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 עיריית כפר סבא
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 אש העיר ר  הודה בן חמו               י  שתתפים:מ

 סגן ומ"מ ראש העיר  צביקה צרפתי 

 סגן ראש העיר  עמירם מילר 

  סגן ראש העיר  ו"ד איתן צנעניע 

 שנה לראש העירמ איציק יואל 

 חבר המועצה יעקב אביטל 

 חבר המועצה יא בן גלג 

   חבר המועצה "ר אמיר גבעד 

  חברת המועצה אל-אתי גן 

 חבר המועצה עו"ד נפתלי גרוס  

 חבר המועצה אורן כהן   

 חבר המועצה אהוד לוי יובל 

 חבר המועצה ארנון לוי   

  ברת המועצהח בוזגלו-עו"ד שלי עמרמי 

 חבר המועצה רץון פשמע 

 חבר המועצה ש"ד"ר בוקי צי 

 חבר המועצה אמיר קולמן 

 חבר המועצה אברהם שיינפיין )ממה( 

  

 חבר המועצה  יאיר אברהם :                             חסרים

  

 מנכ"ל העירייה  אשל ארמוני    :                               וכחיםנ

 גזבר העירייה שגיא רוכל  

 יועצת משפטית  ד בתיה בראףו"ע 

 יועץ משפטי ו"ד אלון בן זקןע 

 מבקר העירייה  דוד תורג'מן 

 ע/מנכ"ל מיכל טל  
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 833331383 -מן המניין  שיבת מועצהי

 

 :דר היוםסעל 

 :שאילתות 83

 .ותחדהגדלת הוצאות ביול מיושאילתא בנושא  א.

קום הרב מינוי הרב יניב כהן כרושם נישואין במשאילתא בנושא  ב.

 דשא.

 שינוי תאריך מרוץ כפר סבא.שאילתא בנושא  ג.

שאילתא בנושא הכנסות בגין חתימה על הסכם כספי חלף היטל  ד.

 השבחה.

 שאילתא בנושא הקצאת קרקע ציבורית למלב"י. ה.

שאילתא בנושא העברת חוב ארנונה מהבעלים ודרישתו לאחר  ו.

 שנים.

 רטגיה".שאילתא בנושא פעילות "פילבסקי אסט ז.

 שאילתא בנושא חוקיות הקצאת קרקע למלב"י. ח.

 

 :הצעות לסדר 13

 .13תמ"א   -הצעה לסדר  א.

 אנטנות מעל בי"ס יצחק שדה ואורט. -הצעה לסדר  ב.

סיווג מעצבי שיער כבעלי מלאכה לעניין תשלום  -הצעה לסדר  ג.

 ארנונה.

 חוק הדגל בכפר סבא. -הצעה לסדר  ד.

 .1./0.ה ביום ת כספים מישיבתאישור החלטות ועד .1

 .31/11/13שמות מיום אישור פרוטוקול ועדת  .4

 אישור עבודה נוספת לעובדת עירייה. .5
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 שאילתות3 83

 

הגדלת הוצ' ביול מיוחדות בשווי בנושא  אהוד יובל לוישאילתא של  א3

 116386833 -מיליון ש"ח ופרסום תמוה, הוגשה ב 

 

ילה פי  חמש את הוצאותי הואיל ועיריית כפר סבא הכפ" 

לבולים נותרה תעלומה לגבי מטרת הפרסום שידוור לציבור 

 והכל בלי קשר לבחירות המוניציפליות הקרבות. כמובן.

, חצי שני של שאילתה שעליה סירבה הנהלת   , שוב  להלן 

כל השאלות מתיחסות להוצאות הפרסום  –העיר לענות 

 :  3.11-3.13בשנים 

ות הפרסום של כל מחלקות העירייה מהו פרוט הוצא   .1

 . 3.11,3.13בשנת 

נא לצרף העתק  –מהו פרוט המהות להוצאות    .3

.  מהכרטסות השונות במחלקות השונות 

נא לפרט בנפרד את כל ההוצאות לפרסום שקשורות    .1

בקשר ישיר או עקיף למר פילבסקי , ישירות  או דרך 

 רייה.כל גופי הפרסום מטעמו הפועלים עבור העי

4.    ?  מה חלקו של מר פילבסקי בהוצאות הביול 

הואיל וזכייתו של מר פילבסקי כמתמודד יחיד במכרז 

 הפרסום נעשתה בנסיבות מיוחדות :

אודה לפרוט הוצאות דיוור, קמפיינים, נאומים או כל    .5

 סעיף אחר בניפרד . 

נא צרף דיווח על פי הדין לכל העבודות שנמסרו  ללא    .6

סכם הספציפי לאותה הזמנה התקבל בהחלטה שהה



   11.1.3.11 4 מועצה מן המניין 

 מיוחדת של המועצה. 

** הזמנות אלה חייבות בדיווח  שוטף על פי הדין לועדת 

 כספים, דיווח שלא בוצע בקדנציה הזאת מעולם.

 ועוד בנושא זה :

האם חוזר הארוע שקרה למאירה חיון ועיריית כפר    .0

יה סבא מתיימרת לנהל את העיתונאות המקומית בהתנ

של פרסומים? )ראה תשובות המנכ"ל המנכ"ל בעניין 

 מאירה חיון( . 

כמה מודעות ובאיזה שווי מפרסמת העירייה בעיתון    .3

 העיר של רשת שוקן? -ירוק

ז. האם מי מעובדי העירייה וספקיה )אם תאמר במקרה    .1

זה שהדוברת איננה עובדת העירייה, אלא שהנה חלק 

( מחברה קבלנית , ספקית ש זכתה במכרז לדוברות 

הוסמך או נידרש על ידי הנהלת העירייה לתבוע 

יחס לאופוזיציה או ימהעיתונות המקומית לא להת

 לכתבות שאינן מחמיאות להנהלת העירייה? 

 האם שוב הופרחו האיומים שהופרחו כנגד עיתון ירוק, ..1

יחזרו הודעות המנכ"ל על צמצום מודעות כנגד 

העיתונים והעיתונאיות שמכסות מקומונים וכנגד כלל 

שמע ל"אתיקה" ולמעשה יאת כפר סבא, תוך דרישה לה

 כנע לתכתיביו ?ילה

 -חלוקת הכספים לפרסום בין אמצעי המדיה השונים  .11

? נא  3.13כיצד היא נקבעת ומהי החלוקה השנתית ב 

 "ונטית .וצרף כרטסת הנהח"ש רל
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 :תשובת ראש העיר 

 .43..1,666,41 – 3.13בשנת  01.13.,1,550 –3.11בשנת  .1

במידה והמבקש ירצה יוכל להגיש בקשה לעיון והוא  .3

 יוזמן לעיין בחומר כפי שעשו זאת חברי מועצה אחרים.

 .3ראה סעיף  .1

 לא ברורה השאלה. .4

 .3ראה סעיף  .5

עמודים בממוצע בשבוע בסכום  3 -בשאילתה: כ 3לסעיף  .6

 ש"ח....,1 –של כ 

 .3.13מפורט בתקציב  .0

ביקשתי את הסכומים שיצאו דרך פילבסקי, סליחה, אני  :לוי אהוד יובל

 והוצאות ביול ואני מצטער מאוד לראות, 

 אין הוצאות ביול דרך פילבסקי, אז מה, יתנו לך מה שאין?  :צביקה צרפתי

 סליחה, לא, לא, לא,  :לוי אהוד יובל

 אלה הנתונים.  :צביקה צרפתי

עירייה מוציאה פרסומים. הביול לא, לא, לא. יש ביול שה :לוי אהוד יובל

 .. . פרסומי. ואני רוצה. ., הביול הוא ברוב ה.. .. הוא לא 

 לעירייה. ...כמה מהכספים האלה עברו דרך בן אדם מסוים

 אוקי, תודה. תודה.  :צביקה צרפתי

אני רק קובע סליחה, לא, אני עוד לא שאלתי את השאלה.  :לוי אהוד יובל

 את העובדה שאתה מתחמק.

לא, אז תשאל שאלה, אל תקבע עובדות. תשאל, כי זו שאלת  :ה צרפתיצביק

 המשך, 

עכשיו, אם אני אומר סליחה, אבל זה המבוא לשאלה שלי.  :לוי אהוד יובל

ואם אני מבקש מכם מסמכים,  שאתם לא מביאים את זה,



   11.1.3.11 6 מועצה מן המניין 

אני שואל איך ואני מבקש לצרף כרטסת הנהלת חשבונות, 

האם אנחנו צריכים  אני שואל למה לא עשיתם את זה.

לאיים עליכם בבית המשפט, האם בלי זה אתם לא יכולים 

לספק הנהלת חשבונות? יש לכם משהו להסתיר בהנהלת 

 חשבונות?    

 שאלה אחת. שאלתת המשך זה אחת.  :צביקה צרפתי

 ות?ניש לך משהו להסתיר בהנהלת חשבו :לוי אהוד יובל

כ"ל, כתב בתשובה גם, אתה אין מה להסתיר, אמר לך המנ :צביקה צרפתי

 יכול לבוא לבקר, 

 אני לא צריך לבוא, הוא חייב למסור לי את זה.   :לוי אהוד יובל

 תודה.  :צביקה צרפתי

 סליחה, אדוני המנכ"ל, יש פה יועצים משפטיים, :לוי אהוד יובל

 תודה.  :צביקה צרפתי

פטי, כשאני סליחה, לא, לא, אל תודה לי. אדוני היועץ המש :לוי אהוד יובל

 א' הוא חייב למסור לי חומר? .14מבקש לפי 

 , בוקי צ'יש לא נמצא, 3שאילתא  :צביקה צרפתי

 הוא חייב למסור לי חומר או לא? :לוי אהוד יובל

 ... לפרוטוקול.  :צביקה צרפתי

סליחה, הוא חייב  סליחה, הוא חייב למסור לי חומר או לא? :לוי אהוד יובל

 למסור לי חומר או לא?

.  :צביקה צרפתי . .  שאלה 

סליחה, אני שאלתי את היועץ המשפטי ואתה לא תדלג  :לוי אהוד יובל

 עליי.

.  :צביקה צרפתי . .  אתה 

. :לוי אהוד יובל  סליחה, אתה לא תדלג עליי, יש חוק ואתה לא תדלג. חוצפן

גל,  :צביקה צרפתי  שאילתא של גיא בן 
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הוא חייב למסור להנהלת אני מבקש, הנהלת חשבונות,  :לוי אהוד יובל

 חשבונות או שהוא יכול לחייב אותו לבוא למועצה.

. :צביקה צרפתי .  בנושא.

 חוצפה.  סליחה, יש פה חוק או אין פה חוק? :לוי אהוד יובל

 ... יובל.  :עמירם מילר

 חוצפה. אתה מדלג על החוק. :לוי אהוד יובל

 ואתה לא חוצפן? :עמירם מילר

 שה. שגיא, בבק :צביקה צרפתי

 אני לא חוצפן. אני דורש את קיום החוק. :לוי אהוד יובל

 

הכנסות בגין חתימה על הסכם חלף שאילתא של גיא בן גל בנושא  3ד

 806313 -היטל ההשבחה, הוגשה ב 

 

על כספי חלף  13בתום סכסוך משפטי ארוך שהחל בשנת " 

מרכז ה 3.11בתחילת חודש פברואר  היטל ההשבחה, הגיעו

ומי ומינהל מקרקעי ישראל להסכם תקדימי השלטון המק

והיסטורי המסדיר את הסכסוך. בלב המחלוקת עמדה 

החלטת המינהל להקפיא את כספי "חלף היטל השבחה" 

לרשויות המקומיות. במסגרת ההסכם שהושג ישלם המינהל 

לרשויות המקומיות סכום של מיליארד שקל בפריסה של 

 ארבע שנים. 

מכל עסקת חכירה  %.1לום של חלף היטל השבחה הוא תש 

או מכירה של קרקע בתחומי הרשות המקומית, שאותו 

צריך להעביר מינהל מקרקעי ישראל לרשויות המקומיות. 

בשונה מהאזרח, המינהל אינו משלם מס על השבחת 

הקרקעות הציבוריות שבטיפולו וסכום זה מיועד לטובת 
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לציבור, לפיתוח תשתיות, כבישים, הקמת בית ספר, 

מתנ"סים, בניית מדרכות, עמודי תאורה ופעילות ציבורית 

 נוספת. 

בשנים האחרונות הקפיא המינהל את התשלום לרשויות  

המקומיות וכך בעצם הקפיא את התקציב המיועד לפיתוח 

רשויות מקומיות  ..3-תשתיות. בתגובה לכך, למעלה מ

פסקה שופטת בית  0..3-עתרו נגד מינהל מקרקעי ישראל וב

ט המחוזי, רות רונן, כי המינהל מחויב להחזיר המשפ

לתושבים ולרשויות המקומיות סכום העולה מיליארד שקל. 

ערעור שהגיש המינהל לבית המשפט העליון, שלח את 

ויכריע.  ההסכם הצדדים להגיע לפשרה בטרם יתערב 

שנחתם ונכנס לתוקף הוא פרי הפשרה שהושגה בין 

 הצדדים.

 :לשאוללאור האמור לעיל רצוני  

השנים  4-מה גובה הסכום שאמור להיות מופרש ב. 1

הקרובות לטובת עיריית כפר סבא כפועל יוצא של 

 ההסכם שנחתם?

האם הוחלט מה יהיה ייעוד ההכנסה בכלל ובפרט מה . 3

 ?3.13הייעוד של הסכום שיופרש במהלך 

האם נבחנה האפשרות להעמיד את ההכנסות בגין . 1

י העלאה של מיסי הארנונה ההסכם כנגד הפחתה או א

 השנים הקרובות?" 4-ל

 

אינו   אותו צפויה לקבל העירייה בגין הסכם זההסכום  שגיא רוכל:

הפתעה או פרס בלתי צפוי ולא מתוכנן כזה אשר ניתן בשלב 

 לא נלקח בחשבון ה לייעד אותו למטרות שונות כאילוז
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הסכם העקרונות לפיו נחתם הסכם סופי זה נחתם על ידי 

והסכם זה נחתם על ידי  11.13.3.11לטון המקומי עוד ב הש

כך שהכל היה ידוע לנו ולא בלתי  3.13..1הממשלה כבר ב 

 צפוי.

מליון שח,  0.3הסכם הצפוי להתקבל מהסכם זה עומד על  

והוא נכלל בתחזית תוכנית הפיתוח הרב שנתית של 

סביר כידוע וכפי שאני נוהג לה העירייה כהכנסה צפויה

מהיטלי השבחה נכנסים  נה בתקציב ההכנסות מידי ש

לקרנות הרשות ומיועדים לתקציב הפיתוח ולא לתקציב 

ניוד ביניהם ניתן לייעד כספים אלו  הרגיל ואין אפשרות  לא 

הן  וכן יש לזכור כי הכנסות אלו  כחלף הכנסות מארנונה

חד פעמיות העירייה לא העלתה את מיסי העירייה לשנת 

3.11.  

אני כן מבקש לשאול, מהתשובה אני יכול להבין שאני  :גיא בן גל

רמזתי שמדובר באיזה הפתעה, כי אתם אומרים שזה לא 

הפתעה ולא פרס, זה כן חד פעמי. אני כן יודע ולמד 

מההודעה לעיתונות שהמרכז לשלטון מקומי הוציא, שאכן 

יש אפשרות כל עוד הייעוד יהיה ייעוד ציבורי, כן לעשות 

זולת השימוש שאתם ציינתם, שזה הכנסה  שימושים אחרים

 לקרנות הרשות.

מאחר וכן מדובר בכספים חד השאלה שלי היתה האם  

פעמיים, ומאחר וכן מדובר בהכנסה שהיא לא במסגרת 

א רגיל עם שגרתית, האם שקלתם לעשות משהו אחר ול

הדבר הזה, לטובת התושבים, מעבר להכניס את זה לבור 

היתה השאלה. אני מבין  זאת הכללי שנקרא קרנות?

 מהתשובה שלא. 
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אנחנו עושים תקציב, לוקחים אומדן הכנסות והוצאות,  שגיא רוכל:

זה אתה קורא לזה בור, זה  .כוללים את ההכנסות הצפויות

 אתה עושה אומדן הכנסות, זה לא בור. לא בור. 

 אתה עונה לי שלא.  פעמיים בשבוע למטרה מסוימת. :גיא בן גל

י אומר לך שהמקורות האלה צבועים, המקורות האלה אנ שגיא רוכל:

נכנסים לקרנות הרשות. במקרה הזה כספים מהיטל 

 השבחה. 

שאילתא של נפתלי גרוס, נפתלי איננו, אנחנו נעביר  תודה. :צביקה צרפתי

 את התשובה לפרוטוקול. 

 

3 העברת חוב ארנונה מהבעלים בנושא אהוד יובל לוי שאילתא של  ו

 1/6316833 -ר שנים, הוגשה ב ודרישתו לאח

 

 וחבר ציבור כנבחר, אלי אורן הנדרי מר של מכתבו ב"רצ" 

 .לציבור וחשבון בדין החייב המועצה

 עצמו הארוע על לכאורה טענותיו אמיתות על מתחייב אינני 

 קובע ואינני דין פסק על המועצה בפני מערער אינני, בעבר

 או מפגישות ייההעיר  בכירי לכאורה התעלמו אכן כי כאן

 בפנינו מוצגות אלא טענות היות שעצם אלא, מחובותיהם

 שהדברים הרי, דבר בהן ימצא חלילה. מענה מחייב

 לעובדות יחסימת ייבשאלות בזה האמור כל. חמורים

 .בלבד לכאורה

 שבע חלוף לאחר הנדרי מר כנגד תביעה הוגשה האם א. 

 ?המס ממועד שנים

? המס מועד לגבי המשפט יתלב נאות גילוי ניתן האם ב. 

 ? זה מידע הוסתר חלילה האם
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 בשוק לחנות שיוחס החוב בגין תביעה הוגשה לא מדוע ג. 

 ? המותר הזמן בגבול

 תוקנה שלא חשבונית בטעות שמדובר יתכן האם ד. 

 ?במועד

 הנכס בעל של ארנונה החבות 1..3 ב הועברה כיצד ה. 

 ₪ ...,.11 בסך 5-3..3 השנים בגין הסנדלר ביוחנן

 ? מזמן שעזב למחזיק

 גרם ח"אש .11 מתוך ₪ ...,.1 שתשלום יתכן כיצד ו. 

 ?הבעלים של חובו למחיקת

 מר בקשת וגם' א.14 סעיף לפי בקשתי סורבה מדוע ז. 

 1110-3 בשנים הנכסים ועדת פרוטוקול את לקבל הנדרי

 ?חובו מחצית נמחל כי נטע שבה

, הנדרי מר החדש בלחיי  תביעה העתק נמסר לא מדוע ח. 

 החייב נגד שהוגשה כפי, תקופה לאותה, נכס אותו על

 בשווי ארנונה חוב הועבר שממנו, הבעלים, המקורי

 ? ח"אש .13 של נוכחי

 בשנת הסנדלר ביוחנן הנכס של שיטחו הוכפל כיצד ט. 

3..0 ? 

,  הגבייה מחלקת י"ע או בעצמו ש"היועמ מסר לא מדוע י. 

 ? לשאלותיו הסבר, הנדרי מר לחייב

 ההודעות ממכתבי העירייה בידי העתקים יש האם יא.

 להעברת ההסברים ובהם לחייב רשום בדואר שנשלחו

 ? אליו החוב

 ל"והמנכ המבקר בין שנקבעה פגישה קוימה לא מדוע יב.

 "? החייב לבין

 עליהן לכאורה לעובדות יחסותימת השאלות כל כאמור 
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 סביר לא, לשיטתי.  חודשים תשעה מזה הנדרי מר מלין

 מאחורי שמסתתרת כמי בציבור תיראה העירייה שהנהלת

 בקשייו שקוע היה שהתושב שעה, הגנה ללא שניתנה פסיקה

 המנהלי הכוח כי שיראו תשובות לספק מחובתנו.  מביית

 ".בו להחזיק שראוי למי ניתן

 

 :תשובת ראש העיר 

דובר בנושא שיש בו משום צנעת הפרט וחבל שחבר מ 

צה לוי בחר קבל עם ועדה להעלותו כשאילתה. לגופו המוע

 של עניין:

כנגד מר הנדרי הוגשה תביעה על פי חוק הוצאה לפועל,  .1

בגין אי תשלום חיובי ארנונה שהוטלו כדין, וזאת 

 לאחר שנשלחו לו התראות ואזהרות כדין.

בהעדר התנגדות מצידו של מר הנדרי, החלה אכיפה של  .3

 לפועל. פסק הדין באמצעות ההוצאה

מסיבות השמורות עימו, מר הנדרי בחר שלא לממש  .1

זכותו על פי דין, ולא העלה טענותיו בפני הערכאה 

המוסמכת. תחת זאת, פנה, באמצעות באי כוחיו 

השונים, למנכ"ל העירייה, למנהלת אגף ההכנסות, 

ולמבקרי העירייה, היוצא והנכנס, ונענה כדבעי על כל 

 , שוב ושוב.טענותיו

העירייה לא נפגש עם מר הנדרי. מבקר העירייה מנכ"ל  .4

ובהמשך לפגישה שלח  13/13 –נפגש עם אורן הנדרי ב 

 3./11, 1./.1, 34/13 –אליו ארבעה מכתבים ב 
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בו ציין המבקר כי אין בסמכותו לדון  3./36והאחרון ב 

 בעניין בו פסק בית המשפט.

יובל לוי במייל פרוטוקולים מועדת  3/13./31 –ב  .5 קיבל 

 .1111 – 1110נכסים מהשנים 

קודם  לא. לא, לא, לא, לא, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. :לוי אהוד יובל

כל עם כל הכבוד, את הפרוטוקולים מוועדת נכסים לא 

זה קיבלתי ואני רוצה לקבל. ואם אתם אומרים שאמרתם, 

טענה שהיא לא אמת. לא קיבלתי אותה ואני אשמח לקבל 

 אני לא, אותה. אולי שלחתם. 

.  :צביקה צרפתי .  תפנה בבקשה ל.

המנכ"ל, אני מבקש, אם  סליחה, סליחה, סליחה, אדוני :לוי אהוד יובל

, אתם יכולים לטעון ששלחתם, אני אתם אומרים שקיבלתם

אכבד. אני אבקש את הפרוטוקולים לפי מה שטען אותו 

אדם נכבד, שבחר להעלות את הטענות שלו דרכי. נאמר לו 

טוקולים אבדו והם לא, סליחה, אמרו לו פרוגם שה

שהפרוטוקולים אבדו ולא נמצאים, ואם אתם אומרים 

שקיבלתי אותם במייל, אני מבקש לקבל אותם היום, מחר. 

אני לא אריב אתכם, אבל אני רוצה שהם יהיו קודם כל 

 אצלי. 

דבר שני, אני מודה לסגן ראש העיר על התשובה המלומדת  

 והוא, כו'. אבל בן אדם שיש לו חובות שלו, על צנעת הפרט ו

 שאלה. שאלה.  :צביקה צרפתי

אני אשאל, אל תפריע לי, אבל אתה מפריע לי. המטרה שלך  :לוי אהוד יובל

 להפריע לי?

 לא להפריע,  :צביקה צרפתי

 .עם כל הכבוד אבל אתה מפריע. סליחה אדוני, דרך ארץ :לוי אהוד יובל
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ואל אותו שאלה על אתה משתיק יועץ משפטי כשאני ש

מימוש זכויות שלי. אתה מפריע לי לדבר ואתה מפריע לי 

לשאול שאלה. יש, עם כל הכבוד, זה שאתם בלחץ, יש 

 גבולות.

אנחנו לא בלחץ, יש לנו זמן, אבל אנחנו רוצים עפ"י מה  :צביקה צרפתי

 שאנחנו, 

אתם רוצים עפ"י החוק אז אל תפריע לי. כשביקשתי  :לוי אהוד יובל

הפרעת לו. עכשיו אתה מפריע לי עוד יועץ המשפטי לדבר מה

פעם. עם כל הכבוד לך, יש לך בעיה כשאתה מנהל ישיבה 

ניגוד עניינים איתי. אל תפריע יותר מדי.   כשאתה במצב של 

רוב השאלות לא נענו, ואני ביקשתי  -אני רוצה להגיד שא'  

שנים ממועד  0לדעת אם הוגשה תביעה נגד אדם אחרי 

 . לצערי, אין תשובה לשאלה.המס

שנים ממועד  0אז אני רוצה לשאול פעם נוספת, אם עברו  

המס ולא עניתם, לא העליתם תביעה, למה העליתם תביעה 

 אני מבקש תשובה לשאלה.  שנים? 0אחרי 

 טוב, תשלח שאילתא.  :צביקה צרפתי

ת. לא, לא, יש פה שאילתא. אני לא אשלח אותה פעם נוספ :לוי אהוד יובל

 סליחה, אני שואל אותך שאלה. אתה מסוגל לענות? 

 למה אתה לא נותן לי לענות? אתה עכשיו מפריע לי לענות.  :צביקה צרפתי

אתה מתחיל בכיוון לא נכון. אתה קיבלת שאילתא, אל תגיד  :לוי אהוד יובל

 מקובל. לי לשאול שאילתא על שאילתא. זה לא 

ב :צביקה צרפתי יועבר ליועץ המשפטי תשלח שאלה מחר בבוקר  מייל, 

 ותקבל תשובה. 

סליחה, השאילתא לא תשאל עוד פעם. אני לא אשאל את  :לוי אהוד יובל

היועץ המשפטי. זו שאילתא ליועץ המשפטי ולך. ואתה 



   11.1.3.11 15 מועצה מן המניין 

 מתחמק. 

 היועץ המשפטי פספס את התשובה, תשלח לו מחר,  :צביקה צרפתי

 הוא לא, הוא בן אדם,  :לוי אהוד יובל

.  ל:א-אתי גן  אנחנו צריכים את התשובה כולנו

ונענה לך, אין בעיה.  עו"ד אלון בן זקן:  ...  ... ואני אשמח לקבל 

 סליחה, השאילתא לפני ראש העיר,  :לוי אהוד יובל

 למה לא התכוננתם לעכשיו?  אל:-אתי גן

ראש העיר התחמק ואתה רוצה לענות במקומו, בבקשה  :לוי אהוד יובל

 פעם שאלה נוספת. תענה. אבל לא אשאל 

 תקבל מחר תשובה.  :עמירם מילר

 תקבל תשובה.  :צביקה צרפתי

הוגשה תביעה על טענת התיישנות צריך להעלות במקרה  עו"ד אלון בן זקן:

הראשון או בהזדמנות הראשונה בבית המשפט. בית המשפט 

בחר לנהל את ההגנה שלו מר הנדרי כפי שבחר, שלא יבוא 

 בטענות. 

 סליחה, אני לא בבית המשפט.  :ויל אהוד יובל

 תודה.  :צביקה צרפתי

אני לא בבית המשפט, ואני לא לא, לא, לא, סליחה, סליחה.  :לוי אהוד יובל

 מערער על פסק דין ועל הליך משפטי, אני שאלתי כמנהל, 

 אבל זה המקום,  עו"ד אלון בן זקן:

 לא, סליחה, המקום במועצת העיר,  :לוי אהוד יובל

.. מקום.  ון בן זקן:עו"ד אל  אין.

סליחה לא, לא, לא, לא, לא. מועצת העיר אדוני המכובד  :לוי אהוד יובל

סליחה, מועצת העיר זה המקום שאנחנו נציגי הציבור 

מערערים על דרכי העבודה של העירייה. והשאלה היא לא 

הליך משפטי, השאלה היא האם עיריית כפר סבא התנהלה 
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סמכות החוקית שלה. האם אתה בהתנהלות שהיא לא לפי ה

 שלחת תביעת חוב אחרי הזמן? 

 הוא אמר לך את התשובה.  :עמירם מילר

עירייה צריכה לא, הוא עונה לי פרוצדורות בתי משפט.  :לוי אהוד יובל

 להתנהל לפי החוק. 

 

פעילות "פילבסקי אסטרטגיה" ועיריית בנושא אורן כהן שאילתא של  ז3

 336336833 –, הוגשה ב סבא-כפר

 

מן הידועות הוא כי "פילבסקי אסטרטגיה" )להלן " 

"המשרד"( שימש כמנהל הקמפיין של סיעת "מעוף" טרם 

 הבחירות.

מאז עובד המשרד באופן שוטף עם עיריית כפר סבא ומבצע  

עבורה עבודות עיצוב וגרפיקה, הפקות דפוס ופרסומי 

 עיתונות.

 : בהמשך לאמור לעיל אבקש לשאול 

ום הכולל של פעילותו מול עיריית כפר סבא מה הסכ . 1

בשתי הקדנציות האחרונות מאז החל לעבוד עם עיריית 

 כפר סבא.

אם וככל שהסכום הכולל לשנה חצה את רף העלות  . 3

איך ניתן להסביר  –השנתית המתוקצבת בגין פירסום 

? נא לפרט את האמור בסעיף  בחלוקה לסעיפים  1זאת 

 תקציביים.

באופן שכיח מקדימה עיריית כפר סבא  האם ומדוע . 1

 תשלומים חודשיים למשרד ?

מה מהות העבודה המתוארת המתוארת בספרי ההנה"ח  . 4
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 "דבר רה"ע בזכותכם" ? – 630510בפקודה 

מדוע היה צורך לרכוש כרטיסי ביקור למנכ"ל העירייה  . 5

 ( ?..611151)פקודה  ₪ 66,313.64בסך של 

יריית כפר סבא בעניינים האם המשרד עובד עם ע . 6

נוספים מעבר לאמור במבוא לשאילתא כמו למשל 

כתיבת נאומים לרה"ע, כתיבת מכתבים למערכות 

 המקומונים בשם תושבי העיר וכד' ? האם בתשלום ?"

 

  :תשובת ראש העיר 

מ , "ח כולל מע"מליון ש 3.1סך  4..3החל משנת  .1

 מרבית הסכום משולם לספקי משנה כגון בתי דפוס,

, הפקת חוברות  , ספקי שילוט  עתונות מקומית וארצית 

 ו'.מגזינים וכ

הפרסום שולם על פי הפרסום שבוצע בפועל ובהתאם  .3

, יצויין כי מדובר  לתקציבים המאושרים לנושאים 

בסעיפים שונים בהתאם לתחום ולנושא , דוברות, 

, ארועים וכ  ו'.תרבות , ספורט 

הקדמת  הקדמת תשלום לספק נעשית על פי נוהל .1

תשלומים לספקים ותוך ניכוי ריבית בהתאם לנוהל בת 

 לכל חודש הקדמה. 1%

ז  .4 ם פרסומים ע 4המדובר על  -₪  15,515עס  630510פ.

מודעות בכל עיתון האחת  3 –צבע בעיתונות מקומית 

לוח עירוני , השניה מודעת פרסום בזכותכם על קבלת 

  .פרס התרבות
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שח בלבד  104ם של כרטיסי ביקור למנכל נרכשו בסכו .5

רת הסכום הינו רשימה ארוכה של חשבוניות תבעוד שי

למו באותו המועד , בשל עניין טכני התוכנה ואשר ש

של הפקודה  נתוניםרושמת בפקודת התשלום רק את ה

 זה כרטיסי הביקור של המנכ"ל. במקרהוהראשונה 

 לא. .6

ובה סעיפים תקציביים, וקיבלתי תש 3אני ביקשתי בשאלה  אורן כהן:

זה מסוג הדברים . וכו'-שמסתיימת במאוד כללית -מאוד

 שמאוד מפחידים חלק מאיתנו. 

 היות ומדובר בהרבה חומר, אתה יכול לפנות למנכ"ל,  :צביקה צרפתי

 פניתי כבר, אני פונה עוד פעם.   אורן כהן:

רגע שנייה. היות ומדובר בהרבה חומר, אתה יכול לפנות  :צביקה צרפתי

א את הזמן, לבוא. יתנו לך לעניין בכל למנכ"ל, למצו

 החומרים שתרצה כי זה הרבה חומר. 

יפה. אני מבקש שום הרבה חומר. לסעיפים התקציביים כמו  אורן כהן:

נוספים אז  4, אם יש 4שכתוב פה, אם זה, אתם פירטתם 

 האלה.  4את כל ההרבה 

 . 4זה לא  :צביקה צרפתי

, א 4לא, אתם פירטתם  אורן כהן: נגיד עוד וכו' סעיפים  5, עוד 4ז יש 

 תקציביים, אני מבקש לקבל אותם בלי סיפורי סבתא. 

 טוב, תודה.  :צביקה צרפתי

שגיא,  זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לשאול בבקשה את אורן כהן:

מיליון שקל, אנחנו אישרנו במועצת  ..1זה התקציב, הוא 

 ? -העיר מיליון שקל תקציב שנתי. איך מתבטא

 כדוגמא אתה אומר או שאתה קובע את הסכום?  גיא רוכל:ש

 לא, לא חשוב הסכום, בסדר?  אורן כהן:
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נו, כדוגמא.  :עמירם מילר  דוגמא, 

 לא דוגמא. אני אומר יש תקציב פרסום, נכון? יש דבר כזה?  אורן כהן:

 יש קבוצה של סעיפים,  שגיא רוכל:

  ם, נכון?קבוצה של סעיפים שהם תקציבי הפרסו אורן כהן:

 יש קבוצה של סעיפים ובהם יש,  שגיא רוכל:

 חוץ מזה נמצאת בתקציב, חוץ מקבוצת הסעיפים,   אורן כהן:

 למשל, בסעיפים מסוימים אחרים יכול להיכלל,  שגיא רוכל:

 אני לא שואל אם יכול להיכלל. אורן כהן:

 למשל בסעיף כמו אירוע מסויםאני אענה לך אם תיתן לי.  שגיא רוכל:

יכולות להיכלל הוצאות הפרסום לאותו אירוע. נניח היה 

עכשיו מרוץ כפר סבא, נניח לדוגמא, יכולות להיכלל גם 

זה לא משהו חדש, שם, בהתאם לתקציב האירוע. זה הכל. 

 .  כך היה תמיד. הסכומים שקיבלת הם כל הסכומים..

 

-חוקיות הקצאת קרקע חינם למלב"יבנושא  אתי גן אלשאילתא של  ח3

 3/6336833 –, הוגשה ב החלטת מנכ"ל העירייה בועדת הקצאות

 

הקצאת הקרקע למלב"י עברה את החלטת ועדת ההקצאות " 

בהחלטת מנכ"ל העירייה מר אשל ארמוני, בניגוד למסקנות 

מבקר העירייה, מר אליעזר פיירשטיין, שקרא לגוף זה 

 %.1"בית עסק)חנות(", גוף מבוקר עפ"י הדין שיותר מ 

בו )שכר הדירה השנתי מוערך בכמאתיים וארבעים מתקצי

 15%שבו נעלמו   נתרם ע"י העירייה,  לשנה (₪ אלף 

לשתף פעולה   מתרומות הציבור ושמנהליו מסרבים במפורש

עם הרווחה. המבקר קבע כי לעירייה אין כל עניין להמשיך 

 להיות איתו בקשר. 
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וני למרות מסקנות המבקר החליט מנכ"ל העירייה מר ארמ 

לתרום לגוף זה שכ"ד חינם וגרם למועצת העיר לקבל 

החלטה תואמת, שעה שהדו"ח לא נמסר לחברי המועצה. 

יפים דיברי סגן ראש העיר מר עמירם מילר כי אילו ידע 

מהן מסקנות הדו"ח מקריאה ולא ממקור אחר , אזי לא 

 היה מצביע בעד ההקצאה. 

חליטה ענין חוסר המידע שבו נמצאה המועצה שעה שה 

    לתרום לגוף זה מחייב בירור בנפרד.

האם חוקי לתרום מהעירייה לגוף שהמבקר קרא לו    .1

"בית עסק )חנות(" והצהיר כי אין לעירייה כל עניין 

 להיות איתו בקשר?

האם חוקי לתרום מהעירייה לגוף שבו נעלמו בבדיקה   .3

 מתורמות הציבור? 15%

שקבלות על מכר אינן  האם חוקי לתרום מהעירייה לגוף .1

 תואמות את ההכנסה בפועל?

 האם מותר היה למנכ"ל להתעלם ממימצאי המבקר?  .4

 האם המנכ"ל הטעה את המועצה?   .5

נתרם בניגוד   בשנה₪ האם שכ"ד בשווי רבע מיליון    .6

 להוראות החוק לבית עסק?"

א' שאבקש לצרף בנספח .14דרישת מסמכים לפי סעיף 

 ר:לתשובת ראש העי

 פרוטוקול ועדת הקצאות ותמלול הטענות שעלו בדיון.

הצהרות ניגודי ענינים של המשתתפים בדיון בועדת 

 הקצאות. "
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 :תשובת ראש העיר 

1. .  כן

3. .  כן

1. .  כן

 הוא לא התעלם. .4

 לא. .5

 לא. .6

 

 אני רוצה להגיד לכם, השאלות,  אל:-אתי גן

 קרקס.צביקה, זה קרקס מה שאתה עושה, תאמין לי זה  :אברהם שיינפיין

 )מדברים ביחד( 

אנשים מדברים ברחוב על חברי המועצה. אתה גורם לזה  :אברהם שיינפיין

שככה מדברים אנשים ברחוב על חברי המועצה. זה גועל 

 נפש. 

 זה לא תשובה לשאילתא. :נפתלי גרוס

,  :צביקה צרפתי  אדון ממה שיינפיין

 גועל נפש.  :אברהם שיינפיין

לרזולוציה שלך ולא אתקיף אותך כי יש לי אני לא ארד  :צביקה צרפתי

 הרבה מה להגיד לך. 

 צביקה, צביקה,  אל:-אתי גן

 ממש גועל נפש התשובות האלה. זה לא תשובות לשאילתא.  :נפתלי גרוס

 תוריד טונים. תוריד טונים.  :צביקה צרפתי

 תתבייש לך.  :אברהם שיינפיין

 תוריד טונים.  :צביקה צרפתי

 מה אתה מאיים עליו, סליחה? ל :לוי אהוד יובל
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אל תלך על בסיס אישי כי אתה לא כזה לבן כמו החולצה  :צביקה צרפתי

 שלך. 

 חבר'ה, אני מציעה,  אל:-אתי גן

 למה אתה מאיים עליו?  :לוי אהוד יובל

 תיזהר בדבריך. תיזהר בדבריך ותחזור במה שאתה אומר. :אברהם שיינפיין

 לא להגיד לי,  אל:-אתי גן

 סליחה. תיזהר בדבריך,  תיזהר בדבריך. סליחה, אתי. :שיינפיין אברהם

 טוב שאתה תחזור.  :צביקה צרפתי

 תיזהר בדבריך, במה שאתה אומר.  :אברהם שיינפיין

 ... אני חוזר. שתיים,  :צביקה צרפתי

 יפה, יפה, זה הכל.  :אברהם שיינפיין

 אתה ומילותיך,  -שתיים  :צביקה צרפתי

 זה הכל. זה הכל.  :אברהם שיינפיין

 פני אנשים,  מלביןאתה ומילותיך ש... בעיר, אתה  :צביקה צרפתי

 זה הכל. זה הכל.  :אברהם שיינפיין

 ותיזהר גם אתה.  :צביקה צרפתי

 אתה, אתה,  :אברהם שיינפיין

 מה זה קשור עכשיו לישיבה?  אל:-אתי גן

 , אתה, מה שאתה אומר עכשיו :אברהם שיינפיין

.?  אל:-אתי גן  מה זה קשור? מה אתם..

 תיזהר במה שאתה אומר. אל תעלה פה דברים.  :אברהם שיינפיין

 סליחה, סליחה,  אל:-אתי גן

 תתבייש לך.  :אברהם שיינפיין

 . לתבוע אותו...  צביקה, אתה תמיד יכול :גיא בן גל

 אני רוצה להגיד לכם שהסיפור הזה,  אל:-אתי גן

  .אתה תתבע אותי :אברהם שיינפיין
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בדיחה אחת גדולה. השאלות נשאלו בצורה לקונית מאוד,  אל:-אתי גן

 ברורה, חד משמעית, 

 והן לא נענות.  :נפתלי גרוס

ואני רוצה עכשיו, עכשיו כשאלת המשך להקריא כדי שזה  אל:-אתי גן

 ייכנס, 

 לא, כשאלת המשך.  :צביקה צרפתי

 סליחה, אתה לא תגיד.  אל:-אתי גן

כ :נפתלי גרוס  נראה לא מבינים את השאלות. צריך להקריא לכם. אתם 

אתם את השאלות בשביל לענות אני רוצה שלא רק  אל:-אתי גן

לפרוטוקול, אלא תמיד זה יהיה. כי הסיפור של מלב"י הוא 

 יותר מדי מסובך. יותר מדי.

 , טוב עזוב. -מעניין, אני מכיר את אלה ש :צביקה צרפתי

 '.-אל תגיד 'את אלה ש אל:-אתי גן

 לא, לא.  :צביקה צרפתי

חד משמעית האם חוקי שהעירייה תתרום לגוף שאלתי  אל:-אתי גן

שהמבקר קרא לו חד משמעי בית עסק חנות והצהיר כי אין 

 לעירייה כל עניין להיות איתו בקשר. מה עניתם לי? 

 התשובה כן.  :עמירם מילר

פה דברים  עמירם, אל תעזור לי בבקשה. אני רוצה שישכן.  אל:-אתי גן

 מאוד עקרוניים. 

  יובל, אתה גם כן עוזר לה? :עמירם מילר

 אתה גם. תן לה לדבר.  :לוי אהוד יובל

.. שלך.  :עמירם מילר .  אתה מגן על אתי, היא לא צריכה את 

  -סליחה, היא שאלה טובה. זה חוקי, תפרט מה :לוי אהוד יובל

 היא לא צריכה. אז היא קיבלה תשובה.  :עמירם מילר

 למה אתה מפריע?  :לוי אהוד יובל
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 .אני לא מפריע :עמירם מילר

 אני יודעת לשמור על עצמי, יובל,  אל:-אתי גן

 בינתיים שניכם מפריעים לה.  :גיא בן גל

אני  יובל, תאמין לי שאני יודעת. וכשמצליחים לעצבן אותי אל:-אתי גן

: האם חוקי לתרום מהעירייה 3עוד יותר יודעת. שאלתי 

מתרומות הציבור.  15%שבבדיקה שנעשתה נעלמו  לגוף

רק תשימו לב עם מי אתם מתעסקים. . 'כן'אתם עניתם 

 כן.  -גוף שהעלים  'כן'.

האם חוקי לתרום מהעירייה לגוף  - 1הלאה, בשאלה  

 -שקבלות על מכר אינן תואמות את ההכנסה בפועל. עניתם 

. אחד לאחד. הכל על דברים שהם לכאורה עבירות , 'כן'

. אוקי, וזה חוקי  וזה בסדר.  העירייה הצהירה 'כן'

הוא אומר  - ממצאי המבקרהאם המנכ"ל התעלם  - 4שאלה  

שלא. אני חושבת שזה כבר דו"ח שני. כנראה מהראשון הוא 

פעם אחת , כן התעלם. ואני חושבת שאם זה חוזר על עצמו

שלוש עוד פעם דו"ח מבקר, -דו"ח מבקר, אחרי שנתיים

א מכשיר את השרץ, אז אני חושבת שזה ושוב זה ל

 התעלמות. אבל זה משהו כללי.

רבע מיליון בשנה נתרם בניגוד האם שכר טרחה בשווי  - 6-ב 

.  -להוראת החוק לבית העסק   כתבתם 'לא'

כל הדברים הם שאלות שאני חושבת שהיות והם שאלה  

חוקית, מן הראוי היה שאם אתם הייתם מתייחסים 

יודעים  לשאלות,ברצינות  ומפסיקים עם הזלזול כי אנחנו 

ממש מזלזלים בנו, אז היועץ -ששבשאילתות אתם ממ

המשפטי היה עונה בדיוק מה חוקי ומה לא חוקי. לפי כל 

התשובות אתם מתנהלים לא חוקי אחד, לא חוקי שתיים, 
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 לא חוקי שלוש, לא חוקי חמש, ואתם לא מתביישים. 

... לצערי עד היום משרד  :צביקה צרפתי  שאנחנו מתנהגיםאישורים הפנים 

  חוקי.

 נתן להם ניהול תקין...תשמע, משרד הפנים  אל:-אתי גן

 )מדברים ביחד( 

 , אל תיקחו את זה. ואם אתה רוצה עם זה, 113-אתם אחד מ אל:-אתי גן

תודה רבה. נפתלי גרוס, אני אכבד אותו לבקשת גיא גם,  :צביקה צרפתי

 תא שלו. אני אקריא את התשובה לשאיל

דרך אגב, זה שאתם עושים ישיבות בשש, צביקה, זה שאתם  אל:-אתי גן

עושים ישיבות בשש ולא בשבע, מן הראוי וזה לך, וזה 

למנכ"ל, אני לא יודעת מי, הישיבות מתחילות בשבע. אם 

אתם משנים את השעה, שלא לדבר שאני לא אתייחס האם 

להדגיש, אנחנו העובדים של העירייה או לא, אז בבקשה 

 לציין 'נא לשים לב שזה בשעה שש ולא בשבע'.

 תודה.  :צביקה צרפתי

 

, הקצאת קרקע ציבורית למלב"יבנושא נפתלי גרוס שאילתא של  ה3

 816316833-הוגשה ב

 

 העוסק פרק קיים 4700 לשנת העירייה מבקר ח"בדו" 

'ע ראה( י"מלב בעמותת  שמציג בסקירה .)ח"לדו 405-475 

,מופיעים המבקר ,היתר בין   של הפיננסיים הנתונים 

 :הם ואלה ,העמותה

לדו"ח  3.1)ס'  ₪ 351,415 –( .3.1הכנסה שנתית )לשנת  

 המבקר(.
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לדו"ח  3.1)ס'  ₪ 130,113 –( .3.1הוצאות שנתיות )לשנת  

 המבקר(.

. 1.4)ס'  ₪ 53,364 –תרומות לקהילה    לדו"ח המבקר(

 .לדו"ח המבקר( 3.3)ס'  ₪ 46,114 –ארנונה  

 בקופת נותרו .3.1 בשנת כי למסקנה מביא פשוט חשבון 

 )ההוצאות סך פחות ההכנסות העמותה )סך של ס"כ סניף

 .)"העמותה רווחי" – להלן( ₪ 161,101 של סך

 ,כרווח ,הנותרים לכספים התייחסות אין המבקר ח"בדו 

 אף המועצה חברי .י"עמותת מלב של המקומי הסניף בקופת

 .ייעודם ומה הללו הרווחים לגבי ל"נכמהמ הסבר קיבלו לא

 ללא ומבנים קרקעות הקצאת נוהל"ב לקבוע בהתאם 

 שפורסם )"הנוהל"– להלן( "סמלית בתמורה או תמורה

 המבקש גוף , כל 1..5/3מס'  הפנים משרד ל"מנכ בחוזר

 לצרף חייב ציבורית קרקע לו מקומית להקצות מרשות

ח "דו ובהם ,בנוהל המפורטים ,שונים מסמכים לבקשתו

 מוגשת בה לשנה שקדמה לשנה גוף אותו של מבוקר כספי

 לשנת הגוף של הצעת תקציב או מאושר תקציב וכן הבקשה

 ,הכנסות של מלא פרוט כולל( ההצעה מוגשת בה הכספים

 ,אחרים ציבוריים גופים או ממשלה השתתפות משרדי

ראה סעיף (עבודה  לשכר הכוללת וההוצאה העובדים מספר

 ל(.לנוה 6

 ל"מנכ דיווח 3.13/.1/.1 מיום העיר מועצת בישיבת 

 להאריך ,ההקצאות ועדת ר"כיו ,החליט הוא כי העירייה
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 ח"דו ממצאי למרות י"מלב לעמותת הקרקע הקצאת את

 כי לציין ראוי .בפניו מונחים שהיו  2011לשנת  המבקר

כל  שמתוך הוא המבקר ח"בדו המופיעים הממצאים אחד

רק  י"מלב לעמותת הציבור ידי על מיםהנתר פריטים ..1

 לציבור ועומדים למכירה העמותה למחסני מגיעים 65

 נלקחים הציבור ידי על שנתרמים מהפריטים 15% הרחב.

 .נעלמה יד ידי על

 ולמרות המבקר ח"שבדו החמורים הממצאים למרות 

 )עצמו המבקר כהגדרת( שנייה יד בחנות ,למעשה ,שמדובר

 את להאריך העירייה ל"מנכ יטהחל ,רווחים המפיקה

 שבמהלך שלמרות לומר יש .נוספת בשנה הקרקע הקצאת

עמרמי  שלי ד"עו ,המועצה חברת שאלה המועצה ישיבת

 נשארה שאלתה ,ההקצאה הוארכה מתי עד ממתי ,בוזגלו

 המתומלל פי הפרוטוקול על כך( נענתה  ולא באוויר תלויה

 .)הישיבה של

 המבקר ח"מדו שעולה תמונהשה ומאחר ,לעיל האמור לאור 

 דבר לכל כעסק סבא פועלת-בכפר י"מלב שעמותת היא

 משמעותיים ליקויים נתגלו וכי ,בצידו שהכנסות ,ועניין

 ממשי חשד בצידם שיש ליקויים ,"עמותה"בתפקוד ה

 פריטים שונים לעמותה תורם אשר הציבור באמון למעילה

 לניצול דוחש נזקקות לאוכלוסיות יגיעו שאלו כוונה מתוך

 לעשיית ,רווח כוונות לפעול ללא שאמור תאגיד של ציני

 :הבאות לשאלות תשובותיך את אבקש ,רווחים
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 בקופת הנותרים הרווחים מופנים לאן לך ידוע האם . 1

 ? מההכנסות ההוצאות ניכוי לאחר סבא-כפר י"מלב

-כפר סניף רווחי הופנו לאן בתשובתך פרט אנא ,כן אם

 .11/.3.1לשנת  י"מלב עמותת של סבא

 לוועדת שהוגשה הקרקע להקצאת לבקשה האם .3

 כספי ח"דו צורפו י"מלב עמותת ידי על ההקצאות

 אנא ,כן אם ? העמותה של מאושר תקציב וכן מבוקר

 .לתשובתך אלו דוחות צרף

 שהוגשה להקצאה בבקשה דנה ההקצאות ועדת האם . 1

 הל להאריך החליטה ובעקבותיה י"מלב עמותת ידי על

 פרוטוקול את צרף אנא ,כן אם ? בשנה ההקצאה את

 .ההקצאות ועדת ישיבת

 העיר מועצת ידי על שאושרה ההקצאה תקופת מהי . 4

 ומתי מתחילה היא ? התי 13/.1/.1מיום  בישיבתה

 ? מסתיימת היא

 י"מלב לעמותת העירייה בין הקצאה הסכם נחתם האם . 5

ם ביו העיר מועצת אישרה אותה להקצאה בקשר

,כן ? אם13/.1/.1  אנא ? האמור ההסכם נחתם מתי 

 להקצאת הסכם שנחתם ככל ,ההסכם של העתק צרף

 ".הקרקע

 תשובת ראש העיר

הופנו  3.11על פי דו"ח פעילות סניף מלב"י בכ"ס בשנת  . 1

 כספי העמותה לסיוע לקהילה עפ"י הפרוט הבא:
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 ₪ 1,343 רכישת טיטולים למשפחות נזקקות

 ₪ ...,.3 חונכות

 ₪ ...,.1 מצווה-מימון מסיבות בר

 ₪ ...,.3 ספר-רכישת ציוד לבית

מימון מנות מזון לנזקקים בשיתוף 

 הרווחה

33,4.6 ₪ 

 ₪ .4.,5 רכישת שמיכות פוך

  ₪ 01,333 סה"כ

 

 . כן.3

המליצה לתת  .16/11/1. ועדת ההקצאות בישיבתה ביום 1

 .6שנים, עם אפשרות לביטול בהודעה של  5-הקצאה ל

 יום מראש. 

הודיעה להם מזכירת ועדת ההקצאות, כי  1/11./5. –ב 

התקבלו נגדם תלונות אשר הועברו לבדיקת מבקר 

העירייה, ולפיכך בשלב זה הוקפאה בקשתם להקצאה, 

וכי לאחר קבלת מימצאי המבקר, יועלה הנושא להמשך 

 דיון בוועדת ההקצאות.

צה לתת המלי 13/.1/.1. מועצת העיר בישיבתה ביום 4

. בעקבות 13/.1/.1לעמותה הקצאה לשנה, כלומר עד 

המלצות ועדת הביקורת צומצמה תקופת ההקצאה 

לששה חודשים. החוזה שנחתם עימם קצב את תקופת 

 .6/11./1.הזמן עד 

שוב פעם, אתם לא עונים על אף אחת מהשאלות שנשאלה,  :נפתלי גרוס

ה אני על אף אחת לא עונים, כרגיל. למשל בשאלה ראשונ

שקל,  111,101אני שאלתי את הפירוט של אתן לכם דוגמא, 
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. על מה אתם עונים ועל מה 01,333ואתם עניתם על 

ממש אין קשר. ממש אין קשר. אתם פשוט יש לכם  השאלה?

וזה כך בשאר השאלות. אתם בעיה כנראה בהבנת הנקרא. 

 פשוט לא עונים לשאלות. נקודה.

מי שהכין את התשובה יש לו הבנה טובה תודה. אני אומר  :צביקה צרפתי

 מאוד דרך אגב. 

 כנראה שלא. כנראה שלא.  :נפתלי גרוס

 אולי שנדע. רגע, יש שאלה,  אל:-אתי גן

 אלף.  .11אני שאלתי על  :נפתלי גרוס

, מי ענה? למי הבנת הנקרא? אז אולי שהוא 101במקום  אל:-אתי גן

 יענה.

 תודה.  :צביקה צרפתי

 

 3 הצעות לסדר 13

 

 313תמ"א  , בנושאאורן כהןהצעה לסדר של  א3

 

הצעות לסדר. הצעה ראשונה, אשל, אתה רוצה להתייחס  :צביקה צרפתי

 לזה? 

הסדר הוא שהמציע מציג אותה קודם, ואז יש התייחסות  :גיא בן גל

 של העירייה. לא ההפך. 

יודע.  :צביקה צרפתי  אני 

יודע, למה אתה מבקש :גיא בן גל  מהמנכ"ל להתייחס?  אז אם אתה 

,  :צביקה צרפתי  כי המנכ"ל יסביר משהו, יבהיר משהו

 תבקש את רשות המציע ואז תעשה את זה לא מה שמקובל. :גיא בן גל

 אם הוא מוכן,  זה.
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 יש לנו הבהרה.  :צביקה צרפתי

יש לי יחסים טובים לאחרונה עם אשל ואני לא רוצה  אורן כהן:

 לקלקל.

  מבין, קודם הוא מתנגד ואחרי זה אתה עונה? אני לא :לוי אהוד יובל

 הוא רוצה להבהיר, לא יודע מה הוא רוצה להבהיר, נשמע.  אורן כהן:

 אבל אתה לא מוותר על הזכות שלך.  :לוי אהוד יובל

לא הובאה היום, כי  13אורן, שאילתא שלי בנושא תמ"א  :גיא בן גל

י א נענתה היום כ. שאילתא לארכיוןנמצאים בנתונים 

 הנתונים בארכיון.

קודם כל ברשותכם אני רוצה  הוא לא רוצה? טוב, בקיצור, אורן כהן:

 הצעה לסדר.לפתוח בזה שאני קורא את ה

"לאחרונה פורסם ברבים כי כפר סבא מדורגת אי שם בתוך  

. 13ויעילות הטיפול בתמ"א כל האמור למהירות בהטבלה 

נושא כה מאחר ואיננו יכולים להישאר אדישים לעניין ב

 משמעותי, אני מבקש להביא את הנושא הזה לדיון כאן. 

 :רקע 

התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה, תו  

. מקובל להסיק כי מבנים 1105-נכנס לתוקף ב 411תקן 

תמ"א אינם עומדים בדרישות התקן.  .113שנבנו בארץ עד 

שם לו כמטרה לאפשר קבלת היתר בנייה ללא צורך  13

 בהכנת תכניות מפורטות.

התכנית גם מעניקה תמריץ כלכלי כדי לעודד את כל  

הגורמים המעורבים לפעול לחיזוק הבניין, העירייה, 

 הדיירים והיזם. 

 :הסבר 

מאחר ובביצוע התכנית וביישומה הלכה למעשה מרוויחים  
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בים, ומאחר ואין עוררין בנחיצותה ובחשיבותה כל המעור

ינו לעשות מעשה ולעודד את הדיירים של התכנית, הרי שעל

ואת היזמים לפעול לחיזוק הבניינים בכפר סבא. דיירים 

רבים מתלוננים על קשיים רבים בתהליך זה, וחובתנו לעזור 

 להם. 

 :אשר על כן אני מבקש להביא לדיון את הצעתי הבאה 

שתכלול בין היתר  13בכפר סבא תוקם מנהלת תמ"א  .1

.  רפרנטים ייעודיים לטיפול ' וכו  בנושא, ייעוץ משפטי 

העירייה תוציא חוברת הדרכה שתכלול את כל  .3

 ההיבטים הרלוונטיים לתהליך, ותפיץ אותם ברבים. 

 .העירייה תקדם מסלול ירוק מקוצר לקידום התהליך .1

גורמי העירייה ילוו את התהליך מהשלב הראשוני של  .4

 התאחדות הדיירים ועד סוף התהליך.

להוסיף עוד פרמטרים בסיעור  כמובן שלהצעתי זו ניתן

 מוחות של כל גורמי המקצוע וחברי מועצת העיר. 

מאחר וכך, אני מבקש לקיים דיון מקדים בישיבת מועצת 

 המתועדת כמובן. העיר הפתוחה בפני הציבור,

 :להלן הצעת ההחלטה אותה אני מבקש לאשר

מועצת העיר מאשרת את בקשתו של חבר מועצת העיר אורן 

מליאת ועדת התכנון ובנייה לקיים דיון כה את כהן, ומסמי

בנושא ייעול תהליכי העבודה בעיריית כפר סבא בנושא 

ראש העיר יהיה נוכח בישיבת המליאה. בתום  .13תמ"א 

 הדיון יאשרו המלצות אופרטיביות לביצוע. 

אנחנו שוב פעם מוצאים את עצמנו אני רוצה לומר כך, 

מנהג הזה שכל פעם בתחתית הרשימה. בעבר היה  למעשה,
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כשאנחנו מקבלים איזה מדד לא טוב, אז הבעיה היא 

במשרד החינוך, והמדד לא טוב, יאיר לא נמצא פה, בדרך 

 כלל הוא השליח לדברים האלה. 

המדד לא טוב והבודק לא טוב וזה לא טוב וההוא לא טוב. 

אז עוד פעם אנחנו בתחתית הרשימה, והפעם בכל מה 

רוצה לומר לכם כמו בהרבה  . ואני13שקשור לתמ"א 

מקרים אחרים, גם במקרה הזה אינני מאשים דווקא את 

גורמי העירייה. אלא את הניהול, את ההכוונה, את הדרך 

 שמתווים מלמעלה, מהנהלת העיר.

ואני חושב שאנחנו צריכים לקחת את עצמנו בידיים בכל 

זה דבר שקרוב  13. כי תמ"א 13מה שקשור בטיפול בתמ"א 

 כל אחד ואחד מתושבי העיר, בצורה כזו או אחרת.כמעט ל

 בין אם באופן אישי ובין אם בעקיפין. 

אחר פה, להיחשף להתנגדויות יוצא לי ויוצא לכל אחד 

למיניהם, לטענות של תושבים וכולם ככולם, כמעט כולם 

חוזרים על אותן טענות שהם נתקלים בבירוקרטיה 

הגיעה העת  ם.ובסחבת, ובחוסר הרצון של מי שעומד מול

 לעשות מעשה בהקשר הזה. 

אני נתתי כמה הצעות. יכול להיות שחלקם, איך אומרים, 

 בסיעור מוחות משותף של כולםיש יותר טובות מהם. אולי 

להביא איזושהי פלטפורמה למנהלת, שבאמת תהיה  נצליח

, WIN-WINבשורה לתושבים. וגם ככה התהליך הזה שהוא 

כך הוא תהליך לא פשוט, אז גם שכולם מרוויחים ממנו 

שהעירייה תלווה את זה, שהיא תגיע למפגשים הראשונים, 

תראה להם שהיא רוצה שהי מצגת. שהיא ושהיא תציג איז

לכן  כי באמת כולם מרוויחים בו. 13בתהליך זה של תמ"א 
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.  אני ביקשתי לקיים את הדיון

אני מכיר מקרה ואני רוצה לשתף אתכם. אחד מני רבים, 

חרונה. הגיעו לאגף ההנדסה דיירים וביקשו להגיש, קרה לא

, אולי .1.1.113-ואמרו להם שנדמה לי מ. להתחיל בתהליך

אני טועה בתאריך, לא יודע, החל מתאריך זה אפשר. 

אחרי שדקדקו בניירת שזה חודשיים קודם הבניין הסתבר 

 קיבל את ההיתר.

 הכבוד, לא נגידהיה מי שהיה מולו באותו רגע מפאת אז 

את שם, מי איש המקצוע שהיה מול, אז הוא אמר 'מה 

פתאום, לא אצלנו'. חודשיים לפני זה בעיה שלי. לך לביבי, 

אז זה הדרך, ככה אנחנו נותנים הוא יפתור לך את הבעיה. 

 שירות לתושב. 

נלך איתם ביחד עם הקשיים ועם אז במקום שאנחנו 

ם. זה הקושי, כל קושי זה או אחר, אז אנחנו שולחים אות

לא אנחנו, זה הם. אז זו הצעתי. כינוס המליאה הוא כמובן 

שנצליח איך בסמכות. גם בלי שום קשר אני מקווה מאוד 

ת, סך הכל ביקשתי לקיים אומרים, על הנושא הזה לפחו

דיון. לא ביקשתי שום דבר מעבר לזה. לקיים דיון ממצה 

לנושא הזה ולהתחיל איזשהו תהליך. ואני מבקש שתתאחדו 

  ותקבלו את זה. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

אפשר להתאחד בקלות, אורן. אני לא חושב שזה השולחן  יהודה בן חמו:

 שצריך לדון בו. 

. אורן כהן: לקבל את ההצעה, לעבור למליאה. זו  זה מה שאמרתי

 ההצעה. 

 . 13במליאה הקרובה יתקיים דיון על תמ"א  יהודה בן חמו:



   11.1.3.11 15 מועצה מן המניין 

 יאה הקרובה? מתי תתקיים המל אל:-אתי גן

יודע שזה פשוט, וזה גם בסמכותי גם בלי שום קשר,  אורן כהן:  אני 

 אולי נחליט עכשיו על תאריך מתי המליאה.  אל:-אתי גן

אחרי  הדיון מתקיים בחודש הקרוב. אפשר להתכנס לזה? אורן כהן:

 אבל לפני פסח הבא. פסח זה. 

 אחרי פסח ולפני יום העצמאות.  אל:-אתי גן

 שבועות.  1עוד  ן חמו:יהודה ב

 לא שבועות הזה אלא שבועות הבא? אורן כהן:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 רגע, אפשר להתאחד שאחרי פסח, לפני יום העצמאות?  אל:-אתי גן

 ראש העיר אמר, מה. נתן את מילתו. אחרי פסח.  :צביקה צרפתי

א יכול ממילא אורן, גם אם היית מקיים פה דיון אתה ל יהודה בן חמו:

 לקבל החלטה. 

 אני אמרתי להעביר את זה למליאה.  אורן כהן:

 בשביל מה כל הנאום? היית מגיש, אומר תעביר,  יהודה בן חמו:

 )מדברים ביחד( 

היתה פה דרמה עכשיו, לא יודע אם שמתם לב הקהל, אבל  אורן כהן:

 אישרו הצעה של חבר אופוזיציה.

 פה אחד.  :שמעון פרץ

 )מדברים ביחד( 

 טוב, תודה רבה. הצעה לסדר הבאה, יובל.  :צביקה צרפתי

 31מחליטים להעביר הדיון בהצעה לסדר בנושא תמ"א  :831 מס' החלטה

 למליאת הוועדה לתכנון ובניה הקרובה3
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אנטנות מעל בי"ס יצחק שדה  , בנושאאהוד יובל לויהצעה לסדר של  ב3

 3ואורט

 

מועצת שברקע, חברי הקואליציה ברשות  טוב, אני רוצה :לוי אהוד יובל

יר, בין העיר דנה בנושא האנטנות בין בכובע שלה כמועצת ע

 בכובע שלה כמליאה,

 )מדברים ביחד( 

אנחנו דנו במועצה באנטנות מעל מוסדות חינוך, מאז  :לוי אהוד יובל

שמצאתי שוועדת המשנה של הוועדה לתכנון ובנייה אישרה 

אנטנות  31לא דחתה אנטנות מעל בית ספר יצחק שדה, ו

מעל אורט שפירא. ההתניה היתה באורט שפירא שזה לא 

יפגע בחזות העיר. ההתניה ביצחק שדה לא התייחס אף 

 אחד. 

, בזמן שההורים פנו ואנחנו פנינו, ביקשו מההורים להמתין 

מפתיע האנטנות שהיו אמרו להם שלא יקרה כלום. ובאופן 

אולי אפילו הוזזו צריכות לעלות מעל יצחק שדה לא עלו. 

בדיעבד ההורים מצאו שהותקנו לפי טענה מסוימת. רק מה, 

שם לא מתקני בזק ולא אנטנות בזק, אלא אנטנות 

  סלולאריות.

.  רק מה,  שעקב העמדה שונה קראו להם 'מתקני גישה'

, יותר מתקנים לשאלה המהותית, כמות הקרינה גדלה

ומי  קורנים נמצאים שם. המקום נמצא מעל בית ספר,

שיודע איך נראה גל הקרינה של אנטנות, איך הוא יורד 

 כלפי מטה, בפירוש בית הספר הוא במקום שצריך לדאוג.

תקינה עוד אנטנות שפונות בהמשך שמענו שגם הוד השרון מ 

, לאזורים שיש לנו בתי ספר. לכיוון צפון שלהם, דרום שלנו
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ו שום דבר לא יקרה, אז ראינ -לגבי ההבטחות שהיו פה 

ולגבי מה תכלס קרה, שמענו  .שזה קורה רק בשמות אחרים

כל מיני הבטחות. לצערי, לא היה כיסוי להבטחות האלה, 

כי אמרו שיתנו לנו מידע למועצה. אמרו. אבל בין אמרו 

לעשו יש מרחק גדול ובגלל זה אני מביא את הנושא פעם 

 נוספת. 

ות בגלל זה אני שואל את אלה שלקחו על עצמם את האחרי 

את העירייה לכל הפחות, מה אתם לנהל את העיר, 

מתכוונים לעשות. כי לקחתם רעיון נורא פשוט שלי להתקין 

מתקני ניטור, הפכתם אותו לחברת ניטור. העיר תרמה 

שקל נדמה לי לחברה כזאת שהוקמה למטרה של  ...,.65

ניטור. רק שבאותיות הקטנות למדנו שהם לא כל כך יעשו 

 לנו ניטור של משרד לאיכות הסביבה.  ניטורים, יפרשו

אז גם על זה היינו מוכנים לברך, ובלבד שאנחנו נשמח  

לקבל בזמן הקרוב איזה פירור מידע מהניטור הזה, אבל לא 

ואולי זה לאיזשהו מקום הגיע ונטמן בחדרי חדרים קיבלנו. 

במיוחד  מסיבות לא מובנות, אבל חברי המועצה או ההורים

קיום הבטחה כים לקבל מפירור מידע ועד אחרי שהיינו צרי

 שום דבר. 

אז היום מגיעים אליי עוד תלונות בעקבות הסיפור הזה,  

באים אליי תושבים ואומרים תשמע, ברחוב הזה והזה 

בשכונת עלייה יש בית עם שתי אנטנות. אחת גלויה ואחת 

בתוך ארובה. אני שואל, אולי המתקן לניטור גילה את זה, 

גם את המידע איפה יש ה תגלה באתר שלה אולי העיריי

 קרינה.

אנחנו משלמים הרבה כסף לחברה הזאת אז אולי אנחנו  
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נוהל ליהנות גם מהמידע שאנחנו משלמים עליו או שזה 

מידע סודי, צריך להסתיר אותו. מה שקשור לבתים 

 64פרטיים, מה שקשור למשרדים, היינו ברחוב ויצמן 

למה הוועדה לתכנון ובנייה עמודים של סיפורים, -עמודים

היא לא חותמת גומי וכמה זה חשוב שלא תהיה אנטנה. מן 

 טענה שאחרי זה התהפכה בישיבה אחרי זה. 

זה שאם אנחנו יושבים פה ואם מה שאני אומר רבותיי,  

אנחנו לפחות יצא שאנחנו כבר משלמים, אז המינימום מגיע 

 ות סודי. המידע על אנטנות לא יכול להילנו גם ליהנות. 

ישב פה מהנדס העיר בישיבה הקודמת שדנו בנושא, שאלנו  

אנטנות, רישוי, תוציאו גרסה מסודרת, את טענת העירייה. 

אמרתם להורים לחכות ועלו שם, בזמן שנדרשו לחכות, 

מתקני גישה. תהיו לארג'ים, תגידו זה מתקני בזק אבל 

 תפרטו. לפחות 

בו בשקט וניסו לשמור נכון להיום פונים אליי ההורים שיש 

על נוהל תקין של קשר עם העירייה, ולא דווקא דרך 

האופוזיציה, ולאו דווקא לקנטר, וכל דבר שאיימו עליהם 

שהוא נחשב קנטור ולא דרך העיתונות ולא דרך זה. ומה 

 כלום. שום פירור מידע.יצא? 

מי שהילדים שלו חשובים לו בא לפה ושואל מה עשיתם.  

יותר מזה, תשובה. מועצת עיר חסרת מענה. כלום. אין לנו 

הנהלת העיר החליטה שההצעה הזאת לוקה, אם דיברנו על 

נושאים של הבנת הנקרא, ולא הצליחה להבין מה אני דורש. 

 אין דרישה אופרטיבית. 

אז אני רוצה לפרש למי שהיה לו קשה להבין, וגם להודות  

הצעה את העוז להבין בדיעבד שבהזדמנות למי שהיה לו 
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אני רוצה להודות לסדר לא מעלימים כי לא נראה למישהו. 

, 1הוראות אופרטיביות אם לא  3על התובנה, שיש פה 

זה  -למועצה מועצת העיר דורשת ממהנדס העיר להודיע 

 לפרסם בעיתונות לכל הציבור. -שתיים אחד. 

זה שתי הוראות אופרטיביות, אדוני המנכ"ל. לפחות.  

א מובלעת. אמנם קשה להבין אותה, ההוראה השלישית הי

כי צנזור של  .אבל אני מודה למי שהצליח להבין אותה

אופוזיציה אתם יכולים לעשות בהצבעה שלכם ברוב קולות 

ולהוריד את כל ההצעות שלנו. המינימום שאתם חייבים זה 

 להקשיב. 

בואו תגידו לנו פעם אחת . הותקןבפועל ומה לא הותקן מה  

ומה לא  הותקןסמך שלכם, תגידו מה באמת, תוציאו מ

, למה קראתם מתקני גישה, מה עוצמת הקרינה, מה הותקן

בית הספר. למה מתקנים רפואיים או המרחק של זה מ

מטר, וילדים זה לא  .35יש דרישה של מתקנים רגישים 

דבר רגיש. למה ילדים צריכים תקן ישראלי פחות ממתקן 

 אלקטרוני.

אבל בישראל זה לא  .1מחמיר פי למה התקן האירופאי הוא  

נורא. הילדים שלנו פחות מאירופאים? הילדים שלנו 

 מכושלים בקרינה?

 אתה רוצה שאני אשנה את התקן פה?  :ארנון לוי

. :לוי אהוד יובל  כן

 התקן הוא תקן ישראלי, לא תקן של העירייה.  :ארנון לוי

 ארנון, תן לו לסיים.  :צביקה צרפתי

מה הותקן ומה י רוצה שתגלה לי, בוא תקרא מה אמרתי, אנ :לוי אהוד יובל

הותקן מתקן שהוא נקרא אם הותקן, תגיד לי  לא הותקן.
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וזו עוצמת הקרינה שלו, והתקן הישראלי אומר  מתקן גישה 

'נה בעין', אז אני אקבל את זה. סליחה, אולי זה לא הכי, 

יש לכם רשות, אתם מחזיקים את העירייה ואתם יכולים 

 ם דבר כזה מעל בתי ספר.לאשר ג

ולא קיימתם במלואה את ואם הבטחתם שמעל יצחק שדה  

הותקנו שם מתקנים  ההבטחה, אז אולי באורט שפירא בכלל

יודעים. אולי קראתם להם 'חתולה' ולא אנטנה.   ואנחנו לא 

 המתקנים לא באורט אלא ליד אורט.  :עמירם מילר

 מעל אורט.  :לוי אהוד יובל

 על תחנת הקמח.מ :עמירם מילר

 צעדים מעל אורט,  3 :לוי אהוד יובל

 תדייק. תדייק. קודם כל תדייק.  :עמירם מילר

אני מודה לסגן ראש העיר שיש לו עשרות שנים של הבנה  :לוי אהוד יובל

בנושאים של בינוי על התיקון. מספר הצעדים יימדד ואנחנו 

 נעשה שביל קליפות תפוזים מהכיתה למתקן תחנת הקמח. 

 גם יושב על ידך ממה שיינפיין והוא לא אותו דבר כמוך.  :עמירם מילר

אני מבקש להודיע בהודעה רשמית למועצה, יש לנו את  :לוי אהוד יובל

גם את מחלקת הרישוי, ויש לנו את כל  מהנדס העיר ויש לנו

הגורמים הטכניים, בואו תודיעו לנו בבקשה מה התקנתם, 

 ם. מה הרשתם להתקין, מה מותקן ש

תפרטו בהודעה שלכם מה הם מתקני גישה, מה הם שונים  

מאנטנה סלולארית רגילה. במה הקרינה פחותה מהקרינה 

של אנטנה סלולארית, כי קודם שמענו גרסה שזה הכל 

מתקני בזק. אחרי זה מישהו אמר מתקני בזק לפי דו"ח 

 הפתיחות קורנים פי כמה וכמה מאנטנה סלולארית. 

לנו שיש המון קרינה מעל בתי הספר,  אז בדיעבד התגלה 
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 אחרים. אולי יש עוד מתקנים קורנים מעל בתי ספר

היתה שאלה בציבור מה הם האנטנות שיוקמו בהיתר מצד  

הוד השרון. האם זה סמוך למוסדות החינוך בכפר סבא, 

בואו תגלו את אוזנינו. תפרסמו לציבור. זה לא אייל גולן. 

 לא תצעקו על זה, 

 תודה.  :תיצביקה צרפ

סליחה, אין תודה. עדיין לא נגמר הזמן. מה עושה החברה  :לוי אהוד יובל

 אלף שקל מכספי העיר, .65או  ..6למעקב? לקחתם 

 הקמתם חברה למעשה בכספי,

 תודה רבה. נגמר הזמן.  :צביקה צרפתי

לא, לא, לא נגמר הזמן עם ההפרעות שלכם. למעשה,  :לוי אהוד יובל

סף, קיבלתם שירות. אני מבקש לקבל את השירות לקחתם כ

  הזה. אני רוצה לדעת מה הועילו חכמים בתקנתם. 

 תודה, נגמר הזמן.  :צביקה צרפתי

 דקות.  .1עברו  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 דקות, תודה.  .1עברו  :צביקה צרפתי

  גב' עמרמי, ביקשתי ממך להתערב או שאת מצד המשטרה? :לוי אהוד יובל

.  בוזגלו:-"ד שלי עמרמיעו . ..  .1שאמרו .  זהו. דקות, רק שאתה.

איננו, נבצר ממנו מלהגיע כי הוא באירוע למרות שהמהנדס  :צביקה צרפתי

ויכולנו לדחות את ההצעה אבל אנחנו לא נעשה את פרטי 

חבל שהנושא  -זה. אני אתייחס במה שאני יכול לנושא. א' 

מסבירים וכנראה הזה כל חודשיים  חוזר על עצמו, כי 

לא יודע, או שלא מבין או שלא מקשיב למה מישהו 

 שמסבירים. זה אותם שאלות, אותן תשובות וטוחנים. 

מטר מבית  .16האנטנות הם לא מעל בית ספר. יש  -אחד  

ספר. כל אנטנה שמוקמת במדינת ישראל מקבלת את אישור 
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הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. ואם הוא לא 

ך היתר אז הוא לא צריך היתר. ואם הוא צריך היתר אז צרי

הוא מגיע לוועדת תכנון ובנייה. וגם אם ועדת תכנון ובנייה 

תדחה אותו, הם הולכים לוועדת ערר וועדת ערר בדרך כלל 

 מאשרת אנטנות.

כי למדינה הזאת עשו שכל. רצו שזה יהיה זול, שידברו זול.  

נות, ומה לעשות צריך אנטכדי לדבר זול ושיהיה קשר 

מדינת ישראל יש ועדת ערר שגם אם תרצה או לא תרצה, על 

אפך וחמתך יהיו אנטנות. אבל אנחנו רוצים לשמור על 

גם ביטחון התושבים, ואנחנו שומרים על ביטחון התושבים. 

 ביצחק שדה, אני תכף אגיע ליצחק שדה. 

יה האנטנות הם בהיתר. אנטנות מתקני גישה. שיכון עלב 

י גישה בכלל שהחברות החדשות לא צריכות, לא מתקנ

אך ורק אישור שואלות לא אותי ולא אותך. הן צריכות 

מהמשרד להגנת הסביבה. אם יש כמה אנטנות אז 

מצרפיות של הקרינה ביחד נותנת את מה שמותר עפ"י ה

 . התקן

אנחנו החל מהחודש עולה באתר העירוני, קודם כל באתר  

נטנות מזה שנים. יש דף אקסל רשימת האהעירוני יש את 

ואנטנות. יש רשימה בכל העיר איפה ממוקמות אנטנות. 

... שתיתן הרבה יותר נתונים,  החודש גם יעלה דף ממערכת 

 תיתן פרספקטיבה רחבה לכל נושא האנטנות. 

כך שאני לא מבין מה הלהט להפחיד תושבים. במקום  

הרי  להסביר לתושבים ולפנות להיגיון שלהם, מה הלהט?

אנחנו מה? אנחנו רופאים? מה, אנחנו אנשים שבר סמכא 

 להפחיד אנשים?
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אבל אני אגע ביצחק שדה כנקודה ספציפית. יצחק שדה  

למרות שהאנטנות שם בהיתר ולמרות שהכל, אני מנהל עם 

ההורים ועם ועד ההורים תהליך, תהליך שקוף, תהליך יפה. 

. בזק, יושבת פה אחת האימהות שהיתה באחת הפגישות

, הוא נכנס למרות שהוא לא חייב להיות איתנו במשא ומתן

 איתנו למשא ומתן כדי להעביר את האנטנות.

אז אני לא מבין מה הלהט הזה. מה, זה איזשהו עניין פה  

מציע שתלמד את להמריד? לעשות רעש? מה? בכל זאת, אני 

החומר טוב. תלמד. ולא תעלה דברים סתם. תבוא לדברים 

 שבאמת אמיתיים.  ספציפיים

 אתה מתייחס אליי אישית? :לוי אהוד יובל

 שהם אמיתיים. לא, אני מתייחס,  :צביקה צרפתי

זה עבירה פלילית. אתה מייחס לי  מה הכוונה להמריד? :לוי אהוד יובל

 עבירה פלילית?

  אמיתי. לא, חס וחלילה. :צביקה צרפתי

 לא, לא, תחזור בך. :לוי אהוד יובל

 לא, לא, אני אומר למה להעלות,  :צביקה צרפתי

 ... לאורט שפירא בהזדמנות,  :לוי אהוד יובל

להעלות הצעות לסדר שבאמת, איתי אנחנו לא ביחסים,  :צביקה צרפתי

. ללמוד. זה לא אבל יש פה מהנדס, אתה יכול לגשת, לשאול

בושה ללמוד. זה לא בושה. לא כל דבר צריך להעלות כהצעה 

 לסדר. 

הייתי מראה לך את הרעיון שלו ותנסה לשאול.  קח אורן כהן:

אס.אמ.אס שקיבלתי אתמול בהנחייתכם לשאלה שאני 

 שואל. 

זה לא בושה ללמוד קצת. זה קורה לאנשים שלמדו קצת. יש  :לוי אהוד יובל
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 אנשים שלומדים הרבה, זה גם לא בושה. 

 צביקה, אם זה הכל כל כך שקוף והכל בסדר,  אל:-אתי גן

 בתמימות אתה אומר תנסה לשאול.  אורן כהן:

ואתם מפרסמים באתר של העירייה כל כך הרבה תהילות  אל:-אתי גן

והכל, קחו, תפרסמו את ההיתרים. לא את הרשימה. 

הרשימה אנשים רואים. תפרסמו את ההיתרים, תפרסמו 

 את הקרינות, 

.  :צביקה צרפתי  אתי, את מפריעה לי

נור אל:-אתי גן  א קל, תפרסמו את הכל. כי 

.  :צביקה צרפתי  אתי, את מפריעה לי

 תשמע, אני אגיד לך,  אל:-אתי גן

 אני לא מפריע לך, אתי,  :צביקה צרפתי

 אבל לא, אתה מעליב בן אדם,  אל:-אתי גן

, :צביקה צרפתי  אני מבקש, את מפריעה לי

 אתה מעליב בן אדם,  אל:-אתי גן

 את מפריעה לי,  :צביקה צרפתי

 ה מעליב בן אדם, כי את אל:-אתי גן

 את מפריעה לי,  :צביקה צרפתי

 אני יודעת. ואני מפריעה,  אל:-אתי גן

 ואני מבקש לא להפריע לי.  :צביקה צרפתי

,  אל:-אתי גן  אבל אני

 כי אני לא מפריע לך,  :צביקה צרפתי

 לא. כי מה שקורה,  אל:-אתי גן

 אני מבקש לא להפריע.  :צביקה צרפתי

 מבקשים מכם, כל פעם ש אל:-אתי גן

.  :צביקה צרפתי  אני מבקש לא להפריע לי
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 מלאה,  שקיפות אל:-אתי גן

.  :צביקה צרפתי  אני מבקש לא להפריע לי

 יש לכם נושאים. זה לא אנחנו, זה הם,  אל:-אתי גן

.  :צביקה צרפתי  אני מבקש לא להפריע לי

 זה משרד איכות הסביבה,  אל:-אתי גן

 הפריע לי. אני מבקש לא ל :צביקה צרפתי

 פרסם את כל ההיתרים,  אל:-אתי גן

 את מפריעה לי.  :צביקה צרפתי

 אני יודעת. אל:-אתי גן

 את יודעת.  :צביקה צרפתי

 ואני בשלי.  אל:-אתי גן

 היות וכך אני מבקש,  :צביקה צרפתי

 אני בשלי.  אל:-אתי גן

אני מבקש לא לקיים דיון בהצעה ולהסיר אותה מסדר  :צביקה צרפתי

 מי בעד? ום. הי

 איזה הפתעה.  אל:-אתי גן

אין לך סמכות בכלל. יש סמכות לדון באנטנות פה? יש  יהודה בן חמו:

 סמכות לקבל החלטה כלשהי?

 קולמן, אתה רגוע עם זה?  :לוי אהוד יובל

 פה אחד, לא?  :עמירם מילר

 יש לי סמכות להוריד את ההצעה הזו מסדר היום?  :צביקה צרפתי

 אתה רצית להתייחס.  :ילו אהוד יובל

. יהודה בן חמו: .  לך סמכות לדון בה.  .

תעשה הצבעה ונגמר זה הכל.  אתה רוצה לדון או לא לדון? אל:-אתי גן

 הסיפור. מה זה פתאום זה משהו הליך חדש? 

אס.אמ.אס יובל, תנסה לשאול, כמו שהוא אמר. אתה תקבל  אורן כהן:
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שבילך, אני לא עובד כזה: "אורן יקירי, לצערי איננו עובד ב

 עבורך ותקבל תשובה כשארצה". זה האס.אמ.אס שתקבל.

 ממי? ממי?  :לוי אהוד יובל

. אורן כהן: .  לא, זה אני, מפאת.

 )מדברים ברקע( 

חזי אומר שזה הוא. חזי טוען שזה הוא. אני לא מאשר  אורן כהן:

 מפאת כבודו. 

 קרא את זה שוב.  :חזי ברזני

, לצערי איננו עובד בשבילך, או עבורך, תקבל "אורן יקירי אורן כהן:

"תקבל תשובה לכשתהיה תשובה כשארצה", או משהו כזה. 

 ,"...  ושיהיה לך ערב 

 דווקא הוא עובד אצלך. ועוד איך עובד אצלך.  אל:-אתי גן

. :לוי אהוד יובל .   הוא מצטער שהוא לא עובד אצלך, תתקן לו את ה.

 הוא עובד אצלך.  אל:-אתי גן

היות והיועצים המשפטיים אומרים שאין לנו סמכות בכלל  :ה צרפתיצביק

 לדון פה, אנחנו נעביר את זה, 

 למה אין סמכות לדון? :לוי אהוד יובל

 מה זה?  אל:-אתי גן

 למליאה.  :צביקה צרפתי

 מה זאת אומרת?  אל:-אתי גן

 סליחה, סליחה, זה לא דעת התורה. מה הנימוק?  :לוי אהוד יובל

.  ל:א-אתי גן רגע, זה הצעה לסדר. תעשו הצבעה. יש דיון או אין דיון

 עכשיו מגיע השלב השני, 

 אתי, יש יועצים משפטיים.  :צביקה צרפתי

יודע,  אל:-אתי גן  מה, רגע, אתם שואלים? אתה 

 אבל זה כבר עלה, מה.  :נפתלי גרוס
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 ששואלים את השאלות, סליחה. ... זה  אל:-אתי גן

 ה אתי, שהיועץ המשפטי ידבר. מה הוא, סליח :לוי אהוד יובל

הוגשה קודם כל תצביע הסדר אומר שהצעה לסדר סליחה,  אל:-אתי גן

 האם לדון או לא לדון. נקודה. זה דבר ראשון. 

 בתיה, בבקשה.   :צביקה צרפתי

מה שמתבקש כאן לאור ההצעה, זה לקבל למעשה פרטים  עו"ד בתיה בראף:

ועל לגבי אנטנות לא הושם בפמה  הושם בפועל,מה 

 סלולאריות.

 להודיע למועצה.  :לוי אהוד יובל

בהחלט זה לא נשאל בצורה של שאילתא, אלא יש כאן  עו"ד בתיה בראף:

במסגרת הידע של הוועדה ו דברים שהם בסמכותה

ובמסגרת הארכיון של הוועדה המקומית להוציא  המקומית.

לא  חומר, להגיד לך איזה היתר יש, איזה היתר אין. זה

במסגרת מועצת העיר. אפשר לשאול נושא שאפשר לדון בו 

שאילתא במועצת העיר, ואז אתה יכולת לקבל תשובות 

 לעניין הזה. אבל ככל שיש כאן דברים, 

.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  אין פה על מה לדון

שהם שאלות האם מתקן גישה כן או לא, קיבל היתר או לא  עו"ד בתיה בראף:

. ה הכל נושאים שהם מאוד לגיטימיים, אבל קיבל היתר, ז ..

 שהיא הגוף התכנוני שאמורה להוציא היתרים. 

 סליחה, את מתעלמת, :לוי אהוד יובל

 בתיה, אין בעיה אבל את לא עונה, יש הצעה, תדחו אותה.  אל:-אתי גן

 )מדברים ביחד( 

 המהנדס איננו,  :צביקה צרפתי

רשים להודיע למועצה. אני דורש סליחה, סליחה, אתם נד :לוי אהוד יובל

 הודעה למועצה רשמית מה קיים ומה לא. 
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 במליאה חברי המועצה,  :צביקה צרפתי

אני דורש שתודיעו למועצה. מה הבעיה שלכם להודיע  :לוי אהוד יובל

 למועצה? מה אתם מפחדים בהודעה למועצה?

 ... עבר למליאה.  :צביקה צרפתי

 זה החוק.  יהודה בן חמו:

החוק, אתם לא עומדים בחוק. מערכת הניטור כבר לפני  :גרוס נפתלי

 שנה הייתם צריכים לפרסם... 

 טוב, הנושא עובר למליאה. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

סליחה, סליחה, סליחה, יש לכם דעה שגויה. יש לכם דעה  :לוי אהוד יובל

משפטית שגויה. עם כל הכבוד, אתם נדרשים להודיע 

 למועצה.  

ההצעה לסדר בדבר אנטנות מעל מוסדות חינוך תועבר  :831 מס' החלטה

 לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה3
 

 הצעה לסדר של ממה.  :צביקה צרפתי

 לא היתה פה הצבעה. אני לא מבין מה קורה.  :לוי אהוד יובל

 אי אפשר לדון בזה.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 )מדברים ביחד( 

יכולה רש הודעה למועצה. אני יכול לדרוש, המועצה אני דו :לוי אהוד יובל

 לדרוש ממהנדס העיר תשובה?

 . תצביעו עליה, ההצעה לסדר היא לגיטימית :נפתלי גרוס

. :צביקה צרפתי  תודה. הצעה לסדר, ממה שיינפיין

סליחה רגע, יש לכם טעות. סליחה רגע, הדיון לא התמצה.  :לוי אהוד יובל

שהמועצה יכולה לדרוש? הודעה הודעה לעיתונות זה דרישה 

 לעיתונות איזה אנטנות, 

 תודה.  :צביקה צרפתי
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... ואנטנות סלולאריות והיכן הם הוצבו ומה קורה בצד של  עו"ד בתיה בראף:

 .  הוד השרון, וזה היתר..

. נכון, הצעה לסדר שמבקשת מהעירייה לעמוד  :???  בהוראות..

 הודעה לציבור.  :לוי אהוד יובל

 היא לא עומדת בהוראות החוק. :וסנפתלי גר

הודעה לציבור, אני יכול שהמועצה תדרוש הודעה לציבור  :לוי אהוד יובל

 בעיתונות? 

. בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי . . 

 אבל היא חוות דעת לא נכונה. :נפתלי גרוס

 אבל היא היועצת המשפטית, מה לעשות.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

אסור לחלוק עליה? אני חולק עליה בהרבה  אז מה? אז מה? :נפתלי גרוס

 דברים, אז מה? 

... שהיועצת המשפטית אומרת.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  כרגע אנחנו עובדים לפי 

 ממה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

היועצת המשפטית תמיד מצדיקה את מה שראש העירייה  :נפתלי גרוס

  עושה, מה לעשות. בכל מקרה היא מצדיקה, מה לעשות.

 תודה. ממה בבקשה.  :צביקה צרפתי

.. משפטית. :נפתלי גרוס .  היא לא יועצת משפטית היא 

 אני לא מבינה מה יש לכם,  אל:-אתי גן

 סליחה אדוני יו"ר הישיבה,  :לוי אהוד יובל

 אם הכל כל כך יפה,  אל:-אתי גן

 אתם נסמכים על חוות דעת שלא נכנסה לפרוטוקול,  :לוי אהוד יובל

.  ל:א-אתי גן  וכל כך בסדר, תראו. תראו

ואני מבקש שהיא תיכנס. אני מבקש שחוות הדעת של  :לוי אהוד יובל

 היועצת המשפטית הנכבדה תיכנס לפרוטוקול, 

 נכנסה.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי
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 סליחה, היא לא נכנסה, היא לא נשמעה.  :לוי אהוד יובל

 היא נכנסה, היא נשמעה.  :צביקה צרפתי

מצאתם פה מפלט שהוא לא  לא, היא לא נשמעה. ואתם :לוי אהוד יובל

 אני דורש פרסום לציבור בעיתונות, מפלט.

 תודה.  :צביקה צרפתי

 ואתם טוענים שזה לא טענה אופרטיבית. פרסום לציבור.  :לוי אהוד יובל

 יש פרסום באתר האינטרנט.  :צביקה צרפתי

ל, ודאי, בגלל זה מועצה סליחה, בעיתונות. שאדוני המנכ" :לוי אהוד יובל

צריכה להחליט על דברים שעולים כסף. פרסום, כמו אייל 

 גולן, זה עולה כסף. 

 

סיווג מעצבי שיער כבעלי  ממה שיינפיין, בנושאשל הצעה לסדר  ג3 

 מלאכה לעניין תשלום ארנונה3

 

     אני מעלה הצעה לסדר בנושא ספרים. ערב טוב לכולם.  :אברהם שיינפיין

יצא ילקוט פרסומים של מדינת ישראל, פה זה לא  .113-ב

בית המשפט אז לא חילקתי את הדברים האלה, אבל יצא 

יצא  ,הודעה .1.0.113-בילקוט פרסומים של מדינת ישראל ב

לתת תנאים סוציאליים  פרסום חוקי שמחייב את הספרים

  .ותנאי עבודה לעובדים במספרות

שהם בעלי  ממש מפורט שהם בעלי מלאכה. הוא קובע 

מלאכה, ובין השאר הוא קובע שהמספרות הם בעלי מלאכה. 

 ..113-זה יקלוט הפרסומים שפורסם ב

עברו שנים ובמספר עיריות ספרים הגישו את הבקשה  

והפלא ופלא יש עיריות שונות  לשינוי סיווג, בבקשה שגיא,

שבאמת זה בעלי מלאכה ושינו את הסיווג. זה ששם הבינו 
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הרצליה, רעננה ועוד כמה עיריות אחרות. בנתניה, חיפה, 

שנים אם  0ודרך אגב גם ברעננה תבע מישהו רטרואקטיבי 

אינני לא טועה, לקבל החזר כספי לסיווג של בתי עסק לבתי 

 מלאכה. 

ייצג את עיריית   ואם אינני טועה גם המשרד של בראף 

 רעננה, אם אינני טועה, אני לא בטוח. 

 כן, כן.  עו"ד בתיה בראף:

התובע זכה. אני אעשה ועד כמה שאני הבנתי, הוא גם זכה.  :אברהם שיינפיין

את זה קצר מאוד. אני יודע שיש פה אנשים שחושבים, ואני 

שומע את הגיחוכים מתחת לאפם שממה הולך לעשות מזה 

הון פוליטי, ולכן זה טוב לו לעשות את זה, למה הוא גם 

לספרים מסתפר הרבה מאוד אצל הספרים. אני הולך 

 ?', מה אתה בא אלינולנו אתה כל הזמן לוקח'אומרים לי 

ברור לי שאנשים חושבים שאני עושה מזה הון פוליטי, אבל  

אתם יכולים גם לא להעביר אני רוצה להגיד לכם דבר אחר. 

את ההצעה הזאת. מי שיעשה מזה הון פוליטי בכל מקרה, 

.. ל העביר את זה אני אם זה לא יעבור. זה ברור לחלוטין. 

 זה על מנת שאני לא אעשה מזה הון פוליטי.

  , כי ההצעה הזו בהחלט, אם יש בערים אחרות שנעשו

אם היינו עיר יחידה בהחלט צריך להיות גם בעיר הזאת. 

 שעושה את זה, זה לשנות את הסיווג. 

 הון פוליטי זה לא פשע, חבר'ה.  אל:-אתי גן

 מר שוב, זה לא פשע, אבל אני או :אברהם שיינפיין

 עושים כולם הון פוליטי, מה בושה? מה קרה?  אל:-אתי גן

 הוא מתנצל על זה.  :עמירם מילר

 לא, אני עושה את זה,  :אברהם שיינפיין
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 ממה אתה מתבייש?  מה הפשע? אל:-אתי גן

לא מתבייש, הוא אומר שההפך, לעירייה יש יותר מה הוא   :גיא בן גל

.. להרוויח .  בלאמץ את 

נכון, זה מתגלגל בבתי משפט, והיום מתארגנים הספרים  :ינפייןאברהם שי

לאיגוד שלם. ואם האיגוד השלם הזה יבוא יום ויצליח 

להעלות בבתי משפט, יתבע רטרואקטיבי, יעלה לעירייה פי 

 . ולכן צריך לתקן את העוול מבתי עסק שנחשב היום,.1

ארנונה. סליחה, הארנונה משלמת כפול  5שמשלמים פי 

 מלאכה. אני אגיד מה הצעתי בנושא הזה. מבתי

לשנות סיווג  אני מעלה את הצעתי: מועצת העיר מחליטה 

בעלי המספרות בעיר מבתי עסק לבתי מלאכה, לצורך חיוב 

הארנונה. מועצת העיר תשנה לאלתר את החיוב 

  תודה.  .3.11רטרואקטיבית לשנת 

 תודה. בתיה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

יש כאן מספר דברים. אני אנסה מאוד לתמצת. רק לעניין  עו"ד בתיה בראף:

הצעת ההחלטה, יש בעיה קצת למועצת העיר להחליט 

לשנות סיווג כי אין לה סמכות לצערנו, למועצת העיר 

להחליט על שינוי סיווג אלא אם כן היא מקבלת החלטה 

.. מדי שנה במועד שקובע, והיא צריכה  במסגרת שינוי.

יאשרו לה את זה. זה לא מספיק שר לפנות לשרים כדי ש

 הפנים, צריך גם שר הפנים ושר האוצר.

זה לעניין אופרציה, זה לעניין חוק ההסדרים שמאוד אבל  

מצמצמים את ידיה של מועצת העיר, ועדיין כל הנושא של 

שינוי צווי מיסים וארנונה, מצוי בידיים של שרי הפנים 

בנושא של ל זה אב, ושרי האוצר, וידם מאוד קמוצה בנושא

 הפרוצדורה. 
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אני רוצה לדבר על עניין המהות. ובכן, נכון מאוד, התקבל  

בבג"ץ פסק דין שלגבי עיריית תל אביב הוא פסק דין מאוד 

מהותי, שקבע שבעיר תל אביב הגדולה, שיש כל כך הרבה 

זה ... מוסתרות, צריך לחייב אותם לפי מלאכה, כי מלאכה 

המיסים שאפשר לחייב, ולא סיווג הסיווג הכי קרוב בכל צו 

 שיעורי אחר שרצתה העירייה לנקוט בו. 

סיווג כללי שהוא שירותים. משום שבעיריית תל אביב אין  

ואי לכך, לא היה מקום יותר תואם כדי להכניס את הסיווג 

של עיריית זכייה המאוד גדולה מספרות. ובאמת את השל 

  תל אביב. 

וחב בפסק הדין הזה ולראות אם רוצים להסתכל בהשלכות ר 

ניתן ליישם אותו רק היכן ניתן ליישם אותו, אז בעצם 

באותן ערים שצו המיסים שלהם דומה לצו המיסים של 

עיריית תל אביב, באופן שאין בכלל הגדרה של שירותים. כך 

 .. .  שירותים להכניס מספרות.של שאי אפשר תחת 

ל שירותים. בעיריית כפר סבא אין המצב כך. יש הגדרה ש 

ם, אבל גם מתחת לשירותים נכנסים דברים רבים נוספי

 מספרות. 

.. בניין  הסוגיה שאתה העלית ברעננה אכן צדקת.  יש גם צו.

רעננה. אבל בניין רעננה הנושא הוא אחר לחלוטין. זה עוד 

צו של עיריית רעננה דווקא יש סיווג של ביותר שונה. 

לסיווג הזה  מספרות וקוסמטיקאיות, וכנראה שמתחת

  די נמוך. התעריף הוא 

ואז עיריית רעננה חשבה שעסק כמו רונית רפאל לדוגמא,  

לא תואם לסיווג הזה. ואז ביקשה עיריית רעננה לעסק 

מסוג רונית רפאל לא לתת את הסיווג של מספרה אלא לתת 
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סיווג אחר. זאת אומרת, התיק הזה הוא גם שונה בגלל 

 שהצו שונה.

מה שאני מנסה לומר, שלכל צו, לכל עיר  בשורה התחתונה 

יש סיווגים אחרים, זאת הבעיה של צווי המיסים שכל הזמן 

אבל עוד לא הגיע  זהים,אומרים שהגיע הרגע שהם יהיו 

שהממשלה  ך כל השנים של חוק ההסדריםהרגע הזה לאור

 דאגה לצווים זהים. 

כל צו, כל רשות אתה מודד נטו, ברוטו, הכל שונה. כל  

ות היא כאילו ספר חוקים בפני עצמו. במצב הספציפי של רש

עיריית כפר סבא אין שום בעיה עם מלאכה, מפני שמספרות 

נכנסות תחת סיווג של שירותים כמו בתי עסק אחרים, וכמו 

אחרים שניתנים בעיר. זה לעניין ההתאמה של  שירותים

לתל אביב. אבל הוא לא  פסק הדין של בית המשפט העליון

בעצם להיקרא באותה נשימה בעיריית כפר סבא כי יכול 

 יכול. כאן יש סיווג, ולכן הוא לא 

 אני לא בטוחה שזה נכון כל מה שאמרת. אל:-אתי גן

לאור ההסבר המלומד של עו"ד בתיה סיימת בתיה? תודה.  :צביקה צרפתי

בראף, אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום ולא לקיים 

 דיון. מי בעד?

 אין לנו סמכות. אין סמכות.  חמו: יהודה בן

 לא משנה, תצביע.  אורן כהן:

 לא רלוונטי לדברים. יש הצעה לסדר, תצביע בעדה. :אברהם שיינפיין

 )מדברים ביחד( 

  לדיון יש לי סמכות. סך הכל מדברים על דיון. אורן כהן:

 אבל על מה תדון? על מה שאין לך סמכות?  :צביקה צרפתי

  -ה עושה כל כך הרבה דברים, לא הכל בכן. את אורן כהן:
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 בוא נדון על האח גדול. מה, כאילו?  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

יש  קודם נפתח מה מותר ומה אסור. בוא לא נפתח את זה. אורן כהן:

 הליך לניהול הישיבה.

 )מדברים ביחד( 

לא בסמכות המועצה ביום הזה, אלא רק היות והנושא  :צביקה צרפתי

שא צו הארנונה, אנחנו נדון בזה בצו הארנונה בדיון בנו

כשזה יבוא ומי שיעלה הצעה מחברי המועצה. אבל אם אתם 

 מתעקשים, 

אין לי סמכות להתעקש אחרת. אין לי סמכות. לא, אין לי  אורן כהן:

  -סמכות להתעקש אחרת, החוק

 מי בעד להסיר את ההצעה? :צביקה צרפתי

 פה אחד.  :שמעון פרץ

איציק, יעקב, ארנון, שלי, אמיר, צביקה, יהודה, עמירם,  :צביקה צרפתי

 אמיר קולמן, איתן צנעני, תודה. מי נגד?

 שמעון.   :שמעון פרץ

  שמעון גם בעד. :צביקה צרפתי

 גיא, ממה, יובל, בוקי, נפתלי, אתי, תודה. אורן.  נגד:

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר סיווג  :883 מס' החלטה

 מעצבי שער כבעלי מלאכה לעניין תשלום ארנונה3
 

 חוק הדגל בכפר סבא3, בנושא אורן כהןהצעה לסדר של  ד3

 

 בבקשה אורן, דגלים.  :צביקה צרפתי

את שדגל ישראל ודגל כפר סבא הם מקור גאווה שעלינו ל אורן כהן:

 בגאון. 

הראתה  אורן, אני רוצה להודיע למועצה, אני מתנצל, מיכל :לוי אהוד יובל
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לי, היא שלחה אליי מייל בתאריך קודם. אני טענתי 

 שהמייל לא הגיע, ומגיעה לה התנצלות. 

 הגיע. אז זה בסדר. העירייה בסדר.  :צביקה צרפתי

 לא. מיכל בסדר.  :לוי אהוד יובל

דגל ישראל ודגל כפר סבא הם מיכל האמת בסדר גמור.  אורן כהן:

ל מבטא את כל מקור גאווה שעלינו לשאת בגאון. הדג

הערכים היפים והטובים של אהבת הארץ, אהבת המולדת, 

  תחושת השייכות והזהות הישראלית.

אני חוזר ואומר, אני חושב שיש לא הרבה מסתבר, נושאים  

שיש עליהם קונצנזוס. אבל לטעמי לפחות, הדגל יכול להיות 

אוטוטו יום אחד הנושאים האלה. ומאחר וכך, ואנחנו 

י חושב שמן הראוי לעשות בעצם את מה העצמאות, אנ

, ולשים כמו שכתבתי שקיים כבר גם בארץ וגם בעולם

בהצעה שתכף אני אקרא אותה, זה בצד זה את דגל ישראל 

ודגל העיר כפר סבא כחלק מבאמת איזשהו הזדהות 

 ותחושת שייכות.

אני חושב שזה יכבד את העיר, יכבד את המועצה אם אנחנו  

ה שאני מביא, מבקש להעלות לסדר: צענעשה את זה. והה

עיריית כפר סבא תוודא שבכל מוסדות החינוך, בכל 

מוסדות הציבור וכן בכל מעגלי התנועה, יתלו זה לצד זה 

ודגל העיר כפר סבא וזאת לאורך כל דגל מדינת ישראל 

  השנה. 

 בבקשה, עמירם.  :צביקה צרפתי

ההצעה של אורן אני רוצה לומר שאני מאוד מזדהה עם  :עמירם מילר

ברובה, והיה לי הכבוד גם להציע במועצת עיריית כפר סבא 

שנים רבות את ההצעה להניף את דגל המדינה ואת דגל לפני 
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יר לצד כל מבני הציבור שישנם. אנחנו גם החלטנו הע

. היתר בנייה מקום  באותה הזדמנות להציב כחלק מ..

 .לבניית דגל בכל מבנה ומבנה. וזה קיים וזה מקוים

רואה דגלים אני רוצה לומר לך אורן, שגם אני מדי פעם  

שהם לא במיטבם, ולא מכבדים לא את העיר ולא את 

המדינה ואני מעיר שצריכים להחליף אותם, ולהסיר אותם 

 ולתלות במקומם חדשים. 

אני חושב שההצעה הזאת מתקיימת, אני רק מסתייג  

ר, זה לא מההצעה בכל מעגלי התנועה. אני חושב שזה מיות

י. ליד מבני הציבור זה מקוים אז אני מבקש להסיר בטיחות

 את ההצעה מסדר היום.

 תודה. :צביקה צרפתי

 אז תיתלו דגל שהוא בטיחותי. קיים ארץ ובעולם.   אורן כהן:

לאור הסברו של עמירם, מי בעד להתאחד סביב תודה.  :צביקה צרפתי

זה  הצעתו של עמירם להסיר את ההצעה מסדר היום?

 יעקב, ארנון, צביקה, שלי, יהודה, מתקיים. 

 לא מתקיים.  :גיא בן גל

 מתקיים מה שהם רוצים שיתקיים.   אורן כהן:

 עמירם, איציק,  :צביקה צרפתי

 זה גם לא מתקיים בכל מוסדות הציבור,  אורן כהן:

 אמיר, איתן, תודה. שמעון. מי נגד?  :צביקה צרפתי

 ם? רגע, מה זה מתקיי אל:-אתי גן

 דרך אגב, זה לא מתקיים בכל מוסדות הציבור.  אורן כהן:

 אתם עשיתם בדיקה וזה מתקיים בכולם? אל:-אתי גן

 בוודאי. מי נגד?   :צביקה צרפתי

 בוודאי? איפה הבדיקה? מתי היא נעשתה לאחרונה?  אל:-אתי גן



   11.1.3.11 53 מועצה מן המניין 

 אתי, מי נגד?  :צביקה צרפתי

.  אל:-אתי גן  כי אתם עובדים עלינו

 מי נגד?  :פתיצביקה צר

 אני רוצה נתונים.  אל:-אתי גן

 בסדר, לא תקבלי עכשיו,  :צביקה צרפתי

 אתם עובדים עלינו ולכן תתנו רשימה,  אל:-אתי גן

נגד?  :צביקה צרפתי  טוב, תודה. מי 

 תתנו רשימה מתי פעם אחרונה בדקתם את כל מוסדות,  אל:-אתי גן

יובל, אתי :צביקה צרפתי , תודה. מי נמנעים? בוקי אורן, גיא, נפתלי, 

 וממה, תודה. 

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר חוק  :888 מס' החלטה

 הדגל בכפ"ס3
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 שגיא, ועדת כספים.  :צביקה צרפתי

. 0/1/3.11מיום  מובא בפניכם פרוטוקול ועדת כספים שגיא רוכל:

דנו בנושאים, היה דיון בדו"חות רבעוניים יוני  בישיבה

 6וכן העברות מסעיף לסעיף מס' . 3.13וספטמבר  3.13

לשנת  1תקציב רגיל, העברות מסעיף לסעיף מס'  3.13לשנת 

 1מס' תקציב רגיל. והיה גם העברות מסעיף לסעיף  3.11

 .3.11תב"רים לשנת 

דת הסבר לגבי הדו"חות הכספיים ניתן במפורט בווע 

הכספים, אם יהיו שאלות נוספות אני אשמח, וכנ"ל לגבי 

העברות מסעיף לסעיף. האישור נדרש כמובן אך ורק לגבי 

 העברות.
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 הערות? שאלות? כן, בבקשה, יובל.  :צביקה צרפתי

צנעני ברשות חברי הקואליציה, סגן ראש העיר עו"ד  :לוי אהוד יובל

יצא ספים מוועדת כמכיוון שהפרוטוקול ואיציק יואל, 

מאוד תמציתי, לא כל השאלות כלולות בו, לא כל 

למעשה בלי התמלול  .ההתייחסויות שהתבקשו כלולות בו

של ועדת כספים הרבה מהידע שמועבר לחברי האופוזיציה, 

אולי גם לחברי הקואליציה כי אני לא ראיתי אותם הרבה 

פעמים שואלים שאלות, אבל הרבה מההבהרות חסרות 

 שלנו. בפרוטוקולים 

ואחרי זה כשאנחנו מגיעים לשאלות, אם זה מהעיתונות  

ואם זה מהציבור, אז אף אחד לא יודע להסביר כי רוב הידע 

 הזה אבד או מעולם לא הגיע אלינו. 

אז לפעמים, לצערי, אני מבקש לשאול שאלות ששאלנו כבר  

יגיעו לתמלול  ,בישיבת ועדת כספים זה לא רע שהתשובות 

, וזה לא יזיק אם גם חברי הקואליציה של מועצת העיר

 שאחראיים לאישור ההחלטות האלה ידעו מה הם מאשרים.

לפחות לא יגידו להם שהם חותמת גומי ומריונטות, כי 

 זה יעמוד מול עיניהם שהם מאשרים דברים.לפחות 

אנחנו למשל, נושא שהתרענו עליו הרבה פעמים בעבר, כמו  

ועץ המלומד עו"ד אלון הגענו למסקנה ואמר פה האדון הי

שאישור בדיעבד הוא לא אישור, והמועצה לא בן זקן, 

מאשרת בדיעבד דברים שהחליטו המנכ"ל והגזבר. דנו בזה 

כשעו"ד קדמי אישרה את זה, ומר ראש העיר התנצל על זה. 

פעולות שנעשו והיום אנחנו שוב פעם מגיעים במרץ לאישור 

 פרש. יש קצת ה 3.13, 3.11. מרץ 3.13במהלך 

הדרישה היא שהעברות בין סעיפים או אישורים של  
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תקציבים יהיו מראש, אבל בכפר סבא יש שבת לעצמה או 

שאנחנו נשמע הסבר יותר מלומד. ומישהו מתיר פה ואולי 

היועץ המשפטי יחזור על ההסבר שלו לפרוטוקול, למה 

ואחרי זה לקבל בכפר סבא מותר קודם כל להעביר כספים 

 בדיעבד. אישור מועצה

אם זה היה בדיעבד בסמיכות, אני מבין. אבל כמו שאתם  

גם במשלחות ובדברים ידועים רואים לפעמים מדובר 

מראש, וועדת כספים ידעה לקבל החלטות בטלפון או לקבל 

פעמיים דיונים בטלפון, ובקדנציה הזאת זכורות לי לפחות 

שבהם שאלו אותי והסכמתי לקיים הצבעה טלפונית, ובלבד 

שלא יתעכבו ושהנוהל הזה ישתרש ושתהיה לנו אפשרות 

 , לא לעכב בדרישות טכניות.לפעול כדין

לאשר בדיעבד העברות הדרישה  3.11אז גם, היום במרץ  

אני לא בטוח כספים ופעולות חריגות לא מקובלת עליי. 

שהיא חוקית, ואני די בטוח שהיתה פה התנצלות. אני 

א יחזרו, אז אני רוצה ציפיתי לפחות שהנושאים האלה ל

 לשמוע את ההסבר מחדש לפרוטוקול. 

.. יש פה עשרות אלפי שקלים,   . אלף  13דבר שני, בנושא של 

שקל אם אני לא טועה, בנושא של יועצים, והנושא לא מובן. 

לא  ..1,0מה זה יועץ לשיפור השירות? הרי כל הצוות 

יבים כולם פה מחועובדי העירייה  ..1,0, אני מתקן. ..1,4

 לשיפור השירות. 

לעניין את כל  םההסברים שהתקבלו בוועדת כספים צריכי 

מה לא עשו את זה בהליך כולל מכרז, חברי הקואליציה. ל

למה ההסברים האלה לא נכנסו לפרוטוקול עם תמלול כך 

שכולכם תיהנו לשמוע את ההסברים. חבל לי. יש לנו 
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כלית, ששם בעירייה יועצים, בין אם הם עובדי החברה הכל

המחלקה הזאת של הפעילות העירונית מאוגדת כחברה. 

למרות שהחוק מכיר בה כפעולה רגילה של כל מחלקה 

יועץ לשיפור שירות אד הוק ובכלל, זו עירונית. אבל  לשכור 

 עסקה כמו כל עסקה. 

אז יסבירו בבקשה הגזבר, היועץ המשפטי את ההסברים  

יועצים  שלהם. ואם הם ההסברים שתקפים, אז יש פה שני 

 משפטיים, לא אחד. קטונתי. דבר שלישי,

 תודה.  :צביקה צרפתי

 סליחה, אני לא סיימתי. דרך ארץ כלפי סגן ראש העיר.  :לוי אהוד יובל

 רק שניים בשבילך יועצים משפטיים זה מעט.  :עמירם מילר

תמשיך עמירם, אתה עוזר לי, אני מודה לך. אתה מעמיד  :לוי אהוד יובל

שאלנו שאלות נוספות על מקומי ואני לא אתלונן.  אותי

בנושאים של העברות בין הסעיפים, ובשום מקום לא 

מצאתי את הדבר שראיתי או שמעתי עליו, באמת זה היה 

בהעדרי שהטלוויזיה דיברה, שעיריית כפר סבא היא 

 ים מיוחדים, תקציב מוסיקה.שיאנית בתקציב

הקמת המדינה,  כשאנחנו מגיעים ליום שצריך לברך על 

להתפאר בהישגים שלנו, במקום להעלות את ילדי העיר 

ה, אחד הדברים שריגשו אותי מאוד ומאוד הקלו עליי לבמ

 כשבאתי לגור בכפר סבא, יחס לחינוך, לילדים. 

יום העצמאות הראשון שלי כשעבדתי בכפר סבא לפני הרבה  

מילאו את עצרו את רחוב ויצמן, הילדים מאוד שנים, 

ב והייתי כל כך גאה, ואמרתי זה רעיון נפלא. מישהו הרחו

פה יצר, גרם למסורת שמאוד צריך לכבד אותו. ואני אומר 

 לכם שמאוד נהניתי.
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לא יעלו לבמות. במקומם בחג העצמאות הזה ילדי כפר סבא  

רבע שעה, חצי שעה, שלושת רבעי שעה, אני מקווה שאני לא 

ר נכבד, אהוב, , שמענו שמועה שיעלה פה זממעליב אתכם

 -מקובל. רק מה, זמר נכבד, אהוב, מקובל ככל שיהיה 

הייתי רוצה לדעת אם לא בוועדת כספים אז במועצה, 

מאיזה תקציב, אם יש אמת בטלוויזיה לרבע מיליון שקל. 

 .אולי הטלוויזיה משקרת ומטעה

אולי יבוא המנכ"ל וינצל את ועדת הכספים או את הישיבה  

"רים ובהעברות עתידיות, או שהוא שדנה בתקציבים ובתב

, 3.14מתכוון להעביר לנו את זה עוד פעם בדיעבד בשנת 

. '  ולהגיד 'לא הספקנו כי היה מרץ ולא היה לנו זמן

, אני ביקשתי כבר מעל לחודש ... את הסעיףיובל, אני  אל:-אתי גן

 .35, .11שיש הוצאה לחגיגות יום ההולדת  3.13-בתקציב ל

, לא קיבלתי 3.13-ודעת מה הוציאו באלף. כנראה, לא י

גולן  וזו העברה לאייל  דיווח עד לרגע זה. כנראה היה עודף 

אלף שתדע לך, יש עוד  .15ואנשיו. חוץ מזה, יש גם עוד 

 אמנים, 

 אתי, אבל את לא בזכות דיבור עכשיו.  :צביקה צרפתי

 . .11לחגיגות  3.11אלף של  .15 אל:-אתי גן

 ן לדעת אם הנתונים נכונים.יהיה מעניי :גיא בן גל

 אז אולי זו התשובה, כי אני מהעירייה לא קיבלתי,  אל:-אתי גן

אנחנו נשמח שהפורום הזה ישמע שהטלוויזיה משקרת,  :לוי אהוד יובל

פופוליסטית, מחפשת רייטינג ועושה תחרות בינינו מטעה, 

לבין הוד השרון שהיא עיר קטנה ומסכנה, ששם גם רבע 

 לאותו אמן. יותרים ילכו כנראה מיליון שקל מ

ואני חייב להגיד לכם שעם כל הכבוד, ועם כל ההשכלה ועם  
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כל הניסיון אני לא מכיר פה הרבה אנשים שמקבלים רבע 

הדקות האלה מגיעים  .4דקות, גם אם  .4-מיליון שקל ב

. ואני לא מכיר הרבה מכם שמרוויחים חצי מיליון -פעם ב

ר על עצמי, אני הרבה יותר שקל בערב אחד, בטח לא לדב

 צנוע. 

 וגם אם יש זה לא עושה את זה מוצדק.  :גיא בן גל

בכספי ציבור לקחת את הסכומים האלה, אם וככל שזה אבל  :לוי אהוד יובל

 אמיתי, זה ביזיון לכל הפחות אם בשנה שעברה, 

אפשר לעשות קופה משותפת בתחנת הרכבת באמצע,  ד"ר אמיר גבע:

  .התחלק בהוצאנו

 , לא יגיעו לזה, כי ברחובות אל:-אתי גן

 אלף שקל, אמיר.  135זה עדיין  :גיא בן גל

. אל:-אתי גן . .  ברחובות בכתבה 

. :גיא בן גל .   אם נתפשר על צומת רעננה זה כבר.

 )מדברים ביחד( 

 הדקות שלי,   .1 :לוי אהוד יובל

 דקות.  .1אין לך  :צביקה צרפתי

 ות בענייני תקציב. דק .1יש לי  :לוי אהוד יובל

 דקות.  5 יהודה בן חמו:

הפרעת לי לדבר ועכשיו אתה למה אתה צועק? מה קפצת?  :לוי אהוד יובל

 מעיז לדרוש. לא. 

 אורן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 אני אגמור את זכות הדיבור.  :לוי אהוד יובל

 תודה.  :צביקה צרפתי

תקציבים, תיצמדו  רבותיי, ככל שאתם מבקשים להעביר :לוי אהוד יובל

 ...  למציאות. תאשרו 
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 אורן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

.  :לוי אהוד יובל . .  ביום העצמאות אל תביאו לנו 

 זה לא הדיון עכשיו ליום העצמאות.  :צביקה צרפתי

 אם אתם תעלו לרבע מיליון שקל את שכרו של האמן,  :לוי אהוד יובל

 למה לא? למה לא? אל:-אתי גן

 תודה. זה לא דיון על יום העצמאות.  :צביקה צרפתי

. אל:-אתי גן  ... שהכל עושים בדיעבד, פעם אחת אנחנו מבקשים לפני

 תודה.  :צביקה צרפתי

 זה תגידי בוועדת יום העצמאות.  אורן כהן:

 בבקשה, אורן.כי אנחנו לא מסכימים.  :צביקה צרפתי

 מי ישים אותי בוועדת יום העצמאות, השתגעת. אל:-אתי גן

ברשותכם להתייחס לנושא הזה של מה  אני רוצה גם כן ורן כהן:א

, ואחר כך בעוד 3שפורסם בתקשורת הארצית בחדשות ערוץ 

 מקומות. 

  אני יכול להקל עליך משפט אחד? יהודה בן חמו:

 כן.  אורן כהן:

.  יהודה בן חמו:  מה שפורסם לא נכון

 ר.מזה אני הכי פחדתי כי יש לי חשש שזה יות אורן כהן:

.  יהודה בן חמו:  זה לא נכון

 מזה אני הכי פחדתי. שאלתי. שאלתי ולא נתתם תשובה.  אורן כהן:

 אתה אומר את זה עכשיו.  יהודה בן חמו:

 לא, אז אני אומר לך שלא קיבלתי תשובה.  אורן כהן:

.  יהודה בן חמו:  שאל. לא, שאל עכשיו

וצה לעזור לך אני שואל. אז אני רוצה לענות. אני גם ר אורן כהן:

ברשותך אני רוצה גם לחדד. מה שאני רוצה  בשאלה, בסדר?

בסדר  לשאול, אני מבין שאתם בלחץ אז תרשו לי רק.
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  יהודה, אני מבין שאתם בלחץ אבל תנו לי רק רגע,

 זה ממש לא שייך לוועדת,  ד"ר אמיר גבע:

 , זה שייך מאוד. שייך מאוד. היום אנחנו דנים על פרוטוקול אורן כהן:

 )מדברים ביחד( 

 מה אתה אומר.  :???

 מה שאתה שומע.  אורן כהן:

 מה אתה אומר.  :???

 מה שאתה שומע. אתה מפריע לי.  אורן כהן:

,  :צביקה צרפתי  אורן

. אורן כהן: .  צביקה, אתה.

 )מדברים ביחד( 

.  אורן כהן: . .  עוד לא התחלתי לדבר 

.  :צביקה צרפתי  ... נוהל הדיון

יודע מה אני הולך להגיד.  אתה אורן כהן:  לא 

 אתה התחלת עם יום העצמאות,  :צביקה צרפתי

יודע מה אני הולך להגיד.  אורן כהן:  אתה לא 

 )מדברים ביחד( 

 ואתם נורא בלחץ ואני מבין את זה. אורן כהן:

 אנחנו לא בלחץ. אתה בלחץ, תסתכל על עצמך.  :צביקה צרפתי

 אתה בלחץ.  אורן כהן:

 תראה איך אתה בלחץ.  :צביקה צרפתי

 וזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם,  אורן כהן:

 בוא תראה רק את הסעיף הרלוונטי והכל יהיה בסדר.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

אז אני ברשותכם רוצה, אני רוצה לדבר על רזרבות  אורן כהן:

 בתקציב.

 על מה אתה מדבר פה?  :צביקה צרפתי
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יש לי זמן. תגיד לי מתי חברים,  רזרבות. תן לי לדבר. אורן כהן:

 להתחיל.

 אבל על מה אתה רוצה לדבר?  :צביקה צרפתי

 רזרבה.  אורן כהן:

 על החינוך תיכוני?  :צביקה צרפתי

 רזרבה ועל הפארק. תקציב הפארק והרזרבה.  אורן כהן:

 פארק, בסדר, זה צמחים, דשא.  :צביקה צרפתי

 מה להגיד על הפארק. טוב תקשיב, אני לא שואל אותך  אורן כהן:

 אז בוא נעשה הצבעה.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

עוד לא אמרתי כלום. תן יל אני לא שואל אותך מה להגיד,  אורן כהן:

 לדבר בבקשה. תן לי לדבר. 

 לנושא של פרוטוקול ועדת כספים.  :צביקה צרפתי

אתה, אני מבקש ממך תן לי לדבר, נתת ליובל, תקשיב,  אורן כהן:

 ו תורי לדבר. עכשי

 בבקשה, לנושא.  :צביקה צרפתי

לנושא. אתם אלה שבדרך כלל לא עונים לנושא, ואחרי  אורן כהן:

ששמעתי את השאילתא של איך עניתם לגברת גן אל, אל 

תטיף לי מוסר איך לענות, אל תטיף לי איך לענות ואיך 

בושה וחרפה. בושה וחרפה על ההתנהלות שלכם לשאול. 

זה זילות. ומה שאתה עכשיו עושה כשאתה  בתשובות האלה.

נותן לי לדבר, זה עוד יותר בושה וחרפה. זה לא מכבד  לא 

 אותך. 

 ... בושה וחרפה.  :צביקה צרפתי

 עכשיו אני מתחיל. אחרי שהקדמתי, אני רוצה לומר לכם אורן כהן:

שאם וככל מה שפורסם בתקשורת הארצית בנושא ההופעה 

 של אייל גולן, 
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 עוד פעם אייל גולן?  :תיצביקה צרפ

,  אורן כהן: . אתה לא יודע מה אני הולך להגיד, ואני מבקש ממך ל..

 רזרבה והפארק. 

 אבל אין רזרבה פה.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

כולם עשו את התכסיס של רזרבה ופארק, יש מישהו שלא  אורן כהן:

 מצא את הרזרבה בפארק? 

 לא, תפנה.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 רזרבה ופארק, זה כתוב.  אורן כהן:

 אני לא מצאתי.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 מיליון שקל,  3. שיש רזרבה של עוד 1שלי, סעיף  :גיא בן גל

 מיליון ואני רוצה לדבר עליה.  3יש רזרבה של  אורן כהן:

גולן כנראה.  :גיא בן גל  ... לממן את אייל 

 ל שאלה, ברשותכם. אני רוצה ובסוף גם אני אשא אורן כהן:

 3לא רק אותו, כסף קטן רבע מיליון כשיש רזרבות של  :גיא בן גל

 מיליון. 

חבר'ה, אני מבקש לדבר על נושא הרזרבה. כדי שסגן ראש  אורן כהן:

הרלוונטי. אז העיר תנוח דעתו ושהוא מצא את הסעיף 

אחרי שליבנו את הנושא הזה שאנחנו כבר יודעים על מה 

חדשות על רזרבה, אז אני רוצה להגיד.  אני הולך לדבר,

פרסם דבר שבעיניי הוא תקדים בכפר סבא ואין שני  3ערוץ 

 ויד על ההדק שהיא בלתי סבירה. לו, שעיקרו זילות 

 יש לך כובע? אתה תאכל אותה בסוף.  :צביקה צרפתי

 שהיא בלתי סבירה.  אורן כהן:

 איך הוא יאכל?  אל:-אתי גן

... כנגדכם,  דרך אגב, אם אורן כהן:  יש לך תחושה שמשהו מהמספרים 

צביקה, היום זה מוטיבים מעולם הלבוש אני מבין. החולצה  :גיא בן גל
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 . .  הלבנה של ממה.

 )מדברים ביחד( 

 ? .34? .35זה לא  תגידו את המספרים הנכונים, מה הבעיה? :נפתלי גרוס

 . אבל גם את כל העמלות שכל החבר'ה האחרים מקבלים אל:-אתי גן

 , אחרי ששלחתם לי מספרים בישיבה הקודמת אורן כהן:

 )מדברים ביחד( 

 אז מה כן המספר?  :נפתלי גרוס

 זה משהו מטורף. לא היה דבר כזה.  אורן כהן:

 זה סדרי העדיפויות בעיר הזאת.  אל:-אתי גן

שפורסמו הם אז אני אומר, אם וככל שהפרסומים האלה  אורן כהן:

זילות בכל תהליך קבלת ההחלטות. נכונים, הם מעידים על 

ואני רוצה להפנות מדובר בתופעה שהיא חריפה מאוד. 

אתכם לתגובת הדוברת שהיתה בשעתו כשביקשתי מראש 

 העיר להסיר את שלט הבחירות. 

ואז היא אמרה שזה בגלל שאני עושה שיקולים פוליטיים  

'. ובושה וחרפה, וזלזלה,  והם עסוקים בעשייה וכו' וכו

ו לזלזל. אז את התשובה הם קיבלו מכבוד השופט והמשיכ

היום השלט הזה לא קיים. וגם היום רובינשטיין. 

אלף שקל, אני  .35כשמדברים על מספרים של אייל גולן 

 נורא פוחד מזה שהמספר הזה לא נכון. 

ואתם תציגו את המספרים, את אותם מספרים שאתם  

ם ואתם אומרים תשאלו, למה אתה לא שואל, שואלים אתכ

אז תציגו את המספרים, ואני רוצה גם לחדד לא מציגים. 

את השאלה. לא רק כמה מקבל אייל גולן, כמה מקבל אייל 

גולן והלהקה שלו, והסוכן שלו, והחבר שלו, והדוד שלו 

משרד ואם יש עוד משהו שהוא בדרך, ומשרד הפרסום ו
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להם תוסיפו בבקשה, אני מבקש , ההוצאותהכרטיסים, כל 

 לעיוני את יתר ההוצאות של יום העצמאות.  לקבל

ובהקשר הזה אני מאוד חושש מהתשובה שאמר שגיא, שאני  

מאוד מעריך אותו, אבל אמר שזה קיים, שיש סעיף שנקרא 

יום העצמאות. אני עושה פשוט פירוש ממה שאמרת על 

פילבסקי, על הפרסום. יש סעיף יום העצמאות אבל בהחלט 

נוספים בסעיפים. למשל, על ט"ו  יכול להיות שיש דברים

בשבט. לא יודע, יכול להיות שבט"ו בשבט יש שם הוצאות 

של יום העצמאות. או יום שכולו תורה או יום שכולו 

 עבודה. 

 אין לזה קשר ליום העצמאות, איתן?  :גיא בן גל

יום ... אורן, אני אעזור לך,  אל:-אתי גן באירועים פרט לחגיגות 

 העצמאות, 

 הנה דוגמא לתת מענה סקטוריאלי, אנטי ציוני,  :גלגיא בן 

 אלף. ..3יש הוצאות אחרות באירועים שזה עוד  אל:-אתי גן

 אתי, אתי,  :צביקה צרפתי

 אחרות. אחרות.  אל:-אתי גן

 , אז אני מבקש לקבל אורן כהן:

 אל תגיד לי מה,  אל:-אתי גן

 זה לא בסדר.  :צביקה צרפתי

. א אל:-אתי גן  ני מותר לי להסביר, למה? אני..

 אחר כך בישיבות,  :צביקה צרפתי

 אם אני שומע את הדברים שלך את שלה אני לא אשמע? אורן כהן:

 )מדברים ביחד( 

, 'לא-אין לו הסברים. ההסברים שלו זה 'כן אל:-אתי גן . -כן'  לא'

 ... היה טוב, היום זה לא טוב.  :צביקה צרפתי
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.  אורן כהן:  כל הסבר שאתה נותן.אני נהנה מהיום מצוין

 דבר, דבר.  :צביקה צרפתי

. אורן כהן:  אני מוכרח לומר שאתה יצירתי

 דבר.  :צביקה צרפתי

אני מבקש לדעת את כל ההוצאות הישירות בכל מקרה,  אורן כהן:

קיפות בצורה זו או אחרת, שקשורות ליום העצמאות והע

נשקול האם לכנס את ולקבל את זה בהקדם האפשרי. ואז 

 ת העיר בהקשר הזה. מועצ

 תודה. כן, אמיר.  :צביקה צרפתי

דבר אחד מתוך הדברים שנאמרו בפתח דבריו של יובל אני  ד"ר אמיר גבע:

וזה לגבי הרמה השטחית והשדופה של בהחלט מתחבר, 

הפרוטוקול של הישיבה. כי באמת, אנחנו בזמנו קיבלנו 

נכון? אנחנו לא מתמללים את ישיבות ועדת החלטה 

משהו מתוך מה שנאמר צריך להתבטא בתוך ם, אבל הכספי

 הפרוטוקול. ועשינו את זה. 

היתה תקופה שזה עבד בסדר. הפרוטוקול הזה הוא באמת  

רזה מדי, ואי אפשר היה לדעת מה היה רוח הדברים 

 בישיבה.

 תודה. ראש העיר, בבקשה. :צביקה צרפתי

שזה לא  למרות התייחסות קטנה רק לנושא יום העצמאות, יהודה בן חמו:

נמצא על סדר היום. כמו תמיד תקבלו את הנתונים. ברור 

שלא תקבלו אותם עכשיו כי תקבלו אותם בצורה מסודרת, 

 יצאה גם תגובה מסודרת לעיתונות. 

 אה, לעיתונות? למה לא אלינו?  :נפתלי גרוס

 . 1.13של  .11כמו חגיגות  אל:-אתי גן

את פרוטוקול ועדת כספים? מי  תודה רבה. מי בעד לאשר :צביקה צרפתי
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,  בעד? אמיר, יעקב, ארנון

לא מאשרים פרוטוקול, סליחה, אתה טועה. אתה לא מאשר  :לוי אהוד יובל

החלטה. פרוטוקול -פרוטוקול. אתה רוצה לאשר החלטה

 סליחה. אתה לא מאשר פרוטוקול, תאשר בישיבה עצמה. 

 ... יעקב, ארנון,  :צביקה צרפתי

 סליחה, אתה מאשר החלטות,  :לוי אהוד יובל

 שלי, אורן, צביקה,  :צביקה צרפתי

 הליך, סליחה, זה לא  :לוי אהוד יובל

 איציק, אמיר, איתן, יהודה, עמירם,  :צביקה צרפתי

 אתה מאשר החלטות, אתה לא מאשר פרוטוקול.  :לוי אהוד יובל

 תודה. מי נגד?  :צביקה צרפתי

 פרוטוקול. זה לא הליך נכון. סליחה, אתה לא מאשר  :לוי אהוד יובל

 מי נגד?  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

 אבל הפרוטוקול כולל את ההחלטות,  :צביקה צרפתי

 איזה החלטות?  אל:-אתי גן

החלטה -לא, אדוני אתה צריך להתייחס להחלטות. החלטה :לוי אהוד יובל

 ולאשר אותה. 

 אתה לא מאשר פה פרוטוקול.  אל:-אתי גן

 תלמד מה מקור הסמכות שלך ומה התפקיד שלך.  :לוי לאהוד יוב

 איזה פרוטוקול אתם מאשרים?  אל:-אתי גן

 הוא מאשר את כל ההחלטות של הפרוטוקול.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 איזה החלטות היו בוועדת הכספים? אל:-אתי גן

אם יש לכם זמן, סעיף, בסדר? -טוב, אני אעשה את זה סעיף :צביקה צרפתי

לשנת  6העברות מסעיף לסעיף מס'  - 3ללה. מי בעד סעיף יא

 , מי בעד? 3.13
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 לא, אתה לא יכול,  :לוי אהוד יובל

.. אתי, גיא, אמיר, יעקב, ארנון, אורן, צביקה, יהודה,  :צביקה צרפתי .

יובל לוי.  איציק, אמיר, איתן, תודה. מי נגד? 

 בדיעבד.  אני מתנגד להעברות :לוי אהוד יובל

 מי בעד העברה מסעיף לסעיף? בוקי נמנע. נגד איתן, רשום.  :צרפתיצביקה 

המצורף  1381לשנת  /סעיף לסעיף מס' העברות מ מאשרים :881 מס' החלטה

  לפרוטוקול3
 

? גיא, 3.11לשנת  1מי בעד העברות מסעיף לסעיף מס'  :צביקה צרפתי

אמיר, יעקב, ארנון, אורן, שלי, צביקה, יהודה, עמירם, 

נגד?  איציק, יובל, אמיר, איתן, שמעון, אתי, תודה. מי 

 נפתלי. מי נמנע? בוקי. 

נגד הייעוץ הארגוני,  :לוי אהוד יובל  אני 

המצורף  1383לשנת  8העברות מסעיף לסעיף מס'  מאשרים :883 מס' החלטה

  לפרוטוקול3
 

? 3.11שנת  1מי בעד העברה מסעיף לסעיף תב"רים מס'  :צביקה צרפתי

אתי, יעקב, ארנון, אורן, שלי, צביקה, יהודה,  אמיר, גיא,

 שמעון, איציק, אמיר, איתן, עמירם, 

 פה אחד.  ד"ר אמיר גבע:

 פה אחד. תודה. :צביקה צרפתי

לשנת  8העברות מסעיף לסעיף תברי"ם מס'  מאשרים :885 מס' החלטה

  המצורף לפרוטוקול3 1383
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 116886813אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  53

 

ועדת שמות. יש הערות או התייחסויות  -סעיף הבא  :צביקה צרפתי

  לפרוטוקול ועדת שמות?

אני בעד ההחלטה אני רוצה להעיר הערה. עם כל הכבוד,  :עמירם מילר

הזאת. אני מוכרח לומר שמזה כשנתיים טרם זימנו אותי 

. אני דורש להודיע לירדנה לזמן אותי. לישיבת ועדת שמות

 זה הכל. 

 אוקי. אפשר לאשר פה אחד?  :קה צרפתיצבי

 לא.  אל:-אתי גן

  מי בעד? :צביקה צרפתי

אנחנו חוזרים ואומרים, אנחנו עקרונית נגד הסיפור של  אל:-אתי גן

, וזה לא משנה מה ועדת השמות כי אין לנו שום נציגות שם

 דנים שם. 

ל אני רוצה להגיד משהו בנושא ועדת שמות, דיברתי קודם ע אורן כהן:

יהודה וכנראה שבטעות הוועדה הקודמת שדנה בנושא אבא 

אחימאיר לא נכנסה, אני מבקש להביא את זה לאישור 

 מועצת העיר.

אוקי. מי בעד לאשר את פרוטוקול ועדת שמות? יעקב,  :צביקה צרפתי

ארנון, אורן, צביקה, יהודה, עמירם, איציק, אמיר, שלי, 

א, אמיר, יובל. אמיר נפתלי, אתי, גיאיתן, שמעון. מי נגד? 

 נמנע. 

 אני נמנע.  ד"ר אמיר גבע:

המצורף  11688681פרוטוקול ועדת שמות מיום  מאשרים :888 מס' החלטה

  לפרוטוקול3
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 אישור עבודה נוספת לעובדת עירייה3 83

 

יש לנו עוד דבר אחד, אישור עובדת, יש עוד נושא אחד.  :צביקה צרפתי

חד? עבודה נוספת עבודה נוספת לעובדת. אפשר פה א

 לעובדת עירייה. אפשר פה אחד? תודה, פה אחד. 

  עבודה נוספת לעובדת עירייה3 מאשרים :/88 מס' החלטה
 

 רגע.  אל:-אתי גן

 כן, בבקשה, אורן, דקה מהמקום.  :צביקה צרפתי

. אל:-אתי גן  גם אני ביקשתי

יודע שביקשת.  :צביקה צרפתי  אני 

חות על זה שרגע לפני הנאומים קודם כל אני רוצה למ אורן כהן:

 -, כמעט כל חברי הקואליציה עזבו, ואני מהמקום

 )מדברים ביחד( 

 דקות. 1תכבדו עוד  :גיא בן גל

אני רוצה לדבר על הנושא הזה ששוב פורסם, שכפר סבא   אורן כהן:

מהאחרונות בכל מה שקשור לצפיפות בכיתות לימוד. אם 

 , אתם זוכרים, אני כבר מזמן ביקשתי

... עכשיו מכתב, זה לא מכובד לחברים שלך, נו באמת.  יהודה בן חמו:  אבל 

 תתחיל לי את הדקה עוד פעם.  אורן כהן:

 )מדברים ביחד( 

בקיצור, אני רוצה להגיד לכם שעוד פעם, ולא בפעם  אורן כהן:

נה מצאנו את עצמנו בתחתית הרשימה, והפעם הראשו

בעבר כתבתי בצפיפות תלמידים בכיתות לימוד. וכבר 

וקראתי, כולל במועצת העיר, שצריך להקים ואמרתי 

חירום קראתי לה, לכל מה שקשור במערכת  ,איזושהי ועדה
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החינוך. ואני שואל אתכם עד לאן אתם רוצים לדרדר את 

המערכת הזו? עד לאן? נאום מהמקום, דקה המשך לחבר'ה 

 מ...

 תודה. יובל. :צביקה צרפתי

זכיר לכם את ההתחייבות שלכם ותכם רוצה להאני ברש :לוי אהוד יובל

להמציא מסמכים, אבל אני רוצה בדקה נאום מהמקום 

להזכיר לאדוני המנכ"ל שלמעשה כל הנושא של חוקיות 

נופל על הכתפיים שלך.  התרומות מהעירייה למלב"י כרגע 

תשובות ראש העיר מטילות עליך אחריות לתרומה לגוף 

שום ערך ושום תרומה שנקרא בית עסק, שבכלל אין לו 

 לציבור. 

אני רוצה להגיד לך שלפי תשובת ראש העיר שלא פורטה  

ולא נומקה, הטענה שזה חוקי לתרום מעירייה לגוף הזה, 

אם היה מותר לך הזה טענה מאוד תמוהה, היא בעלמא. 

 ממצאי המבקר. להתעלם 

הטענה שאתה לא התעלמת, זאת אומרת שבמודע, טוען  

 ידעת שהגוף הזה נעלמות בו תרומות,ראש העיר במודע 

לפי בדיקה שנעשתה. ידעת שהוא לא משרת את  15%

הציבור, ידעת שהמבקר לפי בדיקה שאתה הזמנת בממצאים 

שהגיעו אליך, ידעת שהוא לא מקיים שום פונקציה ציבורית 

לפיכך,  והמבקר מצא אותו לא ראוי בכלל, לשום קשר.

 השאלה,

 תודה.  :צביקה צרפתי

 לפיכך השאלה,  סליחה, עוד לא עברה דקה. :לוי יובלאהוד 

 )מדברים ביחד( 

אתם אישרתם במועצת העיר את ההקצאה. אתם אישרתם  :אשל ארמוני
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 בוועדת תרומות את ההקצאה. 

.  :לוי אהוד יובל . .  ואתה 

 ...האחריות היא שלכם, בחייך.  :אשל ארמוני

 )מדברים ביחד( 

את הסיפור הזה, אתם אישרתם את אתה כל הזמן מספר  :אשל ארמוני

 זה. אני אישרתי את זה? 

 )מדברים ביחד( 

 למה אתה לא עונה לשאלות כששואלים אותך?  :נפתלי גרוס

.  :לוי אהוד יובל .  אישרת בוועדת.

הוא עונה לכל השאלות ששואלים אותו. הוא עונה לכל  :צביקה צרפתי

 השאלות.

 אישרת בוועדת הקצאות,  :לוי אהוד יובל

 הוא עונה לכל השאלות.  :ביקה צרפתיצ

ואל תתחכם, ואל תענה בדרכים עקלקלות. לא ענית על  :נפתלי גרוס

 כלום. 

 אדוני המנכ"ל, אישרת בוועדת הקצאות, :לוי אהוד יובל

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

אישרת בוועדת הקצאות וטענת למועצה שאישרת בוועדת  :לוי אהוד יובל

ראש העיר אומר עליך. לא גילית הקצאות למרות כל מה ש

 למועצת העיר. 

אני ממליץ בוועדת הקצאות, אתם מאשרים. זה אתם  :אשל ארמוני

 אישרתם. 

 ולא גילית למועצת העיר,  :לוי אהוד יובל

.  :נפתלי גרוס .  תציג את החוזה שחתמת.

 אתם אישרת את זה,  :אשל ארמוני

 את החוזה? תציג את החוזה, למה אתה לא מציג  :נפתלי גרוס
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 לפחות תיקחו אחריות.  :אשל ארמוני

 אבל תציג את החוזה.  :נפתלי גרוס

 )מדברים ביחד( 

 ולא גילית למועצה מידע חשוב.  :לוי אהוד יובל

 תודה. אתי, בבקשה. :צביקה צרפתי

לא גילית מה היו מסקנות המבקר. לא גילית, לא היה פה  :לוי אהוד יובל

 גילוי נאות.

. ה :אשל ארמוני  חומר היה לפניכם, ואתם חזרתם ואישרתם..

.  :לוי אהוד יובל  לא נכון

.. אם הכל  :נפתלי גרוס ... כששואלים אותך. אבל למה אתה לא מציג 

  -בסדר, אז תציג את ה

 איזה מידע?  :אשל ארמוני

 החוזה שחתמת עם מלב"י. איפה החוזה? :נפתלי גרוס

 )מדברים ביחד( 

ד :צביקה צרפתי  קה, מצטער. בבקשה, אתי. תודה. עברה 

 מתי חתמת? למה אתה לא עונה על זה? :נפתלי גרוס

 אתם לא מרגישים שאתם מפלילים את עצמכם?  אל:-אתי גן

 למה אתה לא עונה על זה? :נפתלי גרוס

 אתי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

תתקבל בהבנה. אתה לא גילית למועצה  התפטרות שלךה :לוי אהוד יובל

 מראש, 

 דקה.  סליחה, עברה :פתיצביקה צר

 )מדברים ביחד( 

יודע מה, נמאס לי כבר לשמוע את השטויות האלה.  :אשל ארמוני אתה 

 כמה אפשר כבר לשמוע את זה.

 אתי, בבקשה. אני חושב שאתם מגזימים.  :צביקה צרפתי
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 סליחה, המנכ"ל לא גילה למועצה,  :לוי אהוד יובל

לצאת כי אתה מנהל את גם אם נעצבן אותך, אסור לך  :גיא בן גל

 הישיבה. לא, אני רק אומר כי, 

 לא מתעצבן.  :צביקה צרפתי

גם ראש העיר וגם המנכ"ל יצאו פה בכעס, גם אם נכעיס  :גיא בן גל

 אותך אסור לך לצאת, אתה מנהל את הישיבה. 

 אני אסגור את הישיבה.  :צביקה צרפתי

 אבל הם לא בלחץ, תדע לך שהם לא בלחץ. אורן כהן:

 ... מפיל את התיק על אחד העובדים שלו.  :לוי הוד יובלא

אני רוצה רק מילה אחת בקשר לחינוך. אנחנו הצענו הצעה  אל:-אתי גן

לסדר, אמרנו לכם, ביקשנו מכם, והאבסורד הוא שנבנים 

, אלא שוב .1והם לא בנויים לעד  פה בתי ספר חדשים היום

4. . 

 חירות. זה הבחירות אתי, זה הב :ד"ר בוקי צ'יש

השאלה איך בונים. יש לי נושא נוסף. נושא של רווחה.  אל:-אתי גן

התמיכה בעמותות של רווחה. לצערי הרב, לאגודות הספורט 

נתנו מקדמה, לעמותות הרווחה שמקבלות אולי, אולי 

עשירית ממה שהספורט, אף אחד בעירייה לא חשב לתת 

ם תמיכות לפני החג לעמותות שמחלקות כסף וכל הדברי

 נצרכים. ה

אם אף עמותה לא פנתה אליי. אף עמותה לא פנתה אלינו.  שגיא רוכל:

 היא היתה פונה, 

אני לא חושבת שכשאתה מאשר תמיכות, זה שאלה מהפועל  אל:-אתי גן

 והכל, רגע, לא נגמרה דקה, 

. :צביקה צרפתי .  מה את אומרת. דקה.

אז אני עונה לו. לא, כי אני עונה לו. סליחה. הוא ענה לי  אל:-אתי גן
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 למה צריך לפי לבקש? מה קרה? אתה לא מבין את זה?

 אני אסביר.  :צביקה צרפתי

אלף לשנה, מה קרה אם תיתן להם  13אתה נותן להם  אל:-אתי גן

 מקדמה בהתנדבות, בשנת בחירות, בפופוליזם. מה קרה?

  דקות,  3עכשיו עוד  בחייכם.

 לא שתי דקות.  :צביקה צרפתי

שניות. יש פה סיפור של שערוריות של  .1לא, רגע, לא.  אל:-אתי גן

אני העברתי חב"ד, חב"ד אמרו לי צו מניעה, עשו  בנייה.

להם, הם ממשיכים. נכון להיום עושים פה מה שרוצים, 

 ואנשים עושים,

 )מדברים ביחד( 

עכשיו לגבי עמותות אני אגיד רק דבר אחד, יש נוהל, הוא  :צביקה צרפתי

החוק. כמו שעמותת ספורט מגישה בקשה, יש לא יעבור על 

 מנהלי עמותות בכירים, 

,  אל:-אתי גן  אז תלחשו להם באוזן

 תודה רבה, הישיבה נעולה.  :צביקה צרפתי
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