי הם
רואים את האמת  ,הם משלמים יותר  ,הם מקבלים פחות .
אתם אומרים שמעמד הביניים יכול לחיות פה ? הנשים
הצעירות שרוצות לצאת לעבודה לא יכולות לצאת  ,כי בכפר
סבא הן משום מה לא כל כך רצויות  .לא רצויות כי
התחזוקה של ילדים בגן מתייקרת  ,וזה א ' -ב '  .מי שהקים
את נעמ " ת  ,הסוציאליזם שהיה פה עבר מהעיר הזאת .
חבר ' ה תראו  ,או שאתם באים לקראת ציבור כמו שהוא ,
ואתם אומרים אנחנו ניתן ל כם  ,או שאתם אומרים תהיו
רעבים היום  ,תשלמו יותר היום ממה שאין לכם  ,בעוד 5
שנים  ,בעוד  10שנים תקבלו  .תשתדלו לא למות מרעב
בינתיים  .אבל כשיעבור החורף  ,זה כבר לא יהיה בקדנציה
שלהם  .מי שיתמודד אחריהם יתמודד עם קופה ריקה .
למה הם עושים הגדלת ארנונה משנה לשנה ? למה הם לא
עוצרים ? הרי אין חוק שמחייב את העירייה לקחת גם את
העדכון  ,זה בגדר זכות  .עכשיו הם יגידו אנחנו חייבים כי
הכנסת הטילה  .הטילה אבל לא חייבה .

) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

עמירם  ,אני לא יודע איך אתה מודד את הזמן אבל ...
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צביקה צרפתי :

בסדר גיא  .אני מודד .

אהוד יובל לוי :

אתם יודעים שכשרוצים לקחת צריכים גם לתת  .יש פה
אנשים ששואלים מה המינהל התקין פה  .יושבים פה חברי
הקואליציה

ומחליטים .

הם

נותנים

הנחיות

לגורמים

המקצועיים  .הגורמים המקצועיים אומרים להם תביאו לנו
עוד כסף .
היה פה אמיץ אחד משנה לראש העיר  ,שבאמצע התהפך א ו
לקראת הסוף התהפך  ,הוא אמר מי שלא יודע לנהל שלא
ינהל  .מי שאין לו את הבסיס ואת ההכשרה ואת היכולת ,
שלא יעשה  .כי אתם לא יכולים להגיד תנו לי עוד ועוד ועוד ,
זה לא מספיק לי אז תנו לי עוד .
אורן כהן :

אתה מדבר עליי שאני אמרתי את זה ?

אהוד יובל לוי :

יש פה משנה לרא ש העיר  ,קוראים לו אורן כהן  ,הוא אמר-

אורן כהן :

אני אמרתי דבר כזה ?

אהוד יובל לוי :

התמליל יעיד .

אורן כהן :

אתה בסדר גמור  ,יובל .

אהוד יובל לוי :

אבל שואלים מה זה מינהל תקין  .מינהל תקין זה בואו
ניקח יותר  ,הזקנה במסדרון  .לכו לפארק  ,לכו לרחובות
שעושים  3ו 4 -פע מים את ה  ...של האספלט  .לכו ותשאלו
לאן

הולכים

המיליונים .

של

האספלט .

לאן

הולכים

המיליונים ? הרי אתם לא קיבלתם שירות חדש  .הרי את
עיריית כפר סבא מנהלים דרך בתי משפט  .באות אמהות
ואומרות רגע  ,משרד החינוך הוסיף לכם כסף לגנים עד שנה
מאוחרת  .למה לא נתתם לנו הנחה ?
הרי אתם לקחתם את התמחיר של שנה שעברה  ,קיבלתם
ממשרד החינוך  ,אופס  ,שכחנו  .שכחנו שבסעיף שנקרא גני
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יול " א יש רווח תפעולי מסוים מוכחש  .העמסות  .חבר ' ה ,
בחשבונאות תמיד יוציאו אותנו בתור אלה שטוענים  .חובת
ההוכחה על מי שקיבל על עצמו להיות מנהיג ציבור .
הקואליציה קיבלה זכות מרוב הציבור  .הם שמו על טייס
אוטומטי  ,הם סומכים בעיניים עוורות  .וכואב לי במיוחד
שיושבים פה גם ממשפחות ותיקות בעיר  ,ובצד הם באים
ואומרים ' אני התנגדתי ' .
אם אתה מתנגד אדון אורן כהן  ,תצביע נגד  .אם אתה בעד ,
תגיד אני תומך  .אתה לא יכול ללכת עם להגיד שאתה בל י .
אין דבר כזה .
אורן כהן :

עובדה שהוכחת שאתה יכול להגיד ולעשות הכל  ,ולצטט
אפילו מלפני-

אהוד יובל לוי :

 10שנים כי אני זוכר מה שאני אומר .

אורן כהן :

הרגע אמרתי את הדברים וכבר אתה מצטט הפוך  .אני לא
מדבר מה שאמרת על הגזבר  .אתה מצטט ומצטט כאילו
עושים מה שרוצים  ,המילים בחינם  .זה בסדר .

אהוד יובל לוי :

דרך אגב  ,אני בעד שיעלו את חוק לשון הרע .

אורן כהן :

אתה מצטט חופשי  .מה זה מצטט  ,כל ציטוט אצלך אתה
צריך להופיע ביום שישי בזה של התורה  .קצת ענווה .
כשאתה מצטט תגיד את הדברים .

אהוד יובל לוי :

כשראש העיר יחליט שאת הישיבות באמת כן משרדים  ,לא
מעלימים  ,לא מבעיות טכניות שאמרה הדוברת  ,לא מפאת
כבודנו  ,הציבור יראה וישמע  .הציבור יבוא לקלפי בעוד
שנתיים ,

צביקה צרפתי :

יש לך דקה  ,תודה .

אהוד יובל לוי :

יש לי עוד  5דקות ,
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צביקה צרפתי :

דקה יש לך  .דקה .

אהוד יובל לוי :

אתה יכול לצרוח  .אדו ני  ,ילמד מה הן ההוראות של ניהול
ישיבות  .עכשיו  ,יושבים בציבור פה ושואלים  ,אז יש ניהול
תקין ? כן  .הכל בניהול תקין .

) מדברים ביחד (
אהוד יובל לוי :

אני מבקש מחברי מעוף  ,תתייחסו לאנשים בטוב לאנשים .
תיקחו  6מיליון או  5מיליון לתחזוקת פארק  ,שלוקח חצי
מיליון שקל לת חזק אותו  .אבל יש פה כמה חלשים
שב 20,000 -שקל או במבנים שקיימים יכולתם לפתור להם
בעיית מגורים  .לא לתמיד  .לשנה .

צביקה צרפתי :

תודה .

אהוד יובל לוי :

אני לא מודה לך ,

צביקה צרפתי :

תודה רבה  10 .דקות עברו .

אהוד יובל לוי :

לא עברו .

צביקה צרפתי :

 10דקות ע ברו  .תודה רבה .

אהוד יובל לוי :

לא עברו  .סליחה  ,הם לא עברו .

צביקה צרפתי :

אמיר  ,בבקשה .

אהוד יובל לוי :

סליחה  ,הם לא עברו  .אמיר תמתין .

צביקה צרפתי :

עברו  10דקות  .אמיר  ,בבקשה .

אהוד יובל לוי :

לא עברו  10דקות עם ההפרעות שלכם .

צביקה צרפתי :

אמיר  ,בבקשה .

אהוד יובל לוי :

קואליציה של ...

צביקה צרפתי :

אמיר  ,בבקשה  .עברו  10דקות וסיימת את דבריך .

אהוד יובל לוי :

ממש לא  .זה ממש לא .

צביקה צרפתי :

סיימת  .תודה .

אהוד יובל לוי :

מה אתה מפחד לשמוע את האמת ? קואליציה של בונקר
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שמתחבאת מפני עצמה .
צביקה צרפתי :
אהו ד יובל לוי :

בבקשה  ,אמיר .
תתחבאו

מהציבור ,

תתחבאו

מפני

עצמכם ,

תתביישו

בהחלטות שלכם  ,ואל  ...לבייש ...
צביקה צרפתי :

סיימת  .תודה  .בן  ,אתה תצא החוצה .

) מדברים ביחד (
צביקה צרפתי :

בן  ,אתה תצא החוצה  ,אני אומר לך ,

קהל :

...

צביקה צרפתי :

תוציא את בן החוצה .

) מדברים ביחד (
קהל :

במקום לבלבל את המוח  ,תתחילו לדבר על מה קורה איתנו
ב ...

צביקה צרפתי :

הוא הפריע למהלך הישיבה  .הוא ייצא .

קהל :

אני בחרתי בך  ,יהודה  .אני בחרתי בך  ,יהודה  .תסתכל לי
בעיניים  .אתה מפקיר אותי בדשא  .אתם מפקירים אותנו
בדשא .

יהודה בן חמו :

אולג  ,תוציא את שניהם  ,אם ל א  ,תזמין משטרה מיד .

קהל :

מה זה ? תוציא את כולם  .למה מה קרה ? למה אתם לא
מסתכלים לנו בעיניים ? אנחנו  5אנשים זרוקים ברחוב .
אתם מדברים על הא ועל דא  ,ומלכלכים אחד על השני  .הלו ,
תתעוררו  .יש פה אנשים בדיוק כמוכם .

יהודה בן חמו :

אולג  ,אולג ,

קהל :

אני בן אדם כמוך  ,יהודה .

) מדברים ביחד (
קהל :

תקראו למשטרה  .לא יוצאים .

קהל :

 ...אני קם לעבודה כמו מניאק  .כמו כלב אני קם לעבודה .
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אתה אומר לי אני לא עובד ? שישי  ,שבת  ,אני לא רואה את
הילדים כדי ללכת ל עבודה  .יא זבל ! ראבאק  .מניאק  .מזדיין
בתחת .
שמעון פרץ :

תעשה הצבעה  ,נגמור את הס יפור  .זהו  .הכי טוב .

צביקה צרפתי :

תודה  .אמיר  ,בבקשה .

אהוד יובל לוי :

אני אשלים את את מה שהיה לי להגיד  .הקואליציה הזאת
מתחבאת מפני עצמה ,

צביקה צרפתי :

יובל  ,אתה סיימת את זמנך .

אהוד יובל לוי :

ממש לא .

צביקה צרפתי :

סיימת את זמנך .

אהוד יובל לוי :

הקואליציה הז את מתחבאת מפני עצמה ,

) מדברים ביחד (
קהל :

 ...דמוקרטיה  ,תפסיקו ללכת נגד הדמוקרטיה  .אתם פה
בשם החוק  ,תפעלו לפי חוק .

צביקה צרפתי :

ב שם החוק .

קהל :

אתה מוציא אותי על זה שאני עומד ? מותר לי לעמוד .

צביקה צרפתי :

בשם החוק  ,קדימה .

אהוד יובל לוי :

הקואליציה הזאת מתח באת מפני עצמה ,

צביקה צרפתי :

תודה  ,יובל .

אהוד יובל לוי :

מסתירה את ההחלטות של עצמה .

צביקה צרפתי :

תודה רבה .

אהוד יובל לוי :

אני גם מודה לך  .הקואליציה הזאת מסתירה  ,אתם תתכנסו
בבונקרים  ,הציבור כועס עליכם ,

צביקה צרפתי :

סיימת  10דקות כמו כולם .

אהוד יובל לוי :

הציבור לא יכול לראות אתכם  ,אתם מתביישים בהחלטות
שלכם .
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אתה כנראה לא יודע מה זה לעמוד בחוק ובדינים  .אתה
כנראה אין לך מסגרות  .אז יש מסגרת  10דקות  ,כולם
קיבלו את ה 10 -הדקות .

אהוד יובל לוי :

לא  ,לא  ,לא ,

צביקה צרפתי :

היחידי שלא מכבד  .דרך אגב  ,בדק ו אותי גם  .היתה לי
בקרה עם ,

אהוד יובל לוי :

הקואליציה הזאת צריכה להתבייש בהחלטות שלה .

צביקה צרפתי :

בבקשה  ,אמיר .

ד " ר אמיר גבע :

אני מבקש לפנות במיוחד לשגיא ולדבורה  ,ולהסביר באופן
כלכלי נטו למה לדעתי זאת שגיאה כלכלית ברורה לבטל את
ההנחה על הוראת הקבע  ,שייצא שכרנו בהפסדנו  .ולאורך
זמן לא רק שלא נראה את המיליון שקל  ,אלא נפסיד מאות
אלפי שקלים כתוצאה מההחלטה הזא ת .
רבותיי  ,הוראת קבע וזה מתוך ידיעה ולמיטב הבנתי
הכלכלי זה ייצור שהולך ונכחד  .רוב הסדרי התשלום
במשק  ,כ 70% -מהם  ,החדשים  ,של תשלומים של מה שנקרא
הסדרים בת שלומים  ,הם באמצעות כרטיסי אשראי  .ההבדל
מבחינת העירייה של שימוש בכרטיס אשראי להוראת קבע ,
הוא שהוראת קבע  -תיתן הנחה או לא תיתן הנחה  ,אין לזה
עלויות לעירייה .
ואילו ככל שהשימוש בכרטיס אשראי הולך וגדל  ,כרטיס
אשראי השימוש הוא לא בחינם  .נכון שהתשלום לעירייה
הוא בטוח  ,והעירייה מקבלת מיד את הכסף  .העמלות ,
מגיעים עד  2-3חוזים  .אנחנו חצי אחוז במקרה הזה  ,זה גם
הרבה כסף כשהשימוש בזה הולך וגובר  .אין לי בכלל ספק
שאם לא תהיה הטבה  ,שום הטבה להוראת קבע רגילה ,
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קודם כל לגבי כל הדיירים החדשים בכפר סבא בשכונות
החדשות  ,כל ההסדרי ם החדשים יהיו בכרטיס אשראי ולא
בהוראת קבע  .כי זה גם באופן טבעי כך קורה  .וב '  -יהיה
מעבר משימוש בהוראת קבע רגילה לשימוש בכרטיסי
אשראי  ,כאשר למשלם כרטיס אשראי הרבה יותר נוח .
רבותיי  ,בפקס אחד אתה מבטל את הוראת הקבע  ,ולפי
החוק תוך  5ימי עסקים שעכשיו תתקבל הו ראת הקבע
בטלה .
שמעון פרץ :

גם עם כרטיס אשראי .

ד " ר אמיר גבע :

בטלפון אחד אתה מחליף את הוראת הקבע ,

צביקה צרפתי :

אבל ביטול הוראת קבע עולה  5שקל .

ד " ר אמיר גבע :

לא נכון  .לא נכון  .ממש לא .

גיא בן גל :

בבנק שלך אולי .

ד " ר אמיר גבע :

תקשיב הלאה  .אני אומר את זה  ,ב הרמת טלפון אחת אתה
מסדיר לך את התשלום  .אנחנו את הארנונה של נובמבר
דצמבר לעיריית אילת למשל  ,מחייבים אותם ב 27 -בדצמבר .
אנחנו מחייבים אותם ב . 16.11 -אם אתה משלם בהוראת
קבע  ,ב 16 -לנובמבר מחייבים אותך  .אם אתה משלם
בכרטיס אשראי  ,אז באופן נורמאלי בלי ריבית  ,אתה יכ ול
לדאוג שיחייבו אותך רק ב 25 -לדצמבר .
בנוסף לזה  ,יש לך את כל הגמישות לעשות לך כל מיני
הסדרים עם חברת כרטיסי האשראי של תשלומים  ,עם
ריבית  ,בלי ריבית  ,לפעמים לפרוס  ,הרבה יותר נוח  .יש לך
שליטה הרבה יותר טובה בתשלום  .ובנוסף לזה  ,למי שנהנה
מכל מיני הטבות  ,הנקו דות אמנם בוטלו אבל ההסדרים עם
נוסע מתמיד וכל הדברים האלה  ,שמעמד הביניים נהנה
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מהם הרבה  ,לאל -על ולחברות אחרות  ,ממשיך ואפילו יוגבר
מעכשיו .
זאת אומרת  ,יש בהחלט למשלם יתרון גדול לשלם בכרטיס
אשראי לעומת הוראת קבע  .אני אומר לכם מתוך ידיעה
אישית  ,שקודם כל חדשים לא יהיו בהוראת קבע רגילה אם
זה יבוטל  .וב '  -שיתחיל מעבר הדרגתי הולך וגובר  .אני
הראשון שאעשה את זה אגב .
אם תתקבל פה החלטה היום  ,לאחר מכן אני עושה בדיוק
את המעבר הזה  .ולצערי אצלי זה יותר מ 7 -שקלים לחודש
ה 1% -הזה  .לרבים מחבריי זה גם יותר מ 7 -שקלים לחודש .
אי ן לי בכלל ספק שזאת טעות חמורה  .והמיליון שקל הזה
יהפוך למינוס מיליון שקל מהר מאוד  .אז זאת רק המלצתי .
גיא בן גל :

אם לא יותר מזה .

ד " ר אמיר גבע :

פשוט באמת  ,קצת להשכיל  ,היסטוריה  ,כי הייתי חבר
בוועדת הרפורמה בשנת  , 2004דנו בנושא  .ואז אכן ההנחה
היתה  . 2%האינפלצ יה בשנות ה 90 -ותחילת שנות ה2000 -
פחתה מ 16% , 15% -בשנה ל , 3% , 2% -ולתת הנחה של 2%
זה נראה מאוד -מאוד מוגזם  .היום אנחנו מדברים על
אינפלציה של  3% , 2%בשנה  .הורדנו כבר את ההנחה הזאת
ל . 1% -זה המינימום  .כדי לשמר את הוראות הקבע ,

צביקה צרפתי :

אבל אז הורדתם את ...

א תי גן -אל :

היתה על זה חשיבה ,

) מדברים ביחד (
ד " ר אמיר גבע :

אני אומר לכם  ,זו פשוט טעות  .אנשים נשארים בהוראת
קבע פשוט מתוך הרגל  ,ומתוך זה שהם לא שמו לב  ,אבל
עדיין הם רואים את ההנחה הזאת אז הם שומרים את זה .
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ברגע שהם יידעו שישנה אלטרנטיבה של כרטיס אשראי ,
שלא עול ה להם יותר אלא יש להם רק הטבות  ,אז זה ברור
שיהיה גל כזה  ,וגם יהיו אנשים שיידעו להמליץ להם לעשות
את זה  .אני חושב שזו פשוט טעות  ,מבלי להתייחס לשאר
הדברים החצי פוליטיים שעלו פה  ,פה יש טעות כלכלית
פרופר .
צביקה צרפתי :

תודה  .בבקשה  ,ראש העיר .

יהודה בן חמו :

אני ח ככתי בדעתי אם לדבר  ,חשבתי בתחילה לא לדבר אבל
בכל זאת לאור הדברים שנאמרו פה  ,אני החלטתי כן לדבר
בסופו של עניין  .ואני אתחיל דווקא מהסוף  .אני חוזר
לישיבה הקודמת  ,לישיבת מועצת העיר  .ואני שוב קורא
לחברי המועצה  ,בחרנו שלא לבחור אחד מחברי המועצה
בנושא של הוועדה ל מיגור האלימות  .וראינו פה היום עוד
הוכחה למה הנציג שלכם לא צריך להיות .
אדם שמכנה פה בפרוטוקול  ,והתבקש אפילו לחזור בו ולא
חזר בו  ,ואני מניח שתהיינה השלכות לעניין הזה  ,לומר על
ניצב יוסי סיטבון שהוא אדם משקר  ,ולומר את הדברים
כפי שהם נאמרו פה  ,אני חושב שזה יות ר מאשר עזות מצח .
יהיו כאלה שיגידו הרבה יותר  ,אבל אני חושב שהדרך שבה
אנחנו הולכים  ,חברי המועצה  ,מרבית חברי המועצה  ,היא
מוכיחה מישיבה לישיבה עד כמה פה ההתלהמות וההסתה
פה בסופו של יום היא תוביל לדברים  ,ואמרו את זה הרבה
לפניי ואני מקווה מאוד שאני אטעה  ,אבל אני מציע לכם
לגלות יותר אחריות מאשר אתם מגלים בזמן האחרון .
באשר לדיון על הנושא של הארנונה  .תראו  ,עוד פעם  ,אני
לא יכול בחלק מדוברי האופוזיציה לחשוד שהם לא
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מבינים  ,שהם טיפשים חלילה  .אני לא יכול לחשוד בחלק
מכם  .אני יכול כן לחשוד ולומר את זה בריש גלי שזה אפילו
לא פופוליזם זול  .והרי אתם כבר לא קדנציה  .ואתם לא
שנה או שנתיים  .יש כאלה כמוכם כבר קדנציה שנייה  .אתה
נדמה אמיר שלישית או שנייה ?
ד " ר אמיר גבע :

שנייה ואחרונה .

יהודה בן חמו :

חבל לי  .חבל לי  .הנה אני אומר את זה  .חבל .

איציק יואל :

אל תכריז  .אל תכריז .

יהודה בן חמו :

אתה חבר אופוזיציה ואני אומר ,

גיא בן גל :

תכריז כמוהו שזו גם קדנציה שנייה ואחרונה שאתה ראש
העיר  .גלה הזדהות .

צביקה צרפתי :

גיא  ,בבקשה .

גיא בן גל :

אמרת את זה  .. .קמפיין בחירות .

צביקה צרפתי :

גיא  ,ראש העיר לא הפריע לך .

גיא בן גל :

 ...של מעוף ב. 2003 -

צ ביקה צרפתי :

גיא  ,ראש העיר לא הפריע לך למה אתה? -

גיא בן גל :

הוא זרק להנחתה .

צביקה צרפתי :

תנחית  .אתה לא כזה גבוה להנחית מעל הרשת .

גיא בן גל :

אני די נמוך  ,האמת .

צביקה צרפתי :

גיא  ,מספיק .

יהודה בן חמו :

ולכן אני חושב שגם עם הניסיון שלך אמיר  ,הרי אתה עם
גילוי הלב שלך  ,עם המקצועיות שלך ,

ד " ר אמיר גבע :

הנה  ,העליתי עכשיו ...

יהודה בן חמו :

אמיר  ,לא הפרעתי לך  .גם פה לא דיברת נכון אבל לא
הפרעתי לך  .ותסגלו לעצמכם תרבות דיון שאין להפריע
בדיונים .
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) מדברים ביחד (
צביקה צרפתי :

סליחה  ,סליחה ,

יהודה בן חמו :

ויהיה לנו אפס ס בלנות להפרעות לדיונים  .מה הבעיה עם
זה ? כשאתה תדבר אף אחד לא יפריע לך ,

ד " ר אמיר גבע :

יהודה ...

יהודה בן חמו :

אתה אל תפריע לי .

צביקה צרפתי :

אמיר  ,מקובל חד צדדית  ,זה תמיד ככה .

יהודה בן חמו :

הפופוליזם הזול הזה ,

אהוד יובל לוי :

 ...אפשר להפריע לכולם .

יהודה בן חמו :

הפופוליזם הזול הזה אמיר וגיא  ,כבר די  ,הרמקולים כבר
לא קולטים אותו  .הרי אתם יודעים שאם באים למשרד
הפנים ומציגים הפחתה או כל שינוי בגביית הארנונה  ,אתם
צריכים להראות כנגד מאיפה גובים  .אתם צריכים להראות
את זה  .למה אתם לא אומרים את האמת ? האמת פוגעת
בכם ? האמת כואבת לכם ?
הרי אתם מנוסים  .שמעתם את בתיה אברהם  .עשינו לכם
סמינרים חד יומיים  ,דו יומיים  ,תלת יומיים  ,כמה
סמינרים עוד צריך בשביל שתגידו רק את האמת  ,לא יותר
מכך  .אתם לא חייבים להסכים איתנו  ,דרך אגב  ,וזה
לגיטימי .

אהוד יובל לוי :

תגיד את האמת ...

יהודה בן חמו :

הפופוליזם הזול הזה ,

צביקה צרפתי :

אני מבקש ממך לא להפריע לראש העיר בדבריו .

אהוד יובל לוי :

לא  ,אבל תגידו את האמת .

צביקה צרפתי :

בבקשה לא להפריע לראש העיר  .אמרתם דברים חמורים
והוא לא הפריע לכם  ,אתם גם לא תפריעו לו .
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אהוד יובל לוי :

תגידו את האמת .

צביק ה צרפתי :

אתם תקשיבו בלי להפריע .

אהוד יובל לוי :

אין לכם ניגודי עניינים לחברי סיעת מעוף על ... 50

צביקה צרפתי :

בבקשה  ,אתה ממשיך עם הדברים החמורים שלך ומספיק .

אהוד יובל לוי :

מה חמור ? ...

יהודה בן חמו :

ולכן גם הקטע  ,גם אמיר גבע ,

אברהם שיינפיין  :מה שאמרת עכש יו תחזור בך  ,כי אתה ...
יהודה בן חמו :

נכון  .איזה ניגודי עניינים ?

) מדברים ביחד (
אהוד יובל לוי :

אני שואל את חברי מעוף  .למה אתם מרגישים אשמים .

אברהם שיינפיין  ... :אל  ...אנשים .
אהוד יובל לוי :

למה אתם מרגישים אשמים ? אני שאלתי  ...ניגודי עניינים .

צביקה צר פתי :

ממה  ,ממה ,

אהוד יובל לוי :

למה אתה נעלב ?

גיא בן גל :

ממה  ,הוא שאל שאלה .

צביקה צרפתי :

ממה  ,ראש העיר רוצה לדבר  ,עזוב .

גיא בן גל :

אם אין לך ניגודי עניינים אז תגיד שאין לך  .הוא שאל למי
יש  .מה קרה ?

צביקה צרפתי :

גיא  ,גיא ,

) מדברים ביחד (
אהוד יובל לוי :

אולי איזה תומך שלכם בעל נכסים שם ואסור לכם להצביע .
אולי  .תגידו שלא ואני אשתוק  .אני גם מבקש סליחה
עכשיו  .אני מתנצל בפני כל חבר סיעת מעוף שאין לו קשר ,
והעשייה שלו לא נתמכה ע " י בעלי קרקעות שם .

צביקה צרפתי :

אתה מפריע  .תודה .

אהוד יובל לוי :

עכשיו תצהירו בבקשה שאין לכם קשר לבעלי הקרקעות
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שם .
שמעון פרץ :

אין לי  .אני אין לי .

אהוד יובל לוי :

לסיעה שלך יש קשר לתורמים ,

צביקה צרפתי :

סליחה  ,אני לא מבין את זה .

יהודה בן חמו :

לכן אני אומר לך ,

צביקה צרפתי :

מה  ,הפריעו לך ? דיברת  10דקות בלי להפריע .

אהוד יובל לוי :

הפריעו לי .

צב יקה צרפתי :

אף אחד לא הפריע לך .

אהוד יובל לוי :

חברי מעוף ...

צביקה צרפתי :

אף אחד לא הפריע לך ומספיק .

יהודה בן חמו :

גם לך אמיר גבע  ,הרי אתה גם בעל ידע וגם בעל ניסיון פה ,
והזכרת שהיית חבר ועדת הרפורמה הכלכלית בקדנציה
הראשונה שקיבלת את המינוי ממני  .ואתה יוד ע מה היה
המצב הכלכלי של עיריית כפר סבא  .ואתה יודע מה היתה
רמת ההתנהלות של עיריית כפר סבא  ,כי הרי מה לעשות ,
התב טא תם אז  ,אולי זה היום לרועץ לכם  ,אבל התבטאתם
אז ואמרתם את הדברים .
הרי אני אעשה ריפליי על הטייפ ריקורדר  ,אתם תשמעו את
הקולות שלכם  ,אתם לא תאמינו מ ה אתם אומרים היום .
לכן אני אומר לך  ,המצב בעיריית כפר סבא לשמחתי  ,אולי
לדאבון לבכם  ,המצב הכלכלי הוא טוב ,

???:

מעולה .

יהודה בן חמו :

הוא מעולה  ,רגע סליחה  ,תפסיק כבר .

אהוד יובל לוי :

זה למרות הטובות ו  ...דמי חכירה שנתתם באזור התעשייה
לאנשים  .למרות שנתתם לחבר ות הנחות מפני ...

צביקה צרפתי :

אה  ,בבקשה .
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אהוד יובל לוי :

אתה יכול לצרוח עד מחר .

צביקה צרפתי :

אתה ממשיך וממשיך  .אתה יודע שזה לא לטובתך כל
ההמשכים האלה  ,סיעת מעוף  ,להמשיך את הזה ,

אהוד יובל לוי :

אל תאיים עליי  .אל תאיים עליי  ,צביקה  .תבעת אותי  ,תבע
אותי עוד פעם  .אל תאיים עליי  .אני אחווה את הדעה ,
הציבור שומע .

צביקה צרפתי :

היום הטלת דופי בי פעם נוספת .

אהוד יובל לוי :

תעלה למשפט  .תעלה למשפט  .תגיד לציבור שאין לך קשר .
מה הבעיה ?  ...ונגמור  .הנה התנצלתי למפרע .

צביקה צרפתי :

אפשר להוציא אותו החוצה בבקשה ? פעם ראשונה אני
מבקש ממך .

אהוד יובל לוי :

אין לך סמכות .

צביקה צרפתי :

יש סמכות עפ " י מכתב שיש לנו ממשרד הפנים  .יש לי
סמכות  3פעמים להתריע בך .

אהוד יובל לוי :

אתה לא התרעת בי , 3

צביקה צרפתי :

אז היום זו פעם ראשונה  ,אני מבקש  .פעם ראשונה אני
מבקש מספיק .

אהוד יובל לוי :

א מא ' לה  ,אני מת מפחד .

יהודה בן חמו :

לכן אתה יודע  ,אמיר גבע  ,וכולכם יודעים ,

אהוד יובל לוי :

...

???:

יובל  ,יובל ,

צביקה צרפתי :

עוד שנייה אני מבקש ממך להפסיק להפריע ,

אהוד יובל לוי :

 ...יש לך ניגודי עניינים ?

צביקה צרפתי :

תוציא אותו בבקשה החוצה .

אהוד יובל לו י :

אין לך סמכות .

צביקה צרפתי :

בבקשה  ,תוציא אותו החוצה .
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אהוד יובל לוי :

 ...אין לך סמכות לנגוע בי  .יש חוק עזר עירוני ,

צביקה צרפתי :

היועץ המשפטי בבקשה ,

אהוד יובל לוי :

חוק עזר עירוני בעיריית כפר סבא  ,אתה יכול למנוע ממני
להתבטא  ,אתה לא יכול להוציא אותי  .חוק עזר עירוני כפר
סבא  , 1984תקרא  .תפתח  ,הוא עדיין בתוקף .

יהודה בן חמו :

לכן אני ,

אהוד יובל לוי :

מה לעשות  ... ,חוק עזר עירוני של כפר סבא בתוקף ,

) מדברים ביחד (
יהודה בן חמו :

זה הנציג שלכם לוועדה למניעת אלימות .

גיא בן גל :

הוא ימשיך להיות הנציג .

יהודה בן חמו :

הוא לא יהיה בוועדה .

גיא בן גל :

כשאתה תרצה  ,תקבע לאופוזיציה מי  ,אז אתה תקבע .

אהוד יובל לוי :

סליחה  ,ביקשתי ממשפחת חבה להגיע לפה  ,בוא נדבר .

גיא בן גל :

על אפך וחמתך ,

) מדברים ביחד (
יהודה בן חמו :

ולכן אמיר גבע  ,לדאבון לבכם אולי  ,אולי לא לבך אבל ליבם
של חבר ך ,

גיא בן גל :

גם לא של חבריו .

יהודה בן חמו :

המצב של עיריית כפר סבא ,

צביקה צרפתי :

גיא  ,תן לראש העיר ,

יהודה בן חמו :

הוא מצב כלכלי טוב .

אהוד יובל לוי :

גיא  ,אני מתרה בך פעם שנייה .

יהודה בן חמו :

והמצב הזה יימשך לשמחתי  .אני יכול לומר לכם בגאווה ,
שכל מה שהת נהל פה ב 8 -השנים האחרונות  ,אולי בניגוד
לתכניות שלכם  ,אבל אנחנו נמשיך בדרך הזו  .ואני מודיע
לכם  ,מדברים פה על מדיניות  .פעם נוח להם שהמדיניות
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היא כזו ופעם לא נוח להם  .המדיניות היא אחת .
אהוד יובל לוי :

לגרש את ...

יהודה בן חמו :

המדיניות היא ניהול תפעולי  .איזון תפעולי  .המדיניות היא
מדיניות של ניהול צנוע  .המדיניות היא מדיניות של ניהול
מוצלח  ,ולכן לא רק משרדי הממשלה  ,גם גורמים מחוץ
לגבולות המדינה יודעות להכיר ולהוקיר את מה שנעשה
בעיריית כפר סבא  .נכון הוא שזה מפריע לכם ורואים את
זה .

???:

אני מכיר את התחנה  ...מה ש לקחת  , ...מעניין איפה .

יהודה בן חמו :

רואים את זה לא רק בשפה  ,אלא גם במימיקה שאתם
מציגים את הדברים  .אזור התעשייה בכפר סבא  ,נאמר פה
קודם  ,חבל שאתי לא פה  ,ש 180,000 -דולר היה דונם לפני 8
שנים באזור התעש  .היום יותר מ 850,000 -דולר  .היום אזור
התעשייה מתפתח יותר מא י פעם  .עיניכם לא רואות את זה ,
או שמא אתם מנסים לסלף את העובדות ? או שמא העובדות
גורמות לכם חוסר נחת ? כל עוד שאתם תהיו חסרי נחת  ,אני
אהיה מלא גאווה וזו הנוסחא  ,מסתבר ככה  .לא כל
אופוזיציה חייבת להתנהג כפי שאתם מתנהגים .

גיא בן גל :

בצורה אחראיות וקונסטרוקטיבית .

יהודה בן חמו :

הדבר הנוסף שאני רוצה לומר לכם  ,חברים ,

גיא בן גל :

אתה לא יודע מה זה  ,אתה היית אופוזיציונר הרבה יותר
תקיף ולוחמני ,

יהודה בן חמו :

אני מבקש ,

צביקה צרפתי :

סליחה  ,גיא  ,גיא ,

אהוד יובל לוי :

כמה שוטרים היו בישיבות אצל ולד ?

גיא בן גל :

אתה

היית

10

שנים

איש

אופוזיציה ,

ואני

קראתי
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פרוטוקולים על איך דיברת לראש העיר ולד ,
צביקה צרפתי :

גיא  ,גיא ,

גיא בן גל :

וקראת איזה דברים אתה  , ...אז באמת  .טול קורה מבין
עיניך לפני שאתה מטיף מוסר איך שהאופוזיציה מתנהלת .

אהוד יובל לוי :

היו  30שוטרים אצל ולד ?

צביקה צרפתי :

גיא  ,גיא  ,תלמד להקשיב .

גיא בן גל :

האופוזיציה  ...ולא מתלהמת ברובה המכריע .

צביקה צרפתי :

גיא  ,במשך דבריך אמרת גם דברים לא נעימים לאוזנו של
ראש העיר והוא לא הפריע לך .

גיא בן גל :

נכון .

צביקה צרפתי :

הוא לא השתלח בך .

גיא בן גל :

הוא צודק ...

צביקה צרפתי :

אז תלמד להקשיב וגם לשמוע דברים לא נעימים .

גיא בן גל :

אני מתנצל שקטעתי את דבריו .

יהודה בן חמו :

אני יכול לומר לכם דבר אחד  ,שה פופוליזם הזה של לבוא
ולדבר על ארנונה ,

אהוד יובל לוי :

יהודה  ,דבר עם האמהות .

יהודה בן חמו :

אורן שחור להזכירכם  ,בעיריית תל אביב  ,היה קצ ת יותר
מכם  .אתם לא רחוקים ממנו  .אתם אפילו פחות ממנו  .אני
אגיד לך גם למה  .אורן שחור יצא בריש גלי בואו נוריד את
החנייה  ,בואו נוריד את המיסים  ,בואו נוריד ובואו נוריד
ובואו נוריד .
מסתבר  ,שהתושבים לא טיפשים  .אם אתם חושבים לרגע
שתושבי כפר סבא טיפשים  ,אתם לא רק טועים אתם גם
מטעים  .כי לראייה גם מה עשו  ,לא רק אורן שחור  ,היו גם
כמה מועמדים כאלה בכמה וכמה רשויות וראינו מה עלה
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בסופם  .לכן אני בא ואומר כשבאים ומנהלים  ,ואני מתייחס
גם ל 10 -השנים שהייתי באופוזיציה .
כשהייתי  10שנים באופוזיציה  ,אני מוכן לעבור איתך
פרוטוקו ל -פרוטוקול

ולראות

את

ההתבטאויות

שאני

התבטאתי וגם חבריי לאופוזיציה  ,לעומת מה שקורה פה
ולעומת כל דרך אופוזיציונית אחרת  -אחת  .שתיים -
האופוזיציה תפקידה לא רק לנבוח  .האופוזיציה גם יש לה
אחריות עשייה .
אני מזמין אותך  ,ומי שחושב שאני הגעתי לכסא הזה רק
ממקום שי ושבים באופוזיציה  ,הוא לא מבין מה היא עבודה
ציבורית אפילו  .אילו היית רואה  ,וסלח לי שאני אומר את
זה  ,אני אשפיל מבט  ...בחטא היוהרה ,
אהוד יובל לוי :

דבר עם האמהות ...

יהודה בן חמו :

אם הייתם עושים פרומיל אחוז ,

אהוד יובל לוי :

...

יאיר אברהם :

יובל  ,די ,

יהודה ב ן חמו :

ממה שאני וחבריי עשינו .

יאיר אברהם :

לפחות שיהיה איזשהו הקשר למה שהוא אומר להערה שלך .

אהוד יובל לוי :

אבל מחכים למוצא פיך  .יהודה  ,לא גיא  ,גיא יראה אותך
בכל ישיבה  .האמהות מחכות למוצא פיך .

יאיר אברהם :

האמהות  ,האמהות ,

אהוד יובל לוי :

תגיד להם  ,אני לא א ורן שחור  ,לא לוקח  ...תגיד להן  .הן
מבינות עניין .

) מדברים ביחד (
יהודה בן חמו :

אני יכול לומר לכם  ,ואני אומר את זה במלוא הצניעות ,
אילו הייתם עושים פרומיל האחוז ממה שעשינו בתקופה
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שהיינו באופוזיציה למען תושבי העיר  ,ובמיוחד למען
החוליות החלשות בחברה  ,אולי -אולי -א ולי הייתם מקבלים ,
גיא בן גל :

 ...שאתה לא רוצה ...

יהודה בן חמו :

אולי הייתם מקבלים הערכה אחרת .

גיא בן גל :

פרומיל ממה ש ...

אהוד יובל לוי :

דבר עם האמהות .

יהודה בן חמו :

אין לי מסקנה אחרת לבוא ולומר שכל מה שנאמר פה ,

אהוד יובל לוי :

דבר עם האמהות  ,למה גיא ? ג יא  7 ...שנים .

יהודה בן חמו :

אם לא נעשה מרוע לב ואם לא נעשה מצרות עין  ,זה נעשה
אך ורק מחוסר ניסיון ניהולי  .ואני אומר לכם שחוסר
הניסיון הניהולי שלכם  ,העירוני ,

גיא בן גל :

עליי אתה יכול עוד לטעון את זה .

יהודה בן חמו :

אני יכול לומר לך שמה אני אומר  90%חל עלי כם  ,לא על
אמיר  .ולכן אני בא ואומר  ,אתם לזכותכם יאמר היום דבר
אחד  ,שנושא האבטחה של גני הילדים  ,לפחות לא אמרתם
מילה  ,כי היתה הצבעה של פה אחד  .ומי שאמר על יוסי
סיטבון ,

אהוד יובל לוי :

שסיטבון שיקר  .אתם הצגתם פה מצג שווא שהאמהות
תמכו והוועד אמר  .בואו נצביע .

י הודה בן חמו :

תודה רבה .

צביקה צרפתי :

תודה רבה  .אני מבקש  ,אנחנו נכנסים להצבעות .

גיא בן גל :

מאחר ואני מעריך שההסתייגויות שלנו יידחו ,

) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות  ...משרד הפנים .

אהוד יובל לוי :

למה הציבור לא ייכנס ? ...

צביקה צרפתי :

סליחה  ,סליחה  ,בתיה  ,בבקשה .
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עו " ד בתיה בראף  :נאמרו כאן  ...נורמטיבית הם פשוט לא נכונים  ,אז כדי
לעשות סדר בדברים לפני שמצביעים  ,אני רוצה בראשי
פרקים להגיב למספר דברים  .ונתחיל בנושא שיובל דיבר
עליו  .יובל ניסה להציג שהעדכון אינו בגדר חובה  ,אלא
בגדר זכות של הרש ות  .אז כאן אני רוצה להדגיש שהדברים
יהיו מאוד ברורים .
העדכון שדובר עליו לגבי ה 3.1% -הוא בגדר חובה של חוק ,
של חוק ההסדרים במשק המדינה  .שיעור העדכון אמנם
מתעדכן ע " י משרד הפנים מדי שנה בשנה  ,אבל מבחינת
החוק שהוא חוק של חקיקה ראשית  ,הרשות מחויבת לבצע
את העדכו ן הזה  .ונאמר כאן וכולכם יודעים שהעדכון הזה
הוא עדכון של  80%מ 50% -של שני מדדים  ,כך שאף פעם
העדכון הזה לא מגיע לעדכון האמיתי  .דהיינו  ,למצב
שמבחינת הסכומים  ,אנחנו מדברים בסכומים ריאליים ,
תמיד

מדובר

בעדכון

שהוא

זוחל

לעומת

הריאליים .
אהוד יובל לוי :

אבל המדד לא עלה ב-

צביקה צרפתי :

סליחה  ,אתה מפריע ליועצת המשפטית .

אהוד יובל לוי :

שאלה  .לא  ,היא אומרת שאני אומרת דבר לא ...

צביקה צרפתי :

סליחה  ,אתה מפריע ליועצת המשפטית  .מספיק .

אתי גן -אל :

אבל סליחה בתיה  ,אחרי זה יש כל חודש ,

צביקה צרפתי :

סליחה אתי  ,היועצת המש פטית מסבירה .

אתי גן -אל :

בסדר .

צביקה צרפתי :

אבל תנו לה להסביר  .אני לא מבין את זה .

) מדברים ביחד (
אהוד יובל לוי :

יש פה דיון  .אולי אתה לא מבין מה זה .

הסכומים
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בתיה  ,כנראה לא צריך הסבר  .בבקשה  ,תנו לה להסביר .

עו " ד בתיה בראף  :לא  ,אבל יש דברים  ,חברי המועצ ה לפני שהם מצביעים הם
צריכים להבין  .יחד עם זאת  ,אכן נכון שבמסגרת ההנח יות
שמשרד הפנים מוציא לשנת הטפסים הבאה  ,היתה הנחיה
שמאפשרת הפחתה חריגה של העדכון  .אבל למה הכוונה ?
הכוונה היא שהעדכון הוא בגדר חובה  ,ורשות שתמצא לנכון
אולי להעלות להצבעה את ההפחתה  ,היא תוכ ל לעשות זאת
רק במצב שמתקיימים תנאים מצטברים .
התנאים המצטברים שאמורים להתקיים הם לא רק התנאי
הראשון שהועלה כאן כדרך אגב  ,שהרשות מוגדרת כרשות
איתנה  .משום שהתנאים המצטברים הם כאן  6תנאים ,
וחלק מהם הם תנאים שאיש כאן בכלל לא העלה על דעתו ,
שאולי צריך לשאול את הגזבר בכלל אם תנאי כזה עומד
לנגד השולחן  .משום שחלק מהתנאים זה שעל הרשות
להראות  ,כי גם לאחר הפחתת תעריפי הארנונה כמבוקש ,
התקציב לשנת  2011יהיה מאוזן .
גיא בן גל :

ראש העיר אמר שהוא יבדוק ...

צביקה צרפתי :

סליחה  ,גיא .

עו " ד בתיה בראף  :תנאי נוסף  ,בלעדיו אין  ,הו א התנאי שהתעריף הקיים גבוה
בהשוואה לתעריפים הנהוגים ברשויות סמוכות או דומות .
דהיינו  ,מה שמשרד הפנים ניסה לומר כאן  ,שבמסגרת
הבקשה החריגה להפחתה ייתכן מאוד שיתוקן כאן עוול
מסוים שרשות עשתה  ,בכך שהיא גבתה הרבה מעבר
לרשויות ה סביבה .
הואיל והמצב כאן הוא לא המצ ב הזה  ,הרי שכל הנושא של
הפחתה חריגה ברגע שלא מתקיימים כל התנאים האמורים ,
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אין כאן תנאים כאלה ,
גיא בן גל :

עיריית כפר סבא לא עומדת בקריטריונים האלה ?

עו " ד בתיה בראף  :בכל התנאים המצטברים ? על פניו בוודאי שלא  ,אלא אם כן
הגזבר יאמר אחרת .
גיא בן גל :

אבל זו קביעה פיננסית לא משפטית .

עו " ד בתיה בראף  :אבל על פניו זה נראה ,
גיא בן גל :

זו קביעה פיננסית בתיה  ,את כאן כדי לקבוע קביעות
משפטיות .

עו " ד בתיה בראף  :פיננסית ?
גיא בן גל :

הקריטריונים הם קריטריונים פיננסיים  .את אומרת אלה
תנאים .

עו " ד בתיה בראף  :לא .
גיא בן גל :

או שה עירייה עומדת בהם או שלא .

עו " ד בתיה בראף  :שהתעריף הקיים גבוה בהשוואה לתעריפים של רשויות
אחרות

סמוכות

בצורה

קיצונית ,

הם

דברים

שהם

אובייקטיבים לחלוטין .
אתי גן -אל :

לא כתוב בצורה קיצונית  .לא כתוב .

אהוד יובל לוי :

 . ..ועדת הפנים של הכנסת .

גיא בן גל :

הוספת את ה מילה קיצונית  .הנוסח מונח גם לנגד עינינו .

עו " ד בתיה בראף  :זה לא נכון  ,משום שכדי שהדבר הזה בכלל יגיע לסדר הדיון
של המועצה  ,התנאים האלה היו צריכים לפחות להיבדק
באמצעות ...
גיא בן גל :

יש פה העדר מוכנות של העירייה מלכתחילה לדון בהם  ,אז
אנחנו הבאנו . ..

צביקה צרפתי :

סליחה  ,סליחה ,

אתי גן -אל :

אה  ,ידעתי שאתה לא תיתן לי .
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עו " ד בתיה בראף  :היו כאן עוד ,
אתי גן -אל :

צביקה ,

צביקה צרפתי :

אתי  ,תני לה לסיים  ,באמת אני לא מבין .

אתי גן -א ל :

אבל אחר כך אתה ,

צביקה צרפתי :

היא לא סיימה עדיין  ,תני לה לסיים .

אתי גן -אל :

היא סיימה סעיף אחד  .אז תן לה לתקן  .סליחה  ,אנחנו לא
סתם הכנסנו מתוך התקנה את כל הסעיפים .

צביקה צרפתי :

בתיה  ,בבקשה .

) מדברים ברקע (
אתי גן -אל :

סליחה  ,זה כתוב  ,אנחנו לא הסתרנו כלום .

גיא בן גל :

היא לא יכולה לחלוק על דעתך ?

אתי גן -אל :

אני לא יכולה ? למה ?

גיא בן גל :

אנחנו  ...על דעתה של בתיה בראף כבר  4שנים  ,ולעיתים
אפילו מצליחים לשכנע את בית המשפט שבתיה פשוט טועה .
ועוד איך  .ועוד איך .

אתי גן -אל :

העתקנו  ,אנחנו לא המצאנו  .לא נתנו פירוש .

גיא בן גל :

ועוד איך .

) מדברים ביחד (
אתי גן -אל :

סליחה  ,לא נתנו פירוש  ,לא המצאנו .

גיא בן גל :

ועוד איך חולקים על בתיה בראף .

אתי גן -אל :

הכנסנו את כל הסעיפים ,

גיא בן גל :

אפילו על עצם הנוכחות שלה פה אנחנו חולקים .

) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

אנחנו לא מבינים למה צריך יועץ משפטי חיצוני  .היא עו " ד
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מעולה  ,אבל היא עולה הרבה כסף .
אתי גן -אל :

יש עוד משהו  ,שכאשר-

צביקה צרפתי :

אתי  ,אתי  ,תתני לסיים לבתיה .

אתי גן -אל :

לא  .כי אני יודעת שאתה תגיד הישיבה סגורה  .לא .

צביקה צרפתי :

בתיה ...

אתי גן -אל :

לא  .לא .

צביקה צרפתי :

ב תיה תסיים .

אתי גן -אל :

יש עוד משהו ,

צביקה צרפתי :

מה זה ' לא '?

אתי גן -אל :

כי יש אחר כך ,

צביקה צרפתי :

בתיה תסיים  .מה זה ' לא '?

אתי גן -אל :

דרך אגב  ,בתיה  ,בנוסף לזה כל חודש כל חשבון יש עדכון
מדד  .זאת אומרת  ,שהעירייה לא נפגעת  .יש לה תשלומים
עם עדכון מדד מלא  ,מלא  .וחוץ מזה זה ה  , ...אז נא לדייק ,
סליחה .

) מדברים ביחד (
עו " ד בתיה בראף  :החובה שמוטלת עליה זה לשמור על התקציב המאוזן , ...
צביקה צרפתי :

סליחה אתי  ,מספיק .

אהוד יובל לוי :

מותר לוותר על סעיף ערים תאומות ? מותר להוריד את
הפארק מ 6 -מיליון ?

אורן כהן :

רגע  ,תן ל ה לדבר  .באמת  .אתה כל רגע  ...בשאלות  .די
באמת .

עו " ד בתיה בראף  ... :זה לגבי תת סעיף  4ל  , ...עכשיו נאמרו כאן דברים
נוספים שייתכן מאוד שהם דברים שמאוד צודקים בזמן
הא ובייקטיבי  ,אבל הם לא יישומים במובן המשפטי  .למה
הכוונה ? נאמר כאן לגבי תחשיב של שטח מת  .ובכן  ,מא ז
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החלתו של ח וק ההסדרים ולמעלה מ 17 -שנה נעשים
ניסיונות

חוזרים

ונשנים

להביא

את

כלל

הרשויות

המקומיות לידי ,
אתי גן -אל :

אחידות .

עו " ד בתיה בראף  :לצורת חישוב של השטח נשוא הארנונה  ,שיהיה אחיד בכל
הרשויות  .מהלך מאוד גדול  ... .פורום ה . 15 -אבל לצערנו ,
לא רק שהמהלך הזה לא צלח  ,אלא אנחנו עדיין חיים תחת
חוקי ההקפאה ותחת חוק ההסדרים  .אסור בתכלית
האיסור לרשות מקומית לשנות את שיטת החישוב  ,שהיא
נהגה בה לפני חוק ההסדרים .
לא זו בלבד שלרשות אסור לעשות את זה  ,אלא בדברים
אחרים הרי היא רשאית לפנות אל שר  ,וכביכול סמכותו
היא סמכו ת שמשנה זאת  .אבל דווקא בנושא של שינוי
שיטת המדידה  ,שיטת החישוב  ,נאסר על השר לשנות  .ויש
לנו סעיפים מיוחדים שקובעים את זה  .כך שגם ידיו של
השר לצערנו  ,כבולות בכל מה שקשור בשינוי שיטת
החישוב .
ועם כל הניסיון לשנות את הרעיון הזה שיכול להיות שהוא
רעיון נאור  ,הר י שבמסגרת החקיקתית הנורמטיבית שאנחנו
כרגע מצויים בה  ,אפילו השר לא יכול לשנות את השיטה .
ויש על כך שורה ארוכה של פסקי דין .
דבר אחרון שנאמר כאן בנושא של אפליה כביכול  ,של כל
מה שקשור של אזור התעשייה כס  . 50 /ובכן  ,בנושא הזה
קודם כל כדי להבהיר את מה שמונח לפתחה של המועצה ,
לפתחה של המועצה לא מונח כאן רק אזור התעשייה של
כס  , 50 /משום שכל הרעיון הזה מנסים ליישם אותו בכלל
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לגבי אזורי תעשייה  .אלא שאם וכאשר השר לא יאות לשנות
ולהפחית באזורי תעשייה אחרים כל תעשייה חדשה שמגיעה
לעיר  ,אז העירייה יוצאת מנקודת הנחה שלכל הפחות
שה דבר הזה יתאפשר לגבי כס  , 50 /שזה אזור תעשייה חדש .
אבל חשוב לומר שלא יכולים בכלל להתייחס לכס  50 /בעניין
כביכול של אפליה  .ומדוע ?
אהוד יובל לוי :

לעניין ניגודי עניינים את תתייחסי בבקשה ?

עו " ד בתיה בראף  :היה עפ " י הפסיקה וההלכה הנוהגת  ,היא אסורה במצב
שהיא מפלה בין שווים  .שהאבחנה הזאת היא איננה בין
שווים  ,אלא בין שונים  .היא איננה אפליה אסורה  ,אלא היא
אבחנה מותרת  .ולמה הכוונה ? כס  50 /זה אזור תעשייה חדש
לחלוטין  ,ולכן הנסיבות באזור תעשייה חדש לחלוטין
שהפיתוח טרם נעשה בו  ,ואין ספק שהוא יעשה בעצלתיים ,
ואין ספק שתהיה תק ופה ,
עמירם מילר :

למה בעצלתיים ? הפיתוח לא יהיה בעצלתיים .

אהוד יובל לוי :

למה חברי הקואליציה מפריעים ?

עו " ד בתיה בראף  :המפעל הראשון שיתיישב באזור התעשייה של כס  , 50 /ועד
שהמפעל האחרון יתפוס מקום ויתיישב שם  ,הפיתוח ימשיך
להיעשות ולכן במהלך התקופה הזאת תהיה תקופ ת מעבר ,
שמקובל ונהוג לתת תמריץ לאיזשה ם ,
עמירם מילר :

אני מסכים  ,אבל לא צריכים לקבוע שהפיתוח יעשה
בעצלתיים  .הפיתוח יעשה במהירות .

אתי גן -אל :

בטח .

עו " ד בתיה בראף  :כ ל מה ש נאמר כאן  ,זה שבמהלך תקופת הפיתוח ,
אתי גן -אל :

בטח שהוא יעשה  .יש גם גורמים נהדרים שלוחצים .

עו " ד בתיה בראף  :שיהיה כאן מצב שמי שיבוא לשם ,
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גם מכרזים עושים מהר .

עו " ד בתיה בראף  :הוא לא מופלה  ,אלא שיש ...
) מדברים ביחד (
עו " ד בתיה בראף  :אזור תעשייה אחרים ואבחנה כזאת היא אבחנה מותרת  .זה
הכל .
אהוד יובל לוי :

סליחה  ,גברת בראף  ,לא התייחסת ל נושא ניגודי עניינים .
אני מבקש אם יש ניגודי עניינים  ,אם יש דרישה מחברי
מעוף להצהיר על ניגודי עניינים .

צביקה צרפתי :

אני נכנסים להצבעה .

אהוד יובל לוי :

לא  ,לא  ,לא  ,לא  .אתם תצהירו על העדר ניגודי עניינים .

צביקה צרפתי :

אנחנו נכנסים להצבעה .

אהוד יובל לוי :

אני מבקש מהיועץ המשפטי לדרוש מהם ,

צביקה צרפתי :

סדר ההצבעה ,

אהוד יובל לוי :

לא  ,ניגודי עניינים ב ...

צביקה צרפתי :

אנחנו נצביע על  4ההסתייגויות ,

אהוד יובל לוי :

לא  ,לא  ,אתם לפני ההצבעה  ,לפני ההצבעה אתם תצהירו
שאין לכם ניגודי עניינים .

צביקה צרפתי :

 ...על צו הארנ ונה  .הצבעה ראשונה  .מי בעד ...

אהוד יובל לוי :

סליחה  ,אני מבקש שהיועצת המשפטית תתייחס לנושא
ניגודי עניינים של חברי סיעת מעוף .

צביקה צרפתי :

שמאפשר חוק ההסדרים לשנת  2012בשיעור של  , 3.1%מי
בעד ?

אהוד יובל לוי :

בעד ההסתייגויות ?

צביקה צרפתי :

בעד ההסתייגויות הר אשונה  .אתי  ,יובל  ,נפתלי וגיא  .מי
נגד ? ארנון  ,אורן  ,צביקה  ,יהודה  ,עמירם  ,איציק  ,שמעון ,
אמיר  ,איתן  ,ממה  ,יעקב ויאיר  .תודה  .מי נמנע ? אמיר
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נמנע  .תודה .
החלטה מס '  : 393מחליטים לדחות את הסתייגות סיעת הירוקים ולממש את
ההתייקרות בשיעור  3.1%שמאפשר חוק ההסדרים לשנת . 2012
צביקה צרפתי :

ההסתייגות השנייה  -הימנעות מביטול הנחה למשלמי
ארנונה מראש ובהוראת קבע  .מי בעד ?

אמיר  ,אתי  ,גיא ,

יובל ונפתלי  .תודה .
אהוד יובל לוי :

יעקב הצביע .

גיא בן גל :

רגע  ,הוא רוצה להבין  ,הוא מבקש להבין .

יהודה בן חמו :

אנחנו כרגע בהצבעות .

צביקה צרפתי :

אנחנו בהצבעה כרגע .

אהוד יובל לוי :

סליחה  ,הוא הצביע בעד .

גיא בן גל :

חבר מועצה חדש  ,תגלה קצת אורך רוח .

יעקב אביטל :

עוד פעם  ,אם אתה יכול להציג את העניין .

צביקה צרפתי :

אנחנו בהצבעה עכשיו  .מי בעד הימנעות מביטול הנחה
למשלמי ארנונה מראש ובהוראת קבע ? יע קב נגד  .יובל ,
ונפתלי .

נפתלי גרוס :

בעד .

צביקה צרפתי :

בעד  ,סליחה  .מי נגד ההסתייגות ? יהודה  ,עמירם  ,איציק ,
שמעון  ,אמיר  ,איתן  ,ממה  .תודה  .מי נמנע ? אורן נמנע  ,יאיר
נמנע  .תודה .

החלטה מס '  : 394מחליטים לדחות את הסתייגות סיעת הירוקים ול אשר
ב י ט ו ל הנחה למשלמי ארנונה מראש ובהוראת קבע .
צביקה צרפתי :

הסתייגות שלישית  -הימנעות מקביעת אזור נבדל לתב " ע
כס  / 1/50 /א על בסיס תעריף מופחת .
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אהוד יובל לוי :

אני מבקש שהיועץ המשפטי יתייחס .

צביקה צרפתי :

מי נגד ?

אהוד יובל לוי :

לא  ,לא  ,רגע .

צביקה צרפתי :

מי נגד ? אתה לא מנהל את ההצבעה .

אהוד יובל לוי :

אני מבקש שהיועץ המשפטי יתייחס לזה שחברי מעוף ...

צביקה צרפתי :

אנחנו בהצבעה  .מי נגד עכשיו ?

אהוד יובל לוי :

עשוי להיות ניגודי עניינים .

צביקה צרפתי :

אנחנו בהצבעה  .מי נגד ? מי בעד ההסתייגות ? אתי  ,גיא ,
יובל  ,נפתלי  .מי נגד ההסתייגות ? ארנון  ,אורן  ,צביקה ,
יהודה  ,עמירם ,
צריכים להתבייש ...

קהל :

אליעזר פירשטיין  :אל תפריעי .
צביקה צרפתי :

איציק  ,שמעון  ,אמיר  ,איתן  ,ממה  ,יעקב  ,יאיר  .תודה .

ד " ר אמיר גבע :

אני נמנע .

צביקה צרפתי :

אמיר נמנע .

החלטה מס '  : 395מחליטים לדחות את הסתייגות סיעת הירוקים ולאשר
אזור נבד ל לתב " ע כס  / 50/1 /א על בסיס תעריף מופחת .
צביקה צרפתי :

הסתייגות רביעית  -מעבר לחישוב נטו ,

קהל :

מה אמרת לי ? מה אמרת לי ? אתה אמרת לי תשתקי ?

צביקה צרפתי :

תוציא אותה החוצה בבקשה  ,אולג .

קהל :

אף אחד לא  ...מה זה קשור ? למה אתה אומר  ,מה אכפת
לי ...

אליעזר פירשטיין  :תשתקי  ,אל תפריעי באמצע הצבעה .
קהל :

...

צביקה צרפתי :

תוציא אותה החוצה .
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מבקר העירייה אמר לה תשתקי  ,היא צודקת  .מה קרה ? מה
קרה ? תוציא גם אותו  .מה זה תשתקי ? אז תוציא גם את
המבקר  .מה זה ?

אתי גן -אל :

אתה מבקר  ,סליחה .

גיא בן גל :

המבקר אחראי פה על ה סדר עכשיו ?

) מדברים ביחד (
אתי גן -אל :

מה אתה מתערב  .יש לך תפקיד כזה מכובד  .מה אתה ? ...

גיא בן גל :

אני עד שהוא אמר לך  ,תקשיבי  ,אל תסתבכי במעצר שווא
על הדבר הזה  .המבקר יחזור בו על האמירה הזאת אליך .

צביקה צרפתי :

גיא  ,על מה ?

גיא בן גל :

אמר לה תשתקי  .זה הדוגמא האישית ? זה הדוגמא
האישית ?

אליעזר פירשטיין  :שלא תפריע פה .
גיא בן גל :

אליעזר  ,התפקיד שלך זה לא לנהל את הישיבה .

אליעזר פירשטיין  ... :תסביר לי מה התפקיד שלי  .אתה לא ...
גיא בן גל :

התפקיד שלך זה לא להגיד לאף אחד בקהל פה לשתוק .

אליעזר פירשטיין  :כן .
גיא בן גל :

לא .

אליעזר פירשטיין  :מפריע לניהול ...
גיא בן גל :

לא  .זה לא התפקיד שלך .

אליעזר פירשטיין  :אתה לא  ...לעניין .
גיא בן גל :

זה לא התפקיד שלך .

אתי גן -אל :

יש פה ראש עיר  ,יש פה מנהל ישיבה ,

גיא בן גל :

תעשה את התפקיד שלך כמבקר העירייה ונציב תלונות
ציבור  .התפ קיד שלך זה לא להגיד לאף אחד פה לשתוק .

אליעזר פירשטיין  :אתה לא תגיד לי מה התפקיד שלי .
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אני אגיד לך ממה להימנע אם אני חושב שאתה עושה טעות .

אליעזר פירשטיין  :אז אתה תגיד .
קהל :

 ...זה איום  .אתה אמרת לי תשתקי  ,חכי תראי  .זה איום .

) מדברים ביחד (
צביקה צרפתי :

יאיר  ,זה מנציגות הוועדה לאלימות  .אתה מבין ? סליחה
גיא  ,אנחנו ממשיכים בהצבעה .

קהל :

שיירשם בפרוטוקול מה הוא אמר לי .

עמירם מילר :

מוקלט .

אתי גן -אל :

יש הקלטה .

עמירם מילר :

גם הדברים שלך מוקלטים .

שמעון פרץ :

יש גם מצלמה .

איציק יואל :

אתה צריך ליווי הבי תה עכשיו  ,אחרת אתה  ,לא יודע מה
יקרה .

שמעון פרץ :
צביקה צרפתי :

אני מתנדב .
תודה  .אנחנו בהסתייגות רביעית  -מעבר לחישוב שטח נטו
ללא קירות חוץ ופנים .

אהוד יובל לוי :

קביעת אזור חדש .

צביקה צרפתי :

מי בעד ?

אהוד יובל לוי :

קביעת אזור חדש היתה הצבעה בכלל ?

צביקה צ רפתי :

כן  .מי בעד ?

גיא בן גל :

בעד ההסתייגות ,

אהוד יובל לוי :

אני התנגדתי לקביעת אזור .

צביקה צרפתי :

אתי  ,גיא  ,יובל  ,נפתלי  .מי נגד ?

ארנון  ,צביקה  ,אורן ,

יהודה  ,עמירם  ,איציק  ,שמעון  ,אמיר  ,איתן  ,ממה  ,יעקב ,
יאיר  .תודה .
ד " ר אמיר גבע :

אני נמנע .
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אמ יר נמנע  .תודה .

החלטה מס '  : 396מחליטים לדחות את בקשת סיעת הירוקים מעבר לשיטת
חישוב שטח נטו  ,ללא קירות חוץ ופנים .
אהוד יובל לוי :

אני מבקש מהיועץ המשפטי התייחסות לנושא של 1/50
לעניין ניגודי עניינים .

צביקה צרפתי :

אני מבקש להצביע  ,אנחנו בהצבעה .

אהוד יובל לוי :

רגע  ,אני חושב שאתם לא יכולים להצביע  ,סליחה אלון ,
הנושא של ניגודי עניינים לגבי . 1/50

צביקה צרפתי :

מחליטים  ,חבר ' ה אנחנו בהצבעה .

אהוד יובל לוי :

אתה לא יכול להחליט על  , 1/50יש ניגוד עניינים .

צביקה צרפתי :

 ...החלטה מיום  26.10לאשר את צו הארנונה לשנת 2012
המצורף לפרוטוקול  ,מי בעד אישור צו הארנונה ? ארנון ,
אורן  ,צביקה  ,יהודה ,

עמירם מילר :

פה אחד .

גיא בן גל :

ממש לא .

צביקה צרפתי :

עמירם  ,שמעון  ,אמיר  ,איתן  ,ממה  ,יעקב  ,יאיר  .מי נגד ?
גיא  ,אתי  ,אמיר  ,יובל  ,נפתלי  .תודה .

החלטה מס '  : 397מאשרים את צו הארנונה לשנת  2 012המצורף לפרוטוקול .
צביקה צרפתי :

לפני שאנחנו סוגרים  ,המנכ " ל ביקש לומר כמה דברים  ,אני
מבקש לכבד את המנכ " ל  ,להישאר ולהקשיב  .הערה קטנה ,
יאיר .

יאיר אברהם :

הערה קטנה  ,כי אמהות הגיעו לפה  ,רצו להגיד משפט אחד
בפני חברי המועצה בנושא הגנים  .תנו להם  2דקות לומר ,

אורן כהן :

כל ישיבה  ,בישיבה האחרונה זה ...
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) מדברים ביחד (
אהוד יובל לוי :

מה אתם מפחדים לשמוע ציבור ?

אורן כהן :

בישיבה האחרונה זה היה שעה .

אהוד יובל לוי :

 2דקות .

אורן כהן :

אתה אומר  2דקות  .גם פעם אמרת  2דקות  .לא כל מה
שאתה אומר זה תורת משה מסיני  ,כפי שאתה בטח ,

אהוד יובל לוי :

על הרוב אתה מודה שכן .

אורן כהן :

לא  .חלק גדול  .אבל לא הכל .

אהוד יובל לוי :

תודה אורן  ,קיבלתי מחמאה .

) מדברים ביחד (
אשל ארמוני :

אני ברשותכם רוצה להתייחס  ,ה ם לא פה  ,לא בגלל זה אני
מתייחס  ,גם אם הם היו פה אז הייתי אומר את הדברים
האלה  ,ל שלטים שהיו פה לגבי מה עם תמיר ובן  .אני מוכן
להתייחס למה עם תמיר ובן  ,כי אני חושב שהגיע הזמן
לפוצץ את הבלוף הזה  .אני רוצה לציין בפניכם את כל
הדברים שנעשו ע " י העירייה  ,לטובת שני החבר ' ה האלה
ולגבי החבר ' ה אחרים שלא נמצאים פה כרגע  ,כי הם
נמצאים במקומות אחרים .
קודם כל  ,תמיר ובן הם באמת הגיעו למצב לא נעים בחיים
שלהם  .סך הכל מדובר בשני חבר ' ה נורמטיביים שברמה
האישית אני אפילו מחבב אותם  .הם נקלעו לקשיים גם
ברמה האישית וגם ברמה הכלכלית  .בן עובד  ,דרך אגב  ,זה
נכון מה שהוא אמר  .הוא עובד  .והוא חרוץ .

אהוד יובל לוי :

למה לפרסם שהוא מתנגד לעבודות ?

אשל ארמוני :

הוא עובד .

אהוד יובל לוי :

למה הפרסום לעירייה יצא שהוא מתנגד ?
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 ...אתה לא יכול להתערב בה עכשיו .

) מדברים ביחד (
אשל ארמוני :

צנעת הפרט ? אני לא יודע  ,שואלים פה את-

יהודה בן חמו :

סליחה  ,מה זה צנעת הפרט  ,לא צרי ך לומר מה העירייה
עושה ? הוא לא ידבר על המצב האישי שלו  .עם כל הכבוד ,
הוא לא ידבר מה המצב האישי שלו  .די  .יש גבול לכל
תעלול .

אשל ארמוני :

אני רוצה לציין בפניכם  ,מכיוון שאנחנו כל הזמן מלהיטים
את הציבור  ,ודרך אגב הביאו לפה חבר ' ה  ,אף אחד
מהחבר ' ה שהגיעו לפה היום ז ה לא החבר ' ה שהקיפו אותם
בהתחלה  .מכיוון שכל החבר ' ה שהקיפו אותם בהתחלה ,
יודעים

שהציעו

להם

דברים

שיכולים

לאפשר

להם

להשתקם .
בן ותמיר באמצעות אגף הרווחה אנחנו דאגנו להם למימון
של  4חודשי שכר דירה  .מנהלת אגף משאבי אנוש ביחד עם
בן נסעו לחפש דירה  ,אספו את הילד של ה מחוג  ,ונסעו
לחפש דירה בהוד השרון  .יש הרבה עיריות שעושות את זה ?
אהוד יובל לוי :

לגרש אנשים לעיר אחרת ?

אשל ארמוני :

היא חיפשה  ,אני חיפשתי  .אנחנו עשינו טלפונים פה  ,בעיר
הזאת ,

כדי

לחפש

לשני

החבר ' ה

אלה .

שני

חבר ' ה

נורמטיביים  ,כן ? לא אנשים שלפ י איזשהו גורם במדי נת
ישראל שקובע מי זקוק לרווחה  .אנשים נורמטיביים שבסך
הכל נמצאים במצב קשה בחיים שלהם  ,אנחנו באופן אישי
חיפשנו להם דירה  ,ומצאנו להם מקום עם מימון של 4
חודשי שכר דירה .
הם לא מרימים את הכפפה  .אני הצעתי לתמיר עבודה
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בעירייה  .אני הצעתי לתמיר עבודה מחוץ לעירייה  .הוא סרב
לשתי העבודות האלה  .הוא אמר ' אני אעבוד בדברים
האלה ? אני תן לי  ,אני רוצה להיות עוזר אישי שלך לענייני
מצוקה '  .אמרתי לו ' תשמע  ,אין לנו תקן כזה ' .
אז אני חושב שמי שלא רוצה להתרומם מנקודת המצוקה
שלו  ,אז יש בעיה  .יש גבול גם למה שאפשר לעשות ולהושיט
את היד  .ומבחינתי אני מצפה גם מחברי המועצה שלא
יגלגלו לתוך הסחרחרה הזאת  .מכיוון שזה לא קשור לצדק
חברתי  .זה קשור לאופן שאנשים לוקחים אחריות על החיים
שלהם  .וכשזה לא קורה  ,אז כל היללות וכל השלטים הם
עורבה ופרח .
ואני אומר את זה  ,מכיוון שהם יושבים לי מתחת לחלון ,
ומכ יוון שאני דווקא מחבב אותם  .אני אפילו לקחתי אותם
לארוחת צהריים על חשבוני  ,ואחרי שעשיתי את זה גם אחר
כך הופיעו דברים שאמרתי להם בעיתון  .אז אני את הלקח
שלי למדתי  .אבל אני אומר לכם  ,שאנחנו גם בתחום
התעסוקה וגם בתחום הדיור מושיטים יד לאנשים האלה ,
ואני מאוד מאוכ זב מזה שהם לא מתרוממים .
כשהם מביאים את כל הציבור האחר  ,אני לא בטוח
שהציבור יודע את מה שסיפרתי לכם  .אז לכן אני אומר לכם
את זה  ,שרק תדעו .
מעבר לזה  ,יש פה אנשים שהם באמת הומלסים  .יש פה
אנשים שבאמת זקוקים לטיפול  .אנחנו יסדנו פה קבוצה
שהיא קבוצה שמבוס סת על ה אנשים הראשונים של המאהל ,
שהם קבוצה שאנחנו נפגשים איתם והם משמשים ממשק
להומלסים שנמצאים בעיר  .אנחנו נותנים לחבר ' ה האלה
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מקום פגישה בבית רייזן מדי שבועיים  ,על מנת שהם יצליחו
להמשיך את התנועה של המחאה החברתית  ,תוך קבלת
גיבוי של העירייה .
ואני חושב שזה יאפשר ל נו להגיע ליותר הומלסים  .יש פה
אנשים שזקוקים לטיפול  .יש פה בחור  ,שלא חשוב איך
קוראים לו  ,שזקוק לטיפול  .המאהל והחבורה הזאת מקבעת
את המצוקה  .היא לא מאפשרת להגיע לאנשים ולשים אותם
במקומות שבהם הם יכולים לקבל טיפול .
להיות הומלס  ,המשמעות של זה במידה מסוימת זה להיות
אדם שחייבים לשחרר אותו מקיבעון מסוים  .אנשים שהם
הומלסים לא מוכנים להיות בדלתיים סגורות כי מחייב
טיפול  .אנחנו ניסינו להגיע ,
ד " ר אמיר גבע :

כמה הומלסים יש בכפר סבא ?

יהודה בן חמו :

חלקם לא תושבי העיר בכלל .

גיא בן גל :

מה זאת אומרת ? אין להם כתובת בתעודת ה זהות ?

יהודה בן חמו :

הם לא תושבי העיר  .יש להם כתובת  ,הם לא תושבי העיר .

אהוד יובל לוי :

אמיר יעקב תושב העיר  ,בן תושב העיר  .בוא נתייחס לילד
שלפנינו .

ארנון לוי :

בלי שמות  ,יובל .

אהוד יובל לוי :

הוא לא אמר שמות  ,אני גם לא אמרתי .

אשל ארמוני :

אנחנו לא רואים אות ם  ,אבל הם פה  .הם אנשים שזקוקים
שנגיע אליהם ,

ד " ר אמיר גבע :

זה עשרות ?

אשל ארמוני :

זה בסביבות  , 30לפי מה שהם אומרים  .אוקי ? אני לא יודע ,
אני לא פגשתי אותם  .כל האנשים שהגיעו לפה היום  ,דרך
אגב  ,לא מכיר אף אחד מהם  .הם אנשים שלדעתי רובם לא
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מכפר סבא  .לא מכיר לא א ת אבו -זקן ולא את ההיא עם
החולצה הוורודה ולא את המסתערב  .לא מכיר אותם  .לא
יודע מי הם  .הם בטח לא יודעים מה נעשה פה .
אהוד יובל לוי :

פגשת את חלקם בנוכחותי .

יהודה בן חמו :

מה שכן הם מתלבטים ל  ...ביניכם לבין יובל ,

אשל ארמוני :

לא מתכוון אליו  ,אני מתכוון להוא שה יה בפינה עם
החולצה האדומה .

גיא בן גל :

לפני כמה דקות אמרת שאתה לא ציני .

איציק יואל :

אשל  ,זה עם האדומה זו העבודה שלו  ,הוא נוסע ממקום
למקום  ,אני הייתי איתו בחוץ .

אשל ארמוני :

באופן אישי התופעה  ,מה שקרה פה העלה את הנושא לפחות
מבחינתנו  ,של דיו ר לסדר היום  .וזה דבר שלא פשוט לטפל
בו  ,אבל הטיפול בו הוא לא קולקטיבי  ,הוא אינדיבידואלי .
כל אחד והסיפור שלו  .ובאופן ספציפי  ,שני החבר ' ה שעושים
הכי הרבה רעש  ,זה שני החבר ' ה שהם באמת יכולים לצאת
ממעגל המצוקה אם הם רק היו רוצים .
אבל העיתונות והמדיה האחרת  ,ובמידה מסוימת כן  ,גם
חברי המועצה  ,יוצרת את המצב שהם נמצאים באור
הזרקורים והם לא מוכנים לצאת מאור הזרקורים  .ונוח
להם שהם דופקים על הקירות  ,וכשהם באים ומראיינים
אותם  ,ומצלמים אותם  .ואני אומר לכם באחריות  ,חלק
מה צילומים האלה מבוימים  .חבר ' ה  ,כל פעם שפגשתי
אותם ,

גיא בן גל :

לאיזה ח ברי מועצה הוא מתכוון  ,אם אתה מעלה את
הסוגיה ?

אשל ארמוני :

כל פעם שאני פוגש אותם מרוט אחרי יום עבודה ,
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אשל סליחה  ... ,חברי מועצה ככלל  ,תגיד לי למי אתה
מתייחס ? או סגן ראש העיר מאיים כל הזמן משפטי דיבה .
אנחנו לא נאיים עליך משפטי דיבה  ,זה קטן  .א נחנו רוצים
לשאול אותך למי אתה מתייחס  .פה בחדר הזה אין פה
אנשים ערטילאיים  ,זה לא חייל אלמוני  .מי מביים ?

גיא בן גל :

מי חברי ה מועצה ש מבינים את העניין  ,אשל ? כי כולנו
בחזקת חשודים כשאתה אומר חברי המועצה .

יהודה בן חמו :

אתה הקראת למשל ,

איציק יואל :

הוא לא חייב ל הגיד .

גיא בן גל :

אני מבין את זה  ,יש פה מחאה ,

יהודה בן חמו :

הוא מסביר לך ,

) מדברים ביחד (
אורן כהן :

אמר בישיבת ועדת הביקורת שלך ,

גיא בן גל :

יש לכם טענות  ,אשל גם לך  ,באמת אני אומר לך את זה
מתוך הערכה מאוד גדולה אליך ,

אהוד יובל לוי :

יש פה אמהות .

גיא בן ג ל :

גם מקצועית וגם אישית  ,כשאתה מטיל אפילו ספק של דופי
במי מחברי המועצה  ,תבהיר למי אתה מתכוון .

אורן כהן :

אז רגע  ,אני אגיד לך ,

גיא בן גל :

אתה יודע מה  ,אני לא אחת אומר הנהלת העיר  ,אני מהיום
אגיד למי אני מתכוון .

אורן כהן :

אני גם רוצה להגיד למי אתה מתכוון .

גיא בן גל :

כי הרבה פעמים הביקורת שלי  ,ברוב המקרים היא כלפי
יהודה בן חמו ולא כלפיך .

אורן כהן :

אז אני רוצה להגיד שבתוך ועדת הביקורת שאתה יו " ר
שלה  ,אמר חבר בכיר בוועדה הזו שהוא מדליף  ,אם הוא
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ירצה הוא יגיד  ,מצנעת הפרט אני לא אומר  ,הוא מדליף ויש
לו ייעוץ משפטי להדליף והוא עושה את זה בכוונה והוא
ימשיך לעשות את זה .
גיא בן גל :

אבל עבדך יו " ר הוועדה לא ...

אורן כהן :

הוא אמר את זה במפורש  .נכון יובל אמר מישהו ? יובל  ,נכון
שמישהו אמר את זה ?

אהוד יובל לוי :

במועדים החוקיים המותרים אני מודיע ,

אורן כהן :

אמרנו שיש לך אפי לו ייעוץ משפטי לזה .

אהוד יובל לוי :

במועדים החוקיים המותרים אני מעביר לעיתונות .

אורן כהן :

זה כבר תוספת  .לא אמרת את זה ,

אתי גן -אל :

יובל ואורן  ,אני חושבת שאתם מפספסים את המומנטום .
אני מעריכה ואני חושבת שאני מדברת בשם חבריי  ,זו פעם
ראשונה שבא מנכ " ל עירייה ו מסביר לנו את הדברים
שנעשו  ,לא בשביל העיתונות  ,לא לפני זה כשהוא עשה  .אז
בואו נכבד את הסיפור הזה  .הלוואי וזה יהיה נוהג מושרש ,
של לבוא ובאמת לדווח מאלה לנו  .לשתף אותנו  .כי בדברים
האלה סך הכל אנחנו רוצים פתרונות .
וכל הכבוד  ,כשאני שומעת לראשונה מה שאתה עשית  ,א ני
מורידה את הכובע  .ואני חושבת שגם חבריי יצטרפו אליי .
אז בואו תפסיקו  .לא אתה עם ועדת ביקורת ולא אתה עם
הזה  ,בואו נשמע אותו עד הסוף  .יהיה אחר כך עוד משהו
להגיד  ,קדימה  .אבל באמת  .בואו נכניס ,

אהוד יובל לוי :

...

אתי גן -אל :

יובל  ,תעשה לי טובה .

אשל ארמוני :

בג לל הדברים האלה אני  ...לפרוש בשיא  .אני מודה לך
מקרב לב על הדברים  ,באמת  .ודרך אגב  ,זה לא אני  ,זה כל
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העירייה  .זה גם מנהלת אגף רווחה שנמצאת בקשר יום יומי
כולל היום  .וגם אושרת וגם מיכל  ,שיושבת פה  .וכל יום
יושבים אצלה החבר ' ה אלה  .ובאמת  ,הם בני בית אצלי  .גם
תמיר וגם בן  ,וגם יעקב  ,שבאמת אני באופן אישי מאוד-
מאוד אוהב את האיש הזה  .אבל כדי לצאת ממעגל המצוקה
צריך שאנשים גם יתפסו אחריות על החיים שלהם  ,וזהו .
בזה אני סיימתי .
) מדברים ביחד (
אהוד יובל לוי :

אשל  ,תנו לאמהות של גני הילדים  ,סליחה  .סליחה  ,חבר ' ה .

אשל ארמוני :

א ם אתם רוצים שאני אתייחס לזה  ,אני אתייחס לזה
בקיצור  .תראו  ,קודם כל אני מאוד מעריך את זה  ,יש פה
באמת  3אמהות  ,סליחה  4 ,אמהות  ,ויש פה לפחות 2
אמהות מגן דוכיפת  .מי שלא מכיר  ,זה הגן היפה ליד שכונת
האוניברסיטה  .ונשים באמת  ,עורכות דין  ,רופאות  ,שבאו
לפה ,

ד " ר אמיר גבע :

מעמד ביניים .

גיא בן גל :

משלמים בהוראת קבע .

אשל ארמוני :

מה אוכלוסייה האיכותית של כפר סבא  .ואני אדבר ואומר
שהטענה שלהם לגבי שי טת האבטחה החדשה המוצעת  ,זה
שהן חושבות שצריך להשאיר את השומר בגן  ,כפי שהיה עד
עכשיו במתכונת הקודמת  .ו מבחינתן אין התייחסות לנוש א
של הנעילה  ,שהנעילה תישאר  .יופי  ,זה רק מחזק  .אבל
שהשומר יישאר .
ולעומת זאת  ,יש את השיטה החדשה המוצעת  ,שהיא
מורכבת מכמה וכמה אלמנטים והסברתי את זה באריכות
בסרטון שעלה ליוטיוב  .ומי שרוצה יוכל לשמוע וגם להעיר .
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 ...אני מקבלת ..

אשל ארמוני :

שנייה .
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) הקהל מדבר ב רקע (
אשל ארמוני :

אני אתייחס  .יש הרבה תרחישים  .קודם כל שנייה  ,אני אגיד
לגבי הדיאלוג  .רק שתבינו  ,וגם אני רוצה לעדכן את חברי
האופוזיציה והקואליציה שלא מכירים  .הוקם צוות שעובד
ביחד  ,אני קורא לזה החוג של יום שלישי  .כי נפגשים פה
מדי יום שלישי דני הרוש ור ונן אלמוג ומיכל גרשון  ,ואני
השתתפתי בחלק מהמפגשים האלה  ,וועד הורים וועד
הגננות וועד הסייעות  ,וחלק מההורים שלא קיבלו את
השיטה  .היו לפחות לדעתי  6או  7או  8מפגשים כאלה
שבהם פירטנו את השיטה החדשה .
שמענו תגובות  ,היו דברים שעודכנו  ,הוספנו דברים  .הכנסנו
את המער כת באופן הדרגתי  .היו הערות גם לגבי המערכת .
כל גן הוא שונה  .היה צריך להגביה פה את ה נעילה ושם היה
צריך להחליש את הזמזם  .ופה היה צריך להרגיל את
הסייעת  .ונעשו תרגילים  ,ו לקח זמן  ,ופעם השומרים הגיעו
ב 7 -דקות  ,והיום היה עוד תרגיל  ,והסיורים הניידים הגיעו
בתרגיל אח ד ב 3 -דקות ובתרגיל אחד ב 4 -דקות  ,זה יותר
מאמבולנס  ,בסדר ?

קהל :

כשיש פצוע ירי  ,אמבולנס בא מאוחר מדי  .לפעמים זה ...

אשל ארמוני :

אז אוקי  .יש תרחישים שלדעת חלק מהאמהות השיטה
החדשה איננה עונה עליהם בצורה מיטבית  ,ואפשר בהחלט
לקחת את הדברים לתשומת לב ולהתווכח  .אבל לדעתם של
הגורמים המקצועיים שדנו במערכת  ,לדעתם של הרבה
גורמים מקצועיים שהקימות את המערכת  ,מערכת שמשלבת
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בין נעילה אלקטרו מגנטית יעילה  ,ו 5 -סיורים ניידים  .בכל
נתניה של  3סיורים ניידים בלבד  .לזמזמים שהגננות יכולות
לקחת איתם או לחצני מצוקה  .למוקד ביטחון שמאויש פה
והוא בעצם מחבר את כל הגורמים ביחד  ,ולשמרגנים
שיהיו  ,ובין היתר גם בגן דוכיפת בבוקר .
שבסך הכל  ,ואני אומר לכם את זה במלוא האחריות  ,זה
שירותי

קונסיירג ' .

עיריית

כפר

סבא

נותנת

שירותי

קונסיירג ' לגנים  .החברים האלה זה לא גל הביטחון שהוא
יתמודד עם מחבלים  .אני מ עדיף הייתי שילד שלי בגן לא
יסתובב ליד המאבטחים האלה כאשר הם חמושים .
ובכל זאת  ,יש הורים  ,ישנן אמהות שחושבות אחרת  .אני
מאוד מכבד את זה  ,ולא  ,אני כאילו אומר בגלל שאנחנו
אנשי ביטחון אנחנו יודעים יותר טוב  ,אני מקבל את
העובדה שכל בן אדם יכולה להיות לו דעה גם ב תחומים
שהוא לא מומחה  .אבל בסופו של דבר  ,יש את הדעה שלכם
ויש את הדעה שלנו  .והדעה שלנו במקרה הזה שהיא גם
מקובלת ע " י ועד ההורים  ,והיא גם מקובלת ע " י משרד
החינוך .
ורק לציין שוב שאין שמירה בגנים ברמת השרון  ,ואין
שמירה בגנים בנתניה  ,ואין שמירה בגנים בתל אביב  ,ו אין
שמירה בגנים גם באלפי מנשה  ,אין שמירה בגנים .
) קהל מדבר ברקע (
אהוד יובל לוי :

באלפי מנשה שמירה היקפית  .אתה לא יכול להיכנס  .קשה .
הגדר מאובטחת .

) מדברים ביחד (
אשל ארמוני :

תהיה שמירה באשכולות  ,ויהיו שמרגנים וכבר יש שמרגנים
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שהם שומרים על  16גנים מתוך הגנים שהם לא מאוישים .
ותוך מספר חודשים אנחנו נגיע לאיוש מלא של השמרגנים .
ושוב  ,כפי שהתחייבתי  ,אם יהיה חס וחלילה איזושהי הרעה
במצב הביטחוני  ,אז אנחנו נשקול שינוי במצב השמירה .
שמענו את ההורים הרבה פעמים  ,אנחנו פתוחים גם
לדיאלוג במפגשים האלה  ,וגם לדיאלוג בהזדמנו יות אחרות ,
ולכן אני אומר  ,באיזשהו מקום אני חושב שאתן צריכות גם
להבין שזה מה שהעירייה החליטה שהולך להיות וזה הולך
להיות .
קהל :

מדובר בילדים שלנו  ,אנחנו לא יכולות להבין  .אם יש
שמירה בקניון  ,למה אין שמירה על הילד ? יש גבול .

אשל ארמוני :

בסדר .

ארנון לוי :

יש אב טחה בקניון  ,לא שמירה .

קהל :

אנחנו עמדנו פה בשקט כל הישיבה .

אשל ארמוני :

אמת .

קהל :

אתה מכיר אותי ואני אף פעם גם לא מרימה את קולי  ,גם
בישיבות ב יום שלישי  ,ואתה גם נוכח בישיבות ודני נוכח
וזה נכון  .ועד ההורים לא מסכים במלוא מובן המילה
למערכת ומגיש המון הסתייגו יות  ,והרבה פעמים אתם
מנפנפים את ההסתייגויות .

) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

לא  ,אבל כדי שהפרוטוקול ישמע אותך  ,לא כדי לתת לך
במה .

אתי גן -אל :

שישמעו אותך בואי תתקרבי .

קהל :

אז אני אצעק קצת יותר  .אני חושבת שזה שאנחנו באים
ומביאים את העמדה קודם כל  ,עיריית כפר סבא צריכה
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לשמוח שיש לה תושבים שאכפת להם  .אנחנו עדיין לא
עשינו שום בלגן ואנחנו לא מתקרבים לדברים שהתרחשו פה
היום  .אז זה בסדר שאנחנו מביעים דעה  ,ו לא כל מה
שהעירייה

עושה

אנחנו

צריכים

לקבל

כאמן .

אנחנו

האוכלוסייה החזקה של כפר סבא .
אתי גן -אל :

העתידית .

קהל :

אנחנו א לה שמשלמים את הארנונה ומוכנים לשלם את
הארנונה גם אם תעלו ב , 3% -גם אם תעלו את ה. 3.1% -
אנחנו אלה שבחרו  ,ואתה יודע הרי  ,אתה מכיר אותי  ,אתה
יודע שאנחנו בחרנו  .לא נוח לנו לגור חלקנו פה בכפר סבא ,
כולם עושים רונדלים ואני בכלל  .ובחרנו לגור פה  .בחרנו
מכל מיני סיבות .
תגידי על שומר  ,לא על שומר ספציפי בגן בחרתי לגור בכפר
סבא  .אני ילידת כפר סבא ואני גדלתי פה בכפר סבא  .אני
גרתי בירושלים  ,אני ברחתי גם מירושלים כי כן  ,כי
הביטחון של ירושלים  ,מה אפשר לעשות  ,כי בשכונה שלי
התפוצצו גם אוטובוסים וגם המאבטח שהיה  ...מתחת
לבית ש לי .
ולא  ,אני לא מצפה שהשומר בן ה 60 , 50 -וה, 70 -

אשל ארמוני :

 50זה באמת ,

גיא בן גל :

סליחה אשל  ,אתה רמזת שהם עם פרקינסון עוד שנייה .

קהל :

אני לא רחוקה מזה  .אני לא מצפה שהוא זה שיציל לי את
המצב  .בסדר ? מצדי  ,שיראה את המחבל  ,קודם כל הוא
הפתעה  .הוא מונע מגורמ ים זרים  ,לאו דווקא מחבלים
להיכנס לגן  .כבר הרווחתי משהו  .הוא יברח  ,בסדר  ,שיברח ,
אבל עדיין תהיה לי התראה כשהוא בורח  ,ולא כשהמחבל
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נכנס לי לתוך הגן והגננת מתמו דד ת  ,אה  ,עכשיו אני לוחצת .
אני עבדתי במוקד לחצני מצוקה ואני עבדתי גם במוקד כפר
סבא לפני המון שנים  ,כ שהוא היה פה בבניין מעבר לכביש .
אם אומרים לי כן  ,סימן שאני לא אומרת סתם .
נו  ,בסדר  .גם המוקד עונה תוך שנייה  .והמוקד עונה תוך
שנייה  .אז מה ? אז במקרה עכשיו היה פקק  .הרי הסיירים
הם לא באופנועים  ,הם ב רכב  .מה הוא יעשה כשיש פקק ?
אני לא מדברת שיעשו את הניסוי ב 11:00 -בצהרים
כשהדרך פנויה  .מה הוא עושה ב 08:00 -בבוקר כשהשכונה
שלי פקו קה  ,כשלי לוקח מהבית ברגל  5דקות  ,לוקח לי רבע
שעה לצאת מהשכונה .
איך הוא יגיע ? מה  ,הוא סופרמן ייכנס לדוכן של מפעל
הפיס ל  ...במקום עמוד טלפון שם ויעוף לי עם הזה ? הוא
צריך להגיע  ,הוא צריך לחנ ות את הרכב  .נו  ,באמת  .אין
תרגיל לראייה המרחבית של השומר  .אני מסכימה  ,לא
כולם כאלה  ...שם  ,נכון  .אבל הוא  ...לי קצת יותר מלא
יודעת כמה  10 ,מטר שהמצלמה נותנת לי בשטח של הגן .
אהוד יובל לוי :

לקחתם עוד מיליון ,

קהל :

מעבר לזה  ,אנחנו מוכנים לשלם תוספת  .כל ההורים ...

אשל ארמוני :

בסדר  ,אוקי  ,שמענו .

צביקה צרפתי :

תודה  .הישיבה נעולה .

יהודה בן חמו
ראש העיר

אשל ארמוני
מנכ " ל העירייה
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ריכוז החלטות מועצה מיום 23 /11 /11

החלטה מס '  : 393מחליטים לדחות את הסתייגות סיעת הירוקים ולממש את
ההתייקרות בשיעור  3.1%שמאפשר חוק ההסדרים לשנת . 2012

החלטה מס '  : 394מחליטים לדחות את הסתייגות סיעת הירוקים ולאשר
ביטול הנחה למשלמי ארנונה מראש ובהוראת קבע .

החלטה מס '  : 395מחליטים לדחות את הסתייגות סיעת הירוקים ולאשר
אזור נבדל לתב " ע כס  / 50/1 /א על בסיס תעריף מופחת .

החלטה מס '  : 396מחלי טים לדחות את בקשת סיעת הירוקים מעבר לשיטת
חישוב שטח נטו  ,ללא קירות חוץ ופנים .
החלטה מס '  : 397מאשרים את צו הארנונה לשנת  2012המצורף לפרוטוקול .

