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 : שאילתות 11

 איומים על תושב העיר1שאילתא בנושא  1א

עה על הציבור )ידחה לישיבה הבאה מפאת איומי תבישאילתא בנושא  1ב
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גני ילדים בשכנות  -הצעה לסדר  1ב מסירת דוח איכות הסביבה לבניית 
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מן המניין לחודש  ערב טוב1 אני רוצה לפתוח את הישיבה :צביקה צרפתי

 1 אנחנו נתחיל עם שאילתות1 0.10ינואר 

לבקש רק לאפשר לראש העיר לגנות את גילויי האלימות  אורן כהן:

 מישיבת מועצת העיר הקודמת1

 אנחנו נתחיל עם שאילתא,  תודה1 :צביקה צרפתי

 תאפשר לו אבל לגנות1תאפשר לו1  אורן כהן:

 אורן, תודה1  :צביקה צרפתי

 רגע, הוא לא רוצה לגנות? אורן כהן:

 אורן, תודה1  :צביקה צרפתי

 תודה מה?  אורן כהן:

 אני חושב שזה היה מחדל1  :לוי אהוד יובל

 הוא רוצה לגנות או לא? תתייחס לזה1 אורן כהן:

 הוא לא היה, אני לא יכול להתייחס,  :יקה צרפתיצב

 תתייחס1 הוא רוצה או לא רוצה?  אורן כהן:

1  :לוי אהוד יובל 1  סליחה, היה מחדל של1

 להגיד לא, אני ממשיך הלאה1 אורן כהן:

 תודה1   :צביקה צרפתי

אדוני ראש העיר, אני מבקש לאפשר לך לגנות את אירועי  אורן כהן:

 עצת העיר1 האלימות שהיו במו

, אני לא ראיתי1  :צביקה צרפתי 111  לא היו 

 לא ראית אלימות? אורן כהן:

1 :צביקה צרפתי  לא, אני לא ראיתי

 יו"ר הישיבה, היו איומים ואין מצב להתעלם מזה1  :לוי אהוד יובל

 תודה1  :צביקה צרפתי

 אם לא ראית אלימות111 אני אפשרתי להם,  אורן כהן:

 



   01.110.10. 9 מועצה מן המניין 

 שאילתות1 11

 

, איומי קבלן של העירייה על התושבבנושא אהוד יובל לוי ילתא של שא א1

 116116111-הוגשה ב

 

מה לעשות ובחושך שנוצר מסרב התושב להסתנוור " 

  מפרסים חסרי קשר למציאות?

 :  אז עד שנקבל פרס על העיר המוארת אבקשך לענות 

האם עיריית כפר סבא היא מעסיקת החברה בשליחותה  א1 

 ה בעיר?לתיקון התאור

האם עיריית כפר סבא מעסיקה את החברה בעקבות  ב1 

 מכרז שזכתה בו ? אם כן מתי ?

מה עלות השנתית שגבתה החברה בחמש השנים  ג1 

  האחרונות?

כיצד מתחלקת ההוצאה בין השוטף ובין תיקונים  ד1 

 ופעולות אחרות ?

האם עיריית כפר סבא בהנהגתך החלה מעתה להשתיק  ה1 

 מי תביעה על ידי קבלניה?ביקורת באיו

האם העירייה עלולה להתבע עקב איום של קבלן על  ו1 

 תושב ?

עדות נוספת זאת לפשיטת רגל ערכית שעוברת על 

  העירייה היא אות קלון להנהלת העיר1

, תיקוותי שהחושך  בשעה שבעולם חוגגים את גרוש החושך 

הפרטי בכפר סבא יוסר, לפחות ברחובות החשוכים, שתעלם 

, ושתדעו לשרת את התושב לפי  סכנת הנפילה בחושך 

 "חובתכם וללא איומים, לא במעצר ולא בתביעה1
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,  :צביקה צרפתי  יובל לוי בנושא איומי קבלן

 אני אפשרתי לכם לגנות את גינויי האלימות,  אורן כהן:

 אתה מגלה אלימות עכשיו1  :צביקה צרפתי

 ואתה,  אורן כהן:

 אלימות, אתה לא נותן לי לדבר1אתה מגלה  :צביקה צרפתי

 סירבת לעשות את זה1  אורן כהן:

, :לוי אהוד יובל  צביקה צרפתי

1  :צביקה צרפתי  מי שמגלה אלימות זה אתה עכשיו

11 את האנשים האלה1  :לוי אהוד יובל  לא הגבת, לא ה1

 : תשובת ראש העיר :צביקה צרפתי

 העירייה מעסיקה את קבלן תאורת הרחוב1" 1א

 "21..0ה במכרז בשנת חברה זכתה 1ב

 1לפני מע"מ₪  ...206 -לות שנתית כעג1  " 

 תשלום החודשי הינו קבוע וכולל החלפת נורות ה 1ד

שרופות,תיקון קצרים,טיפול במרכזיות, תשלום נוסף 

אנו –בגין תיקוני שבר כמו: תאונות, ונדליזם ורקובים 

  משלמים לפי מחירים בכתב הכמויות1

ה מחודש לחודש בהתאם תשלום זה אינו קבוע ומשתנ

 "לצורך1

אני רק מבקש נאום מהמקום בסוף הישיבה בנושא  אורן כהן:

 האלימות1

 תודה1  :צביקה צרפתי

נאום מהמקום, אני לא צריך להגיד שום דבר, עכשיו אני  אורן כהן:

 אומר את זה1 

 צריך לבקש בתחילת הישיבה1  :צביקה צרפתי
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 גע1 שום דבר1 לא צריך1 צריך כר אורן כהן:

 בסדר, אתה יכול לנאום, אין בעיה1  :צביקה צרפתי

 בהתחלת הישיבה?  :לוי אהוד יובל

 נאום מן המקום בסוף הישיבה, בבקשה1  אורן כהן:

ני לא אצטרך סליחה, שאלת המשך, אם תרשו לי כדי שא :לוי אהוד יובל

להרים את הקול1 מי שקורא את השאלות רואה שיש פה 

לעירייה עקב איום של קבלן על  סעיפים של סכנה לתביעה

תושב1 כשיש שאילתא, הדבר הטריוויאלי הוא שתהיה 

סכנה להיתבע תשובה, ואנחנו רוצים לדעת אם יש לעירייה 

כאשר היא מעבירה מידע של תושב שהתלונן על חושך ועל 

 מחדל, ועל תוצאות של מחדל1 

אנחנו רוצים לדעת שאם עירייה מעבירה מידע שלא אמור  

לקבלן, האם היא עלולה להיתבע1 אתם לא עניתם על  לעבור

 זה, 

 תודה1  :צביקה צרפתי

סליחה, אני לא מודה לך, אל תודה לי1 אתה צריך לענות1  :לוי אהוד יובל

התשובה היא לא 'תודה'1 זאת שאלה, אתה צריך להגיד אם 

התשובה, אם יש לעירייה סיכוי להיתבע ואנחנו נשמח מאוד 

 א לענות1 לדעת למה החלטתם ל

 אנחנו נבדוק את זה1  :צביקה צרפתי

לא, לא, אתה לא תבדוק את זה1 היה לך זמן לבדוק את זה  :לוי אהוד יובל

 עד הישיבה1 

 אנחנו נבדוק1  :צביקה צרפתי

סליחה לא, אתה לא תבדוק, אתה לא משפטן, התפקיד שלך  :לוי אהוד יובל

 הגיע לפה עם תשובות, ושל מנכ"ל העירייה היה ל

 אנחנו נבדוק ומנכ"ל העירייה ישיב לאחר הבדיקה1  :צביקה צרפתי
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אתה קבעת משהו1 אתה קבעת1 על מה קבעת שהעבירו את  :אשל ארמוני

אתה רק הולך אתה אפילו לא יודע את העובדות1  הפרטים?

ומאשים בכל אמצעי התקשורת1 אתה בכלל לא מכיר את 

בדיוק מה  הייתי מספר לךהעובדות פה1 היית שואל אותי, 

  היה1

 שאלתי אותך אדוני המנכ"ל,  :לוי אהוד יובל

1 :אשל ארמוני 1 1  ענינו לך פה על השאלות 

 סליחה, לא ענית,  :לוי אהוד יובל

על סמך מה אתה קובע שהעברנו את הפרטים? על סמך מה  :אשל ארמוני

אתה מאשים אותנו? אתה יודע שאנחנו לא מעבירים פרטים 

 של אנשים1 

 זה המוקד,  :לוי אהוד יובל

אתה יודע איך זה היה פה כשהם הגיעו לפגישה ביחד עם  :אשל ארמוני

 החברה לבקשתם, 

 ונתנו את הכתובת ואת הפרטים האישיים, נכון?  :לוי אהוד יובל

מכירים אותם1 האנשים הם הגיעו לפגישה לבקשתם1 הם  :אשל ארמוני

שדן  האלה מכירים אותם מכיוון שהם מתלוננים1 אתה יודע

 קריאות במוקד,  .00במשך שנה שעברה ברק פתח 

1 :לוי אהוד יובל 1   לא תוקנו1  ו1

11?  אל:-אתי גן  סליחה אשל, מה1

ותגיד לחברה למשוך את אני מצפה שתגבה את התושב,  אורן כהן:

 המכתב הנלוז הזה1

 אתה מטעה, סליחה,  אל:-אתי גן

ומר, שהחברה, שהחברה תכתוב, אני מקבל את מה שאתה א אורן כהן:

שהעירייה תוציא הודעה ושתבקש מהם להוציא את המכתב 

 הנלוז הזה, למשוך אותו1 
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 )מדברים ביחד( 

 אני בכלל לא מתרגז1 אני בכלל לא מתרגז1  :אשל ארמוני

בבקשה, תפנו בבקשה לחברה, ושימשכו את האיומים  אורן כהן:

 שלהם1 

 מועברת לחברה עצמה,  אל:-אתי גן

 סליחה אדוני היו"ר,  :לוי אהוד יובל

1  אל:-אתי גן 1  זאת אומרת1

 אז שימשכו את המכתב ויתנצלו בפני התושבים1  אורן כהן:

111 ובעיקרון זה בסדר1 כי אם יש בעיה, לוקחים ושואלים  אל:-אתי גן

אז זה אחד1 אבל אתם אמרתם 'אנחנו לא  את האיש1

תתחילו מזה שכל קריאה מועברת אוטומטית  נותנים'1 אז

 חברה שעושה את תיקוני החשמל1 נקודה1 ל

 ואת יודעת למה?  :אשל ארמוני

עכשיו, במידה ויש לה ספקות, היא לוקחת ומבררת עם  אל:-אתי גן

 האדם, 

1  :אשל ארמוני  נכון1 נכון

 וגם זה בסדר1  אל:-אתי גן

 נכון מאוד, את צודקת1  :אשל ארמוני

עכשיו, אם  ה העובדות1גם זה בסדר1 אז תגידו, קודם כל אל אל:-אתי גן

111 של העירייה? ..0אדם פתח    קריאות, אז זה 

 לא, לא, לא,  :אשל ארמוני

ויבדוק,  אל:-אתי גן  סליחה, צריך להיות איש שלכם שיבוא 

 יש1 יש1  :לוי אהוד יובל

היו לא נכונות אז  .12, ..0-אם אתה יכול להעיד שמתוך ה אל:-אתי גן

 תבוא ותגיד1 

 בנאי והוא יכול להעיד1  ראובן לי פה את  יש :אשל ארמוני
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 ן1 זה לא דיוסליחה,  :צביקה צרפתי

 זה לא דיון, לא, אבל אני רוצה,  :אשל ארמוני

 111 אתם לא עונים והשאילתא זה בעצם התנהלות1   אל:-אתי גן

 למה את צועקת עליי?  :צביקה צרפתי

 אני לא צועקת,  אל:-אתי גן

 יש לי לחץ דם גבוה1 הלב שלי חלש, :צביקה צרפתי

אני מדברת ברמת קול כי אתם מנסים להשתיק1 אז תתחילו  אל:-אתי גן

 להיצמד לאמת, זה דבר ראשון1 

 האמת? ומה היא האמת?  :אשל ארמוני

 איתנו עם כל האלה וכולל עיתונאים1 תפסיקו  אל:-אתי גן

 לאמת יש שני צדדים1  :צביקה צרפתי

1 אל:-אתי גן 1 1  111 או פינוי 

האמת היא שאתה כמנכ"ל לא תנזוף בי, אני שואל שאלה  :לוי הוד יובלא

 ואתה צריך לענות1 האמת היא שאני הלכתי עם דן ברק1 

 חמור מאוד מה שאת אומרת1  :צביקה צרפתי

1  אל:-אתי גן 1  חמור מאוד כי1

יודע מה אני קובע, אני שואל פה שאלות1  :לוי אהוד יובל  אתה לא 

בעת שאנחנו העברנו ואנחנו השתקנו, אז אתה ברגע שק :אשל ארמוני

קבעת ואתה יצרת פה תדמית1 ואני אומר לך בצורה 

 מפורשת, 

  אתה מאיים עליי? :לוי אהוד יובל

1  :אשל ארמוני 1  ש1

 הטון שלך לא נראה לי1 אתה מאיים עליי? :לוי אהוד יובל

1  :אשל ארמוני 1 1  יש לך בעיה 

 ם עליי1ליחה, אתה לא תאייס :לוי אהוד יובל

  חורה לי,  111 הטון שלך במשך כל הישיבות האלה, זה מאוד :אשל ארמוני
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 הטון שלך מאיים1 אתה לא תאיים1  :לוי אהוד יובל

1  :אשל ארמוני 1 1  וגם דן ברק, וגם 

 אני עברתי עם דן ברק,  :לוי אהוד יובל

 י דן ברק, שקיבלו ממני יחס אי :אשל ארמוני

 מנורה1-עברת מנורה :לוי אהוד יובל

 תקשיב רגע כדי שתדע1  :אשל ארמוני

 אני עברתי עם דן ברק1  :לוי אהוד יובל

מיילים בין  1119-6 במשך חודשים שלח לי הביתה כל לילה  :אשל ארמוני

 השעה שתיים עשרה לשעה ארבע בבוקר, 

 הביתה? אליך הביתה?  :לוי אהוד יובל

 למייל שלי1  למייל שלי, :אשל ארמוני

 הביתה? :לוי אהוד יובל

המיילים האלה חזרו1 אני שלחתי את המזכירה שלי ללכת  :אשל ארמוני

לאמת את הדברים1 אנחנו טיפלנו בקריאות שלו איתו כדי 

 1 וחלק גדול, VIPבצורה של 

???:  1 1 1VIP 1 

 חושך ברחוב, זה דן ברק1  :לוי אהוד יובל

 ,VIP ,VIP :אשל ארמוני

 ו1זה חושך, זה העיר שלנ אל:-אתי גן

ניגש לתושב  VIPסליחה,  :אשל ארמוני זה שמנכ"ל עירייה ולא מוקד 

ומה הבעיה, ומנסה לברר למה יש לך כל כך הרבה טענות 

ואולי משהו בשרשרת הפיקוד לא היתה תקינה1 ומה 

שגיליתי, שחצי עירייה פה רקדה סביב הטעות של דן ברק, 

 ורובם ככולם לא היו נכונות1 

1  אל:-אתי גן  לא נכון
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סליחה, אתה מנורה, -סליחה, אני עברתי עם דן ברק מנורה :לוי אהוד יובל

 קובע קביעות לא אמת1 

וגיליתי  0-יותר מזה, אני הלכתי ל אל:-אתי גן אתה רוצה את , 2אתרים 

 המספרים?

 ואני אומר לך,  :אשל ארמוני

 מנורה1 -אני עברתי עם דן ברק מנורה :לוי אהוד יובל

תי גם לשיחות של דן ברק למוקד, ובשיחות של אני הקשב :אשל ארמוני

דן ברק למוקד הוא מדבר לא יפה למוקדניות, ואני כמנכ"ל 

 עירייה צריך להגן גם על הצוות שלי פה1 

 זה סיפור אחר1 זה סיפור אחר1  אל:-אתי גן

 ויש את הדברים האלה מוקלטים, ויש שם הטרדות,  :אשל ארמוני

יתה התפרעות מילולית כנגדי וכולם רק בישיבה האחרונה ה אורן כהן:

 ר? שתקו פה, ואתה מדבר איתי על מה שאתה אומ

1 באיומים1  :לוי אהוד יובל 11  איומים, אתם 

לא מוכנים היתה פה התפרעות בישיבת מועצת העיר ועדיין  אורן כהן:

 לגנות, ואתה אומר לי דן דיבר לא יפה? 

 אורן, מה זה קשור?  :אשל ארמוני

 ודאי שזה קשור1 בו אורן כהן:

 הנה, אתה גם מאיים1 יש לכם סגנון של איומים1  :לוי אהוד יובל

 אחד1 -111 אחד אל:-אתי גן

 )מדברים ביחד( 

1  :עמירם מילר  זה לא דיון

 תודה רבה1  :צביקה צרפתי

1  :עמירם מילר 1 1  היתה תשובה, 

1  אורן כהן: 1  אנחנו נקיים דיון1

 )מדברים ביחד( 
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נ אורן כהן:  נקיים דיון1 קיים דיון, אתה תגיד את זה בדיון1 אנחנו 

 תודה רבה1 תודה רבה1  :צביקה צרפתי

 אנחנו נזמן את מועצת העיר לדיון בנושא אלימות1  אורן כהן:

 תודה1 אנחנו נהנה1  :צביקה צרפתי

 יש פה יועץ משפטי שיגיד למה הוא לא עונה1  :לוי אהוד יובל

1 אורן כהן:    1אתם מעבירים מסר חמור1

1?  :לוי אהוד יובל  סליחה, אדוני היועץ המשפטי למה אתה לא עונה11

 הצעות לסדר1  :צביקה צרפתי

 סליחה, יש פה יועץ משפטי1  :לוי אהוד יובל

1 :צביקה צרפתי  סליחה, אתה לא מנהל את הדיון

 גם אתה לא1   :לוי אהוד יובל

1 :צביקה צרפתי  אני כן

 יית כשאיימו פה על חבר מועצה?מסתבר שלא1 איפה ה :לוי אהוד יובל

 הצעות לסדר1 :צביקה צרפתי

  למה לא הוצאת אותו מהחדר? איזה מן ניהול אתה מנהל? :לוי אהוד יובל

 בסוף הישיבה תיגמר מהר, נלך הביתה1  :שמעון פרץ

 111 מה קורה אתכם? למה?  אל:-אתי גן

בשום  העירייהלשם הרקורד, מכיוון שאתי העלתה את זה,  :אשל ארמוני

מקום ודרך לא פנתה לחברה על מנת שתשלח את המכתבים 

 ואני בהחלט מוכן, האלה, 

 אמרתם111? ם?111 אותם? משכת אל:-אתי גן

11 לך1  אורן כהן:  הנה, הוא אומר לך אני מוכן1

 )מדברים ביחד( 

רגע, מודה ועוזב ירוחם, הוא אומר שהוא מוכן לשקול,  אורן כהן:

 בבקשה1 

 אה, אתה חושב שהם צדקו? :לוי אהוד יובל
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 באמת?  אל:-אתי גן

 הלכת ברחובות האלה? ראית את המנורות האלה? :לוי אהוד יובל

 פה קבור הכלב1  :נפתלי גרוס

1  אל:-אתי גן  בדיוק1 זהו

בצורה  אני אגיד לך למה, מכיוון שהוא כל כך הכפיש אותם, :אשל ארמוני

 -ש

 מה הוא הכפיש?  אל:-אתי גן

 מה הוא הכפיש? הוא פנה למוקד1  :לוי אהוד יובל

1  אל:-אתי גן 1 1 אז הוא אני קיבלתי עותקים של חלק מהמיילים1 לא 

, 'זה לא נכון', זה הכפשה?  כותב 'החברה', 'אתם משקרים'

 11 1  זה הכפשה? אז 

 כאשר זה לא נכון זה הכפשה, כן1  :אשל ארמוני

 אחד, -סליחה, תצאו אחד אל:-אתי גן

עד חה, באותו מקום בששת הימים לא דולקת מנורה סלי :לוי אהוד יובל

 היום1

,  :אשל ארמוני  אתי1גם אנחנו יצאנו

 ומצאתם שזה לא נכון? פתאום נדלק1 אל:-אתי גן

ומצאנו בהרבה מאוד מקרים, ויש פה את ראובן בנאי, הוא  :אשל ארמוני

 פה? 

 ראובן פה1 ראובן פה1  אל:-אתי גן

מכיוון שאתם כולכם מצידי שיעיד1  בבקשה, יכול להעיד1 :אשל ארמוני

גיניתם את העירייה, כי מכיוון שברירת המחדל שלכם היא 

קודם כל שאנחנו לא בסדר, אנחנו לא בודקים ואנחנו גם 

 לא מטפלים, 

 כי אתם הגוף1  אל:-אתי גן

 )מדברים ביחד( 
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את ראש העיר  רגע, את מי אנחנו נאשים? אותך אישית? אל:-אתי גן

יקה? את מי אנחנו נאשים? את הגוף אישית? את צב

 שאחראי על החברה1 אתה יש לך אחריות1 כמו שכאשר אתה

חוזה עם קבלן, אתה גם מתחייב שהוא ייתן שכר חותם 

 מינימום ותנאים והכל, 

 מסכים איתך, אני מסכים1  :אשל ארמוני

 ולכן הכל זו אחריות שלך1  אל:-אתי גן

 אני מסכים1  :אשל ארמוני

 שלכם1  אל:-אתי גן

 אבל אני מסכים איתך1 אני מסכים איתך1  :אשל ארמוני

 נו, אז מה הלאה?  אל:-אתי גן

עם זה שהבסיס שלכם היה שאנחנו לא אבל אני לא מסכים  :אשל ארמוני

שאנחנו לא שמענו, שאנחנו לא טיפלנו, שאנחנו לא נתנו, 

 לא הלכנו, שאנחנו לא תיקנו, הקשבנו, שאנחנו 

 אמרתי את זה, אף אחד לא אמר את זה1  אני לא אורן כהן:

  איפה ראית את זה? אל:-אתי גן

,  :יאיר אברהם  אשל, יושב פה פעיל חברתי

1  אל:-אתי גן 1 1  איפה ראית? אנחנו כל 

 , פעיל, אילן ערביושב פה  אתי, תרשי לי רגע משפט1 :יאיר אברהם

1  אל:-אתי גן 1  הוא גם כן עשה1

 שנייה,  רק שנייה, שנייה, :יאיר אברהם

1 אל:-אתי גן 1  111 משטרה באה, זה אומר1

 )מדברים ביחד( 

 תאמין לי, זה לא ייגמר, חבל1  :צביקה צרפתי

 לא, לא1  :יאיר אברהם

ייגמר1  :עמירם מילר  לא, זה לא 
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 )מדברים ביחד( 

 ?שהחברה כתבה שהמוקד מסר לה שמותתענה לה?  מה :לוי אהוד יובל

11 אני אענה לה לגבי :אשל ארמוני 1 

סליחה, החברה מסרה שהמוקד מסר לה שמות1 אתה עקבי  :לוי אהוד יובל

 עם המידע שלך? אתה לא עקבי1 

 היום בצהריים, את יודעת?היה  אילן ערבאיפה  :אשל ארמוני

הוא לא בעלי וגם בעלי אני לא יודעת לא, הוא לא סיפר לי,  אל:-אתי גן

 111איפה הוא

 היה1 אילן ערבאני אספר לך איפה  אז אני אספר לך, אז :אשל ארמוני

ולפני שבוע היה היום בסיור איתי ועם דני הרוש1  אילן ערב

הוא היה אצלי במשרד בפגישת עבודה1 זה אפרופו דברים 

 שאת אומרת, 

  בושה?111 אבל מי עשה לו את ה אל:-אתי גן

 שאנחנו לא מקשיבים ושאנחנו לא עובדים1 :אשל ארמוני

ניידות?  0הבושה קודם עם המשטרה? מי שלח  מי עשה את אל:-אתי גן

 מי אסר אותו עם אזיקים שיש תמונות1

 אנחנו? תיזהרי, אתי1  :אשל ארמוני

 אבל מי פנה למשטרה? מי פנה למשטרה? אל:-אתי גן

 כאשר אדם,  :אשל ארמוני

?  אל:-אתי גן גוף111  השוטרים הם 

 רגע, את תומכת באנשים שעוברים על החוק? :אשל ארמוני

 ואתה? :לוי אהוד יובל

11 שהוא בדיוק?  איזה חוק אל:-אתי גן 11 1  במקומכם1

 אתה עובר על החוק, אתה משאיר בורות פתוחים1  :לוי אהוד יובל

 111 בית המשפט יקבע אם הוא עבר על החוק,  :אשל ארמוני

 חוצפן1  אתה עברת על החוק, השארת בור פתוח1 :לוי אהוד יובל
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אילן ן הזה שהוא עשה את העבירות, אני חושב שחרף העניי :אשל ארמוני

 אני חושב שצריך להקשיב לו, איש רציני,  ערב

1  אל:-אתי גן  נכון

1 :אשל ארמוני 1  אני חושב שצריך1

ניידות1  :לוי אהוד יובל  שלח לו 

 ?מדקה ראשונה למה לא אל:-אתי גן

ניידת1  :לוי אהוד יובל  שלח לו 

לא, כדי שתדעו שכל ושב פה בעיר1 ועשינו את זה עם כל ת :אשל ארמוני

תושב פה בעיר שיש לו הערה הוא מבורך1 ואני מוקיר כל 

ואנחנו משקיעים את כל מה שאפשר  תושב שיש לו ביקורת1

כדי ללכת ולשפר את העיר באמצעות התושבים1 אבל יש 

גבול מסוים שהוא או שאדם עובר על החוק, או שאדם הופך 

עירייה ם אני בתור מנכ"ל להיות טרדן1 ואלה גבולות שבה

 כן, אני מגן על האנשים, 

 מעביר נתונים כי החברה אמרת שאתה העברת,  :לוי אהוד יובל

 רגע, רגע,  :צביקה צרפתי

 החברה מסרה1החברה אמרה שהמוקד העביר לה נתונים1  :לוי אהוד יובל

 111 החברה, ואנחנו לא ביקשנו מהם1  :אשל ארמוני

 ר1 נקודה1 המוקד מעבי אל:-אתי גן

החברה מסרה שהמוקד, תראה, הגישה שלך היא לא בריאה  :לוי אהוד יובל

כי אתה נותן מידע שהחברה מסרה ההפך1 החברה מסרה 

שהמוקד מסר לה נתונים של האנשים1 אם אתה טוען ההפך, 

אתה טוען, מלעיז עליי, תחשוב טוב1 אני מציע לך לחזור 

 וקד1בך1 החברה פרסמה שהיא קיבלה שמות מהמ

אבל שמעתם כבר את אתי שהיא תיארה את צורת העבודה,  :אשל ארמוני

 וצורת העבודה הזאת היא111
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 אבל המעשים שלך עומדים לפניך, אתה קורא למשטרה1  :לוי אהוד יובל

 זה בדיוק העניין1  :אשל ארמוני

 זה בסדר1  אל:-אתי גן

 ות? אדוני, סליחה, המשטרה לא באה אליי כשזימנתי אמה :לוי אהוד יובל

 תודה1  :צביקה צרפתי

אשל, אתה תהיה111 כשהם ימשכו את המכתב הזה? אתה  אורן כהן:

 ?11  תהיה מוכן1

1  :נפתלי גרוס 1  לא, הוא חושב ש1

 החברה מסרה שאתה מסרת שמות1  :לוי אהוד יובל

אשל אמר שהוא יפנה לחברה והם ימשכו את המכתב1 הוא  אורן כהן:

 1 אמר את זה וזה גם בסדר

אתה שאלת החברה הודיעה שהיא קיבלה שמות מהמוקד1  :לוי אהוד יובל

 אותי למה אני קובע את זה, ואני חוזר ואומר, 

 תודה רבה, הצעות לסדר1  :צביקה צרפתי

 לא, אתה אמרת משהו אחר1   :אשל ארמוני

אני לא אמרתי, אתה התקפת אותי במקום לבוא לתת  :לוי אהוד יובל

 התפקיד לך לא לנזוף בנו1 כ"ל, תשובות1 אדוני המנ

 111 כל החטיבה הזאת כבר כמה שבועות1 :אשל ארמוני

 תודה1  :צביקה צרפתי

סליחה, התפקיד לא מתאים לך1 אני לא מבין1 אתה לא  :לוי אהוד יובל

תנזוף בנו, אתה לא תחנך אותנו, אנחנו נבחרי ציבור1 לא 

 ד, לטעמך? הציבור מתלונן על תקלות, לא לטעמך? המוק
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 הצעות לסדר1  11

 

  1פומביות קופות ועדי כיתה וגןאהוד יובל לוי, בנושא הצעה לסדר של  א1

 

 הצעות לסדר, תודה1 הצעה לסדר ראשונה של יובל לוי,  :צביקה צרפתי

 אתה בכלל קובע עובדות, זה חמור מאוד1  :שמעון פרץ

 שמעון, רק אתה תקבע עובדות1  :לוי אהוד יובל

 אבל אני לא קובע1  :שמעון פרץ

 אתה תקבע מתי זורחת השמש1  :לוי אהוד יובל

1  :שמעון פרץ  על מה? תעשה הצעה לסדר, נפטר אותו

 ההצעה תקבע מתי זורחת השמש1  :לוי אהוד יובל

1  :שמעון פרץ  נכון

 וגם מאיפה1  :לוי אהוד יובל

 אני קובע גם ככה1  :שמעון פרץ

 שא חינוך1  בבקשה, הצעה לסדר בנו :צביקה צרפתי

 מזמן לא היה לך מנכ"ל כזה1  :שמעון פרץ

כשתפסיק לדבר, תרשה לי שמעון, אני אתחיל לדבר1 אתה  :לוי אהוד יובל

 בקואליציה, אסור לך להפריע לי1 

 אופוזיציה אין שום קואליציה1 -אני קו :שמעון פרץ

קו משהו לא -אתה האני הרישא מקבל, את הסיפא מוריד1  :לוי אהוד יובל

 הבנתי בדיוק1

חבר'ה, אני אעצור כל פעם שחברי הקואליציה ברשותכם,  :לוי אהוד יובל

דקות הערב  .0יש לי או סגן ראש עיר זה או אחר יפריע לי1 

לנאום, אתם רוצים, אני יכול לעשות את זה שעתיים1 גם 

 שמעון פרץ, תפריע לי, אני אעצור1 

 אז אני הולך1  :שמעון פרץ
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 הזמן כבר עובד1 אבל  :צביקה צרפתי

רואה את הזמן שלך עובד אתה יכול לעבוד כל הזמן, אני  :לוי אהוד יובל

טוב, אני מתחיל1 יש בכפר סבא מוסד של ועד טוב מאוד1 

הורים בגן, בכיתה, בבית ספר1 כמו שלמדנו פה, היו פה 

שנים שאגף החינוך לא היה אפילו צריך את תקציב 

שאותם הוא העביר החומרים, ונשארו לו כמיליון שקל 

גננות לא לאבטחה  בתוך האגף, כי היה לו עודף תקציב1 

ביקשו כספים1 היה חצי מיליון שקל וגם בבתי ספר לא 

לחומרים1 ראו זה פלא, התקציב ביקשו1 היה עודף תקציב 

 לחומרים הלך לתחומים מאוד מעניינים1 

עכשיו באים הוועדים ואומרים שהם הרבה פעמים  

שהתפקיד של העירייה היה לתקצב אותם1 מתקצבים דברים 

1 נותנים בסכומים של מאות עד אלף  11 זאת אומרת, שאם 

לשנה, אנחנו מדברים פה על מיליונים כי  שקלים לילד

 תלמיד1  ...,10-אנחנו מדברים על מערכת של כ

גן או כיתה   והסכומים האלה ככל שהם משמשים את אותו 

בים שלא מגיעים אז זה מכובד, ככל שהם מחליפים תקצי

מהעירייה, לדוגמא העירייה החליטה שאין הצללה אז הגן 

 יקבל הצללה מוועד ההורים, זה פסול1 

כשבאים ההורים ואומרים לאן הכסף הולך, אני חייב, אני  

משלם, לאן הכסף הולך, כל ועד צריך להפעיל לעצמו 

מערכת פרטית של ניהול הכספים האלה1 כל ועד צריך 

את הכספים הזאת, ותמיד תישאר שאלה מי לפרסם את הוצ

 שילם, מי לא שילם1 כמה גבו וממי לא גבו1

זאת אומרת, רוב הציבור לא יידע כמה גבו, כמה הוציאו  

1 זה תמיד תפקידם של אותם הורים פעילים ולאן הוציאו
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שלוקחים על עצמם באופן מכובד להיות עזר להנהלת הגן 

 או הכיתה או בית הספר1 

י היא נורא פשוטה, אבל היא כל כך פשוטה ההצעה של 

עיריית כפר  , איך לא חשבו עליה עד היום1 111שאפשר להגיד

עיריית כפר סבא מחזיקה אתרים, פורטלים, פורטל חינוך1 

אנשי מחשוב, אנשי הנהלת חשבונות, והדבר מחזיקה סבא 

הכי פשוט היום זה לפתוח מערכת של הנהלת חשבונות הכי 

קסל אפילו עושים את זה היום, הכנסות פרימיטיבית, בא

מול הוצאות1 זה שבלונה הכי פרימיטיבית שבו כל גן, כל 

מנהל את ההכנסות שלו, מנהל את כיתה, כל בית ספר 

 ההוצאות שלו, וכל אחד יכול לראות את זה1 

בזה אנחנו מסירים את הסימן שאלה, סרים מהספק וכל  

הלך1 אם יש  אמא שהכניסה כסף יכולה לראות לאן הכסף

למישהו השגות, בבקשה1 באתר אפשר לראות את זה1 זה 

ייתן לנו את המינימום שנדרש כגוף ציבורי1 זה ייתן לנו את 

המינימום שלא יהיו שאלות, וזה ייתן לנו גם את הידיעה 

שהעירייה לא מטילה על ועדי ההורים לממן הוצאות בגין 

א שהוועד דברים שהיו צריכים ליפול עליה מלכתחילה1 אל

 זה בגין אקסטרה בלבד1

הדקות שנשארו לי, לחברה  0אני רוצה להעביר את שאר  

 בבקשה1 שלי אתי גן אל, 

דקה, לא יותר1 אני רוצה להגיד מניסיוני, מה שנקרא, מידע  אל:-אתי גן

היה דו"חות אישי לאורך שנים שהייתי בוועד הורים, 

פים כספיים של ועד ההורים, כספי ועד ההורים1 הכס

לעירייה, ידעו בבתי הספר האלה, הדו"חות שלהם הועברו 

 גם כן1 
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אני מסכימה שצריכה להיות שקיפות, יש לי רק דבר אחד  

מה שאני לא בטוחה שמעניין בית ספר אחד לבית ספר שני1 

שכן, שוועדי ההורים ידאגו שבכל, יש היום פורטל לכל בית 

ספי של ספר, שבבית הספר יפורסם אחת לשנה הדו"ח הכ

אותו בית ספר1 לא יודעת איך זה היום1 אני מודה בזה, לא 

 אבל זה אין ספק1בדקתי, לא היה לי זמן בקטע הזה1 

נכון יש בעיה שלפעמים ועדי הורים שחושבים אין מספיק  

כסף לפעילויות שהם חושבים שצריך לתת לבית הספר, 

מבקשים שיתנו כן במסגרת תקציב החינוך1 ששנים אנחנו 

למשל אני יודעת על בית ספר גולדה שרצו לוחות אז 

לוחות  Xחכמים, ואז ועד ההורים בא ואמר אנחנו נקנה 

 חכמים1 אני יודעת עוד בתי ספר1 

זה מן הראוי שזה לא יבוא מהכספים של ועד ההורים, כי  

לא כל ההורים יכולים להרשות לעצמם1 אבל אתם יודעים, 

ים לגבות1 אז את הרוב קובע1 הוועד החליט, אז מתחיל

הדברים האלה אין ספק שהעירייה צריכה ליטול על עצמה 

 ולא הוועדים1 

בפורטל מבחינת השקיפות, אני אומרת שוב, לא יודעת אם  

של העירייה צריך שכל בתי הספר, אבל כל בית ספר חד 

משמעית כן, אני יודעת שלאורך שנים היה פה בית ספר 

הם לא הופיעו1 אבל זה שהמנהל לא הסכים שיהיו דו"חות ו

 אשמת ההורים1 כל השאר אני, 

  את מדברת על בית ספר, הוא מדבר על כל גן וכיתה, נכון? בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

1  אל:-אתי גן  תראי, כל גן וכיתה צריך להיות גם כן

 באתר של העירייה?  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

ני לא בטוחה שזה לא1 אני לא חושבת, כי אני אומרת א אל:-אתי גן
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111, עירייה צריכה לעודד את  מעניין1 אבל זה צריך להיות 

 הדברים האלה1 זהו1 

 תודה1 דב, מנהל אגף החינוך בבקשה יתייחס1  :צביקה צרפתי

 טוב, התשובה שלי תהיה מעט ארוכה הפעם1  :דב רקוביץ

 אני מכיר אותך שאתה יודע לקצר1  יהודה בן חמו:

 1 אני אשתדל :דב רקוביץ

מה, זה נושא דקות1  .0למה? אם צריך לעניין, אז ידבר גם  אל:-אתי גן

 שהועלה והוא מספיק רציני, 

אדוני מנהל האגף, אתה לא מוגבל בזמן ואני בטח לא  :לוי אהוד יובל

 אותך, אני אשמח ללמוד ממך כל דבר שתגיד1 אגביל 

 בבקשה אדון1  :צביקה צרפתי

י הורים מוצעים מדי שנה ע"י משרד אז כך, ראשית תשלומ :דב רקוביץ

של הכנסת1 רק החינוך, עוברים אישור של ועדת החינוך 

לאחר האישור של ועדת החינוך של הכנסת מפרסם המשרד 

חוזר מתאים, רק אז בתי ספר רשאים לגבות מההורים 

 תשלומים שאושרו1

לגבי הליך הגבייה, כל מוסד חינוכי מכין תכנית פעולה  

לשנה הבאה, לקראת תום שנת לימודים1  חינוכית, ערכית

ואז הוא נפגש עם ועד ההורים, פורס בפניו את התכנית, 

ורק לאחר אישור והסכמה לתכנית על גווניה השונים, מכין 

 מנהל המוסד החינוכי את דף התשלומים1 מי שחייב לחתום 

יו"ר ועד  על הדף הזה אחרת אי אפשר להוציא אותו, זה 

של בית הספר, ורק אז הוא נשלח , המפקח הכללי הורים

להורים1 כאשר יש כל שנה מתפרסמים, כן, זה חידוש אתי, 

בשנים האחרונות המפקח הכולל של משרד החינוך חייב 

לחתום על הדף הזה, אחרת אי אפשר לשלוח אותו להורים1 
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כאשר הוא מוודא שהתשלומים הקבועים הם במסגרת מה 

 חינוך1שקבע, לא חורגים מהכלל שקבע משרד ה

חוזר מנכ"ל בנוסף קובע בדיוק מה מותר לגבות, לאילו  

בוודאי שאסור לקנות בכספי הורים מטרות ומה אסור1 

 1'  למשל, ריהוט, מזגנים וכו

  הצללה מותר? :לוי אהוד יובל

חשבונות בנק1 חשבון אחד הוא חשבון  0בתי הספר מנהלים  :דב רקוביץ

ספי רשות1 חל של כספי הורים, החשבון השני הוא של כ

איסור להעביר כספים מחשבון אחד לחשבון השני1 לא רק 

זה, גם בתוך חשבון ההורים אסור להעביר כספים מסעיף 

לסעיף, אלא אם נשארה יתרה מסוימת בסעיף מסוים, וגם 

זאת עד לגובה מסוים שהגדיר חוזר מנכ"ל1 אחרת צריך 

 להעביר את זה או לטובת שנה הבאה, או להחזיר1

חשבון כספי ההורים נמצא בכמה רמות של  -בקרה  לגבי 

בקרה1 הבקרה הראשונה כפי שציינתי, היא בקרה של 

המפקח הכולל של משרד החינוך שלא יאשר הוצאת חוזר 

תשלומים, אלא אם כן התשלומים תואמים את אישור ועדת 

הכספים של הכנסת1 הבקרה השנייה היא של ועד ההורים 

ים את ההוצאות מעת לעת עצמו, יו"ר או גזבר מבקר

הבקרה השלישית היא ובוחנים את ההתאמה שלהם לתכנון1 

של החשבת של אגף החינוך שמגישים לה כל שנה דו"ח 

 כספי בתום שנת הלימודים1

 כל בית ספר מגיש?  ד"ר אמיר גבע:

בקרה נוספת אחרונה רביעית, מתבצעת כל בית ספר מגיש1  :דב רקוביץ

ש להורים בישיבה הראשונה של כאשר מנהל בית הספר מגי

הוא מגיש להם דו"ח עדכני הוועד המוסדי באותה שנה, 
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מנהל בית הספר, בכל ישיבה ראשונה אודות ההכנסות 

וההוצאות בסעיפים השונים של תשלומי ההורים 

 שמתייחסים לשנה החולפת1

שנים, גם כל מוסד חינוכי  4או  0אחת לתקופה, נדמה לי  

ה חיצונית שבודק את ההוצאות עוברת ביקורת של חבר

והתאמתן להוצאות המשרד1 אני אומר שאחת לכמה שנים 

יש גם בדיקה חיצונית שבודקת בכלל את הכספים של בית 

 הספר ע"י ביקורת חיצונית1

 הכספים הרגילים או כספי הוועד?  אל:-אתי גן

 בכלל כל הכספים, שזה כולל את הכל1  :דב רקוביץ

 על העירייה1  111 מתבצעת אל:-אתי גן

גני ילדים, אני רוצה להגיד כמה  :דב רקוביץ נכון1 דבר נוסף, דיברתם 

מילים על גני ילדים1 מנהלת מוסד חינוכי שהיא הגננת 

שאחראית לכספי ציבור, ההורים משלמים שם אותו דבר 

דמי שכלול בהתאם למה שנקבע בחוזר כללי1 הליך גביית 

בחר לתפקיד גזבר, אחד מחברי הוועד צריך להי -הכספים 

יהיה אחראי לניהול כספי הגן1 צריך לפתוח חשבון בנק על 

שם הגן בו יתקבלו הכספים1 לגננת ולגזבר תהיה זכות 

דרך אגב, לא אמרתי אבל גם על החשבון  חתימה משותפת1

 של ועד הורים בבית ספר יש גם כן שתי חתימות1 

גזבר אופן גביית הכספים יקבע באסיפת הורים ראשונה1 ה 

יגבה את הכסף מההורים תמורת קבלה, יפקיד, יעקוב אחרי 

תשתמש בכספים, תעביר פירוט של ההוצאות1 הגננת 

הקניות בצירוף קבלות, היא תדווח לבעלות על שימוש בכך, 

ורק תקנה דברים שמאושרים1 אנחנו גם דיברנו עם 

גני הילדים, וביקשתי מהמפקחת מחדש,  המפקחות על 
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את ההוראות האלה כירות חוזרי מנכ"ל, למרות שהגננות מ

 לחדש ולהעביר1 

אבל חשבתי  אני רוצה להגיד עוד הערה כללית שלא קשורה 

לנכון להגיד אותה, יש במה שאתה אומר, יש משהו, אתה 

יודע זה קצת נשמע כמו אי אמון, כי מצד אחד אתה מפקיד 

חיים של ילד, וגם מעקב אחר בפני מנהל בית הספר 

אני חושב שזה אי אמון, כי מה שאני אומר התפתחותו1 

 כרגע, מה שקיים עפ"י חוק מתקיים ככה בכל הערים1 

1  :לוי אהוד יובל 1  אני לא סתם מכניס1

1 אל:-אתי גן 1  היו כבר מקרים1

 סליחה, לא להפריע, סליחה,  :צביקה צרפתי

 מה לעשות1  אל:-אתי גן

,  :דב רקוביץ  נכון

 אבל מה הבעיה?  אל:-אתי גן

 תנו לדב לסיים בבקשה1  :יקה צרפתיצב

1  :לוי אהוד יובל 1  אל תשייך לי1

 היו מקרים,  אל:-אתי גן

 בסדר, קיבלתי1  :דב רקוביץ

 )מדברים ביחד( 

 אתי, תנו לדב לסיים בבקשה1  :צביקה צרפתי

 אי אמון1  למה כל דבר הפרנויה של אל:-אתי גן

 תנו לדב לסיים בבקשה1  :צביקה צרפתי

,  :דב רקוביץ אני ממש לא פרנואיד1 אני רוצה להגיד משהו שאמיר דנאי

אני חושב חבל מאוד, אני מצר על כך, אני חושב שהייתם 

1 גם דיברתי צריכים להזמין לפה את יו"ר ועד ההורים

 איתו, גם הוא כתב, 
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 ולמה הוא לא הגיע? אל:-אתי גן

 אפשר לכתוב מכתב בשמו1 עשיתם את זה כבר בעבר1  אורן כהן:

 אני לא,  :רקוביץ דב

 למה הנהלת העירייה לא הזמינה אותו?  אל:-אתי גן

 תודה, דב1  :צביקה צרפתי

אני יכול להגיד שגם הוא כתב לי שגביית התשלומים, סוגם  :דב רקוביץ

ושיעורם נעשה בשיתוף ובאישור ועד הורים המוסדי1 מנהל 

בית ספר לא יכול לדרוש תשלום טרם אושר ע"י ועד 

של כל הורה מקבל רשימה מפורטת  מפקחת1ההורים וה

1 והיום דרך אגב, משרד החינוך  סכומים על מה נגבה וכו'

מאוד מדקדק בזה והם לא יכולים להוציא את זה -מאוד

 החוצה1 

אני רוצה להוסיף עוד חדשה מאוד טובה1 משרד החינוך  

מאוד -בשנתיים האחרונות שני דברים שהוא עשה מאוד

ם שנתיים שהוא מאפשר והוא מסבסד יפה, גם בנושא טיולי

איפה שצריך, וזו פעולה מאוד יפה שמתקיימת במוסדות 

חינוך1 הפעולה השנייה שהוא עשה, זה לגבי המסע לפולין, 

שגם שם בהתאם למצב של בית הספר, של התלמידים באופן 

מאוד -הוא מאפשר גם סבסוד מסוים1 זה מאודדיפרנציאלי, 

 יפה1

 בכפר סבא, נדמה לי,  מהיכרותי את המנהלים 

 מכספי הוועד? מה הרלוונטיות של התשובה הזאת?  :לוי אהוד יובל

 לא, אני סתם אמרתי שגם,  :דב רקוביץ

ואני , כספי הוועד לא, אבל דב אתה עונה לנו לנושא הוצאות :לוי אהוד יובל

 חששתי לרגע, 

 לא, לא, אל תפחד1  :דב רקוביץ
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 ם מכספי הוועד1 למה? השתתפות בטיולי אל:-אתי גן

 )מדברים ביחד( 

1  :לוי אהוד יובל  זה בדיוק העניין שאני רוצה להבין

 אבל משרד החינוך זה לא ועד1  :???

ועד, עכשיו  אתה העלית את זה בתשובה לנושא של הוצאות :לוי אהוד יובל

 אתה אומר שזה לא רלוונטי1

1 :דב רקוביץ 1 ים בשנ שתדע, שבתוספת משרד החינוך בסוגריים 1

 האחרונות עושה גם פעולה111 

1  :לוי אהוד יובל 1 1 

 ראש העיר בבקשה1  :צביקה צרפתי

שאני רואה ב, סליחה רגע, בהערת ביניים, מכיוון ד יהודה בן חמו:

שהתשובה לא, בצדק, כי ועד ההורים לא נמצא פה, אני 

מציע שלוועדת הכספים הקרובה נזמין את כל חברי 

המועצה הבאה ונזמין את ועד המועצה, או שתחכו לישיבת 

 ההורים1 ככה נוכל לשמוע סקירה גם מבחינתם1 

יהודה, תכניס את ההצעה היא מאוד פשוטה,  הצעהאבל ה :לוי אהוד יובל

 של העירייה1 

 וזה מה שאני מציע1  יהודה בן חמו:

את הנהלת החשבונות יש לך הצעה יותר פשוטה, תכניס  :לוי אהוד יובל

 יותר פשוט מזה? לאתר העירייה, מה 

 תודה1 לאור דבריו של דב,  :צביקה צרפתי

הרי עוד פעם תוגש הצעה, עוד פעם, אז אני מציע תביאו את  יהודה בן חמו:

זה לישיבה הבאה, או שלוועדת הכספים בשביל לא להטריד 

 עוד פעם, 

1  :לוי אהוד יובל 1  בשביל מה? תשים1

לאור הסבריו של דב1 מי  תודה1 אני רוצה להעלות להצבעה :צביקה צרפתי
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 ,  נגד לקיים דיון

 מי בעד להוריד מסדר היום1  יהודה בן חמו:

 מי בעד להוריד את הנושא מסדר היום ולא לקיים דיון?  :צביקה צרפתי

1  אל:-אתי גן 1  אבל צביקה1

תודה1 ארנון, שלי, צביקה, יהודה, עמירם, שמעון, אמיר,  :צביקה צרפתי

מי נגד? מי בעד  לקיים דיון? ממה, יעקב, יאיר, תודה1 

 נפתלי, 

 לקיים דיון, הרי ראש העיר זה מה שהוא אמר1  אל:-אתי גן

 אתי, אתי, אל תגידי, ראש העיר, :צביקה צרפתי

 אנחנו בהצבעה1 יהודה בן חמו:

 ראש העירייה1 אל:-אתי גן

 אתי, יובל, תודה1  :צביקה צרפתי

 אני גם1  אורן כהן:

 שא ירד מסדר היום1 אני צריך להתרגל1 אורן1 הנו :צביקה צרפתי

 רגע אבל צביקה, מה בקשר להצעה שראש העיר הגיש?  :נפתלי גרוס

 ההצעה של ראש העיר זה יהיה111 אנחנו כרגע,  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

 גם כשמאיימים עליך הוא לא סופר1  :לוי אהוד יובל

אבל הצעה שלו, רגע, ראש העיר נתן הצעה, לא קיבלו את ה :צביקה צרפתי

 אנחנו נבין1 

1  אל:-אתי גן 1  למה לא? הצעה טובה,אבל למה לא להגיד1

11 הצעה של יובל,  :צביקה צרפתי 1 111, אבל   חבר'ה, זה 

 לא יותר פשוט לבצע את זה וזהו? :לוי אהוד יובל

 תודה1  :צביקה צרפתי

1  אל:-אתי גן 1  תגיש אתה משהה את הדיון1

יוזמן יו"ר ועד111 לפרוטו  :צביקה צרפתי קול אני אומר1 למועצה הבאה 
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 נאמר לפרוטוקול, תודה1 וועדת הכספים, ל

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר פומביות קופות ועדי  :191מס' החלטה

 הורים, מסדר יום המועצה1
 

מסירת דוח  -הצעה לסדר  , בנושא אהוד יובל לויהצעה לסדר של  ב1

  1דים בשכנות למפעל קניאלאיכות הסביבה לבניית גני יל

 

 יובל, איכות סביבה1  , בבקשה0הצעה לסדר מס'  :צביקה צרפתי

1 :שמעון פרץ 11 תגיד לי אתה עובד בחיים משהו? גם שלו 1 אתה  מה זה? 

 מקבל שכר? מה, יש לך משכורת? 

 אני לא חי על חשבון הציבור, אם זה השאלה שלך,  :לוי אהוד יובל

 גם אני לא1  :שמעון פרץ

 אני חייב דין וחשבון לעצמי,  :לוי אהוד יובל

 אבל יש לך כל כך הרבה זמן? :שמעון פרץ

 יש לך עוד זמן לעוד בדיחות1  :לוי אהוד יובל

  שנים הצעה אחת אני הגשתי1 9-, כל היתאמין ל :שמעון פרץ

1  אל:-אתי גן 1  וגם זה לא בדיוק1

 גם זה לא בדיוק אתה כתבת1  אורן כהן:

1 :שמעון פרץ   לא, לא, רבותיי, אני הודיתי, כשזה לא היה אני הודיתי

 )מדברים ביחד( 

 1 0הצעה מס'  :צביקה צרפתי

שיושבת ליד חבר המועצה גבע, אל  רתהגבסליחה גברת,  קהל:

תחליטי בשביל שמעון מי כתב לו את ההצעה1 ואל תפסלי 

 111 עם כל הכבוד לך1 

 ר מועצה1 עוד פעם מאיימים פה על חב :לוי אהוד יובל

 עם כל הכבוד לך1  קהל:
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 )מדברים ביחד( 

1 :לוי אהוד יובל 1  111 מאיימים1

 היא פגעה בו1  עשתה יותר גרוע,אבל היא  :שמעון פרץ

 מה פגעתי בו? מה?  אל:-אתי גן

1  :שמעון פרץ 1 1  אני אומר לך 

 )מדברים ביחד( 

 הוא לא עשה את זה, תחזרי בך1  :שמעון פרץ

111 אז מה ק אל:-אתי גן  רה? 

תחזרי בך1 תחזרי1 אני אתבע אותך1 אני אתבע אותך, אני  :שמעון פרץ

 אמרת דבר חמור ואת תחזרי בך1 אומר לך1 

1  אל:-אתי גן 1 1 

כדאי לך לחזור בך1 את תסולקי מהמועצה לחלוטין פעם  :שמעון פרץ

  הבאה, אני אומר לך1 

 הצעה לסדר של יובל לוי,  :צביקה צרפתי

י לך מאוד לחזור בך, אני הולך לתבוע אותך1 זה דבר כדא :שמעון פרץ

 חמור מה שאמרת1 

1  אל:-אתי גן 1  אני לא1

זאת אומרת עשית, גרוע מזה עשית, שאת מתנפלת על בן  :שמעון פרץ

 אדם שאין לו שום סיג ושיח איתי? 

1  :לוי אהוד יובל 1  קודם כל המנכ"ל פותח1

 1 שבועות לא מדברים 0בריב כבר  בכללקודם כל אנחנו  :שמעון פרץ

  111 מאיימים עלינו מוציאים אותנו החוצה1 :לוי אהוד יובל

 את מפילה עליו תיקים?  :שמעון פרץ

1  אל:-אתי גן 1 1 

 אני מבקש, אני מבקש,  :צביקה צרפתי

1  :לוי אהוד יובל 1 1 
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 )מדברים ביחד( 

 אני מבקש ממך לשבת ולהמשיך בדיון1  :צביקה צרפתי

 111 שלך יתנצל, ה :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

 רק תגידי לי איפה התחנכת, אני רוצה לדעת1  :שמעון פרץ

 111 להגיד מה הוא אמר, מה הוא אמר?  אורן כהן:

111 ושכונת התקווה את יורדת, תתביישי לך1 אני צריך אותו  :שמעון פרץ

 שייתן לי הצעה לסדר? 

 מה הוא אמר אבל?  אורן כהן:

מודה שזה ההצעה היחידה, אבל תתביישי1 חונכת קצת אני  :שמעון פרץ

 יותר טוב ממני1 אני למדתי ברחוב, אבל את? 

 ?אבלמה הוא אמר  אורן כהן:

 אני מתבייש ממך,  :שמעון פרץ

 )מדברים ביחד( 

1  :לוי אהוד יובל 1 1  לפרוטוקול חזי ברזני

11 חבר המועצה יובל לוי,  :צביקה צרפתי ות אתה לא תקריא את ההצעאם 1

 לסדר, אנחנו נדלג על ההצעות האלה1 

1 :לוי אהוד יובל 1 1  אתה לא תאיים עלינו1 האלימות שלך 

 אם לא תדלג, בבקשה,  :צביקה צרפתי

1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 1 1 

 אם לא, שמעון, , בבקשה1 הצעות לסדרבבקשה, אני מבקש  :צביקה צרפתי

 סדר, לא, אני רוצה שתבטל את כל ההצעות ל :שמעון פרץ

 שמעון, בבקשה1  :צביקה צרפתי

1  אל:-אתי גן  אפשר היה להתקדם מזמן

 בושה וחרפה1  :שמעון פרץ

 בבקשה, הצעה לסדר בנושא איכות הסביבה1 :צביקה צרפתי
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מכל אנחנו מתביישים שאתה פה, בדיחה אתה עושה  אל:-אתי גן

 מסיבה1 

 אתי, מספיק1 מספיק1  :עמירם מילר

 ו לו שיפסיק1 למה? תגיד אל:-אתי גן

הוא עושה בדיחה? מה זה השטויות אלה? הוא עושה  :עמירם מילר

 בדיחה? 

 הוא עושה בדיחה מכל הישיבה,  אל:-אתי גן

1 :עמירם מילר 1 1  אז אל 

שנה1 אז תתעוררי  09אני קצת יותר ממך במועצה הזאת,  :שמעון פרץ

 קצת1 

 הוא חבר שלך? הוא לא חבר שלך1  :עמירם מילר

תתעוררי1 אם אני רוצה, כשאני עשיתי הצעות לסדר, כולכם  :שמעון פרץ

 ישנתם1 

 איפה חונכת111 אנחנו ישנו?  אל:-אתי גן

ב :שמעון פרץ 111 שנים1 9-כן1 אני מה שעשיתי בשנה לא עשיתם   , 

1  אל:-אתי גן 1  111 אתה אומר הכל1

בכסף בטח ש111 תשקיעי, כולם נדחו1 שלי לא נדחו1 שלכם  :שמעון פרץ

 בעיה1  שום

  11 בטח שלא111אתה סוגר עניינים עם111, אתה רגיל1 אל:-אתי גן

 את מאשימה אותי גם בקומבינות? :שמעון פרץ

 )מדברים ביחד( 

 בבקשה, אם אתה לא מקריא, חבר המועצה יובל,  :צביקה צרפתי

1  :שמעון פרץ 1 תקליטו, תקליטו, תקליטו את מה שהיא אמרה שם1

 מהעירייה1

 שמעון, שמעון, שמעון,  :צביקה צרפתי

 שני דברים, מחר יש לך תביעה בעזרת השם1  :שמעון פרץ
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 אין בעיה1  אל:-אתי גן

 את תראי את זה1 :שמעון פרץ

 אין בעיה1  אל:-אתי גן

 אני אראה לך מי זה שמעון פרץ,  :שמעון פרץ

 אין בעיה1  אל:-אתי גן

 תראי איפה הפיגור הזה מגיע לך לשכל,  :שמעון פרץ

1  :ם מילרעמיר 1 1  גם אתה אל תגיד 

צריכה לגור ונת התקווה, תתביישי לך1 את שכלרמה של  :שמעון פרץ

את כנראה צריכה לגור שם1  יבשכונת התקווה, אני גדלת

 שם1 

1  אל:-אתי גן 1  אני חינוך טוב קיבלתי1

  איזה חינוך? איזה חינוך?  :שמעון פרץ

1 בכפר סבא אל:-אתי גן 11 

   מה שיש לך1 זה  , זהB.M זה בהמה1 זה בחינוך, B.Mיש  :שמעון פרץ

 שלךB.M  1 -ה

 אני קורא לך לחזור בך מהביטויים האלה1  אורן כהן:

1 לפי ההורים קצת  את באה ללמד אותי מה זה חינוך? :שמעון פרץ 11 אני 

  יותר מהתואר1

 אני מבקש מראש העיר להפסיק את הביטויים האלה1  אורן כהן:

1  :צביקה צרפתי 1  ראש העיר כל הזמן1 1

 )מדברים ביחד( 

 כי אתה לא עושה את זה ולא בפעם הראשונה1  אורן כהן:

 אני מבין את ההצגה1  :צביקה צרפתי

 אז שראש העיר ייקח את המושכות,  אורן כהן:

1  :צביקה צרפתי 1  תפסיק1

1  אורן כהן: 1  הבן אדם מקלל ואתה1
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 ל הזמן1 ראש העיר אלים כלעשות את  תפסיק :צביקה צרפתי

 הבן אדם111 הבן אדם מקלל ואתם שותקים1  אורן כהן:

1  :צביקה צרפתי 1 1 כל הזמן111 ראש העיר1  111 כל הזמן11

 תתבייש לך1  אורן כהן:

 אני מבין את ההצגה שלך1  :צביקה צרפתי

 תתבייש לך1  אורן כהן:

11 מראש העיר אלים והוא לא כזה1 רוצה אתה :צביקה צרפתי 1  

 תבייש לך1 ת אורן כהן:

1  :צביקה צרפתי 1  אתה לא מסוגל להתמודד איתו1

 תתבייש לך1 תתבייש לך1 אורן כהן:

 בבקשה, המשך הדיון, בבקשה1  :צביקה צרפתי

 בושה1 יושבים פה אנשים,  אל:-אתי גן

111 לא מעט1  :עמירם מילר  די1 גמרנו1 גם את 

 עמירם,  אל:-אתי גן

 לא מעט1  :עמירם מילר

 ירם, עמ אל:-אתי גן

 לא, לא, גמרנו1  :עמירם מילר

1  אל:-אתי גן 1  זה ישיבה1

אפשר לסגור את המועצה, 111 רגע, צביקה, אם יובל מדבר  :עמירם מילר

 לא צריך1  גמרנו, לא צריך1

יובל1  :צביקה צרפתי  בבקשה, 

 עשינו את חובתנו, שלום על ישראל1  :עמירם מילר

 אני, הדיבור שלו,  שסגן ראש העיר יסיים את :לוי אהוד יובל

 בבקשה1  :צביקה צרפתי

אני אתחיל את הנושא, אני רק רוצה שיירשם פה  :לוי אהוד יובל

 שעוזרו האישי, לפרוטוקול 
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???: 1 1 1 

 עוד חבר קואליציה, עוד חבר קואליציה מפריע? אין בעיה1 :לוי אהוד יובל

לפני שאני עובר לנושא, אני רק רוצה שיירשם לפרוטוקול 

האישי של ראש העיר מר חזי ברזני, פנה לגב' גן שהעוזר 

בצורה שלא מכבדת אף אחד, עורר פה אל, חברת מועצה, 

 סערה, איים עליי, דרש ממני לצאת החוצה ועוד טען כלפיי

גינוי שאני לא הבנתי אותו, לא שמעתי אותו עד  באיזשהו 

הסוף1 הצורה הזאת שהמנכ"ל פה הכניס בנזיפות, באיומים 

 עצה בהמשך למה שקורה פה, על חברי מו

 תירגע, אשל תירגע,  :עמירם מילר

  -סליחה, לא, אל תכניס אותי פה לתוך ה :אשל ארמוני

 אתה בתוך פה1  :לוי אהוד יובל

 לתוך הגן חיות שלכם1  :אשל ארמוני

 אתה,  :לוי אהוד יובל

 אל תכניס אותי פה בתוך הגן חיות שלך1  :אשל ארמוני

 אתה אישית1 אתה, :לוי אהוד יובל

 אוקי?  :אשל ארמוני

 לא1  :לוי אהוד יובל

אתה תחיה בגן חיות שלך, ואני אחיה בעולם שלי1 אני  :אשל ארמוני

את זה לא למצלמות מעולם לא איימתי עליך, אז אל תגיד 

 ולא לאף אחד1 

,  :לוי אהוד יובל  אתה פנית אלינו

אתה יודע את י1 אז ד אתה יודע שאני מחבב אותך, חוץ מזה :אשל ארמוני

 זה, אז די1 

 זה יפה1  אורן כהן:

ואני יודע שאתה גם מחבב אותי, אז די1 אז בוא, חבר'ה  :אשל ארמוני
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 ,  בואו

 מטר אבל,  .9-.0בעומק  :לוי אהוד יובל

יודע1 אז די :אשל ארמוני הקהל בבית לא יושב פה ומסתכל, חלאס, , אתה 

 מחבבים אחד את השני,אנחנו 

 עם אוהביי1  ותשמוררק עם אהבה כזאת  :לוי אהוד יובל

ל אורן כהן:  דקות1  .1-אם אנחנו מיותרים אנחנו נצא 

 אז יאללה, בואו נתקדם1  :אשל ארמוני

 מעט חוש הומור לא יפגע בישיבת המועצה1  :יאיר אברהם

 מאוד1 אשל, יפה יפה  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

את הזמן כשאתה תפסיק  אדוני סגן ראש העיר, אני סופר :לוי אהוד יובל

 לדבר1 

 אני מדבר עם חבר קואליציה1  :עמירם מילר

 אני לא אקרע את הגרון בגללך1  :לוי אהוד יובל

 מה אתה אומר1  :עמירם מילר

ההצעה לסדר נובעת ממצב שהוא בלתי נסבל ע"י מינהל  :לוי אהוד יובל

והוא מתחיל מזה שישבנו פה כבר והוא בלתי נסבל במועצה, 

האחרונות כמה פעמים סביב השכונה הירוקה,  בשנים

 דיברנו על מוסדות ציבור,  השכונות הירוקות,

 אני מציעה שתקרא להם עכשיו אחרי שיש משפט,  אל:-אתי גן

,  :עמירם מילר  אוי אתי

 אתי, אתי,  :צביקה צרפתי

1  :עמירם מילר 1  את לא יכולה להתערב1

 1השכונות המערביות1 זה יותר טוב אל:-אתי גן

 בסדר אתי, הבנו את הרעיון1  :צביקה צרפתי

 אני מקבל את התיקון של הגברת גן אל,  :לוי אהוד יובל

 דקות שלך1  .1-בסדר, זה על חשבון ה :צביקה צרפתי
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 זה הזמן שלו, ברור1 :יאיר אברהם

ון שמכון עכשיו, מכיו החבר קואליציה דיבר אני מוסיף1 :לוי אהוד יובל

התקנים באמת פסל אותי, אני מודה על התיקון, וכבר בואי 

ת קניאל, כדי שנבדיל אותם מהשכונה נקרא להם כבר שכונ

 הדרומית1

והוא אמר לנו מכיוון שהיה פה יאיר גרול אדריכל העיר,  

יש לעירייה מגרשים, לא יבנו מוסדות  -בצורה הכי פשוטה 

ו מפעל תעשייתי, אני חינוך ליד מפעל קניאל1 אני אקרא ל

אגיד שהמפעל בעבר זיהם, אני אגיד שבהווה הוא לא תמיד 

עובר בבדיקה ראשונה את הבדיקות של איכות הסביבה1 

וכמובן שהקואליציה אחראית, תעדיף להתעלם מהשריפה 

 6שקרתה בחנות קטנה לממכר חומרי בניין שאשפזה 

 אנשים1 

אקבל מחר  ואפילו אניכמובן שאתם תחליטו שהכל דבש,  

בבוקר איזה טלפון מאיזה מישהו ששואלת אותי באותו טון 

אם מותר לקנות דירה בשכונה הירוקה או  ,פעם אחרי פעם

ואני מבין שהכל קדוש, אפשר לבנות איפה שרוצים, גם  לא1

גני ילדים בסמיכות1 או כמו שאמרה הדוברת הם  4

מטר1    092קילומטר וחצי, ואני אמרתי מלכתחילה שהם 

 לא משקרGPS 1-ה

ה מס' קיצורו של יום שבוועדת משנה לתכנון ובניי 

גני ילדים, והיא  4, ניתנה החלטה שמתירה לבנות 0.11.699

השפה העברית  התנתה את זה בדו"ח איכות הסביבה1

סובלת הרבה הטיות, אבל יש דברים שהם מגיעים לרמה של 

שבון הזניית השפה1 וזה גובל כשדו"ח איכות סביבה, דין וח

על איכות סביבה עובר הגוף האחראי ואומר 'בדקתי את 
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ג'   , , ב' האוויר, את הקרקע, את הסיכונים1 אני מניח א'

 אין שום מניעה1 הנחות לפיכך 

מכיוון שזה היה תנאי להיתר, מכיוון שהגנים נבנו, מכיוון  

שאני מניח שעיריית כפר סבא לא בונה ואחרי זה מוציאה 

ץ ואחרי חצי שנה מוציאה היתר, כי היתר או מתחילה שיפו

שרק מי שיש לו תיאוריית קונספירציה של היכל זו הנחה 

, ספיר או בית ספיר, האודיטוריום או איך שקוראים להם

 כי בהחלטות העירייה זה לא היה כל כך ברור1

אבל מכיוון שכך, אני מניח שהעירייה קודם כל מוציאה  

 היא בוודאיהיתר, והיא ממלאת את תנאי ההיתר, ו

המציאה דו"ח כתנאי להוצאת היתר, ובוודאי בדקה את 

איכות האוויר, בוודאי בדקה את הסיכונים הפוטנציאליים 

ועל סמך כל אלה היא שגרירה נאמנה, שליח נאמן של 

התושבים, מתירה לבנות גן ילדים או אפילו ארבעה במקום 

 שאין בו סיכון או שהסיכון נסבל1 

מים שנבנה גני ילדים בקומה שנייה, אז בוודאי שכשנגיע לי 

1 אבל היום בכפר סבא הכל 09גם נוכל להגיע לקומה 

אפשרי1 החידוש של כפר סבא שהשכונה הירוקה היא שכונה 

גן ילדים מערבית , כי היא לא כל כך ירוקה, החידוש של 

בהדרגה  שאין גן, הגן הוא באוויר ואחרי זה יבנו אותו

 יכות הסביבה אין1 למטה1 החידוש הוא שדו"ח א

וככל שפניתי לאדון המנכ"ל וביקשתי, קיבלתי תשובה1  

: "מצורף 411110.10-תשובת המנכ"ל מר אשל ארמוני מה

בזה אישור היחידה האזורית לאיכות הסביבה להקמת 

"1 רק מה, שאני חזרתי .2ארבעה גני ילדים בכפר סבא בכס/

איכות וביקשתי תן לי דו"ח1 ומה כתוב באישור היחידה ל
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 הסביבה שחתום ע"י סגן מנהל היחידה, מר אורן תבור,

לגב' חנה רנד במחלקת רישוי : "191210.10מיום רביעי 

בכפר סבא, המסמכים שהתקבלו במשרדנו, החלטת ועדה 

, מסמך בנייה ירוקה גני 0.11.699מישיבה לתכנון ובנייה 

: "לאור בדיקת המסמכים 1912110ילדים, ארז אייזנר 

במשרדנו, איננו רואים מניעה לאשר מהיבטים שהתקבלו 

סביבתיים את היתר הבנייה שבנדון, בכפוף ליישום מסמך 

גני ילדים1 העתקים"1 ואני שואל את עצמי, זה  בנייה ירוקה 

 דו"ח?

אני שואל את היועץ המשפטי שיושב פה, כשהיתר הבנייה  

מתנה המצאת דו"ח איכות סביבה, האם אישור של היחידה 

הסביבה שאותו אני מבקש ואני לא מקבל, איפה לאיכות 

הדו"ח הזה? אני מקבל אישור שאומר בדקנו מסמכים, 

התקבלו מסמכים, לאור בדיקת המסמכים1 אני חשבתי 

שהיחידה לאיכות הסביבה בודקת קרקע, אוויר1 דברים 

 שאנשים כמונו לא מבינים בהם1

ו כשזה מסריח חשבנו שזה נורמלי1 שנים זה הסריח1 כשבא 

התושבים לגור שם, הבנו שזה מסריח, אז הביאו מכונות 

ועצרו, חלק מסירחון, האם עצרו את הכל? האם בדקו את 

 הלכלוך? 

1  :שמעון פרץ 1 1 

, :לוי אהוד יובל  סליחה, אתה מפריע עכשיו1 האם בדקו

 111 מזה1  :שמעון פרץ

 אתה מפריע עוד פעם1  :לוי אהוד יובל

1 בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 1  די1  1

חשב שתנאי להיתר בנייה זה דבר שצריך האם מישהו  :לוי אהוד יובל
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לקיים אותו, או שתנאים להיתר בנייה זה דבר כזה שאפשר 

לעשות וי וגמרנו? הנה בבקשה רבותיי, בדקנו את 

המסמכים, בדקתם את הקרקע? בדקתם את האוויר? 

שאלתי ועוד פעם שאלתי1 ואנחנו יושבים פה היום ובסך 

דו"ח, המציאו אותו1 אין מה אנחנו מבקשים? יש לכם הכל 

לא עמדתם בתנאי ההיתר,  תגידו  לכם דו"ח, תבצעו דו"ח1

לא עמדנו בתנאי ההיתר, קיבלנו דחייה1 קורים דברים1 רק 

 ילד אפשר לדחות את זה לאין סוף1 .10שזה סיכון של כ

חלילה היתה פה פעם בעיה באיזשהו מוסד חינוכי שהוא  

מעולם לא1  בעיה של איכות סביבה, בכפר סבא?נפתח עם 

מה, סגרו פה בבתי ספר כי מצאו בהם גזים מסוכנים 

מתעשייה? מעולם לא1 סגרו פה גני ילדים כי מצאו בגן 

סדרה של גזים  הילדים, במרכז גן הילדים בפינת המשחקים

הם כבר לא ערכי אלמוג בפי כמה מערכי אלמוג, אה, 

נוב ואישר לנו גם חברנו, מר אמר הפרופסור מרימשקפים 

 יאיר1 

אני מציע שבכל מה שקשור לאירוע הזה אל תשלב את שני  :יאיר אברהם

 הדברים1 

 אני מסכים איתך1  :לוי אהוד יובל

 אל תיפול בלשונך1  :יאיר אברהם

 אמרתי1 מעולם1  אני חוזר בי1 :לוי אהוד יובל

 מספיק אנשים1  גזתאל תיפול בלשונך, ואל תרגיז אותי1 הר :יאיר אברהם

מר יאיר אברהם צודק1 האיום שלך נקלט1 מר יאיר אברהם  :לוי אהוד יובל

ונכשלתי בלשוני1 צודק, אני אמרתי שלא קרה דבר כזה, 

אכן סגרו פה גני ילדים1 אני מודה אכן סגרו פה בתי ספר, 

למר אברהם שתיקן אותי1 אכן ישב פה פרופסור והסביר 
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שבועיים יצא פה עוד דו"ח -עשהכל בסדר, רק שאחרי שבו

בדיקה אחד ומצא גזים מסרטנים בכיתות ילדים ובגני 

אז אני מודה למר יאיר אברהם, נציג סיעת מר"צ  ילדים1 

 שעומדת מאחריו איתנה, 

 למרות כל האיומים שלך, הכל בסדר1  :יאיר אברהם

 בעזרת השם זה יהיה בסדר1 מי שפינה בתי ספר עשה את זה :לוי אהוד יובל

בתור תחביב1 מי שמצא גזים בגני ילדים ופינה אותם, עשה 

 את זה בתור, מי שעמד ברחוב ואמר שהכל בסדר, צדק1 

מי שעשה הון פוליטי מהאירוע המצער הזה, זה מר יובל  :יאיר אברהם

 חבר מועצה1 ,לוי

 אני מודה לך1  תודה1 אז אני בעל הון1 :לוי אהוד יובל

 ה מאיזה צינור וזה נשם על הגג1 בסוף הבעיה הית :צביקה צרפתי

 הבעיה היתה של מי שנושם1  :לוי אהוד יובל

 רגע, אז בשביל זה השקיעו כל כך הרבה?  אל:-אתי גן

אני מבקש ממועצת מיליון להעביר קו ביוב על נשם בגג1  0 :לוי אהוד יובל

 העיר כפר סבא, 

1  :צביקה צרפתי 1 1 

אתה מתחיל שיחה, אתה מתחיל  סליחה צביקה, אני עוצר1 :לוי אהוד יובל

 דיון זה זכותך, אבל אני אעצור1 

 תמשיך, תמשיך יובל1  :יאיר אברהם

מבקש ממועצת העיר כפר סבא שתפעל לקבלת תודה1 אני  :לוי אהוד יובל

החלטה הכי טריוויאלית, אולי את זה נצליח לקיים1 

סליחה, אני לא אדבר כל עוד האיש הזה נמצא פה1 חזי 

סליחה, אתה מפריע, אתה מפריע לי עוד פעם1  ברזני, אתה

אתה כבר הוצאת אותי מהחדר בא לדבר בזמן שאני מדבר, 

 פעם אחת, אני לא מוכן לזה1 
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 סליחה בבקשה, תמשיך בבקשה1  :צביקה צרפתי

סליחה, ההטרדות ההטרדות האלה לא יכולות להיות1  :לוי אהוד יובל

א מבקש האלה הם נרשמות כהטרדה וכאיום כל פעם שהו

 מאיתנו לצאת מהחדר, או אומר לגב' גן אל, 

 מנכ"ל העירייה בתואר1  :שמעון פרץ

 תמשיך, בבקשה1  :צביקה צרפתי

חברי הקואליציה לא מסובך בשבילכם אם יש דו"ח כזה,  :לוי אהוד יובל

לפרסם אותו בעיתון, בעיר הירוקה השקופה, לא מסובך 

נאי להיתר, אז לכם לדרוש להמציא לי אותו כי הוא היה ת

בוודאי שהוא נמצא1 לא מסובך לכם לדרוש שבעיר כזאת 

מיליון שקל תקציב שוטף, אפשר להכין בסך  ..6עתירת 

שאנחנו משלמים ליחידה הכל דו"ח קטן של איכות הסביבה 

1 לא מסובך לכם להגיע להחלטה שמפעל לאיכות הסביבה

שהמפעל  ,תעשייתי שפעם אחרי פעם בעברו היו לו תקלות

הזה אין לו מקום היום בתוכנו1 המפעל הזה צריך לעבור1 

הצענו זכויות בנייה, הצענו כל דבר שיטיב איתם1 אנחנו, 

  אני כאופוזיציה, אני מבקש מהקואליציה,

11?  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  מה אתה1

 לא הקשבת, תקראי, יש לך מולך1 :לוי אהוד יובל

 י לא מבינה1 אני קוראת, אנ בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

הגב' עמרמי, אם יש לך בעיה בהבנה אני אפנה אותך  :לוי אהוד יובל

 למומחים1 

 111 בכתיבה1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 ביקשתי ממועצת העיר,  :לוי אהוד יובל

 פה, 1יש את היחידה לאיכות הסביבה למסור למועצת העיר אורן כהן:

תה יכול איך א ולחן הזה, אתה לא יכול לחנך אותו1הש
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 לעשות את זה? 

 יש דבר כזה בהיתר, יש תיק1  :לוי אהוד יובל

 אבל מועצת העיר יכולה,  אורן כהן:

 סליחה, זה לא דיון עכשיו1  :צביקה צרפתי

 111 הוא יכול לפנות אליהם ש אורן כהן:

1  :צביקה צרפתי  אורן, אנחנו לא בדיון

המפעל הזה מהעיר1  אפשר להציע פתרון שורש, להזיז את :לוי אהוד יובל

אפשר להסתפק בפרט טכני קטן מאוד, לפתוח את תיק 

גני הילדים, לבדוק שיש שם דרישה לדו"ח איכות  הבניין של 

הסביבה, להוציא את הדו"ח הזה ולשלוח את זה אליי כחבר 

אם חברי הקואליציה החליטו שהם לא צריכים  מועצה1

ותו להוציא דו"ח מהתיק, נפנה ליועץ המשפטי ונשאל א

האם יצא היתר כדין, האם התנאי בהיתר מולא, האם אתם 

 מתחייבים על זמן כלשהו1

את מפריעה לי, אתי1 אני לא רוצה, אני תודה רבה1 תודה1  :צביקה צרפתי

אתייחס בקצרה לעניין כי אני חושב שהעניין אני לא מבין 

, ולהפחיד תושבים1 עד עד כמה אפשר להתעלל בתושבים

ו נגיע1 יושבים אנשים בבתים, לא כמה1 עד לאן אנחנ

נגיד  יודעים, באים אנשים מפחידים, עוד מעט  מבינים, לא 

 להם לברוח מהעיר1

כשהתב"ע  אבל אלה העובדות ואני אציג את העובדות1 

אושרה אושרו שטחים למבנים ציבוריים, כשאושרה התב"ע 

עוד לפני הרבה שנים1 זה לא ועדת התכנון אישרה אד הוק 

בנו שם גנים1 זאת אומרת, כשהכינו את התב"ע עכשיו שיי

 עשו את כל בדיקות הקרקע1  אני מעריך

יתרה מזאת, המפעל הזה קיבל רישיון עסק רק לפני כשנה1  
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אחרי שהוא היה בהיתר זמני, היה לו רישיון עסק1 היה לו 

היתר זמני, קיבל רישיון עסק מחודש1 קבוע לשנה1 זאת 

 אומרת, קבוע1 

 נתתם לו רישיון קבוע?  :לוי אהוד יובל

 כן1  :צביקה צרפתי

 כל הכבוד1  :לוי אהוד יובל

המפעל הזה עבד ועבר את כל הבדיקות ואת כל הדרישות  :צביקה צרפתי

 שהיחידה האזורית במשרד להגנת הסביבה דרש ממנו1

לעולם1 לעולם  המפעל הזה לא נקבע מעולם כמפעל מזהם1

א מפעל תעשייתי הוא לא נקבע כמפעל מזהם1 לעולם1 הו

אבל לא מזהם1 המפעל הזה עבר את כל הבדיקות ואת כל 

יש אצל רעיה סבירסקי את כל הדו"חות  הדו"חות שרק יש,

 שרק רוצים1 

1 :לוי אהוד יובל  וביקשתי ולא נתנו לי

את כל הדו"חות שרק רוצים1 לא סתם נתנו רישיון עסק  :צביקה צרפתי

יתרה  אחריות1 למפעל הזה1 אנחנו לא עד כדי כך חסרי

מזאת, אנחנו לא צריכים את ההצעה לדעתי, אני לא מבין 

אחוזי בנייה1  ..4-לפנות בתמורה ל איך אתה מציע הצעה

אחר כך  אחוזי בנייה? ..4-אתה מבין מה אתה עושה ב

 תבוא ותגיש הצעה לסדר שאי אפשר לנסוע בתוך השכונה1

 ונה1 אתה מטעה1 הכניסה והיציאה למפעל הם לא מהשכ :לוי אהוד יובל

יודע את תכניות  :צביקה צרפתי סליחה, סליחה, אני לא מטעה1 אתה לא 

 1 משרד התחבורה שרוצים לסגור את הזה

 פרסם את זה בירוקות1  יהודה בן חמו:

 אני מבקש, לאור העובדות האלה,  :צביקה צרפתי

 תן להם את ההצעה לסדר, תפרסם,  יהודה בן חמו:
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בדות האלה אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר לאור העו :צביקה צרפתי

 היום1 

 שאלה טריוויאלית, אתה יכול להמציא דו"ח?  :לוי אהוד יובל

 דרך אגב, עוד דבר אחד,  :צביקה צרפתי

1?  :לוי אהוד יובל  למה אתה לא עונה לדבר11

אני אומר  שנייה, שנייה1 עוד דבר אחד רק שתדעו, לצערי, :צביקה צרפתי

אנשים הביתה1 נסגר לפני חודש, וזה חבל  לצערי כי הלכו

יודע אחרת לא היית מביא את ההצעה בכלל,  שאתה לא 

ייצור שלם שהוא הפס למעשה כאילו הבעייתי,  נסגר פס 

מה שנשאר  ייצור קופסאות הפח1 סגרו את פס הייצור1

במפעל הזה, היום כמעט המפעל הזה לא פעיל1 נשאר קו 

 ניפוח זכוכית, הבקבוקים1  ייצור של ניפוח זכוכית ותו לא1

  אין יותר צביעה שם? :לוי אהוד יובל

 אין1 הכל סגור1 אין, לא עברו, הכל סגור1  :צביקה צרפתי

 ה מוכן לבטל לכם את הרישיון רעלים והזרמה לים? אז את :לוי אהוד יובל

 בבקשה, יהודה1 יש לך התייחסות,  :צביקה צרפתי

 1והזרמה לים ת הרישיון רעליםתבטל להם אסליחה,  :לוי אהוד יובל

 בבקשה, יהודה הולנדר מהיחידה האזורית1 :צביקה צרפתי

אני יהודה הולנדר מנהל היחידה  ערב טוב1 ערב טוב לכולם1 :יהודה הולנדר

האזורית לאיכות הסביבה1 התבקשתי להגיע לכאן כדי לתת 

11, צורת העבודה שאנחנו עובדים  1 קצת רקע על הנושא של 

עדה לתכנון ובנייה1 לגבי הנושא של התכניות, יחד עם הוו

 .2אז קודם כל בכתיבת התב"ע ואישור התב"ע של כס/

למעשה התב"ע לוותה בנספח סביבתי ראשון בארץ  .6וכס/

הוא דין וחשבון  שעוד לא היה כזה דבר1 שהנספח הסביבתי

שנוגע לכל תחומי איכות הסביבה, כולל קרקע, אוויר, מים 
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 וכדומה1 

 יזו שנה? בא :???

לגבי הפעילות של אותו מפעל שאתם  -1 שתיים ...0בשנת  :הולנדריהודה 

 מזכירים אותו, קניאל, 

 ? -איפה יכולים לראות את כל אל:-אתי גן

 רגע, אבל הוא מדבר1  :עמירם מילר

 כשהוא יסיים1 תני לו לדבר1  :צביקה צרפתי

1  אל:-אתי גן 1  אתם לא תפתחו1

לדבר1 לא, תני לו לדבר, איפה אנחנו יכולים  לא, תני לו :עמירם מילר

 לראות1 

 111 שאלתי איפה אפשר, אל:-אתי גן

לא עכשיו1 לא עכשיו1 כשהוא יגמור את דבריו, תשאלי1 לא  :עמירם מילר

 עכשיו1 לא אתי, לא עכשיו1 

 אתה מנהל את הישיבה? :לוי אהוד יובל

 אני מנהל את הישיבה, כן1  :עמירם מילר

אתה מנהל את הישיבה? אני לא מבין את ההתנפלות שלך1  :ילו אהוד יובל

 אני לא מבין1 

 מותר לי להתערב1  :עמירם מילר

 מתנפלים פה על חברי אופוזיציה,  :לוי אהוד יובל

 לא אתי, מספיק1   :עמירם מילר

1  אל:-אתי גן 1 1  אני 

הוא לא 1 , זה הכלתני לו לדברווהוא ידבר,  אורחיש פה  :עמירם מילר

 מהפוליטיקה1  חלק

יו"ר הישיבה?  :לוי אהוד יובל  אתה 

 אפשר לראות את זה1  שאלתי איפה אל:-אתי גן

 אתי, יש אורח1 תנו לאורח לדבר בבקשה1  :צביקה צרפתי
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 מה קרה? אל:-אתי גן

111 יכולים לקבל או לא יכולים לקבל? :עמירם מילר   מה קרה לך? 

1  אל:-אתי גן 1  עמירם, תמיד כשמבקשים1

את אבל את אפילו לא כבש1 , ראת אמנם בחולצת עור נמ :ם מילרעמיר

 אפילו לא כבש, זה הכל1 

 זה מחמאה1  אל:-אתי גן

 שבי בשקט1 ו :עמירם מילר

כאשר מבקשים מכם קצת יותר פרטים,  עמירם, כל פעם אל:-אתי גן

 אתה ממהר הביתה וזה ממהר לאירוע, 

 מה, מה, מה, מה, מה?  :עמירם מילר

1 ל:א-אתי גן 1  מה קרה? מה כל ה1

 עוד משפט1 מתי קרה שאני ממהר הביתה? מה קרה? :עמירם מילר

יותר  אני אגיד לך מה אתה עושה בוועדות תכנון ובנייה? אל:-אתי גן

 מדי1 

 יותר מדי? יותר מדי? אבל זה לא אומר שאני ממהר הביתה1 :עמירם מילר

 מאיפה את יודעת לאן אני ממהר? 

 הודה ואתי בבקשה, תנו להמשיך1 י :אברהם שיינפיין

 יהודה, בבקשה1 אני מתנצל, יהודה1 :צביקה צרפתי

 אין בעיה1  :הולנדריהודה 

 על מה להתנצל?  אל:-אתי גן

1 בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  נו די, אתי די

 )מדברים ביחד( 

  מתנצלים, כל הכבוד לך1 כל הכבוד1 גם אנחנו  אורן כהן:

11 אבל תני לו לדבר1 ת בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 1  ני לו רגע לדבר, תשאלי אותו 

 אבל לא יתנו אחר כך1  אל:-אתי גן

לגבי הנושא של הוועדה, שבעצם ציינתם פה בשאילתא לגבי  :הולנדריהודה 
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נוגעת להחלטת  חוות הדעת הסביבתית שהיחידה נתנה, היא 

הוועדה שמדברת על העמדת התכנית בתנאים של בנייה 

שבעצם עומדת בקריטריונים של משכ"ל, הירוקה1 בנייה 

שזה בעצם בנייה של גני ילדים עפ"י תכנים ירוקים 

סביבתיים של הבנייה1 אלה היו התכנים שנבחנו ע"י 

היחידה על בסיס של התכניות שהוגשו, על בסיס הניירות 

 שהוגשו מבחינת הדרישות של הבנייה הירוקה של הגנים, 

1 חוות דעת איכות  :לוי אהוד יובל  סביבה, לא11

זו למעשה ההחלטה של הוועדה שהגנים האלה ייבנו עפ"י  :הולנדריהודה 

קריטריונים של בנייה ירוקה, ואת זה אנחנו בדקנו1 ואת 

מה שאתה הקראת הוא בעצם תולדה של הבדיקה של 

 העמידה של תכנית הגנים בנושא של בנייה ירוקה1 

תי מה נקרא111 חוות דעת על זה דיברו בטלוויזיה, שאל :לוי אהוד יובל

 איכות הסביבה?

אנחנו לא בדיון1 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר תודה1  :צביקה צרפתי

היום ולא לקיים דיון? מי בעד? בבקשה, ארנון, אורן, שלי, 

 צביקה, יהודה, עמירם, אמיר, ממה, שמעון, יעקב, 

 אפילו לא תמסרו את חוות הדעת?  :לוי אהוד יובל

נגד? נפתלי, אתי, יובל1 נמנעים?  :צביקה צרפתי יאיר מה איתך? יאיר1מי 

 אמיר1 תודה1 

מסירת דוח איכות  מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר :191 מס' החלטה

  הסביבה לגני ילדים הסמוכים למפעל קניאל, מסדר היום1
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 1אנטנה ברחוב רופין, בנושא אהוד יובל לויהצעה לסדר של  ג1

 

 ה לסדר הבאה1 הצע :צביקה צרפתי

אפילו דו"ח שמופיע בהיתר הבנייה אתם לא תיתנו?  :לוי אהוד יובל

 תתביישו1 

1  אל:-אתי גן 1 1  איפה הדו"חות? איפה 

 , בבקשה1 פיןאנטנה ברחוב רו :צביקה צרפתי

 מה אתם פוחדים? ממה אתם פוחדים?  אל:-אתי גן

 אנטנות ברחוב רופין, בבקשה1  :צביקה צרפתי

והכל סובב תראו איזה פלא, אנחנו מתחילים נושא חדש  :לוי אהוד יובל

אחרי אותו דבר ואותו דבר ואותו דבר1 ביקשנו מכם דו"ח 

פשוט לאיכות הסביבה על מוסד חינוכי1 ואפילו את הדו"ח 

שהוא תנאי להיתר אתם לא מסוגלים לייצר1 יושב פה מר 

הולנדר הנכבד וסיפר לנו שהוא בודק את האוגדן ואת 

וגדן, והטלוויזיה כבר גילתה את אוזנינו שזה לא המידה בא

 אוגדן תאגידי1 כל כך 

אז עכשיו בואו נעבור לנושא הבא1 איזה יופי, ישבנו פה  

1, אתם רוצים לדבר  11 מספר פעמים, סליחה חזי, סליחה 

 11  צאו החוצה1 אתה מפריע1 אני לא יכול שאתה מדבר1

ל בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  כולם1  תפסיק לתת הוראות 

 סליחה, זה מפריע לי1  :לוי אהוד יובל

 11 להישאר פה כמה שאתם רוצים1  :עמירם מילר

תישארו פה, אבל אל תלחשו לי באוזן1 אמרתי אם אתם  :לוי אהוד יובל

 רוצים לדבר, לא באוזן1 אין לי בעיה, אני אחכה שתגמרו1 

 יש את האוזן השנייה1  :עמירם מילר

 ו אני אתחיל, אבל אני לא יכול לדבר1 כשתסיימ :לוי אהוד יובל
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 תדבר1 אפשר לחשוב כשאני מדברת הוא שותק1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

יודע, מה, באמת, כאילו עדין הנפש, יובל לוי מפריעים  :עמירם מילר לא 

 לו לדבר1 עדין הנפש, כן, ממש1 פשע חמור1 

 כשההטרדות האלה יסתיימו אני אתחיל1  :לוי אהוד יובל

11 הזמן עובר1  :יקה צרפתיצב 1  יש לך 

 עם הדברים האלה1  תמשיך, תמשיך, אל תפריע לעצמך :עמירם מילר

 מר מילר, תודה1  :לוי אהוד יובל

 בבקשה1  :עמירם מילר

ראו זה פלא, באנו לפה עם טענה על אנטנות, ששוב הוועדה  :לוי אהוד יובל

 2המקומית לתכנון ובנייה, ועדת המשנה אישרה תוספת 

1 והתברר לנו ואמר מי שאמר שבסך הכל בזק ,אנטנות

אנטנות היו צריכות לעלות בתור  2שאנטנות סלולאריות, 

אנטנות סלולאריות קודמות,  0והתברר שהיו שם  תוספת1

בזק1 רק שלאלה קרינה, ולאלה קרינה פי -חוץ מאנטנות בזק

 , אבל זה לא משנה1.1

ום ההורים משנה שבזמן שחיכינו חודשיים, טוענים הי 

שההקפאה שהקפיאה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 

במליאה, לא כל כך הקפאה1 שום דבר לא קפא שם, אלא 

התווספו שם אנטנות, בין בהסתר, בין שבזמן הזה שחיכינו, 

 בשמות אחרים של מתקני גישה1 

ומכיוון שרוב חברי המועצה פה לא מימינם ולא משמאלם,  

נה ולא מה זה קרינה ולא מה זה לא מבינים לא מה זה אנט

בטח לא את ההבדל  בלתי מייננת, ולא מה זה תקן ישראלי,

בין מתקן גישה לבין מה זה ראדום ואיך אפשר להסליק 

אנטנות1 ומי שעבד בזה נזכר  0בראדום במקום אנטנה אחת 

 זה אולי קצת ברעד1 
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אז השאלה של ההורים שאנחנו מייצגים אותם היום, האם  

זאת למרות ההקפאה שהיא מן סטטוס כזה שהוא באנטנה ה

11 זה לא הוא ולא היא1 יש אישור, אין אישור,  1 לא ברור1 

מוסיפים, לא מוסיפים1 הוסף בדיעבד1 התברר שהוסף 

בדיעבד מכשירים על האנטנה1 אם היום בן אדם ירצה 

לסגור מרפסת או חלילה להפוך פרגולה למשהו קצת יותר 

הכי לא שקופה, לא -צורה הכיסגור, אתם מנהלים עיר ב

ברורה, ואתם לא מסוגלים לבוא להורים ולהגיד ניקח על 

 עצמנו אחריות1 

פנינו אליכם בכתב עוד לפני שזה הפך להיות הצעה לסדר  

שאלנו שאלה פשוטה, שם מדובר במה? מה הוסיפו? יום1 

אולי לא הוסיפו, הורידו אנטנה סלולארית אחת, שלא 

מלכתחילה, רק שהתברר לנו  היתה אמורה להיות שם

כמו שאמר פה מי  ...0בדיעבד שהיא עלתה ולא בשנת 

 לפי דו"חות בטיחות1 6..0, 4..0 שאמר1

אז אם יש שם אנטנות גם סלולאריות, גם אחרות, והקפאנו  

אנטנות נוספות, אז מה כן  2את ההצעה להתקין שם 

יש שם צילומים, יש טענות, הנה הפס הזה  התווסף לשם?

הנה בתוך הראדום הזה  היה, הנה הפס הזה כן היה1לא 

 החליפו דברים1 

עכשיו, או שההורים יתחילו להחליף את העירייה, להביא  

מתקנים לבדיקת קרינה, והאמון בעירייה הנוכחי בהנהלה 

הנוכחית יהפוך להיות אפס, או שתיקחו על עצמכם 

לכם, דבר נורא בסיסי1 הבקשה בשארית הקדנציה שנשארה 

י היא לא בשמיים1 הבקשה שלי אומרת שתעשו דבר של

אלמנטארי, לא כמו בקניאל שהגשתם דו"חות והגשתם 
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תביעה ואחרי זה התפלאנו לשמוע במועצת העיר שבכלל יש 

שם מעבר של מפעל, כשאתם כבר הגשתם תביעה1 ואף אחד 

שקל קנס או  ...,10-עד היום לא יודע אם היא הסתיימה ב

 1בכלום

תעשו דבר בסיסי, תבדקו את האנטנה, היא  שלחו מהנדס, 

חייבת בהיתר, היא דבר הכי טריוויאלי לבדוק1 ותגידו לנו 

שטעינו, הפחדנו, מפחידים, פוחדים, כל השורש פ1ח1ד, כל 

הצרחות שלכם פה,  אבל תגידו דבר אחד פשוט, בדקנו את 

 לא הוסיפו1האנטנה, אין שם כלום1 

תם לא מסוגלים עכשיו, מה ההורים אומרים? שאם א 

לעשות את זה, הרי זה לא סגירת פרגולה, אם אתם לא 

מסוגלים היום לבוא ולהציג שבדקתם את האנטנה, אז אולי 

אולי תדחו אותם עוד חודשיים1 סך הכל  יש בעיה אמיתית1

מתבקשים חברי הקואליציה הנכבדים לשלוח בודק מקצועי 

לא  לבדוק את האנטנה ולהגיד שלא היו דברים מעולם1

הרכיבו אנטנה, הרכיבו מתקני גישה, מתקני גישה הם 

 נים1רקורנים? לא קו

בסך הכל מה מבקשים מכם? אם אתם הולכים באופן  

-סיסטמתי להוריד כל הצעה לסדר, למעט של הקו

הציבור אופוזיציה, גם לזה התרגלנו1 אז שיבושם לכם1 

יבוא איתכם חשבון1 העיתונות החופשית שעוד היא קיימת 

את מעלליכם, אנחנו נכתוב במחתרת  ,תפרסם אתכםפה 

 באינטרנט1 שיהיה לכם בהצלחה1

 טוב, אני לא יודע איך להתייחס1 אני רוצה להתייחס,  :צביקה צרפתי

 בכבוד1 תנסה בכבוד1  :לוי אהוד יובל

 לא רק בכבוד, להתייחס ברצינות1  :צביקה צרפתי
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 תנסה בכבוד1 זה לא כואב בשרירי הפנים, אבל  :לוי אהוד יובל

 אתה מפריע לי1  :צביקה צרפתי

1 :לוי אהוד יובל 1 1 יודע1 אבל אני   אני 

לא יודע עד  אבל כמו בפעם הקודמת, כמו בהצעה הקודמת, :צביקה צרפתי

כשאני  איפה לאנשים יש את, אני לא רוצה להגיד חוצפה1

אחראי על אנשים אני מנסה להיות אחראי, לא להפחיד 

ואני אומר  ם לאיזשהו מצב חרדה1לא להביא אותאותם1 

לכם, קרינה יש אנשים שחרדים1 ואם הם צודקים או לא 

יגידו1  -צודקים   זה ימים 

 גם אלימות1  אורן כהן:

אבל אנשים חרדים1 ולבוא ולשחק בנפש האדם זה הדבר  :צביקה צרפתי

האנטנות הכי מכוער שיכול להיות, ואני אסביר1 

חלטנו, קודם כל אין שם , ה.0הסלולאריות ברחוב רופין 

אנטנות1 בזק זה לא אנטנות סלולאריות, אני אחזור 

 ואדגיש1 בזק, 

 אנטנות סלולאריות1  0יש שם  :לוי אהוד יובל

 אתה מפריע לי1  :צביקה צרפתי

 אתה מטעה1  :לוי אהוד יובל

 , זה כן1 ...0משנת  0יש שם  :צביקה צרפתי

עפ"י דו"ח בטיחותי  6..0ו א 4..1-0 מ...0-לא1 לא מ :לוי אהוד יובל

 שהוצג גם1 

האנטנות שבזק  1...0-בסדר1 אז אתה לא יודע1 יש היתר מ :צביקה צרפתי

ביקשה זה אנטנות בזק לשידור בזק בלבד1 לא אנטנות 

סלולאריות1 נקודה1 ואני לא אפסיק ואני אזכיר את זה כל 

פעם שאתה תזכיר את הסלולארי1 למרות זאת, במליאה 

אישור לבזק ולהקפיא כל ה להקפיא את הקיבלנו החלט
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 עומדים בזה1ואנחנו  .0אישור שיובא מחדש לרחוב רופין 

צריך גם לדעת מה קורה במדינת ישראל1 וצר לי,  אממה,

חבל לי שאני צריך פה, אנשים יודעים, אני בטוח שגם אתה 

 יודע רק נוח לך להפחיד אנשים1 

גולן  0.10החדשות עד מרץ קמו חברות חדשות1 החברות  

טלקום והוט מובייל פטורות, יש מה שנקרא בעגה 

, זה קופסאות של   .9על  .0המקצועית 'מתקני גישה'

פטורות עפ"י החלטת בג"ץ והנחיית היועץ המשפטי 

לממשלה פטורות מהיתרי בנייה1 זה הדבר היחידי שהם 

 פטורות1 ומה ששמו שם זה מתקני גישה1 

ר מנטרת ושומרת על ויתרה מזאת, המערכת שקיימת בעי 

אנחנו מצאנו איזה  התושבים כמו כיפת הברזל של פרץ1

פטנט והיא שומרת1 אז אני לא מבין עד כמה אפשר להפחיד1 

עד כמה לא לדעת את העובדות ולדבר1 אתה מדבר פה 

למצלמה1 אתה מדבר לאנשים1 אני סומך על העיתונאים, 

י אוהב תאמין לי, אני סומך על העיתונות הכפר סבאית1 אנ

אותה וסומך עליה1 ואני בטוח שהם רואים נכוחה את 

 הדברים האמיתיים1

ואני לא זורק פה סיסמאות1 אז ככה כמו שהבטחנו במליאה  

ככה זה מתקיים1 יתרה מזאת, אנחנו מקיימים שיחות, 

פגישות עם בזק1 יותר מזה, גם רוצים לדרוש, לבקש, לדרוש 

את כל התורן משם  אנחנו יכולים יש להם היתרים, להעביר

ולמצוא מקום חלופי1 אנחנו לא מחכים שאתה תשמור על 

 הציבור1 

לשמחתי, ההורים בבית ספר יצחק שדה בקשר איתי למרות  

הם בקשר, והם מקשיבים מייצג אותם, טוען שאתה שאתה 
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והם אינטליגנטיים והם מבינים, ואני שמח שיש אנשים גם 

דבר שמוכרים להם1 אינטליגנטים ולא מתלהמים, ולא מכל 

וכל עוד אני, ראש העיר מנחה  הם גם מאמינים במערכת1

אותי, אני אומר לכם שאנחנו לא נמצמץ ונשמור על 

 התושבים יותר ממה שאתה חושב1 

לכן אני חושב בעקבות מה שהסברתי פה, אני מבקש לא  

לכלול את ההצעה בסדר היום ולהסיר אותה1 תודה1 מי בעד 

 דר היום? להסיר את ההצעה מס

 לא, אני יש לי איזה שאלה1  אל:-אתי גן

 תודה1 אנחנו בהצבעה1  יהודה בן חמו:

 הנה1 אל:-אתי גן

עמירם, אמיר, איתן, ממה,  ארנון, שלי, צביקה, יהודה, :צביקה צרפתי

יעקב, יאיר, שמעון1 תודה, מי נגד? נפתלי, אתי, יובל1 מי 

 נמנע? אורן ואמיר1 תודה לכם1

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר  :193 מס' החלטה

 אנטנה ברח' רופין1
 

  בבקשה, שמעון1 :צביקה צרפתי

1  אל:-אתי גן 1  111 לדבר למכשירי גישה1 אם יש1

1 :צביקה צרפתי רגע, תני לי1 תאמיני לי, תרצי, אני יודע  אתי, תקשיבי

 דקות תקדישי,  9שאת לא אוהבת להיפגש איתי1 

 יפה אתה יודע? אתה הזמנת אותי פעם? מא אל:-אתי גן

 תבואי1 אני צוחק1 אני צוחק1  :צביקה צרפתי

1   אל:-אתי גן 1  אתה יש לך1

אתי, תאמיני לי, אני קצת למדתי על אנטנות סלולאריות,  :צביקה צרפתי

אם את רוצה אני מוכן כמה שצריך לשבת איתך ולהסביר 
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 לך, בסדר? 

 אלת1 כי תראה, נו, אז זה מה שאני שו אל:-אתי גן

1  :צביקה צרפתי  אז אני אסביר לך, אבל לא עכשיו

יודע1  אל:-אתי גן 111 שהוא לא   הציבור 

 אז אני אסביר לך1  :צביקה צרפתי

1  אל:-אתי גן 1  כאשר הוא יודע1

 אז אני אסביר1 תודה1 שמעון, בבקשה1  :צביקה צרפתי

לא מסבירים  ולא יודעים מה זה, פשוט מאוד1 למה אתם111  אל:-אתי גן

 לכם? אם זה נכון, 

 יובל, כדאי שתפתח את האוזניים קצת1 :שמעון פרץ

 

 1מחזיק תיק רווחה מינוי , בנושאשמעון פרץהצעה לסדר של  ד1

 

 שמעון, בבקשה1  :צביקה צרפתי

 כי אני הולך להפתיע אותך1 :שמעון פרץ

1  :לוי אהוד יובל  אל תיגע בי

ים, יהודה1 צרפתי אתה מפריע, אפשר לדבר? אתם מפריע :שמעון פרץ

 אני לא יכול לדבר1 

 בבקשה, שמעון1  :צביקה צרפתי

ההצעות  0היות והזזתם את כל תפקח טוב את האוזניים1  :שמעון פרץ

שלו לסדר מסדר היום, אני מזיז את ההצעה לסדר שלי 

 9מסדר היום בגלל דבר אחד1 אילו הייתי יודע שסעיף 

 מופיע, 

 ציע אותה, תציע אותה1 לא, ת :צביקה צרפתי

סותר לי את ההצעה  9לא, מופיע, לא, לא, בגלל שסעיף  :שמעון פרץ

ואני רואה שהולכים למנות יו"ר ועדת הרווחה, אז אני 
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 מציע, 

 הצעת שיהודה יהיה, אם אני מבין נכון1  אורן כהן:

אני רוצה שיהודה יהיה, כן, אין לי שום בעיה1 אבל הולכים  :שמעון פרץ

למנות1 אנחנו נמנה את יהודה1 הנה, אני ממנה את עכשיו 

 יהודה1 אין לי בעיה1 

 נתמוך בזה1 בבקשה1  אורן כהן:

 אז הנה1  :שמעון פרץ

???: 1  111 הצעה שכתבתי

אתה משתתף בישיבה בתור  סליחה, אתה משתתף בישיבה? :לוי אהוד יובל

 מה?

תי מאתי זה אחד הסיבות גם שהורדתי אותה מסדר כי קיבל :שמעון פרץ

 גן אל פה הפרופסורית לפועל הפשוט, 

 די, שמעון1  :צביקה צרפתי

את הדברים הנוכחים שהיא אמרה עליי, אז אני מעדיף לא  :שמעון פרץ

 לדון בדבר שכתבתי1 
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ע"ח תמיכות דמות מקתודה1 סעיף שלישי על סדר היום  :צביקה צרפתי

 צבי, בבקשה1  1סבא-לעמותת הפועל יואב ובית"ר כפר

רגע, אבל בגלל ההצעה שלך הסירו הצעה של הירוקים, דרך  אורן כהן:

 אגב, אז אתה בא לפה ומסיר את ההצעה של עצמך? 

1  :צביקה צרפתי  בבקשה, צבי

זכותי1 לדון זה זכותי1 זה הזכות שלי, מה אתה, מה אתה  :שמעון פרץ

  תקבע אם אני אדון או לא אדון בהצעה שלי?

רגע, אתה מציע הצעה, הוציאו הצעה אחרת מסדר היום,  אורן כהן:
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 ?11  ואז אתה בא ואומר שאתה לא1

 אז אמרו לו להסיר אותה,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 )מדברים ביחד( 

 סליחה, קראת את ההצעה לסדר?  :שמעון פרץ

 בטח1  אורן כהן:

הולך להשתנות, מה  9על הרווחה1 הרווחה וסעיף  מה? :שמעון פרץ

1  הבעיה?  אני לא מבין

 ידעו את סדר היום מראש1  אל:-אתי גן

אני אין לי סדר יום1 אני לא מקבל1 אין לי מייל ואין לי  :שמעון פרץ

 מחשב, אמרתי לך1 

 מדהים1 שמעון, מדהים1  אורן כהן:

 לא קיבלתי1  :שמעון פרץ

11 למרות  אל:-אתי גן  שאני יודעת1

 )מדברים ביחד( 

 בבקשה, צביקה1  :צביקה צרפתי

לתת מקדמות על כמו בשנים הקודמות גם השנה התבקשנו  :צבי אפרת

כפי שנתנו בשנים קודמות, וגם  0.10חשבון תמיכות לשנת 

בשנה שעברה1 לפני ועדת התמיכות מספר רב של בקשות 

עצה1 יש והמלאכה עוד מרובה עד לאישור כל התמיכות במו

עמותות שמבקשים לקבל מקדמה1 שתי עמותות הפועל 

על בסיס  09%בכדורעף ביקשו מקדמה, המקדמה היא 

1 0.10-ההקצבה שניתנה להם, התמיכה שניתנה להם ב

ו ...,190והמספרים לכדורעף:  שקל1  ...,.16-שקל 

 שקל1  66,269ולכדורגל בית"ר 

  מועדות הכדורגל לא ביקש מקדמות? :יאיר אברהם

תודה, לא1 הם גם לא יכולים1 תודה1 מי בעד לאשר את  :צביקה צרפתי
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 ההצעה כפי שהיא, 

רגע, אני מחכה רגע לשאול משהו1 האם יש עמותות נוספות  אורן כהן:

 שביקשו מקדמות? אף עמותה לא ביקשה? 

 זו היחידה1  :צביקה צרפתי

ן האם אתה יכול לנצל את המעמד הזה ולתת איזה עדכו אורן כהן:

  קצר לגבי הפועל כפר סבא, מה קורה?

 יש דברים שאי אפשר לפרסם1  יהודה בן חמו:

 ובכל זאת את מה שאפשר1 אורן כהן:

  זה רשות ציבורית, לא מפרסמים פה1 :לוי אהוד יובל

 פשיטת רגל, נו1 בקיצור1  :שמעון פרץ

 תודה1 מי בעד לאשר את ההצעה כפי שהוצגה ע"י צביקה,  :צביקה צרפתי

 פה אחד1  :עון פרץשמ

 את המקדמות על חשבון התמיכה1 אמיר, ארנון, אורן,  :צביקה צרפתי

 זה לא פה אחד1  יהודה בן חמו:

ארנון, שלי, צביקה, יהודה, עמירם, ממה, יובל, יעקב  :צביקה צרפתי

נגד? מי נמנעים? נגד אין1 נמנעים: נפתלי, אמיר,  ויאיר1 מי 

 איתן1 תודה1 

ליטים לאשר מקדמות ע"ח תמיכות לעמותת הפועל מח :191 מס' החלטה

 סבא1-יואב כדורעף ובית"ר כפר
 

משכר  99% –עדכון שכר עובדים סטטוטורים: גזבר הרשות העלאה ל  11

 משכר מנכ"ל1  91% –מנכ"ל ומהנדס הרשות, העלאה ל 

 

סעיף הבא על סדר היום: עדכון שכר בכירים1 בבקשה,  :צביקה צרפתי

, בואי תתקרבי אושרת גני גונןזה? מי מציג את  אשל1

 אלינו1 
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גונן שאנחנו רוצים לעדכן את יש לנו שני עובדים סטטוטוריים  :אושרת גני 

 השכר שלהם, מהנדס העיר, 

 לעדכן או לעלות?  :לוי אהוד יובל

  לעדכן שכר, :אושרת גני גונן

1 :לוי אהוד יובל   מה זה לעדכן

גונן  זה לעלות1 :אושרת גני 

 לעלות? בואי נגיד לעלות1  :לוי אהוד יובל

גונן  כן1 אני אגיד לך למה זה נקרא לעדכן1 בסדר?  :אושרת גני 

 לעדכן כלפי מעלה1  :עמירם מילר

גונן אני מדברת על שני  %1.1שכר סטטוטורי נקבע בטווח של  :אושרת גני 

בעלי תפקידים כאן, על גזבר הרשות המקומית ועל מהנדס 

ם נקבע עפ"י חוזר מנכ"ל הרשות המקומית1 השכר שלה

1 כאשר כל 99%-ל 29%במשרד הפנים1 הוא נקבע בין 

1 הם 9%-שנתיים עד פעמיים ניתן להעלות את השכר ב

עומדים בדיוק, עומדים מעבר לשנתיים שחלפו מאז שעודכן 

 שכרם1 

ו   .1-מדובר על אחד שנמצא, על ארז שהוא כבר שנתיים 

גיא שנמצא , ומדובר על ש29%-חודשיים בשכר שלו ב

ו , %.9-חודשים בשכר הקודם שלו1 שגיא היה ב 0-שנתיים 

, זה המכסימום שהוא יכול 99%-אנחנו רוצים לאשר אותו ב

 29%-להגיע אליו בטווח1 וארז אנחנו רוצים לאשר אותו מ

 1 זהו1 %.9-ל

 פה אחד1   :שמעון פרץ

 מה נהוג ברשויות אחרות?  :יאיר אברהם

 1 דיון1 רגע, דיון :לוי אהוד יובל

גונן  ככה בדיוק1 ככה בדיוק1  :אושרת גני 
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רגע, אני רוצה להתייחס1 מדוע, קודם כל מדובר בעובדים  אורן כהן:

מצטיינים ואני מברך כל העלאת שכר לכל עובדי העירייה1 

מדוע לא  פשוט וקל1 אבל אם כבר מעלים ולא מעט כסף,

להתחיל ברף התחתון של עובדי שכר המינימום, ולעשות 

  הרבה משפחות מרוצות?

גונן אורן, השכר בעירייה נקבע ע"י משרד הפנים1 מבנה השכר  :אושרת גני 

תפקיד שהם מתח לו יש נקבע במשרד הפנים1 כל תפקיד 

קובעים ואנחנו מיישמים1 אין לנו כאן אוטונומיה לבחור 

איזה דירוג יהיה לבעל תפקיד בהגדרה שנקבעה ע"י משרד 

הדרגות שלו הוא כך  מתחשפקח  הפנים1 משרד הפנים קבע

 וכך, 

1  אורן כהן: 1  בדיוק כמו מנהל1

 )מדברים ביחד( 

 אז למה לא להתחיל דווקא בהם?  אורן כהן:

גונן  וכך בדיוק נקבע, :אושרת גני 

 11 צריך אישור מועצה1  :צביקה צרפתי

גונן  וכך בדיוק אורן, וכך בדיוק נקבע, ששכר הבכירים,  :אושרת גני 

 הם לא צריכים אישור מועצה, הרגילים1  :תיצביקה צרפ

גונן 1 99%-ל 29%הסטטוטוריים שאני מדברת עליהם הוא בין  :אושרת גני 

אני אתן לך דוגמא מקבילה, בהסכם הקיבוצי, בהסכמים 

נניח אם עובד, נניח סייעת ש  מתחקיבוציים בדירוג ודרגה, 

, אז היא תקבל לפי פרק זמן קצוב 9-0הדרגות שלה הוא 

, אחרי שנתיים 6קבע, אחרי שנתיים היא יכולה לקבל שנ

ואנחנו פלוס1  0, ובסוף היא יכולה לקבל 0היא יכולה לקבל 

 עושים את זה עם כל העובדים בהסכמים הקיבוציים1

מכסימום, ושם אנחנו  %.1בחוזה אישי נקבע טווח של  
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נדרשים לאשר את זה במשרד הפנים1 אנחנו קיבלנו אישור 

בתפקידים סטטוטוריים אנחנו נדרשים  ממשרד הפנים1

 לאשר את זה גם במועצת עיר1 ויתר התפקידים אנחנו לא, 

 בלבד1  :עמירם מילר

 מה המונח השנתי של התוספות האלה?  :???

גונן  , 9%אנחנו מדברים על  :אושרת גני 

 בכסף1 :???

 ערך נומינאלי, כמה זה? אבסולוטי,  :לוי אהוד יובל

 מנכ"ל1 מ 9% יהודה בן חמו:

 , משהו כזה1 01כמה שכר מנכ"ל?  :אשל ארמוני

 )מדברים ביחד( 

גונן  בחודש1  ..1,6זה  :אושרת גני 

אני מצטרף לדעתו של אורן כהן, שאמר שאם כבר יש  :לוי אהוד יובל

 אפשרות אז לשמח יותר אנשים, אני חושב שהייתם יכולים, 

111 בהסכמים הקיבוציים, זה ל :צביקה צרפתי א שייך בכלל1 מה זה אנחנו 

 שייך? 

גונן ,  :אושרת גני   אורן, כנראה שלא הבנת את ההסבר שלי

1  :עמירם מילר  הוא הבין, הוא הבין

 אין לך סמכות לעלות דרגה את פקחי העירייה?  עו"ד איתן צנעני:

גונן  לא, לא, לא,  :אושרת גני 

 ר1יש לה סמכות, היא רק לא צריכה את אישור מועצת העי אורן כהן:

 זה לא קשור למועצה אבל1  :עמירם מילר

 דרגות1 מתחהיא אמרה לך שיש  יהודה בן חמו:

 לא, זה לא מה שהיא אמרה1  אורן כהן:

 זה מה שהיא אמרה1  יהודה בן חמו:

 לא, היא לא אמרה את זה1  אורן כהן:
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גונן מה שאמרתי לאורן ואני אומרת גם לך, אנחנו מעלים לכל  :אושרת גני 

 העובדים, 

 הנה, עכשיו אני חותם על דרגות, נו מה1  יהודה בן חמו:

גונן שנתיים בהסכמים קיבוציים זה אוטומטית1 הם מקבלים כל  :אושרת גני 

הם  9-0שיש להם העלאה בטווח שלהם1 אם הטווח הוא 

 .2-1פלוס1 אם הטווח הוא  0-יקבלו כל שנתיים עד שיגיעו ל

רואים את זה, הם יקבלו, ככה כל העובדים1 רק שאתם לא 

אנחנו לא מגיעים לאשר את זה כאן1 זה בשוטף1 זה קורה 

תח הדרגות שנקבע מבשוטף1 כל עובד שכרו מעודכן לפי 

 במשרד הפנים1

כ :יאיר אברהם  1 ...,.4-זה גם עלות כוללת של 

גונן  אנחנו באים לאשר כאן את השכר של הסטטוטוריים,  :אושרת גני 

גני תודה  :צביקה צרפתי  1 גונןאושרת 

אני רוצה לומר משהו, אין ספק ששני העובדים מצטיינים  אל:-אתי גן

1, אני יכולה  11 בתפקידם, על הגזבר לפחות אני איתו יותר 

להגיד שלא רק שהוא עובד הרבה אלא היה מגיע לו כבר 

1 סגן והכל, ולא עושים את  לפחות שני עוזרים, במיוחד ש11

, הוא לא %..1לו זה1 והוא לא יוכל לעבוד גם אם תתני 

 ביממה ולעשות את עבודתו נאמנה1  04-יוכל לעבוד יותר מ

 שעות1  09הוא דווקא עובד  יהודה בן חמו:

אבל מצד שני, תראי, מה שאת אומרת לגבי כלל עובדי  אל:-אתי גן

העירייה, עובדה שכל שנה יוצאים דו"חות ויש עיריות שאם 

להם, אז  רוצים לצ'פר, לפצות אנשים על עבודתם ולתת

נותנים בכל מיני דרכים אחרות כי עובדה שבעיריות השכר 

הוא לא אצל כולם אותו דבר1 אז פה נכנס האלמנט שדווקא 

עכשיו, ודווקא בגלל שאנחנו צריכים ואמורים לאשר את 
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זה, זה קצת טעם לפגם של הכי בכירים מאשרים להם, איך 

כנראה אמר יאיר, אני לא יודעת אם עשית את זה נכון אבל 

נוסף לשנה1 נראה לי שהיה צריך ליד זה לתת קצת  ...,.4

 מעבר, 

 נותנים1  :צביקה צרפתי

 קצת למצוא, לפצות את העובדים הרגילים,  אל:-אתי גן

? אבל עושים את זה בשוטף, זה -אבל למה אתם חושבים :צביקה צרפתי

 נעשה בשוטף1 

גות האלה אם תח דרגות, ובדרמתשמע, אני יודעת מה זה  אל:-אתי גן

את תיקחי את הסייעת, אז אם אני זוכרת טוב ההפרש זה 

שקל בין דרגה לדרגה1 אז אנחנו  .4שקל לחודש או  .0אולי 

 על דברים שהם אחרים1 מדברים 

 אבל לא העירייה מחליטה על הדברים האלה1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 העירייה יכולה לתת1 אני רוצה להגיד לך,  אל:-אתי גן

 טוב, תודה1  :יקה צרפתיצב

גונן אתי, אני לא יודעת מה קורה ברשויות אחרות, אני יכולה  :אושרת גני 

תח שהוגדר לנו מלהגיד שכאן אנחנו מקפידים לעבוד לפי ה

תח הזה בהתאם מע"י משרד הפנים1 כשלא עובדים לפי ה

לתפקיד עצמו, מגיעים לחריגות שכר ואנחנו לא רוצים 

 נים בדיוק לפי מה שמותר לנו לתת1 נותלהגיע לזה1 אנחנו 

 תודה1  :צביקה צרפתי

 ואתי יודעת את זה, רק היא עושה פעולה דמגוגית1  :עמירם מילר

תודה1 אני רוצה להעמיד להצבעה את עדכון השכר של גזבר  :צביקה צרפתי

 הרשות1 

 אתה חושד בכשרים1  יהודה בן חמו:

 לא, לא, אני לא חושד בכשרים1  :עמירם מילר
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אפשר לעבור להצבעה? אני רוצה להעמיד להצבעה את  :צביקה צרפתי

 השכר של הגזבר, אפשר את שניהם ביחד כמו שמופיע פה? 

 לא1 כל אחד לחוד1  אל:-אתי גן

ל :צביקה צרפתי  משכר מנכ"ל, מי בעד?  99%-אוקי1 גזבר הרשות, העלאה 

 פה אחד1  :לוי אהוד יובל

צביקה, יהודה, עמירם, אמיר, איתן, אמיר, ארנון, שלי,  :צביקה צרפתי

יובל, אביטל, יאיר1 מי נגד? 1   ממה,  מי נמנע? אתי ונפתלי

 תודה1 ואורן, סליחה1 

את שכר הגזבר, שגיא רוכל,  %9 –מחליטים להעלות ב  :199 מס' החלטה

 משכר מנכ"ל1 99%ולהעמידו על 
  

ל :צביקה צרפתי  %.9-מי בעד העלאת השכר למהנדס הרשות, העלאה 

 משכר מנכ"ל1 מי בעד? 

 ? 99%למה לא  :לוי אהוד יובל

אמיר, ארנון, שלי, צביקה, יהודה, עמירם, אמיר קולמן,  :צביקה צרפתי

נגד? אין1  איתן, ממה, יובל, שמעון, יעקב אביטל, יאיר1 מי 

 מי נמנע? אתי, אורן ונפתלי1 תודה1 

ר, ארז את שכר מהנדס העי %9 –מחליטים להעלות ב  :/19 מס' החלטה

 משכר מנכ"ל 91%אייזנר, ולהעמידו על 
 

מינוי יו"ר לוועדות הבאות: ועדת הנחות מארנונה, ועדת רווחה וועדה  91

 להנצחת נפגעי פעולות טרור1

 

הסעיף הבא אני רוצה קודם כל לפתוח ולהגיד תודה1 ממה  :צביקה צרפתי

להחליפו חבר הסיעה שלנו פנה במכתב לראש העיר וביקש 

בהן הוא מכהן, אני רוצה להודות לממה על בוועדות 
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השירות הטוב שהוא עשה בשנה וחצי שהוא היה חבר 

בוועדות1 ולהציע את ההצעה הבאה: מינוי ליו"ר ועדות 

ליו"ר את הגב' שלי  -הבאות: ועדה להנחות מארנונה 

את ראש העיר, יהודה בן חמו1  -עמרמי בוזגלו1 ועדת רווחה 

את שלי עמרמי  -פעולות טרור ועדה להנצחת נפגעי איבה ו

 בוזגלו1 

מי בעד ההצעה? אמיר, ארנון, שלי, צביקה, יהודה, עמירם,  

נגד?  אמיר קולמן, איתן, ממה, יעקב אביטל, שמעון1 מי 

 ? -יאיר1 יאיר אברהם אתה 

 אני נמנע1  :יאיר אברהם

 נמנע1 מי נגד? נפתלי, אתי1 אורן, יובל ויאיר1 תודה1  :צביקה צרפתי

 כדלקמן:מינויי יו"ר ועדות  מאשרים :197 מס' ההחלט

 בוזגלו-עו"ד שלי עמרמי –יו"ר ועדת הנחות מארנונה 

 ראש העיר מר יהודה בן חמו1 –יו"ר ועדת הרוווחה 

 בוזגלו-עו"ד שלי עמרמי –לות איבה וטרור ויו"ר הועדה להנצחת נפגעי פע
 

כניסתה  סליחה, יש לי הערה, אני מברך את שלי לרגל :עמירם מילר

לתפקיד של יו"ר ועדת הנחות1 אני רוצה לבקש משלי לבדוק 

ן את הנושא של המשפחות החד הוריות, כפי שהוא ולתק

עלה בפרוטוקול הוועדה האחרון שטרם אושר במועצת 

 העירייה, ולהעמיד דברים על קדמותם1 תודה1 

 תודה1  :צביקה צרפתי

חושבת שנעשה קצת אני רוצה להעיר על זה משהו, שאני  אל:-אתי גן

עוול פה לממה1 במיוחד בהצעה לסדר שהוגשה והוסרה 

במזל1 אבל אני חושבת שאני לפחות, במגעים שהיה לי 

בוועדות שהייתי יחד איתו, אני חושבת שהוא עשה את 
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 עבודתו מעל ומעבר1 

 ציינתי את זה1  :צביקה צרפתי

 נאמר1 נאמר1  :אברהם שיינפיין

 מעל ומעבר1  אל:-אתי גן

1 :מירם מילרע  אבל הוא שיבח אותו

לא, יש הבדל בין נאמר, לבין מעל ומעבר כי היתה פה גם  אל:-אתי גן

השמצה, אם תסתכל בהצעה לסדר היום1 אני חושבת שהוא 

 רץ, 

 אני לא הסתכלתי בהצעה לסדר1  :צביקה צרפתי

1  אל:-אתי גן 1  והוא עשה את זה ימים ולילות1 וועדת הנחות1

 י, תודה1 את :צביקה צרפתי

אני לא מבינה, למה? אתם לא יכולים לפרגן לבן אדם?  אל:-אתי גן

תבדילו בין הפוליטיקה לבין מה שהוא עשה1 ואני חושבת 

11 שתי מילים שהבן אדם עשה וצריך להגיד לו יותר מ 1 

 לעניין1 אני חושב שמה שאת עושה עכשיו זה פוליטיקה לא  :צביקה צרפתי

 לא עושה פוליטיקה, זה בדיוק זה1לא1 לא1 אני  אל:-אתי גן

 זה פוליטיקה נטו1 זה נטו פוליטיקה1  :צביקה צרפתי

 בדיוק זה1  אל:-אתי גן

 אבל לא משנה1  :צביקה צרפתי

 ממש לא פוליטיקה1 ממש1  אל:-אתי גן

צביקה, זה לא פוליטיקה1 כל מה שהיא אומרת, היא  עו"ד איתן צנעני:

 צודקת1 

 א1 ממש לא1 ממש ל אל:-אתי גן

 ממש לא בסדר1-השמיצו את ממה, ממש עו"ד איתן צנעני:

 1 תקשיב, אני אמרתי שאני מודה לו והוא עשה עבודה טובה :צביקה צרפתי

1  אל:-אתי גן 1  הוא רץ והוא1
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111 לא יודעים מה הוא אומר לו כש אורן כהן: הוא משבח את ממה, 

בחדרים סגורים, זה לא פוליטיקה1 אבל עכשיו שהוא משבח 

 בסדר1 כשהיא משבחת זה כבר פוליטיקה1  זה

 מעל ומעבר1 הוא עשה מעל ומעבר1  אל:-אתי גן

 אולי אני יודע1 אני לא רוצה להגיד לך מאיפה אני יודע1  אורן כהן:

 111 מקליט?  אתה :צביקה צרפתי

 אני לא רוצה להגיד לך מאיפה אני יודע1 אורן כהן:

1  :צביקה צרפתי 1  שתלת לי פה1

אתה עלול להיות במבוכה1 אולי אתה זה שמדליף לי  אורן כהן:

 מהישיבות האלה? אולי אתה, מה אתה אומר על זה?

 שתלת לי פה הקלטה?  :צביקה צרפתי

 לא, צביקה אולי אתה מדליף? מה אתה אומר? אורן כהן:

 111 תתאפסכדאי מאוד ש :צביקה צרפתי

 אז אני אומר לך שאתה לא יודע1  אורן כהן:

 טוב, תודה רבה1  :צביקה צרפתי

 אני לא רוצה להביך אותך פשוט1  אורן כהן:

עזוב נו, יאללה, התחלת עם ההבכות, אתה מביך את ראש  :צביקה צרפתי

 העיר, מביך אותי1 את כולם אתה, 

 ראש העיר אני לא מביך1  אורן כהן:

 בינתיים אתה מביך את עצמך,  :צביקה צרפתי

 לא מביך את ראש העיר1  אורן כהן:

 בזה שלך אתה מביך את עצמך1 אשל, בבקשה1  :ביקה צרפתיצ

1  אל:-אתי גן 1  ערים תאומות? ועדת 1

  אף אחד לא רצה לקחת את זה1 עו"ד איתן צנעני:

ולא אתן לו  ככל שאני אוכל אני אחזק את ראש העיר אורן כהן:

 למעוד, בניגוד אליך1 
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 1 1111ביצוע החלטות מועצה לשנת  -דיווח  1/

 

 אשל, בבקשה1  :רפתיצביקה צ

 אני לא אאפשר לראש העיר למעוד1  אורן כהן:

 )מדברים ביחד( 

 זה לא יחזור1  ...,.09אבל אירוע אחד של 111  אל:-אתי גן

 דיווח על ביצוע, בבקשה אשל1  :צביקה צרפתי

דיווח על כמתחייב, אז אנחנו מגישים במועד בתום השנה  :אשל ארמוני

החלטות,  .2-קצת יותר מביצוע של החלטות המועצה1 

1 היו מספר החלטות1 תראו, רוב 02משהו כזה1  1 ובחלק מה11

ההחלטות הם החלטות של ביצוע מיידי, וחלק מההחלטות 

הם החלטות לביצוע1 וכפי שאתם רואים אז יש פה ביצוע 

111 מה שנקרא, ובזה מסתיים  מלא של החלטות המועצה 

 הדיווח1 

 תודה רבה1  :עמירם מילר

 תודה1 הישיבה נעולה1  :צרפתי צביקה

1  אורן כהן: 1  רגע, אני רוצה1

 הישיבה נעולה1 תודה1  :צביקה צרפתי

   רגע אבל, מה הישיבה נעולה? שנייה, מה זה הדבר הזה? אורן כהן:

  

 

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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 11611613ריכוז החלטות מועצה מיום 
 
 

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר מסירת דוח איכות  :191 מס' החלטה

 הסביבה לגני ילדים הסמוכים למפעל קניאל, מסדר היום1 

 
מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר  :193 מס' החלטה

 אנטנה ברח' רופין1

 
מחליטים לאשר מקדמות ע"ח תמיכות לעמותת הפועל  :191 מס' החלטה

 סבא1-ר כפריואב כדורעף ובית"

 
את שכר הגזבר, שגיא רוכל,  %9 –מחליטים להעלות ב  :199 מס' החלטה

 משכר מנכ"ל1 99%ולהעמידו על 

 
את שכר מהנדס העיר, ארז  %9 –מחליטים להעלות ב  :/19 מס' החלטה

 משכר מנכ"ל 91%אייזנר, ולהעמידו על 

 
 מינויי יו"ר ועדות כדלקמן: מאשרים :197 מס' החלטה

 בוזגלו-עו"ד שלי עמרמי –הנחות מארנונה  יו"ר ועדת

 ראש העיר מר יהודה בן חמו1 –יו"ר ועדת הרוווחה 

 בוזגלו-עו"ד שלי עמרמי –לות איבה וטרור עויו"ר הועדה להנצחת נפגעי פ
 

 


