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 2013. אישור דוח כספי של משרד הפנים לשנת 1

 

נועל את הישיבה ה :צביקה צרפתי נוכחית, ורוצה לפתוח את הישיבה אני 

הבאה שלא מן המניין, בנושא אישור דיווח בדוח כספי של 

שנדון בועדת ביקורת. אני נותן  2013משרד הפנים שנת 

לעמירם מילר שניהל את ועדת הביקורת האחרונה לפתוח, 

 בבקשה, עמירם. 

יו"ר ועדת הביקורת הפכת להיות? זה  :אהוד לוי יובל עמירם, אתה גם 

 מצחיק. 

 בבקשה עמירם.  :צביקה צרפתי

יו"ר ועדת ביקורת? :אהוד לוי יובל  סליחה, אתה גם 

יובל, מה לעשות, היום זה לא היום שלך. לא היום שלך פה,  :עמירם מילר

 אני רואה, כי ממש, למה, למה. 

ממנים לעצמם יו"ר ועדת ביקורת עמירם מילר, הוא גם  :אהוד לוי יובל

  -ור. חבר'הלוקח את הזכות דיב

  -בודאי, אתה האיש :עמירם מילר

 הקדנציה ברוב קולות הצליחה.  :אהוד לוי יובל

 מאה אחוז.  :עמירם מילר

 כל הכבוד.  :אהוד לוי יובל

 יופי.  :עמירם מילר

 יצאת באמצע הישיבה, מה אתה רוצה?  :צביקה צרפתי

 ולא באמצע, בהתחלה.  :עמירם מילר

 יוצא, בוא תשמע עכשיו.  גם עכשיו אתה :צביקה צרפתי

  -מילר מחליט שהוא אדון :אהוד לוי יובל

 היית מוזמן לישיבת הביקורת, ואתה מוזמן לישיבה הזאת.  :צביקה צרפתי
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 ראש ועדת ביקורת זה יובל לוי.  :ענת קלומל

 וזמן גם לישיבה הזאת. הוזמן לישיבה הקודמת, והוא ההוא  :צביקה צרפתי

 שראש ועדת ביקורת צריך להעביר את זה. העניין הוא  :ענת קלומל

ועדת הביקורת פרוטוקול ענת, ד"ר קלומל, מי שחתום על  :צביקה צרפתי

יובל לוי נטש את  יובל לוי עזב.  האחרונה זה עמירם מילר. 

 מקומו כיו"ר. 

במעשה זה אתם מפחיתים מההשפעה של יו"ר ועדת  :ענת קלומל

  -ביקורת, זה תפקיד מאד מאד חשוב

  -הוא יצא מהישיבה :ם מילרעמיר

 אתם מנסים להוריד מהמאמץ שלו.  :ענת קלומל

 אני מציע ששניהם ידברו, מה הבעיה? ששניהם ידברו וזהו.  הנדין:-עילאי הרסגור

  -תפקיד כל כך חשוב של האופוזיציה, זה ברגע שאתה פוגם :ענת קלומל

 אבל עמירם פותח, מה הבעיה?  צביקה צרפתי:

 ם פוגעים בדמוקרטיה. את :ענת קלומל

 בבקשה עמירם.   :צביקה צרפתי

 חבר'ה, משהו עלה לכם לראש!  :אהוד לוי יובל

 בבקשה עמירם.  :צביקה צרפתי

אני לא מאמין שבכנסת היו לוקחים את התפקיד של חברי  :אהוד לוי יובל

  -מרץ, והיו מעבירים אותו

. :אורן כהן .  אותה.  אף חבר כנסת לא היה עוזב ישיבה בגלל ש.

היה לי העונג, לשמש כיו"ר זמני של ועדת הביקורת, כאשר  :עמירם מילר

יו"ר הועדה של קבע, חברינו יובל לוי, עזב את הישיבה 

 בתחילתה. 

 עקב הקלטה שלא בידיעתו!  :אהוד לוי יובל

 עקב הקלטה שבידיעתך.  :עמירם מילר

בה פה לא, אתה אמרת שאין הקלטה עד שאריאלה יש :אהוד לוי יובל
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 ואישרה שיש הקלטה. אדוני, אם כבר, תדייק. 

 כולנו ידענו מההתחלה שיש החלטה.  :רביטל שלום  עמר

לא נכון. רבותיי, החוק לא מפריע לכם. שאלתי אתכם אם  :אהוד לוי יובל

  -יש הקלטה, ואמרתם שאין, ועמירם

לאחר שנפתחה הישיבה היא הוקלטה, בידיעת החברים,  :עמירם מילר

 עה, ובידיעת כולם. ובהצב

  -חברי מרץ יושבים :אהוד לוי יובל

 הם בעד שקיפות, והקלטה זה שקיפות, ואתה נגד השקיפות.  :עמירם מילר

 מה אתה רוצה מאיתנו, אני לא מבין.  הנדין:-עילאי הרסגור

 למה לא בועדת ביקורת?  :עמירם מילר

וזה  אורן כהן אתה ישבת בהקלטות האלה, היית בכל הישיבות, 

הוקלט. למה אז לא קמת? כל ישיבה הוקלדה מהקדנציה, 

, אתה זוכר את הרגע הזה? מאותו גיאמהרגע שקיללת את 

 רגע זה הוקלט. 

 תודה. עמירם, בבקשה.  :צביקה צרפתי

  -הועדה עסקה :עמירם מילר

ן כמה כללים, אפילו תשב כאן, תשב במקום שלך, יש כא הנדין:-עילאי הרסגור

 בוא תשב כאן. 

אמרת שיש לך אישור של היועץ המשפטי שעמירם יו"ר, תני  :אהוד לוי יובל

 לי אותו, ביקשתי. בבקשה עמירם. 

יש פסק דין דואק, מול קריית ביאליק, שאומר, אדם כמו  

 עמירם, בכלל לא יכול להיות. 

נים, פה כתוב שהועדה אתה העברת לנו את זה ממשרד הפ :אורן כהן

  -רשאית

 הוא לא זוכר מה מעבירים.  :עמירם מילר

 בבקשה, עמירם.  :צביקה צרפתי
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הועדה רשאית להקליט ישיבת ועדת ביקורת, על פי הדין כל  :עמירם מילר

 ועדה מוסמכת לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה. 

 אתה מנהל את הדיון, צביקה.  :רביטל עמר שלום

 ירם בבקשה. עמ :צביקה צרפתי

.  :עמירם מילר  רבותיי, רבותיי

יובל.  הנדין:-עילאי הרסגור יובל,   אבל 

 אבל יש לך ועדה של היועץ המשפטי, למה אתה אומר שאין.  :עמירם מילר

  -לא חייבים להקליט ישיבות ועדת ביקורת אבל הנדין:-עילאי הרסגור

 כולם קיבלו אותה.  :עמירם מילר

ן לנו בעיה ששום ועדה תוקלט ושיראו אותה אבל אי :רביטל עמר שלום

תושבי העיר, אין לנו בעיה. שיראו שאנחנו עומדים מאחורי 

המילים שאנחנו אומרים. אין לנו בעיה. אני לא מבינה למה 

 אתה מתנגד לזה. 

תראה לאן אתה מסיט את הדיון. מתעסקים עכשיו בועדת  :צביקה צרפתי

ולא ניתן לך לבלבל  ביקורת, ואנחנו נעסוק בועדת ביקורת,

 את היוצרות. בבקשה עמירם. 

אני ממש לא רוצה להביך את יובל, אבל ערב קודם, ערב  :עמירם מילר

ישיבת הועדה, הסעתי את יובל לביתו לאחר ישיבת ועדת 

המשנה לתכנון ובנייה. ועשיתי את זה ברצון רב. ואני 

אעשה את זה גם בעתיד ברצון רב. באותה נסיעה, אמרתי 

בל, שהישיבה תוקלט, חד וחלק. אז ככה שיובל לא יכול ליו

 להגיד שלא ידע שהישיבה תוקלט. 

פעם הבאה שאתה נוסע איתו באותו אוטו תקליט את עצמך.  :אורן כהן

 זה ההצעה שלי. 

  -זאת האמת לאמיתה. והישיבה הוקלטה מהרגע :עמירם מילר

  -לטהעד שעמירם אמר את זה לא ידעתי שיש הק :אהוד לוי יובל



 13.5.15 7 מועצה מן המניין   

-  : ן בע"מ, טלפו ם  וס פרוטוקולי נ בו  : ע"י 03הופק  -5373237 - 
 

הישיבה הוקלטה מהרגע שרוב החברים הצביע עבור  :עמירם מילר

 הקלטה. 

  -בשולחן המועצה קבענו כללים כלשהם הנדין:-עילאי הרסגור

.  :אהוד לוי יובל .  לתפקיד שלך במרץ...  אתה תתייחס ל..

מה זה קשור? מותר להקליט ישיבה. אני מקליט באופן  הנדין:-עילאי הרסגור

 ישיבות שלי. וולונטרי את ה

ואתה דן בדברים שראש העיר לא אומר לאנשים לסתום את  :אהוד לוי יובל

 הפה? 

  -אני לא חבר ועדת ביקורת, יש לי את הפרוטוקול הנדין:-עילאי הרסגור

 חברים, מישהו רוצה עוד להתייחס?  :עמירם מילר

ו... קראתי את הפרוטוקול, קראתי מה היה בועדת ביקור הנדין:-עילאי הרסגור  ת, 

יועץ משפטי מול העיניי :אהוד לוי יובל  ם שלך, איך אתה לא...השתיקו 

  -איפה השתיקו? יש לי את הפרוטוקול הנדין:-עילאי הרסגור

 עילאי, בוא נתקדם.   :צביקה צרפתי

 חד יש לי את ההזדמנות לדבר. אעד שיום  :עמירם מילר

 כן.  :צביקה צרפתי

 , אל תפריע לי. אפילו בנושא, יובל :עמירם מילר

  -... יו"ר ועדת תנועה יש לו הזדמנות לדבר :אהוד לוי יובל

 מי מדבר, בישיבת תנועה נוסעים, לא מדברים.  :עמירם מילר

ברוב הישיבות, הזדמנויות לדבר יש לך הרבה. אדם כמוך  :אהוד לוי יובל

  -עם ניגודי עניינים מובנים לא יכול לשבת

ו :עמירם מילר  ואו! וואו! וואו! 

 אנחנו מפחיתים ממעמד הועדת ביקורת, זה ללא ספק.  :ענת קלומל

חבר'ה, הישיבה התנהלה בצורה עניינית, עברנו על דוח  :עמירם מילר

כספי של משרד הפנים, היו שאלות של החברים, היו 

תשובות של הגזבר, ואני מבקש ממועצת העיר לאשר את 



 13.5.15 8 מועצה מן המניין   

-  : ן בע"מ, טלפו ם  וס פרוטוקולי נ בו  : ע"י 03הופק  -5373237 - 
 

רת של המלצות ועדת הביקורת, ולאשר את דוח הביקו

 משרד הפנים. 

תודה עמירם. התייחסויות נוספות של החברים? אם אין,  :צביקה צרפתי

הדוח הזה רק דיווח, לא צריך הצבעה, אז הישיבה נעולה. 

 תודה רבה. 
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