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 כפר סבאעיריית 
 67/16-11/12' פרוטוקול מס

  )06/06/2012( ב"עתש סיון בז"ט ,רביעי מיום , מן המניין מישיבת מועצה
  
  אש העירר   הודה בן חמו               י   :שתתפיםמ

  מ ראש העיר"סגן ומ  צביקה צרפתי  

  סגן ראש העיר   עמירם מילר  

  משנה לראש העיר   אורן כהן    

   לראש העירמשנה  איציק יואל  

  חבר המועצה  יעקב אביטל  

   חבר המועצה   יאיר אברהם   

  חבר המועצה   יא בן גלג  

    חבר המועצה  ר אמיר גבע"ד  

   חברת המועצה  אל-אתי גן  

  חבר המועצה   ד נפתלי גרוס "עו  

  חבר המועצה  אהוד לוי יובל  

  חבר המועצה  ארנון לוי    

   ברת המועצהח  בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו  

   חבר המועצה   פרץוןשמע  

  

   סגן ראש העיר   ד איתן צנעני"וע   :                             חסרים

  חבר המועצה  אמיר קולמן  

     חבר המועצה  ש"ר בוקי צי"ד  

  

  ל העירייה "מנכ  אשל ארמוני     :                               וכחיםנ

  גזבר העירייה   שגיא רוכל  

  עירייה מבקר ה  אליעזר פיירשטיין  

  יועץ משפטי  ד אלון בן זקן"וע  

  יועצת משפטית  ד בתיה בראף"וע  

  החברה הכלכלית   איתי הוכברג  

  רואה חשבון  רוזנברגדוד   
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  06.06.2012 -מן המניין  שיבת מועצהי

  

  :דר היום סעל 

 : שאילתות .1

בנושא   .א העירייהשאילתא   .תמיכות 

בנושא   .ב עולמישאילתא  החשכה   .לאומי/אירוע 

בנ  .ג לנכים"דוושא שאילתא  חניה   .חות 

דו  .ד הגשת  בנושא  חודשי"שאילתא  תלת   .ח 

דו  .ה בנושא  וסטטיסטיקה"שאילתא  שנתי   .ח 

סין  .ו ממשלת  עם  חוץ  ביחסי  השקעה  בנושא   .שאילתא 

  

לסדר .2  : הצעות 

בנושא   .א לסדר  בשבתהצעה  ציבורית   .תחבורה 

בנושא  .ב לסדר  סבאהצעה  בכפר  שכונות  לוועדי  ותקנון  בחירות  קיום   . 

ב  .ג לסדר  ערים נושאהצעה  ביקורי  של  יחיד  לאירוח  הוצאות  הגבלת   

 .תאומות

בנושא  .ד לסדר  סבאהצעה  כפר  נוער  אלימות  מניעת   . 

 

ביום  .3 מישיבתה  כספים  ועדת  החלטות    .03/06/12אישור 

הכלכלית  .4 דו- החברה  הצגת  לשנת "  כספי    .2011ח 
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צרפתי טוב  :צביקה  ערב  לפתוח, חברים  רוצה  את אני  מן   המועצה  ישיבת 

ב. יונילחודש ין המני להתחיל  רוצה  היוםאני  סדר  על . לפי 

היום  שאילתותסדר  ראשון  של . סעיף  מהשאילתא  נתחיל 

לוי   . יובל 

שיינפיין ספקולציות :אברהם  אנשים  פה  שיעשו  רוצה  לא  שני . אני  פה  יש 

שאינם עוד - אחד , אנשים  חזר  לא  שהוא  צנעני  זה   

קולמן- השני . מהחתונה אמיר  נפטר  שלו  שהסבא  היום    ,

עכשיו היתה  ספקולציות . התאחרה, וההלוויה  יהיו  שלא  אז 

הגיעו לא  שהם  לסדר  הצעה  איזושהי    . שבגלל 

צרפתי העיר, בבקשה  :צביקה    .ראש 

חמו בן  רוצה  :יהודה  אמראני  שממה  לדברים  בהתחבר  בהחלט  את ,   לפתוח 

קולמן למשפחת  תנחומים  דברי  ולשלוח  המועצה  על , ישיבת 

יה המשפחה  ראש  לברכהמות  זיכרונו  קולמן  של , ושע  הסבא 

מהלוויה. אמיר מגיע  אני  לישיבת , כרגע  יופיע  לא  הוא  ולכן 

ההלוויה, המועצה מתעכבת  שעדיין  נמסור . מכיוון  ובהחלט 

קולמן למשפחת  תנחומים  החברים  כל     .בשם 

  

  .שאילתות  .1

  

של   .א לוישאילתא  יובל  לתקציבבנושא  אהוד  מחוץ  עירייה  חצי , תמיכות 

שמיל העיר , ח"יון  במועצת  או  הכספים  בוועדת  אושרו  שלא  בהעברות 

ע הח"אלא  בלבד"י    .08/03/2012- בהוגשה , כ 

  

משבוע "   ירוק  בעיתון  חיון  מאירה  העיתונאית  של  כתבתה 

מיום 622גיליון , 11עמוד (שעבר  רבים ) 2.3.2012  הותירה 

פה פעורי  נדיב , מהציבור  תורם  יצוץ  להם  שגם  בחלום 
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ה את  שקלשיכסה  מיליון  חצי  של  חיים , מינוס  להם  ויתיר 

לב  בתום  תכנון, כספיים  לחשוב , בלי  ובלי  תקציבי  אישור 

הגרעון   . על 

מסגרת    תחת  עיורנית  פעולה  מתיק  חוק  איזה  מעניין 

תקציב בלי  אחרת  ובלי , אירגונית  העיר  מועצת  אשור  בלי 

מוגבלת   ?מסגרת 

לתשובה   נדרשים  עצמה  בעירייה  המשרה    . נושאי 

הליכוד   נציג  של  האותנטית  העירייה , הפליאה  לראש  המשנה 

הנעלמים החובות  של , מקסמי  המנודבים  ההסברים  מול 

מר חברי   ,ץ"נציג  לכל  המשפיל  שפיל  הפורים  הם  הם 

מעולם בעיר  היתה  לא  שכמוה  הבובתית    .הקואליציה 

לכיסוי    ששימשה  לנדיבות  המקור  על  שואל  אני  ציבור  כנציג 

מתוכנ הלא  מכיס הגרעון  שנדרשה  ארנונה  בהגדלת  מקורה  ן 

הציבורית לקופה  באהבה , התושב  מאתנו  מוצאת  והארנונה 

מופרזת מיסים  גביית  כלפי  (המקובלת  חג .  ברוח  רק  אבל 

מר )הפורים נציג  של  המפתיעה  להצדקת "התנדבותו  ץ 

דאז" המנהג" למחדל  ממר, שגרם  המועצה  יאיר "חבר  מר  ץ 

ק, אברהם  או  תפקיד  בעל  היה  ספיר שלא  בית  לניהול  שר 

תקופה של , באותה  ההנעה  לכושר  רב  כבוד  מעוררת  פשוט 

התחפש  הוא  פורים  ברוח  אם  שאלה  לצד  הקואליציה  הנהלת 

בחסידות נהג  ואולי  השלטון  לתחלואי  ציבורי   ,לסנגור 

החג   הפריז ידע",במנהג  דלא  מר, "עד  לרוח  לרגע    .ץ "והניח 

דו  .1 הקודמת"  בקדנציה  עוסק  המבקר  קורה אב, ח  מה  ל 

הנוכחית   ? בקדנציה 

ועד 2007משנת              בקרן  , 2011  שנה  בכל  הגרעון  היה  מה 

מטרות , ספיר ולאיזה  היווצרותו  את  אישר    ?מי 
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משנת     .2 ואילך2007החל  ההלואות -   מתן  את  אישר  מי   

הכלכלית ה ?מהחברה  את  אישר  "  תמיכה"וה" פרעון"מי 

 ?בהתאמה 

ההלואו      .3 נרשמו  אופן  "  תמיכה"וה" פרעון"ה, תבאיזה 

הכלכלית   ?בחברה 

ההלואות      .4 נרשמו  אופן  " תמיכה"וה" פרעון"ה, באיזה 

 ?בעירייה 

שלב      .5 בכלל, באיזה  והפרעונות  , אם  ההלואות  דווחו 

העיר למועצת   ?והתמיכה 

מניעת       .6 את  המתירה  משפטית  דעת  חוות  ישנה  האם 

כספי ההעברות  או  ההקצאות  של  למועצה  ות הדיווח 

להן  שניתן  שם  בכל   ?אלה 

הלוואות       .7 עוד  תמיכות\אילו  כלכליות \  לא  פעולות   

קיימות היו  הכלכלית  החברה  קמה  על , שלשמן  ניתנו 

אחר  כלשהו  לגוף  או  ספיר  לחברת  הלואות ? ידה  אילה 

ו משנת " כספים"תמיכות  מקופתה   יצאו  כאמור  בכלל  

היום 2007 ועד  ותמי?   הלוואות  כרטסת  לצרף  כות נא 

הכלכלית החברה   .של 

לא       .8 הנכבד  המבקר  כי  העירייה  הנהלת  תטען  שוב  האם 

מקצועיות  בחוסר  חטא  ושוב  הגזברות   מול  לברור  פנה 

בחיפזון   "?או 

 

העיר   ראש    :תשובת 

עודףלהל .1 בדבר  פירוט  חברת /ן  של  קודמות  בשנים  גרעון 

הקהילתי–ספיר  המרכז    : 

2010 – 247,251 ₪   גרעון 
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2009 – 465,617 ₪   גרעון 

2008 – 1,078,503 ₪   עודף 

2007 – 216,139 ₪   גרעון 

2006 – 437,605 ₪  גרעון 

הסכם  מכח  שהוקמה  סוכנותית  חברה  הינה  ספיר  חברת 

היהודית הסוכנות  לבין  העירייה  הקמתו , שבין  לצורך 

הקהילתי  המרכז  של  ספיר"וניהולו   ".בית 

משנת  .2 החל  ניתנו 2007בתקופה  לא  ואילך  עהלוואות  י " 

ערבות, ס"החכ להעמיד  נתבקשה  לא  העירייה   .ובהתאם 

המשך  : לויאהוד יובל פרעה : שאלת  העירייה  מי  ובסמכות  הלוואות  איזה 

גירעונות או  תמיכות, הלוואות  ועדת  פורום ? איזה  איזה 

הפירעון בנושא    ? התנהל 

צרפתי ב  :צביקה  שהופיע  כמו  זה  המשך  העירייה 2007משנת : "2- שאלת   

  , "לא

פירעון . לא, לא, לא, סליחה  : לוייובלאהוד  שהיה  יודעים  אנחנו  אבל 

ב, לא, סליחה. הלוואות גירעון  לך  היה 2010- ב. 2010- יש   

אותו, פירעון פרע    ? מי 

צרפתי   .תודה  :צביקה 

ב, סליחה  : לויאהוד יובל פירעון2010- אבל  היה  אותו,   פרע     ?מי 

צרפתי שנייה  :צביקה    , שאילתא 

לשאלה, חהסלי  : לויאהוד יובל עונה  לא  פירעון . אתה  את  אישר  מי  שאלת 

  . הגירעונות

צרפתי . בנושא  :צביקה  .   , בוקי.

תשובה  : לויאהוד יובל לך  שאין  תגיד    . אז 

צרפתי הפרוטוקול  :צביקה  לתוך  תוקלט    . תודה, התשובה 

התשובה  :קהל את  לשמוע  צריכים  לא  אנחנו  הציבור , למה  בתור 
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המיסים את    ? שמשלם 

מהותיות  : לויאהוד יובל יותר  משאלות  מתחמק  הוא    . כי 

צרפתי .   :צביקה  . בחוץ. אתה  אחת  הפרעה    . עוד 

עליי  :קהל תאיים    .אל 

צרפתי בחוץ  :צביקה  אתה  אחת  הפרעה    . עוד 

מפריע  :קהל לא  שואל, אני  רק    . אני 

  

של   .ב דושאילתא  בנושא  לוי  יובל  לנכים"אהוד  ב, חות    .03/05/12- הוגשה 

  

לתשובתך א"   בשנת ודה  הדוחות  של  הביטולים  היקף  לגבי 

ב2011 ובנפרד   2012 .  

בוטלו  . א דוחות    ?כמה 

הדוחות   . ב בוטלו  סה״כ  שקלים    ?בכמה 

יצאו   . ג לנכים  הדוחות  לביטול  נמסרו  סרובים  כמה 

זאת   ?בתקופה 

כספי  . ד היקף    ?באיזה 

כספי   . ה היקף  ובאיזה  אלה  בתקופות  נתנו  דוחות    ?כמה 

צ  . ו העירייה  מ האם  יותר  לקופתה  להכניס  נטו 9%פויה   

הדוחות מכל  בפועל  כה  עד  כן   ? שהתקבל  כמה - אם   ?  

מנכים  . ז בקנסות  הציבורי  הערך  ציבורי ? מה  סדר  איזה 

ליצור  מנסה  העירייה    ?הנהלת 

העיר והנהלת  לבטל במידה  מקום  ימצאו  לא  והיועמ״ש  ייה 

הרצ״ב שבמכתב  הספציפי  הנכה  של  הדוחות  אזי , את 

ל מדובראבקשך  סכום  באיזה  לי  לכסותו , הודיע  שאוכל  כך 

חוב  מחילת  חלף  הציבור  קופת  את  בשמחה  ולהעשיר  מכיסי 

חבריי עם  הקופה  להעשרת  בזכות  לחלוק  לחילופין  או  , לנכה 
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מילויה  ועל  עליה  אמונים  שנאמנינו  העירייה  שקופת  ובלבד 

לנכה הדין  לשורת  מלפנים  ויתור  שיצר  מחוסר  תנזק    .לא 

משורתל הדיןפנים  במכתבי , אנא  ,  האמור  בכל  תראה  אל 

הנאמנה  המערכת  את  או  אותך  אישית  להעליב  כוונה  זה 

הציבור עבור  דמים  בגביית  ולילות  ימים  מנכים, העושה  , גם 

לתוך  העירייה  מטעם  נמרצים  גובים  שליחת  תוך  גם  ובעבר 

חייבים בעל , בתי  ילד  רק  בביית  שעה  באותה  היה  אם  אפילו 

בבית עיוור    . לבדו   ,תעודת 

הנכוןה הוא  בשמירת , היפך  הדבקות  את  נס  על  להעלות  יש 

הגבייה העמקת  ואת  לכל  מעל  תפארת . הסדר  תהיה  זה  על 

הכל, המשרד שמעל  הסדר      . על 

כציבורא אשרינו  גבולות  את  ידע  לא  על , יש  התפעלותנו  את 

וללא  פניות  חסרי  נאמנים  גובים  בכאלה  והשתבחנו  שזכינו 

פנים עו, משוא  מעשיר שאינם  בגבייה  ואיפה  איפה  שים 

    .ועני

ההר י את  הדין    "  !!קוב 

העיר ראש    :תשובת 

בוטלו 2011   בשנת. 1 נכים152  בעילת  דוחות   .  

ל  2012בשנת    נכים22בוטלו  6.5.2012ועד  בעילת  דוחות        

כי להדגיש  בשנים חשוב  מעבר2011-2012  חות "דו 174ל    

שצ  שבוטלו נכיםוייןכפי  בעילת  לעיל  דוחות ב  ,  לנכים  וטלו 

אחרות  אך,   נוספים עילות  בשל  הינם  הביטולים   .  

בסכום 2011בשנת   . 2 נכה  בעילת  דוחות  בוטלו   39.900₪  .  

בסכום 2012בשנת        נכה   בעילת  דוחות  בוטלו   5.100₪  .  
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להדגיש  בשנת חשוב  דוחות  2011-2012כי   לנכים  בוטלו 

אחר  אך,     נוספים עילות  בשל  הינם  הביטולים   .ות 

זה בסעיף  המפורטים  הסכומים  בתחשיב    .שאינם 

הבקשות . 3 כל  שכן  לענות  ניתן  נקלטות ללא  ערעור 

חנייה דוחות  לניהול  הממוחשבת  כבקשות   ,במערכת 

ולא המערער   מופרדות  אחידות  סטטוס  בעל ( לפי  אם 

לא או  לרכבו  נכה    .)תג 

ערעורים דחיות  כמה  לענות  ניתן  לא  גם  נשלחו     לפיכך 

לב נכהספציפית  תג    .עלי 

תשובה . 4     .3 ראה 

הושתו2011בשנת   .5   כדלהלן  בסכום       38,710    :  דוחות 

של  כולל    . ₪ 8,050,650מקור 

הושתו2012בשנת  כדלהלן  בסכום     12,901    :  דוחות 

של  כולל    ₪ 2,690,700מקור 

שניתנו  דוחות  הן  הדוחות  כלל  מתוך  כמה  לקבל  ניתן  לא 

  .לנכים

השאלה . 6   ברורה      .לא 

כדין . 7   ולהחנות  החוק  על  לשמור  יש    . ככלל 

לנכים חנייה  חוק  לפי  זאת  אפשרות   מתקיימת  ,עם   

מסויימים ללנכים  במקומות  לכלל   חנות  בהם 

תנאים   הציבור מספר  בהתקיים  וזאת  לכך  היתר  אין 

  .מצטברים

ועליו  מגבלות  יש  לנכים  חניה  תג  הנושא  לרכב  גם 

וב לנכים  חנייה  חוק  לפי  לחנות  שאינו להקפיד  אופן 

בדרך/מפריע המשתמשים  את    .מסכן 
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ברורה  הציבורית  התועלת  קרי- לפיכך  על  ,  שמירה 

התושבים, הסדר חיי  ואיכות    .הבטיחות 

את , טוב  : לויאהוד יובל שכתב  שמי  שמכיוון  בה  מתחילה  המשך  שאלת 

להבין קשה  לו  היה  את , התשובה  לחדד  רוצה  אני  אז 

ביטולי. השאלה היקף  לגבי  שלי  דוהשאלה  של  לא . חות"ם 

דו ביטולי  נכים"אמרתי  א. חות  דו' שאלה  כמה  חות "אומרת 

בדו, בוטלו העירייה  שמבקר  לפרסום "מכיוון  שהותר  שלו  ח 

נשמע , כבר שאנחנו  סביר  היה  אז  ביטולים  אלפי  על  מדבר 

דווקא לצעוק, חברים, לאו  יכול  לא  היו. אני  אם , ר"אדוני 

יו האולם"אתה  את  פה  תשתיק  אז  מכיו.ר  שהמבקר   ון 

לפרסום"בדו שהותר    , ח 

צרפתי המשך, סליחה  :צביקה  שאלת  המשך. יש  השאלה . שאלת  את  שאל 

  . כשאלה

א  : לויאהוד יובל בסעיף  שמופיעה  כמו  שאלה  אותה  היא  ההמשך   - ' שאלת 

דו אלפי "כמה  על  מדבר  העירייה  כשמבקר  בוטלו  בכלל  חות 

דו דו, חות"ביטולי  כמה  לדעת  רוצים  בוט"אנחנו  . לוחות 

דו אלפי  בוטלו  לאנשים"האם  נכים? חות  על  לי  תספר  , אל 

נחמד זה  נכים    .על 

צרפתי בלבד  :צביקה  לנכים  מתועלת  והשאילתא  בכותרת, היות  , כתוב 

דו נכים"בנושא  נכ, חות  בנושא  הם  התשובות    . םיאז 

רוצה , לא, לא, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל לא  שאתה  להגיד  יכול  אתה 

שביטלת  לנכים"דו 152לענות  דו, חות  לאחרים"ואלפי    . חות 
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של   .ג גל שאילתא  בן  עבנושא גיא  כמתחייב  וסטטיסטיקה  שנתי  פ "דוח 

העיריות ב,פקודת  הוגשה    -08/05/12.  

  

בסעיפים פ"   קובעת  העיריות  כדלהלן231 -  229קודת   :  

גס   וסטטיסטיקה"דו: 'ימן  שנתי  שנתי "דו ח  מס(ח  ' תיקון 

  1990- א"תשנ) 40

שנה בסמוך  .229 כל  של  בינואר  האחד  לאחר  האפשר  ככל 

דו העיריה  ראש  העיריה "יכין  ניהול  על  מפורט  ח 

שקדמו החדשים  עשר  שנים    .במשך 

הדו מס(ח "הגשת    2001- א"תשס) 77' תיקון 

ואחד "דוה .230 משלושים  יאוחר  לא  למועצה  יוגש  ח 

הדוח  הוגש  שלגביה  השנה  שלאחר  השנה  של  במרס 

התיקונים  עם  יחד  לממונה  של ויישלח  וההחלטות 

לו הנוגעות   .המועצה 

הדו מס(ח "פרסום    2001- א"תשס) 77' תיקון 

הדוהע .231 של  במשרדי "תקים  הציבור  לעיון  יוחזקו  ח 

תמצית  את  לפרסם  רשאי  העיריה  וראש  העיריה 

על , הדוח תעלה  באופן 3,000שלא  או  בעתון  מילים   

 .אחר

לשאול רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

העיר  . 1 ראש  הגיש  לא  זו מדוע   קדנציה  במהלך  למועצה   

הדו פי "את  על  כמתחייב  המדוברים  השנתיים  חות 

לעיל הרשומים  בפקודה   .הסעיפים 

וחשבון   . 2 הדין  את  למועצה  למסור  העיר  ראש  בכוונת  מתי 

 .2011, 2010 ,2009, 2008לשנים 
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בדו  . 3 דיון  המועצה  תקיים  אלה"מתי   .חות 

הדו  .4 תמצית  בפרסום  העירייה  הסתפקה  ח "מדוע 

בפני  תוכנם  את  הביאה  ולא  בלבד  המקומית  בעיתונות 

כמתחייב העיר    ."מועצת 

העיר   ראש    :תשובת 

בדומ"   לחותדובר  הנוגעים  סטטיסטיים  פעולות שלל  

  .העירייה

בעברה   נבדק  דו, נושא  הנפקת  כי  כרוכה "והסתבר  כאמור  ח 

ביותר גבוהות      .בעלויות 

זה   לציין, בהקשר  הראוי  שמדובר, מן  אף  על  בהוראה כי   

העיריות בפקודת  היתר, הקובעת, הקבועה  יש , בין  כי 

מהדו עותק  הפנים"להעביר  במשרד  המחוז  לממונה  , ח 

זה לעניין  מהממונה  דרישה  בעירייה  התקבלה  לא    .מעולם 

פניםע   כל  בשנית, ל  ייבדק  הדו, הנושא  הכנת  לשנת "לצורך  ח 

הנוכחית בחוק, הפעילות  לכך  הקבועים    ."במועדים 

גל בן  שאלה  :גיא  לי  העיריות . יש  בפקודת  לסעיף  אתכם  הפניתי  אני 

הדו את  להגיש  חובה  לכם  שיש  מפורשת  בצורה  חות "שמציין 

כסף. המדוברים הרבה  עולה  שזה  אומרים  אתם  , בהתחלה 

במשאבים חסכון  לכאורה  זה  אתכם  שמניע  אגב . ומה  אתם 

דו מאוד  הרבה  גבוהות "מפיקים  מאוד  בעלויות  אחרים  חות 

לא אחד  אתכםשאף  מחייב  לתושב"דו: כמו,   חות "ודו, חות 

תקופתיים, אחרים כל , ודברים  של  דואר  לבתי  ופרסומים 

בעיר פה  מנסים . תושב  לא  שאתם  מעניין  הזה  בעניין 

  . לחסוך

אומר    זה  מה  השאלה  בשנית'אז  ? ייבדק  חובה ' לכם  יש 

זה את  דרש . לעשות  לא  מעולם  הפנים  משרד  אומרים  אתם 
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מכם זה  ל?את  יכול  מה   את  דרש  לא  הפנים  שמשרד  היות 

דורש אבל.שחוק  מתי  אז   ?  

צרפתי השנה  :צביקה  אומר  אני    .אז 

ארמוני פה  :אשל  פנים: "כתוב  כל  הכנת , על  לצורך  בשנית  ייבדק  הנושא 

הנוכחיתח "הדו הפעילות  במועדים "? אוקי". לשנת 

בחוק לכך  אגב". הקבועים  דרך  שזה , אני  חושב  אישי  באופן 

טוב חושב אנ. רעיון  זהי  את  לעשות  התקציב  את  נמצא  . שגם 

זה את  לעשות    . חשוב 

גל בן  זה  :גיא  את  דורש  החוק  קשר, גם    . בלי 

ארמוני זה  :אשל  את  דורש  החוק  גם. גם  זה  את  נעשה  הנראה    . ככל 

  

בנושא   .ד גל  בן  גיא  של  דוח  הגשתשאילתא  עתלת   מתחייב  ס"חודשי  ' פ 

העיריות) ב (140 ב, לפקודת    .08/05/12- הוגשה 

  

בסעיף פ"   קובעת  העיריות    :כדלהלן) ב (140קודת 

לשלושה )א( אחת  למועצה  ימסור  העיריה  ראש 

של  הכספי  מצבה  על  וחשבון  דין  חדשים 

והכנסותיה הוצאותיה  את  בו  ויפרט   .העיריה 

לשלושה )ב( אחת  למועצה  יגיש  העיריה  ראש 

וחשבו דין  העיריהחדשים  פעולות  על  בכתב   .ן 

תלת "דו" ח 

  חדשי

: תיקון[

 ]ט"תשל

.ב140

דיון)ג( תקיים  לכך, המועצה  שתקבע  , במועד 

קטנים  סעיפים  לפי  לה  שנמסר  וחשבון  בדין 

  .")ב(או ) א(
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הכספי : הערה הדיווח  לחובת  במקביל  מתקיים  זה  סעיף  ספק  הסר  למען 

סעיף  במסגרת  העירייה  גזבר  על  החלה  העיריות213הרבעונית  לפקודת   .  

  

לשאוללא             רצוני  לעיל  האמור    :ור 

זו  .1 קדנציה  במהלך  למועצה  העיר  ראש  מסר  לא  מדוע  

פורטו  בו  העירייה  של  הכספי  מצבה  על  וחשבון  דין 

סעיף  פי  על  כמתחייב  והכנסותיה  ) ב (140הוצאותיה 

 .בפקודה

לשנים  .2 וחשבון  הדין  את  למסור  העיר  ראש  בכוונת  מתי 

2008 ,2009 ,2010 ,2011. 

המוע .3 תקיים  בדומתי  דיון  אלה"צה   ."חות 

  

העיר   ראש    :תשובת 

מידי " .1 נמסר  העירייה  של  הכספי  מצבה  על  וחשבון  דין 

ע כדו"רבעון  הגזבר  רבעוני"י  כספי  כספים , ח  בועדת  הן 

ע מאושרר  המועצה"והן    .י 

לדו .2 העירייה"באשר  פעולות  על  אין , ח  הפנים  למשרד 

זה בנושא  ומחייב  קבוע  לפרט . פורמט  תשמח  העירייה 

פעולותיהבכתב על  רבעון  מידי  המועצה  לחברי  כפי ,  

לתושב בדוחות    ."שנעשה 

גל בן  השאלה  :גיא  את  מחדד  פעם  עוד  אחרת, אני  בחובה  מדובר  פה  , כי 

אחת  לשאלה  למה  הרציונאל  את  לקבל  יכול  עוד  שאני אני 

עפ מחויב  שהוא  כפי  העיר  ראש  מסר  לא  למה  חוק "שואל  י 

והכנסות הוצאות  מחשבון  הדין  יכול ול, את  שעוד  הגיד 

הגזבר של  לדיווח  זה  את  להחליף  עקרוני  לכאורה , באופן  כי 



    06.06.2012  15  מועצה מן המניין 

ביניהם חפיפה  פי . יש  על  העיריות אף  מדובר שבפקודת 

זה את  והבהרתי  שונות    . בבקשות 

בסדר   יגיד  הסביר  שהאדם  נגיד  בוא  הגיוני . אבל  לא  זה 

הזה בעניין  כפילות  ב. שתהיה  בסעיף  מתי ' אבל  שואל  אני 

מתכוונ לאתם  וחשבוןים  דין  שמחים . מסור  שאתם  שמח  אני 

רק , לפרט זה  את  לעשות  רוצים  אתם  למה  מבין  לא  אני  אבל 

והלאה וחשבון. מעתה  הדין  עם  מה  שאלתי  בכוונה    .אני 

על    לא  אחורה2001הלכתי  ל,   הזו2008- הלכתי  מהקדנציה    .

הזה בעניין  שוב  חוקית  חובה  יש  אומרים , אם  לא  אתם  ופה 

ע התבקשתם  זה"שלא  את  לעשות  הפנים  משרד    . י 

צרפתי תראה  :צביקה  פורמלי, גיא  לא  ויש  פורמלי  הפורמלי.יש  באופן    ,  

גל בן  השתכנעתי1סעיף   :גיא   .  

צרפתי ביום  :צביקה  עבודה  מספיק  יש  בעירייה  המקצוע  בשביל - לאנשי  יום 

ולעבוד ולחפש  אחורה  עכשיו    , לחזור 

גל בן  למלא   :גיא  והלאה  מעתה  כוונה  לכם  ככתבו יש  הסעיף  את 

  ?וכלשונו

צרפתי    .כתוב  :צביקה 

גל בן  שמחים, תראה  :גיא  שאתם  חייבים, להגיד  שאתם  אומר  לא  , זה 

שמחים שאתם  אומר  זהזה  את  לעשות    .  

את , גיא  : לויאהוד יובל עשו  לא  כשעוד  צפויה  חוק  הפרת  על  מענישים  לא 

  . ההפרה

  

של   . ה לוי שאילתא  יובל  ביחסי בנושא אהוד  סין השקעה  ממשלת  עם  חוץ 

בכפר"ע ארנונה    .28/05/2012- בהוגשה , סבא- ח 

  

מסין ת"   משלחת  ארוח  בעניין  שלי  קודמת  לשאילתה  שובתך 



    06.06.2012  16  מועצה מן המניין 

כי  נודע  ולציבור  הכפר  בקול  הכפר   קול  במקומון  פורסמה 

של  סך  הוציאה  העירייה  שהנהלת  כך  על  העיריה  מצד  אישור 

80,000 ₪ מסין  משלחת  לאירוח  השאלה. לפחות  היא לפיכך   

זאת בהוצאה  הצורך    ?מהו 

בעניין א   להשיב  כדלקמן" צורך"בקשך  שאלות  מספר  על    !זה 

משלם   . 1 חשבון  על  בארץ  העירייה  אירחה  אורחים  כמה 

סבאי  הכפר    ?המיסים 

האורחים  . 2 התארחו  בטיול ? בארץ? היכן  סבא  בכפר 

מיקצועי? תיירות    ?בסיור 

מ  . 3 בבתי  התארחו  האורחים  כי  נכון  זה    ? לוןהאם 

התארחו  . 4 הם  מלון  בית  רמה?  באיזה    ?באיזה 

הדדי  . 5 בסיס  על  אירוח  על  מדובר  כי  היא  העירייה  , טענת 

סבא כפר  תושבי  בבתי  התארחו  לא  ניתן ? מדוע  כיצד 

משעה  ליותר  בעיר  רואים  שלא  אורח  עם  יחסים  ליצור 

  ?קלה

מלון   . 6 בבתי  לארוח  זו  דרישה  על  ידוע  היה  לעירייה  האם 

או ?בלבד  ארצה  שהגיעו   לפני  האם  העירייה  ידעה  מתי   

שהגיעו   ?לאחר 

השנים   .7 בשמונה  הוציאה  העירייה  כי  הטענה  נכונה  האם 

ש כמיליון  חוץ ? ח"האחרונות   ליחסי  הוצא  בדיוק  כמה 

חמו בן  מר  של  שלטונו    ?בשנות 

כמנכ  . 8 ארוך "בתגובתך  לטווח  בהשקעה  מדובר  כי  נאמר  ל 

כלכ תועלת  תצמח  שם  אי    .ליתוכי 

האחרונות  השנים  בעשר  הושגו  הישגים  או  תועלות  אילו 

מיליון  של  מההשקעה    ?₪כתוצאה 
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של   . 9 החוץ  לקשרי  מסייע  האירוח  כי  טענת  כן  כמו 

המטרות . ישראל כאחת  הוגדרה  זו  מטרה  האם 

המקומי השלטון  לפעולת  בדין  לעיריית ? המוסמכות 

סבא הוצאות ? כפר  תאומות"לסעיף    ???" ערים 

בבי התקציב האם  ובתכנון  הנוכחי  השנתי  התקציב  צוע 

משלם  של  הלגיטימיים  האינטרסים  יעמדו  הבא 

חשבון  על  בזבזנות  יצר  אותו  מעל  בעיר  הארנונה 

  ? הציבור

העיר  תושבי  של  המציאותיים  האינטרסים  יועדפו  מתי 

סבא קמה , כפר  שלשמם  הלגיטימיים  האינטרסים 

ארנונה לגבות  מותר  ולשמם  החוק  פי  על  פני הרשות  על   

מטעם  דיפלומטים  של  ושרלטנות  הציבורי  הכסף  זילות 

באיצטלת   בינלאומיים"עצמם   - לדוגמה? "  יחסים 

שבורה  מדרכה  תיקון  או  לנוער  חוגים  במחירי  הנחה 

זה  לארוח  משאבים  הפניית  עקב    "?שנדחה 

  

העיר   ראש    :תשובת 

אורחים15" .1  . 

פנורמה. 5 – 2 דן  במלון  והתארחו  מקצועי  היה    .הסיור 

ע. 6 מלון  בבתי  התארחו  לגינאן  שהוזמנו  העירייה  ח "נציגי 

אצלנו באירוח  גם  נעשה  וכך  משלחות . המארחים 

והולנד, אחרות משפחות , מגרמניה  בבתי  מתארחות 

הרישמיים הנציגים    .כולל 

שמופיע . 7 כפי  הוציאה  העירייה  האחרונות  השנים  בשמונה 

אלו לשנים  העירוני  התקציב    . בספר 
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רש. 9 - 8 לעשות כל  צריכה  כציונית  עצמה  הרואה  ורשות  ות 

ישראל מדינת  את  לשווק  מנת  על  שניתן  בעיקר , ככל 

הזאת    ."בעת 

הנכבד  : לויאהוד יובל ברורה, אדוני  נורא  היתה  כסף , השאלה  כמה 

מיליון , הוציאה הוצאתם  ליחסי , ₪האם  הוצא  בדיוק  כמה 

מר של  שלטונו  בשנות  חמוחוץ  בן  כמ, עכשיו.   היא  ה השאלה 

תשובה  בלי  אותנו  שולח  ואתה  בספריםהוצא  אני . לחפש 

מה  יודע  אתה  כי  בספרים  הנתון  את  תוציא  שאתה  ביקשתי 

שוב. הוא אותך  שואל  הוצאת, ואני  כסף  לי ? כמה  תגיד  אל 

תשובה. בספרים לא    .זו 

עונה   לא  גברת , סליחה. אתה  פה  ויש  משפטי  יועץ  פה  יש 

משפטית יועצת  מאו. שהיא  נכבדים  התשובה . דשניהם  אם 

להם נראית  הנושא, שלך  את  לעזוב  מוכן  לא. אני  אני , אם 

מתבייש אתה  כמה  והשאלה  בתשובה  מתחמק  שאתה    .חושב 

צרפתי ספר  :צביקה  שקוףזה  להת.   לי  יש    ?חמקמה 

שקוף  : לויאהוד יובל שקל, הספר  מיליון  נתון  שקל. תגיד  מיליון  חצי  . תגיד 

הנתונים את  מסתיר  אתה  אתה ? למה  את למה  מצניע 

התקציב? המציאות בספר  הוצאת, לא  כמה  למועצה    . תגיד 

צרפתי לסדר  :צביקה    . הצעה 

מתבייש  : לויאהוד יובל אתה  מה  על  למועצה  הוצאת, תגיד  כסף    ?כמה 

צרפתי הבא  :צביקה    . הסעיף 

תשובה, סליחה  : לויאהוד יובל על  לך  מוותר  לא  ציבור. אני  פה  לא , יש 

בסכ. ענית לנקוב  נדרש  לא . וםאתה  זה  כזה  תהליך  וכל 

ההפך, שקיפות בדיוק    .זה 

צרפתי   .תודה  :צביקה 

המנכ  : לויאהוד יובל גם  כזאת"שיתבייש  להתנהלות  יד  נותן  שהוא  ואם . ל 
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להסתיר מה  לכם  להסתיר. תסתירו, יש  לכם  יש    ?מה 

  

לסדר  .2   . הצעות 

  

של   .א לסדר  אברהםהצעה  בשבתבנושא , יאיר  ציבורית    .תחבורה 

  

צ ראשונה   :רפתיצביקה  לסדר  גל- הצעה  בן  גיא  שכונות,     .ועדי 

גל בן  להתחיל  :גיא  רוצה    , אני 

פרץ הסדר  :שמעון  לפי  עושים  לא  אתם    ?למה 

צרפתי הסדר  :צביקה    . לפי 

פרץ קודם  :שמעון  ציבורית  תחבורה  פה  כתוב, יש    . ככה 

צרפתי רבה  :צביקה  אברהם. תודה  יאיר  ראשונה  לסדר  תחבורה , הצעה 

  . יאיר, בבקשה. בשבתציבורית 

בחוברת  : לויאהוד יובל פה  ההצעה  את  לנו    .אין 

גל בן  נכון, כן  :גיא    . זה 

אומר, סליחה  : לויאהוד יובל שאתה  מה  את  גם  לקרוא  רוצה  אני  זה , אבל 

מחכים ומאוד  משכיל  אתה , מאוד  מה  על  לדעת  רוצה  אני 

  . מדבר

ביחד(   ) מדברים 

הקואליציה   : לויאהוד יובל לחברי    .אולירק 

גל בן  הביתה  :גיא  לקלסרים? אלינו  צורף  לא    . הוא 

כל  :יאיר אברהם מודעים , קודם  ואנחנו  יודע  שאני  בזה  לפתוח  רוצה  אני 

וטעון רגיש  הוא  הזה  שהנושא  לישיבת . לזה  קודם  אנחנו 

בשביל  דיונים  מעט  לא  קיימנו  הזאת  את המועצה  להוריד 

הזה הנושא  סביב  המתח  מפלס  שנקרא  ק, מה  צת לטעמי 

בדיון, מוגזם פה  שנוכח  מי  לכל  ומזכיר  שב  אני  , אבל 
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דיון הוא    . שהדיון 

לעמיתיי   גם  בפנייה  מתחיל  אני  כל  וליעקב, וקודם  , ארנון 

שול האחרים  הכיפה  פה חובשי  נמצאים  שלא  או  פה  נמצאים 

אליך, שמעון לכם. גם  אומר  הזה , ואני  שהנושא  יודע  אני 

לכם יודע. קשה  הע. אני  אני  זאת  משום ובכל  אותו  ליתי 

חשוב לי  נראה  הזה  חשוב . שהנושא  לי  נראה  גם  לכם הוא 

פתרון  לאיזשהו  ולהגיע  לנסות  כדי  סבא  כפר  כתושבי 

הציבור כל  רצון  את    .שישביע 

ומתוודה   מודה  בשבת, אני  ציבורית  בתחבורה  נוסע  לא  . אני 

נזק לא  הזהקאני  לשירות  שפרסמה .   מישהי  פה  כותבת  איך 

ב טור  מזמן  בשקט , YNET- לא  אסתפק  שאני  אומרת  היא 

שלי השבת  לים, בשולחן  באוטובוס  ייסעו  אני .ושהחילונים   

המועצה  שחברי  רוצה  כן  אני  אבל  זה  את  צריך  יאזינו לא 

הזה , לציבור השולחן  יושבי  עם  נמנה  תמיד  שלא  הציבור 

ואמצעים  פרטיים  רכבים  להם  שיש  אנשים  עם  תמיד  לא  וגם 

  . שונים

ובראש   כל  קודם  היאלכן  הזאת  ההצעה  ובראשונה  אני ,  

מראש להתריס, אומר  לא  נועדה  נגד , לא  לצאת  נועדה  לא 

הדתי אחר , הציבור  אחד  אף  נגד  ולא  רבנים  נגד  שמאמין לא 

ישראל עם  על  אסון  יביא  הוא  שבת    . שחילול 

לאנשים    להסדיר  בשביל  נועדה  הזאת  שזקוקים ההצעה 

חיוניים קווים  שמוגדרים  בשב, לקווים  מהשכונות לנסוע  ת 

העיר לים, למרכז  הלל ,מהשכונות  החולים  לבית  מהשכונות   

הזה. מאיר הדיון  מטרת  שלי. זו  ההצעה  מטרת    . זו 

ל   פה התלוו  נמצאים  סתם  ולא  כותרות  הזה  אנשים נושא  גם 

מייצג אני  שאותה  לנו, מהתנועה  גם  חשוב  הזה  הנושא  . כי 
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אמונותגם יש  לנו  וגם  ערכים  יש  לנו  ח,   אני  אם  אני , וזרוגם 

בשבת ציבורית  בתחבורה  משתמש  יש , לא  לנו  גם  אבל 

לנו שחשובים  וגם , דברים  ליעקב  גם  פניתי  סתם  לא  גם  ולכן 

תודה ,לארנון להגיד  כדי  הזה  הצורך  את  מבינים    . שאתם 

ולהתלהם    ולהתעמת  להמשיך  כזה אפשר  נושא  כשמביאים 

המועצה לשולחן  טעון  בדרך , ציבורי  ללכת  מעדיף  ואני 

ציבורי. אחרת עימות  למנוע  מנת  מספר , ועל  ולאחר 

העיר בהנהלת  וגם  בקואליציה  גם  שקיימנו  גם , התייעצויות 

המנכ עם  וגם  העיר  ראש  העיר, ל"עם  ראש  סגני  עם  , גם 

של  וגם  העיר  הנהלת  של  גם  לבקשה  להיענות  החלטתי 

בדיקה, הקואליציה צוות    . ולהקים 

שימנה    בדיקה  מועצה5צוות  חברי  עוד,   את אני  אציין  מעט   

לעומק, שמם הזה  הנושא  את  המסקנות , שיבחנו  את  יביאו 

ההמלצות  העירואת  בתוך , להנהלת  חודשים3וזאת  חברי .  

הם הצוות  חברי  או  הוועדה "יו: המועצה  העיר - ר  ראש  סגן   

תיק  מילר, התחבורהומחזיק  עמירם  העיר . מר  ראש  סגן 

העיר  ראש  מקום  צביקה - וממלא  מר  חברת . צרפתי 

ויו נשים "המועצה  מועצת  גב- ר  עמרמי'   ונציג , אנוכי. שלי 

בתנופהשל  סבא  ציבור, כפר  נציג  או  אחד  עוד  הנראה  . ככל 

הדתי מהציבור  נציג  שיהיה  הצעתי  יצטרכו  . אני  הם 

הזאת לוועדה  שותפים  יהיו  הם  אם    . להחליט 

פרץ המפד  :שמעון  זה  הדתיים  של  הגדולה  צנעני, ל"הסיעה  איתן    . אז 

ברצינות  : אברהםיאיר הזה  הנושא  את  תבחן  הזאת    , הוועדה 

גל בן  הזאת  :גיא  בוועדה  לאופוזיציה  ייצוג     ?יהיה 

חמו בן  אמר  :יהודה  שבעשייה. הוא  לאלה  אמר    . הוא 

ביחד(   ) מדברים 
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לזה, גיא  :יאיר אברהם נתייחס  מעט  היא.עוד  המטרה  שוב,   חוזר    , אני 

גל בן  אול  :גיא  אופוזיציה  נציג  יהיה  נתמוךאם    .י 

בשבת, גיא  :יאיר אברהם ציבורית  בתחבורה  צורך  שאין  הטוענים  , יש 

אחרת טוענים  שמניתי. אנחנו  מסיבות  גם  טוענים  גם , אנחנו 

סביבתיות אחרות, מסיבות  מסיבות  צורךגם  ויש  שיש    .

אחרים ובמקרים  וברעננה  אביב  בתל  המקרים  כך  על  . ויעידו 

מאוזנת החלטה  הזאת  ההחלטה  לכן  מודה , ובוש. אז  אני 

שהתכנסנו  כך  על  הקואליציה  וחברי  העיר  הנהלת  לחברי 

הזאת ההחלטה    . לכיוון 

צרפתי יאיר  :צביקה    . תודה 

היום  :יאיר אברהם מסדר  ההצעה  את  להסיר  מציע  אני  לכך  ולאשר , אי 

שהיא כפי  ההצעה  שאני , את    . הצגתיכפי 

צרפתי ההצעה  :צביקה  בעד    ? - מי 

גל בן  משאיר  :גיא  אתם  חוץ למה  החברים  הרכב  כל  את  עמום  ים 

החמישי   ?מהחבר 

צרפתי בעד  :צביקה    ? - מי 

גל בן  שתגידו   :גיא  בהמשך5או  תיקבע  וזהותם  חברים    .  

חמו בן  לישיבה5  :יהודה  תשלח  החמישי  האדם  שזהות  חברים    . לוועדה,  

גל בן  נציג   :גיא  יהיה  החמישי  שהאדם  עקרונית  התנגדות  לכם  יש  אז 

  ? אופוזיציה

חמויהודה בן  ההנהלה  :  נציג  הדגיש, זה  הנהלה. הוא    . תודה. ישיבת 

צרפתי אברהם  :צביקה  יאיר  של  הצעתו  בעד  , צביקה, אורן, שלי, ארנון? מי 

נגד. תודה, איציק, ממה, יעקב, יאיר, עמירם, יהודה מי ? מי 

  ?נמנע

גל בן  לא   :גיא  החמישי  שהנציג  מהטעמים  בהצבעה  משתתף  לא  אני 

  . הוגדר
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מסהחלטה בת מחליטים  :446 '  וועדה  ההצעה 5להקים  בנושא  לדיון  חברים   

בשבת ציבורית  תחבורה  בדבר    .לסדר 

הוועדה צרפתי:חברי  צביקה  מילר,   עמרמי, עמירם  יאיר , בוזגלו- שלי 

וחבר  לוועדהאברהם  יועבר  ששמו    .נוסף 
  

של   .ב לסדר  גלהצעה  בן  שכונות בנושא , גיא  לוועדי  ותקנון  בחירות  קיום 

סב   .אבכפר 

  

צרפתי הבאה . תודה  :צביקה  לסדר  גל - הצעה  בן  גיא  שכונות  , לוועדי 

  . בבקשה

גל בן  שחשבתי, בטו  :גיא  ממה  מהיר  יותר  היה  להודות, זה  חייב    . אני 

חמו בן    . לצערך  :יהודה 

גל בן  לצערי, לא  :גיא  אמרתי  יהודה?אני  את ,   לקרוא  גם  יודע  אתה 

המחשבות שמאחורי  חב? הרגשות  באמת  אתה  הזמןאז  על  . ל 

טוב כבר  זה  חושב  שאתה  זה  כל  שאתה , קודם  אומר  זה 

משנינו. קיים חכם  יותר  מישהו  זה  את     .אמר 

ל   הכבוד  כל  שעם  ולהגיד  דבריי  את  לפתוח  רוצה  הצעה אני 

בה דנו  דיון, שהרגע  לגביה  לקיים  ראוי  שהיה  חושב  , שאני 

כדי  ביותר  וקדחתניים  לולייניים  מאמצים  נעשו  כנראה  אבל 

דיוןלמנו של  קיומו  את  בסדר, ע  זה  בפוליטיקה , אבל  אם 

הסדרה לאיזושהי  הקואליציה , מגיעים  בתוך  כל  קודם 

החלטה איזושהי  לגבי  בלתי , עצמה  דבר  קורה  לפעמים 

האופוזיציה, יאומן עם  אפילו  להסכמה  קרה . מגיעים  לא  זה 

ה הזהפה  בעניין  להגיד , ערב  בהכרח  שאפשר  דבר  לא  זה  אז 

מגונה   .שהוא 

מגונהאב   כן  בעיניי  מה  היתה , ל  שלך  שההצעה  העובדה 
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בפריזר להגיד, בעצם  אפשר  מחודשיים, אם  יותר  , במשך 

אחד  בהיר  והחליטו וביום  מהפריזר  השניצל  את  הוציאו 

אותו מי. להפשיר  חשבון  שהיתה ? על  אחרת  הצעה  חשבון  על 

הערב כאן  נדונה  להיות  המקורי . אמורה  היום  שבסדר  בגלל 

של ההצעה  הערבלולא  כאן  נדונה  היתה  הנוספת , ך  ההצעה 

הגשנו הירוקים ,שאנחנו  נהבנושא , סיעת  הצעה , שיםדרת 

הגישה עמרמי  שלי  שומע  אני  עכשיו    . נוספת 

מילר תישאר  :עמירם  בעיה  לי, אותה    . תאמין 

גל בן  הבאה, עמירם  :גיא  ישיבה  הבא, יש  חודש  הבאה, יש  שנה  גם  . יש 

פ להיות  אמורה  היתה  הזאת  הערבההצעה  אמורה . ה  היתה 

הערב פה    . לעלות 

דוחים  :קהל- תמיר בעצם  אתם  חשובלמה  כזה  דבר  מכבד   העיר  שראש   

נשים להעביר  למה? החלטה  להבין  רוצה    . אני 

צרפתי   . בבקשה, תמיר  :צביקה 

העיר  :קהל- תמיר ראש  נשיםאיך  להעביר  החלטה  לקבל  בכלל  מעיז   , 

איך?איך להבין,   רוצה  להבין! אני  רוצה  העיר אני  ראש  איך   

לה החלטה  לכבד  מעיז  הזה ! נשים עבירהזה  העיר  ראש  איך 

שמעבירזמעי החלטה  לכבד  נשים  לדעת,  רוצה  אני  אני !  

לך. לתשובהממנו מחכה    ! תתבייש 

פרץ יהודה  :שמעון  כמו  נשים  יכבדו  וכולם    . הלוואי 

זה ! תתבייש  :קהל- תמיר על  יושבים  המועצה  חברי  כל  אתם  איך  תתבייש 

  .בשקט

פרץ נשים  :שמעון  לכבד  יודע  הוא  ההבדל, כי    . זה 

נשים  :קהל- תמיר    ?איזה? איזה 

פרץ לכבד  :שמעון  יודע    . הוא 

אות  :קהל- תמיר לכבד  יודע  למטבח? ןהוא  אותן  מעביר  שהוא  אני ? זה 
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אצא, אצא חמו.אני  בן  יהודה  לך  תתבייש  תתבייש!    !  

גל בן  הה  :גיא  של  הזמן  חשבון  על  הדברים  את  אומר  בנושא אני  צעה 

שכונות את , ועדי  ניתן  לא  שאנחנו  שבמקום  חושב  אני  כי 

פה הדיון  לנהלי  הראוי  הבסיסי  שההפרות , הכבוד  היום  זה 

מצדנו גם  הדדיות  הפרות  להיות  לא . יתחילו  אתם  אם  כי 

מתכוון אני  למה  אחדד  ואני  הדיון  נוהל  את    . מכבדים 

נוספת   הצעה  הגישה  ששלי  למד  קיו, אני  על  ידעתי  . מהשלא 

שומע אני  הזאת . עכשיו  ההצעה  את  הביאה  לא  שלי  אבל 

המועצה חברי  כל  שהיא , לידיעת  לנחש  אמור  אני  אז 

אומרת? הוגשה עפ, לא, זאת  נדונות  יום  לסדר  י "הצעות 

הגשתן לא. מועד  בחודש , אז  בה  דנו  לא  הצעה  הגשת  אתה 

ואחרות כאלה  מסיבות  חודשיים, שעבר  לפני  לא  אז . וגם 

עכשי אגיש  המקום 20ו אני  את  ונשמור  מראש  הצעות   

שנעבוד, מראש רוצים  אתם  הכבוד. לא? ככה  כל    .עם 

יודע   הרציונאל, אתה  את  תבין  לקופת , בוא  בא  אדם  כשבן 

מספר לוקח  והוא  שלו, חולים  התור  ואומר , ועבר  בא  והוא 

אני , רגע עכשיו , 84אבל  נכנס87אבל  התור ,   את  איבד  הוא 

ככה. שלו עובד  לא  לא אם . זה  והיא  הוגשה  שלך  ההצעה 

נדונה להיות  אמורה  היתה  שהיא  במועד  לא , נדונה  היא 

בהקפאה להיות    . יכולה 

הצעה   נדחה  שאנחנו  אפשרות  שלל  המשפטי  היועץ  , היום 

אותה בתור, נסיר  שהבאה  בזאת  לדון  אם. במטרה    , אלא 

צרפתי שלך  :צביקה  הזמן  את  מבזבז    . אתה 

גל בן  ש  :גיא  הזמן  את  מבזבז  בכיףאני    . לי 

שלו, סליחה  : לויאהוד יובל ההצעה  את  הורדת , הוריד  לגבי  תקנון  יש 

  . הצעות
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גל בן  הביע   :גיא  לוי  היוםיובל  הצעה  להסיר  כדי , נכונות  שההצעה ואני 

תעלההבנושא  הנשים  לא, דרת  ניתן, אמרו  אבל . לא 

בפריזר אחת  כשהצעה  ערובה  בנות  ההצעות  כל  את  , להחזיק 

מהפ אותה    ,ריזרולהוציא 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  אליך, יאיר  :גיא  בטענות  בא  לא  את . אני  הכבוד  כל  עם  כי 

האחרונים בחודשיים  קשרו  שלך  שההצעה "ע, הידיים  זה  י 

באה יכול. לא  לא  אני  הכבולות  ידיך  על  אותך  להאשים  . אז 

בעצם  הזאת  שבדרך  מי  ואת  אותך  שכבל  מי  את  מאשים  אני 

פה הדיון  כל  על  ל. השפיע  זה היה  על  לדבר  חשוב  מספיק   4י 

ה, דקות לי10- מתוך  שיש   .  

היום   לענייננו  כן  שעניינה  ההצעה  ועדי , לגבי  לעניין 

של , תראו. השכונות למספר  שמתקרבת  עיר   100,000אנחנו 

מעט עוד  שכך. תושבים  ומתפתחת, וטוב  גדלה  מי , והעיר 

שמח אבל , יותר  שמח  פחות  אכן מי  שהעיר  ויכוח  אין 

במני תושביהמתעצמת    . ין 

לפיו    ספונטניהעידן  פעולה  ועד  כל  מול  , ההתנהלות 

העירייה מול  שמתנהל  אחר  או  כזה  טוב , ספוראדי  אולי  היה 

שם מולי  רואים  שאתם  האנשים  של  הוועד , בימים  ראשי 

סבא כפר  עבד .המקומי  זה  שלהם  שבתקופה  להיות  יכול   

אנשים. מצוין מעט  פה  מאוד, היו  בצורה  לעבוד  אפשר  - היה 

מייצג  שהוא  שהחליט  אדם  בן  כל  מול  ספונטנית  מאוד 

ציבורי אינטרס    .איזשהו 

ערים   בעקבותיהם, יש  תלך  סבא  שכפר  מקווה  בראשם , ואני 

היא רק  לא  אבל  אביב  תל  הערים , ירושלים, עיריית  רק  ולא 

הערים  שתי  אלה  באמת  כי  ישראל  במדינת  ביותר  הגדולות 
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ביותר ב. המאוכלסות  גודל  בסדר  ערים  כפר גם  כמו  ינוני 

ואחרות, סבא תקוה  פתח  שיש , כמו  להבין  והשכילו  הבינו 

של מנגנון  ולעודד  לבוא  וטעם    ,  הגיון 

חמו בן  תקוה  :יהודה    , פתח 

גל בן  תקוה  :גיא  פתח  לא  אולי  שציינתי, אז  האחרות  הערים    , אבל 

חמו בן  לך  :יהודה  אענה  אני  שתגיד  עיר  לא. כל  תקוה    . פתח 

גל בן  גמ  :גיא  לא. ורבסדר  גם  אביב    ?בתל 

חמו בן    . חלקית  :יהודה 

גל בן  עיר  :גיא  כל    . אמרת 

חמו בן  אענה  :יהודה  אני  תגיד  שאתה  עיר    . כל 

גל בן  טועה  :גיא  חלקית  כבר    . אתה 

פרץ ועד  :שמעון  יהיה  מי  שנקבע  אנחנו  מי    ? אבל 

גל בן  היופי, שמעון  :גיא  מה  יודע  שלי10- שה? אתה  הם  דקות  אני .  

לדבר  דיוןאסיים  פה  שיתקיים  יאומן  הבלתי  על  , ויחליטו 

גם לדבר  תוכל    .אז 

פרץ שלנו  :שמעון  לא  זה  ועד. אבל  יהיה  מי  לקבוע  צריכים  אנחנו  לא    . זה 

גל בן  שלי  :גיא  הדברים  באמצע  אני  יהיה . אבל  אם  שמעון  אשמח  אני 

חלק בו  ותיקח  דיון    . פה 

פרץ חושב  :שמעון  אתה  דיון  יהיה    ? לא 

גל בן  שלאאני   :גיא  וזהיר  שקול  די  באופן  הרעיון . מעריך  צץ  מאיפה 

שכונות ועדי  שיהיו  פתאום  שכונות? הקודח  לוועדי  ? בחירות 

איזה, ושוב בתור  פה  שהעירייה  לא    , זה 

.   :קהל- חננאל . .  

גל בן  מחשבות, חננאל  :גיא  קורא  גם     ?אתה 

.   :קהל- חננאל . הירוקות.   ...מהשכונות 

אתה   :אל- אתי גן אחרונה  פעם  לבחירותמתי  עצמך  את     ?העמדת 
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פרץ שנים4לפני   :שמעון    .  

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  להמשיך  :גיא    ? אפשר 

גבול  :קהל- חננאל כל  עוברת    . חוצפה 

אותם, לא  : לויאהוד יובל מוציאים  לא  צועקים  העיר  ראש  של  . כשהחברים 

להם   . מותר 

גל בן  שאומר  :גיא  יפה  משפט    , יש 

מ  : לויאהוד יובל החבריםהפרובוקציות    , צד 

גל בן  לכך  :גיא  מעבר  אוסיף  לא  ואני  הכובע  בוער  הגנב  ראש  כל . על 

רוצה שהוא  מה  מזה  שיבין  בוער , אחד  הגנב  ראש  שעל 

  . הכובע

אומרת  :קהל זאת    ? מה 

גל בן  מזה  :גיא  אינטליגנטית, תביני  אישה  אירית,את  אסביר .   אני 

אותי יקטעו  לא  אם    .בהמשך 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  בכלל  :גיא  אותו  הזכיר  מי  הוצאתי? אבל  אותו, אני  הזכרתי  ? אני 

עליה שכונת  על  משהו  אמרתי  משהו? אני  הזכרתי  אני ? אני 

דיב חננאל  מר  את  המתמידהזכרתי  התושב  אמרתי ?   

בכיוונו מגונה  מילה  ועדי ? איזושהי  בחירות  על  מדבר  אני 

לדבר לי  ומפריע  קופץ  ומישהו  רב "והיו. שכונה  בלהט  ר 

מפ תמירהעיף  את  לי , ה  מפריע  אחר  כשמישהו  אבל 

את, בשיטתיות עושה  לא    . זה הוא 

צרפתי   . גיא, בבקשה  :צביקה 

גל בן  לי  :גיא  יתווסף  הזה  שהזמן  מבקש  פה  ,הרעיון. אני  שיש  למרות 

סביבם נובע  שהכל  ונגמר , אנשים  מתחיל  כנראה  והיקום 

המציאות, בהם לא  זאת  לעשות  מה  הרעיון ,אבל  להצעה  
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הג עליההזאת  לשכונת  קשור  ולא  עליה  משכונת  לא  . יע 

הזה העניין  כמו , ולעצם  היא  עליה  אחרת שכונת  שכונה  כל 

סבא טובה. בכפר  יותר  ולא  טובה  פחות  שגם . לא  הראוי  ומן 

בעיר שכונה  כל  כמו  בחירות, בה  ממנה . התקיימו  לא  אבל 

הרעיון   . בא 

מלפני    הגיע  מועצה2הרעיון  ישיבות  הורים,   לכאן   כשבאו 

גני , אכפתיים, מעורבים בניית  את  לקדם  שמנסים  דואגים 

שלהם בשכונות  האוניברסיטה. הילדים  סבא , שכונת  כפר 

  . הצעירה

פרץ ועדים  :שמעון  שיעשו    . אז 

גל בן  הורים  :גיא  נציגי  של  סוגים  שני  שם  שאמרו . והיו  כאלה  היו 

השכונה של  הנציגים  כל , אנחנו  אבל  בדיון  נוכח  היה  ולא 

אמרו יוהזמן  הזאת  לשכונה  שיש  אשל . ר"  שלב  ובאיזשהו 

להם  אמר  יו, ה'חבר'ארמוני  עם  מגעים  ניהלתי  אני  ר "אבל 

רוצים, השכונה אתם     '?מה 

חמו בן    . תדייק. גיא, תדייק  :יהודה 

גל בן  הוועד"יו  :גיא    . ר 

חמו בן    . לא  :יהודה 

גל בן  שלכם  :גיא  הנציג  המשפט, עם  היה    . זה 

חמו בן    . קתדיי. לא  :יהודה 

גל בן  קראתי  :גיא  כי  זוכר    . אני 

חמו בן  בשכונה  :יהודה  עמותה  העמותה"יו, יש    .ר 

גל בן  שלכם  :גיא  הנציג  עם  המגעים  את  מנהל    . אני 

חמו בן  ליו. לא  :יהודה  נבחר  העמותה"הוא    . ר 

גל בן  שנאמר  :גיא  מה  חמו. זה  בן  מר  ויכוח  שהדבר , אין  שברגע  כך  על 

לכם נאמר  מציד, הזה  אמרו האמירות  הוא'ם  בחר ? מי  מי 
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שלנו?אותו הנציג  שהוא  אומר  הוא  זכות  באיזה  אנחנו ?  

שלנו האינטרסים  את  והוא . מייצגים  כאן  שאנחנו  עובדה 

  . 'לא

אתם , עכשיו   כנראהאם  נהנים  שאתם  ומסתבר  , נהנים 

הזאת האבסורדית  במציאות  אומר , לעבוד  רב  בי  בר  שכל 

יו השכונה"שהוא  ועד  מכ, ר  הוא  אם  הוא בין  כי  שנה  חצי  הן 

שמו על  עמותה  איזו  מכהן , הקים  הוא  אם  כי 20בין  שנה   20 

בחירות היו  לא  להגיד . שנה  יכול  אחד  כל  נציג 'אבל  אני 

מה. 'השכונה אם  בחירות , אלא  מתקיימות  אם  אלא 

בו שבוחרות    .מסודרות 

עיר, יהודה   ראש  לעצמך  לקרוא  יכול  שאתה  כי , הסיבה  זה 

ל הלכו  סבא  כפר  בךקלפיתושבי  ובחרו    .  

.   :קהל- חננאל . .  

גל בן  כבר, חננאל, והסיבה  :גיא     !חלאס 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי אותך, חננאל  :צביקה  להוציא  אצטרך    . אני 

תצטרך, מה  : לויאהוד יובל   ? אתה 

גל בן  עפהסיבה  :גיא  דין "  כל  מועצת י  חבר  לעצמי  לקרוא  יכול  שאני 

לקל, עיר שלשלו  תושבים  שמספיק  משום  הפתק זה  את  פי 

ירוקים בדין, שנקרא  פה  נציגם  לכל . ואני  הכבוד  כל  ועם 

אחרים אנשים  שהם , מיני  חושבים  הם  עצמם  בעיני  אולי 

שכנעו , נציגים הם  שאפילו  להיות  תושבים ויכול  כמה  עוד 

מצ עבודה  בעיניהם  עושים  שלהםשהם  נציג  בתור  אבל , וינת 

חוקי תוקף  שום  לזה  אין  פורמלית  וברגע . מבחינה 

פורמליים ולא  מוסדרים  לא  האלה    , שהדברים 

מילר פורמלית  :עמירם  שכונה  זה    ? מה 
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גל בן  מצוינת  :גיא  מעולה. שאלה  תחליטו . שאלה  שאתם  ברגע 

היום שקורה  מה  פני  על  שקורה , שהחלופה  מה  היום  זה כי 

יו'שמויש שהוא  אומר  הוועד"לה  יו, ר  שהוא  אומר  ר "ומנחם 

שניכם , הוועד מי  אומרת  בחר? בכללוציפי  לא  אחד   .אף 

תמימים, ה'חבר תהיו  קמו . אל  האחרונות  כאן בשנים 

מולם עבדה  והעבודה  פעולה  ועדי  תמשיך , עשרות  והיא 

מולם   . לעבוד 

ל   רוצה  היא  ולא אם  ספוראדית  בצורה  לעבוד  המשיך 

של , מסודרת המעמד  של  הרשמי  התוקף  מבחינת  תקינה  ולא 

לכם, אדרבא, האלה התושבים שנוח  במציאות כנראה   

הזאת בה, המבולגנת  לעמוד  זאת.ותמשיכו  לעומת  אם    ,

סדר  קצת  לעשות  רוצים  מאיזשהם אתם  ליהנות  אולי  ולא 

ומשול הפרד  של  במתכונתה ,גחמות  השיטה  שגם  ולהבין   

לכםהקיימת מזיקה  לתושבים,   מזיקה  לא , והיא  והיא 

נציגי  לבין  העירייה  נציגי  בין  הגיוני  שיח  מאפשרת 

  . תמשיכואז , התושבים

פשוט   נורא  דבר  מציע  לוועדי . אני  בחירות  אומר  לא  אני 

מחר  שכונה, יהודה. בבוקרהשכונות  זה  מה  שאלה ? שאלת 

כשתתקבל .מעולה הזאת  השאלה  על  לענות  שיכול  מי   

שלי   , ההצעה 

לי   :קהל דקות5תן   .  

חמו בן  שאילתא, לא, לא, לא  :יהודה  אפשר, זה  מבקש. אי  הוא  פה , מה  יש 

מ   . סודרתישיבה 

גל בן  מסיים  :גיא  כבר    . אני 

מהקהל  : לויאהוד יובל מפחדים  אתם  דיונים? מה    . פתחנו 

פרובלמאטית, יובל  :יאיר אברהם שלו  ההצעה  כמה  יודע  גיא  אבל , גם 
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פרובלמאטית. בסדר   .מאוד 

גל בן  שלא  :גיא     .מסתבר 

לא , גיא  :יאיר אברהם הוא  פה  הייצוגיות  ומרכיב  שהייצוגיות  יודע  אתה 

בכלל   . רלוונטי 

גל בן  כשיו  :גיא  הישיבה  את  לנהל  להמשיך  יכול  לא  הישיבה"אני    , ר 

מילר הישיבה, לא  :עמירם  את  מנהל  לא     . אתה 

גל בן  לדבר  :גיא  יכול  לא  הישיבה. אני  את  מנהל  העיר, מי  ראש  ? אדוני 

עכשיו הישיבה  את  מנהל    ? אתה 

חמו בן  רגע  :יהודה  יצא    . נו, הוא 

גל בן  טעון, רבקיצו  :גיא  הזה  שהנושא  מבין  פה , אני  יושבים  וחלק 

כיו שלהם  במעמד  התאהבו  הם  כי  שלהם , ר"בקהל  והמעמד 

אחד"כיו נהיו  כבר  והם  מציע.ר  אני  אבל  חננאל,   אני , גם 

אותך, חושב אפתיע  לך , אני  מחמיא  אני  כי  לי  תענה  אל 

נציג, דווקא בתור  טובה  עבודה  עושה  שאתה  חושב    . אני 

הכב   כל  עם  הבעיה, ודאבל  ההצעה? מה  את  והיא , לאמץ 

כך העיר ": אומרת  מנכמועצת  את  העירייה "מסמיכה  ל 

צוות בבוקר, "להקים  מחר  בחירות  אומרים   .צוות. לא 

שכונות" ועדי  לבחירת  תקנון  לנסח  יהיה  באופן , שתפקידו 

השכונה ועד  תפקידי  את  את ". שיקבע  לכם  נותן  אני 

שלהם. "הסמכות ההרכב    ". את 

תק   שכונהאתה  זה  מה  יהודה  הבחירות.בע  נהלי  את  את ,  

לכהן זכאים  יהיו  וראשיהם  שכונות  שוועדי  הזמן  . פרק 

המלצות תגיש  הזאת  העירהוועדה  מועצת  לאישור    ,3 

מהיום והגיונית אם . חודשים  יותר  מסודרת  בצורה  נעבוד 

יותר ודמוקרטית  סביר, יותר  של , בפיקוח  הבירה  שעיר  כמו 

עושה ישראל  ישראל ו, מדינת  של  אביב  תל  העסקים  בירת 
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   .עושה

שיש    ובהו  מהתהו   הגיונית  לא  יותר  הרבה  חלופה  לכם  נראה 

יו, היום הוא  אומר  אחד  השכונה"שכל  ועד  נראה . ר  זה  אז 

הגיונית יותר  הרבה  חלופה    . לי 

צרפתי העיר. גיא, תודה  :צביקה    . בבקשה, ראש 

אחד  :קהל דבר  להגיד  רק  רוצה  המועצ, אני  חברי  השנים כל  כל  ה 

ותיקיםש בשיכון  קורה  מה  לראות  אותם    , הזמנו 

הגיע  :קהל- חננאל לא  אחד     .אף 

יהודה  :קהל מאשר  . חוץ  . .  

נכון  : לויאהוד יובל אמת, סליחה. לא  לא    . זה 

גל בן  רגיל  :גיא  אני  במועצה  דיון  שאין  מהקהל . זה  מתקיים  שהדיון  זה 

מבין לא    . אני 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  שלך. המעול  :גיא  המודל  את  לשכפל  השכונות , צבי, צריך  לכל 

כוח, צבי. בעיר עצמך. ישר  את  מינית  אותך, לא    . בחרו 

צרפתי דיבור  :צביקה  בזכות  העיר    . ראש 

גל בן  לא   :גיא  אחד  ואף  מסתובבים  סבא  בכפר  אנשים  כמה  יודע  אתה 

אותם השכונה, בחר  את  מייצג  אני  אומרים  לא ? והם  אתה 

  . הכז

חמ בן  גיא  :ויהודה  לך  אענה  רק  קצר, אני  שאמרת. במשפט  מה  אולי , כל 

נחמד לעשות, כרעיון  הדברים, מה  את  בדקת  לא  זה . שוב 

חוקי העירייה. לא  בסמכות  ועדה . אין  להקים  יכול  אני 

רוצה שאתה  כמה  חוקי. שתשב  לא    . זה 

גל בן  אותם  :גיא  לחייב  חוקי    .תדייק. לא 

חמו בן  לקבוע  :יהודה  חוקי  לא  לעשותמה . זה  ונמשיך  עושים  אנחנו  , שכן 

לעשות ונמשיך  את , עשינו  להם  ניתן  שתתארגן  שכונה 



    06.06.2012  34  מועצה מן המניין 

הלוגיסטית מתקן, העזרה  שישקיף, קרי  אדם  כוח  . זהו. קרי 

חוקי, חבל לא    . זה 

ביחד(   )  מדברים 

צרפתי בעד. תודה  :צביקה  היוםמי  מסדר  ההצעה  את  להסיר    ?  

לה  : לויאהוד יובל העיר  ראש  הצעת  בעד  המצבאנחנו  את    . סדיר 

צרפתי היום  :צביקה  מסדר  ההצעה  את  להסיר  בעד  , אורן, שלי, ארנון? מי 

נגד. שמעון, ממה, יעקב, יאיר, עמירם, יהודה, צביקה ? מי 

הוסרה. תודה. יובל, גיא, אתי, אמיר   .ההצעה 

גל בן  חמישה  :גיא  אותם  על , את  השכונות  ועדי  את  לקבוע  גם  להם  תן 

בינינו. הדרך מ, הרי  מהוועדהלא  ולא  הזאת    , הוועדה 

מסהחלטה ותקנון  :447 '  בחירות  בדבר  לסדר  ההצעה  להסיר  מחליטים 

שכונות היום, לוועדי    .מסדר 
  

של   .ג לסדר  לויהצעה  בנושא ,יובל  של   יחיד  לאירוח  הוצאות  הגבלת 

תאומות ערים    .ביקורי 

  

צרפתי הבאה  :צביקה  לסדר  לוי. ההצעה    . בבקשה, יובל 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   . יובל, בבקשה  :צביקה 

שקט  : לויאהוד יובל פה  שלישית, ברשותכם. שיהיה  מדברים , פעם  אנחנו 

באירוח  דנה  העיר  מועצת  שבו  מצב  ממדינות על  תושבים  של 

שקל . אחרות מיליון  רבע  כמעט  של  סעיף  לנו  יש  בכלל 

תיירות. לתיירות זה  אצלכם? מה  נטייל  אתם , אנחנו 

אצלנו ני. תטיילו  כבודאנחנו  לכם  כבוד, תן  לנו  תתנו  . אתם 

ציונות להם  לתת  רוצה  העיר  ראש  וחצי . אפילו  מיליארד  יש 

את , סינים יביאו  אצלנו  שיתארחו  סינים  אותם  אבל 
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לסין   . הציונות 

מגוחך   למישהו  נשמע  זה  את , אם  שמע  או  קרא  מישהו  אם 

בנושא שלי  לשאילתא  העיר  ראש  של  מבין , התשובה  הוא  אז 

ל מאוד  נוחשהנושא  נעים, א  לא  מאוד  לא . הוא  הוא  למה 

הוצאתם? נעים כסף  כמה  שהוצאו . שאלתי  אמר  גל  בן  גיא 

האחרונות בשנים  שקל  מיליון  כמעט  מסרב . פה  העיר  ראש 

  . להגיד

הורים    פה  ספר יושבים  בבית  מורה  של  לתוספת  שמתחננים 

צוחק, האלטרנטיבה. גורדון אתה  העיר  ראש  זה , אדוני 

מפ, נכבד אתה  להיפגש "מנכ. ריעאבל  הבטיח  העירייה  ל 

בשתיים מחר  לומדים , איתם  שבכיתה  אומרים  שההורים 

ב111 תלמידים  ל4-   אותם  לצמצם  ורוצים  כיתות  זה , 3-  

מורה  של  עלות  כי  נפלא  של חיסכון  מעלות  פחות  קצת  זה 

מסין אורחים  של    . ביקור 

שזה    חושבים  אנחנו  בדיוק 80אם  לנו  אומרים  ולא  אלף   

א, כמה יצאו אם  מיליון  עד  אלפים  שמאות  אומרים  נחנו 

האחרונות לספרים, בשנים  אותנו  אנחנו , ושולחים  הרי 

מהספרים הצהרה  פה  נחבאים . רוצים  כך  כל  אתם  למה  אז 

הכלים לחו. מצטנעים, אל    ,ל"כשטסתם 

ב(   ) רקעמדברים 

אמשיך  : לויאהוד יובל אני  שההורים , ברשותכם  שכמו  לכם  להגיד  רציתי 

ל באו  מורההאלה  להם  שחסר  לכם  להגיד  סליחה,כאן    ,

מדבר העיר  וראש  מפריעים  הקואליציה  יכול . חברי  לא  אני 

שלכם הקול  מעל  להגיד . לצעוק  באו  האלה  שההורים  כמו 

מורה להם  שחסרה  מאירוח , כאן  פחות  זה  מורה  של  ועלות 

בשבוע סינים  של  אחת  קבוצה  פנורמה, של  לא . במלון  זה 
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סינים יותר, שני  הרבה  עדייןזה  אבל  חשבוננו,     . על 

רבותיי   הנכבדים, אז  הקואליציה  חברי  כשערים . תקשיבו 

מסתפקות  מאיתנו  גדול  תקציב  עם  מאיתנו  גדולות  שלמות 

תאומות15- ב לערים  חוץ  לתיירות  שנתי  תקציב  שקל  אלף    ,

שלהםאנחנו  לרמה  לרדת  מתבקשים  הכל . לא  בסך  אתם 

אחד לאירוח  לרדת  קבוצות. מתבקשים  אבל . תארחו 

מ יותר  תוציאו  אל  אחד  שקל15- באירוח  אלף    .  

שקל    מיליון  הרבע  של  היתרה  את  היום  יכולים  אתם 

פשוטה, להעביר הצעה  לכם  של . והצעתי  להכנה  תגבור  יש 

בגרות שבורות, מבחני  מדרכות  בתקציב , יש  חוסר  תמיד  יש 

ילדים בגני  את . חומרים  והופכות  יושבות  אמהות  הרבה 

שלהם ה, הבתים  שינוע את  לתחנת  שלהם  האחורית  חצר 

ליצירה, זבל לחומרים  קרטונים  אתם , הופכים  ולמה 

חוץ לתיירות  כסף  לקחת    ?ממשיכים 

חשבון , הפזרנות, הנהנתנות   על  כסף  להוציא  שלכם  היכולת 

בושה זה  ארנונה  תוספת  עוד  לגבות  זה  ואחרי  . הציבור 

תסתכלו הורים, עכשיו  פה  לנו , יושבים  בא  לא  להם  תגידו 

לכםל מיותרים. תת  אתם  כי  כסף  לכם  לתת  לנו  בא  , לא 

צפופים ישבו  שלכם  אקורדיונים, הילדים  יהיו  בואו . הם 

אותם מונח. נצופף  במקומו  כבודכם  אתם  אחרי . אז  כיתה 

לפה ייכנסו  תתרומם , כיתה  הורים  של  קבוצה  אחרי  קבוצה 

לסינים, לכאן החינוך  אחרי  עדיפויות  בסדר  החינוך  . ותגיד 

לנ יש  לחנך אם  לנו  ויש  לציונות  סינים  לחנך  אפשרות  ו 

ארנונה עליהם  לוקחים  שאנחנו  ישראלים    , ילדים 

מדבר, יובל  :אל- אתי גן אתה  מה    , הסינים? על 

ביחד(   ) מדברים 
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צרפתי מפריע, אתי  :צביקה  את    ?ליובלה מה 

ביחד(   ) מדברים 

העצמאות   :אל- אתי גן יום  שקלחגיגות  בחצי . מיליון  מסתפקים  היו  אם 

מיליון  וחצי  . מיליון  . אנחנו , לחינוך. להגיד  רק  ולא 

לחינוך .תורמים  . .  

שקט  : לויאהוד יובל פה  שיהיה  מבקש  פה. אני  צועקים  הקואליציה    . חברי 

צרפתי לך  :צביקה  הפריעה  האופוזיציה    , חברת 

ביחד(   ) מדברים 

לי  : לויאהוד יובל מפריעים  הקואליציה  לי, חברי  מפריע  העיר  ראש    .סגן 

.   :אל-  גןאתי . הירוקות. מתכוננים, שכונות  שלולא  לכיתות    . . .  

גל בן  מכובדים  :גיא  שכונה  ועדי  ראשי  שני  להביא  אפשר  לתת , אם 

לדבר    , להם 

רבותיי  : לויאהוד יובל אמרתי  ילדים, אז  לגבי  לחומרים  תקציב  יש , יש 

נוער בני  באלימות  מלחמה  מזמן , תראו. תגבור  נכתב  זה 

חודש הכל, לפני  אקטואליאבל  אומרת.   חברת , זאת  אומרת 

אל גן  אתי  תקציב , המועצה  את  מיליון  בחצי  להגדיל 

לכם קל  קשה. המסיבות  לחינוך  תקציב  אדון . להגדיל 

לי, צביקה מפריע  גם  בזמן . אתה  לא  שלך  הבדיחות  את 

שלי   . דיבור 

עצמכם , תקשיבו   את  הופכים  שאתם  למצב  מגיעים  כשאתם 

תקצי, למגוחכים לוקחים  ואתם , באתם  תוספת  עוד 

כ הציבור  מול  לעמוד  כןמתביישים  ולהגיד  רבע , אן  לקחנו 

שקל עוד100לקחנו . מיליון  אותו  והגדלנו  שקל  אלף  , כן.  

רק  לוקחת  בשנה15רעננה  שקל  אלף  תנסו .   לפחות  אז 

צנועים לא  אם  אתם , להיות  כאילו  פנים  להראות  לפחות  אז 

מכו בצורה  ציבור  של  בכסף  לנהוג    .בדתמתיימרים 



    06.06.2012  38  מועצה מן המניין 

עצמכם   את  קואליציה. תגבילו  לכם  בכ, יש  יכולים  ל אתם 

דורשים שאתם  קבוצה  כל  של  תקציב, אירוח  תיקחו . לאשר 

שקל20תיקחו , 15 אלף  יראה.   שהציבור  פעם  ועוד  פעם  . עוד 

חתומים לספרים  אותנו  להפנות  מבקש . למה  כשאני  הרי 

המנכ לי"מהאדון  לתת  חייב  שהוא  המועצה  ספרי  את  , ל 

בושאתה  לקרוא  כדי  אותי  מפנה  העיר  ראש  הוא , אדוני 

סגורים שהספרים  אותם, אומר  להוציא  יכול  לא  אי . הוא 

ספרים להוציא  אותם. אפשר  להראות  יכול  לא  פנקסי . הוא 

חתומים   . העירייה 

אותך, סליחה  :יאיר אברהם לשאול  יכול  או ? אני  לסדר  להצעה  מדבר  אתה 

לשאילתא   ? בקשר 

שהשאילתאשמת   : לויאהוד יובל .לב  . .  

ברקע(   ) מדברים 

הדיון, לא  :יאיר אברהם אחרי  לעקוב  רוצה  פשוט  אני  לסדר. כי  הצעה    ? יש 

יואל לסדר   :איציק  הצעה  דיבור5תמיד  זכות  דקות  עצמו.   על  חוזר    . הוא 

מחדש, ברשותכם  : לויאהוד יובל אתחיל  תקשיבו. אני  רבותיי  , עכשיו 

עפ ארנונה  לוקחת  סבא  כפר  ח"עיריית  שהיא י  למטרות  וק 

עפ לממש  חוק"הוקמה  הציבור . י  את  לשרת  נועדה  העירייה 

סבא הזאת. בכפר  למטרה  היא  גובה  שהיא  זו . הארנונה 

בחוק הזה  המס  של  לעסוק . ההגדרה  החלטתם  כשאתם 

בסין סינים, בציונות  בעולם, לחנך  הדברים , לטייל  כל 

העיר של  המטרות  לא  זה    . האלה 

בהבנה   בעיה  למישהו  יש  פשוטה, אם  יותר  דוגמא  לו  . ניתן 

מחליט  והוא  הרצפה  את  לנקות  כסף  לקח  הבית  שוועד  נניח 

בסין הציבור, לטייל  של  כסף  מבזבזים  המידה  באותה  . אתם 

הכבוד כל  עם  של , אז  הפירוט  את  מכם  נבקש  כשאנחנו 
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לנו לתת  תסרבו  ואתם  הפנים , ההוצאות  למשרד  תכתבו 

יכו לא  מורכבשאתם  הוא  כי  הפירוט  את  להוציא  זה . לים  כל 

מתביישים שאתם  זה  על    .מעיד 

מתביישים   לא  אתם  אם  הקואליציה  תגבילו , בבקשה, חברי 

עצמכם שהמנכ, בבקשה. את  כמו "תדאגו  פירוטים  ישלח  ל 

ביקשתי הפירוט . שאני  ומה  יוצא  באמת  כסף  כמה  לנו  תראו 

לה, שלו מסרב  והוא  פעמים  הרבה  שביקשתי  לנוכמו  . ראות 

  . תודה

צרפתי ההצעה. בבקשה, ממה. תודה  :צביקה    ?מה 

לחו, ממה  : לויאהוד יובל מהתיירים  לא  שאתה  יודע  על "אני  המצורפים  ל 

העיר בבקשה, חשבון    . אבל 

להיות   :אברהם שיינפיין אוהב  ואתה  בעיתון  כותרות  לקרוא  אוהב  אני  אבל 

שי, בכותרות פה  שנמצאים  שהעיתונאים  מציע  אני  עשו אז 

גדולה  לוי'כותרת  , יובל  מדייק 'אבל ' לא  לוי  יובל 

שחשוב. 'בעובדות מה    . זה 

העובדות  : לויאהוד יובל את    . תביא 

אומר   :אברהם שיינפיין פה  הוא  לוי  יובל  אלף250כי  שקל,   מיליון  אתה . רבע 

תיאום ערי  של  התקציב  את     ?קראת 

  . כן  : לויאהוד יובל

שיינפיין הוא :אברהם  כמהתגיד? כמה  לי    .  

נכנסת  : לויאהוד יובל שאתה  לפני  שנה  אותו  קראתי  אני    .  

שיינפיין הוא :אברהם    ? כמה 

אמר   :אברהם שיינפיין אלף250הוא   .   

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  להגיד  :גיא  אוהב  שהוא  ולד כמו  של  בתקופה  היה  בתקופה , מה 

תיאום ערי  שקל  מיליון  הוציאו  יהודה    . של 
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צרפתי לא   :צביקה  לא , נכוןזה  יהודה  עיר10כי  ראש  שנים   .   

גל בן  מכהן8.5  :גיא  שיהודה  שנים  למיליון , סליחה,   קרוב  הוצאו 

תיאום ערי  על    . שקלים 

למועצה  : לויאהוד יובל נכנס  שממה  לפני  מיליון    .סליחה, רבע 

גל בן  מתנצל, צביקה  :גיא  לא , אני  שהוא  בזה  התחלת  כי  השצף  אבל 

  , מדייק

צרפתי דיבורממה   :צביקה  גיא, בזכות  יובל, מה. סליחה  על  מגן    ?אתה 

בשנת   :אברהם שיינפיין היה 2011התקציב  ל125  אותו  והורדתי  אלף    -100 

זאת בשנה  של , אלף  מספרים  ממציא  וכן 250והוא  אלף   

  . הלאה

מספרים  : לויאהוד יובל ממציא    , לא 

צרפתי יובל  :צביקה  לך, סליחה  הפריעו    . לא 

ל  : לויאהוד יובל חינםאתה  תשמיץ  הכבוד, א  כל    , עם 

היום  :אברהם שיינפיין מסדר  ההצעה  את  להוריד  מציע  מנוהל , אני  התקציב 

שצריך כמו    , מסודר 

אותו  : לויאהוד יובל מהמנכ. תפרט  סרב "ביקשתי  והוא  שלו  הפירוט  את  ל 

לי מדבר. לתת  אתה    ?מה 

אותו  :אברהם שיינפיין לך  אפרט    . אני 

הוא   : לויאהוד יובל מה  יפהעל  מהגזבר? מסודר  הכרטסת  את    . תביא 

אל  :אברהם שיינפיין גן  אתי  האופוזיציה  פה, חברת  יודעת , יושבת  והיא 

הכסף הולך  איפה    , בדיוק 

פירוט  : לויאהוד יובל   . תביא 

הכסף  :אברהם שיינפיין הולך  איפה  בדיוק  יודעת  והיא  מהוועדה  חלק    . היא 

הפירו  : לויאהוד יובל את  מסתיר  אתה  למה  הכבוד, טאז  כל    ? עם 

היום  :אברהם שיינפיין מסדר  ההצעה  את  להסיר  מבקש    . תודה. אני 

צרפתי ההצעה . תודה  :צביקה  את  להסיר  שיינפיין  ממה  של  הצעתו  בעד  מי 
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היום , יהודה, צביקה, אורן, שלי, ארנון. תודה? מסדר 

נגד. תודה, איציק, ממה, יעקב, יאיר, עמירם מי . יובל? מי 

  . תודה .ויובלאתי , גיא? נמנע

מילר הצביע  :עמירם  לא    . אמיר 

צרפתי   . סליחה, אה  :צביקה 

גבע"ד אמיר    . נמנענו  :ר 

מסהחלטה יחיד  :448 '  לארוח  הוצאות  הגבלת  בדבר  ההצעה  להסיר  מחליטים 

תאומות ערים  ביקורי  היום, של    .מסדר 
  

לסדר   .ד לוי של הצעה  יובל  סבאאהוד  כפר  נוער  אלימות  מניעת    .בנושא 

  

צרפתיצבי האלימות, בבקשה  :קה    . יובל, נושא 

האלימות  : לויאהוד יובל של  הגיע ,המניעה  הזאת  לסדר  ההצעה  של   הנושא 

הקיץ וחופשת  הקיץ  לפני  עכשיו  בתזמון  הגיעה , אולי  אבל 

לבית מתחת  שעשועים  לגן  שלו  מהבית  יצא  שילד  , אחרי 

מכות חולים  ,וחטף  לבית  הגיע  מפורק  היה  כבר  כשהוא 

נדחתה נ. לטיפול שהאמא  אחרי  אליי  הגיע  בו  הפגיעה  ושא 

המשטרה"ע ע, י  הזה  בנושא  בוצעה"ופעילות  לא  המשטרה  . י 

אותה, משמע ודחו  אותה    .דחו 

העיר   לראש  פנתה  והיא  להתקומם  התחילה  היא , כשהאמא 

הטיפול נגמר  ובזה  יפות  פנים  בסבר  היום .התקבלה  לנו  יש   

רודפת אמא  שבו  ומביאה מוצאת , מחפשת, מזהה, מצב 

התוקפים שמות  את  אותם, למשטרה  תמונות , מזהה  מביאה 

התוקפים מי  זזה. ומראה  לא    . והמשטרה 

שלה , לצערי   שהסיפור  אחרי  הזאת  האמא  את  כשפגשתי 

בעיתונות מגיעה , התפרסם  במשטרה  שלי  שהדחיפה  מצאתי 
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משהו לעשות  כן  מתחילה  פתאום  שהמשטרה  עצוב. לזה  . זה 

את  תפקיד  להיות  צריך  העירזה    . הנהלת 

מועצה    ישיבת  לכל  המשטרה  את  להזיז  שיכולה  העיר  הנהלת 

לה נראה  מכנס , שלא  מועצה  חבר  שבו  מצב  לכל   5או 

הבילוש, אמהות אותו, קמה, ומחלקת  מוציאה , מזמינה 

בכוח  אותו  ומביאה  מפיזיותרפיה  או  חולה  ממיטת  אותו 

אחרי . למשטרה לעקוב  צריך  שהוא  אומר  בילוש  וקצין 

מועצה,ס"החמ חברי  אחרי  לעקוב  גם  צריך  אחרי ,   גם 

שלהם   . האימיילים 

בני    נערים  אחרי  לרוץ  יכולה  לא  משטרה  אותה . 15אותה 

העיר מהנהלת  מספיק  עידוד  קיבלה  לא  ועכשיו , משטרה 

לקיץ מגיעים  שבו . אנחנו  למצב  ניכנס  אנחנו  הזה  ובקיץ 

אליהם שהתרגלנו  תופעות  אליהם. יחזרו  התרגלנו    . לצערי 

סתם   הזנחה  לא  היא  הזאת  נובעת , ההזנחה  הזאת  ההזנחה 

ועדות  לאלימותשכשגם  שקשורים  מתפקדותבנושאים  לא    .

כי לכם  לחדש  רוצה  לא  אתםאני  שוועדת   יודעים  כולכם   

פעמיים התכנסה  הזאת  בקדנציה  זה , שלוש- חינוך  וגם 

מיוחד נורא  או . באופן  אחרות  שוועדות  לכם  אחדש  לא  אני 

מת לא  נוער  סדירועדת  באופן  שלהם . כנסות  הפעילות 

לישיבה מישיבה  אדון . נדחית  את  להרגיז  רוצה  לא  אני 

העיר   . מבקר 

מתכנסת  :אל- אתי גן לא  העיר  תושבי  לכל  חשובה  הנגישות  ועדת    . גם 

היוצא, סליחה  : לויאהוד יובל העיר  מבקר  את  להרגיז  רוצה  לא  אבל , אני 

נוספת ועדה    , גם 

מאוד  :אל- אתי גן עצוב  בעיר.זה  נגישות  עם  בעיות  כאלה  יש    .  

מוזמן  : לויאהוד יובל ולהיות  חבר  להיות  אמור  אני  שבה  נוספת  ועדה    , גם 
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מילר משהו  :עמירם  בו  יודעת  לא  שאת  אחד  תחום  אותי? יש  מעניין  . פשוט 

אחד תחום    , BRT, תחבורה, נגישות, יש 

צרפתי משתוללים  :צביקה  קואליציה  חברי  להרגיע  לד. איך  לנו  , ברקשה 

העיר ראש  בתורך. אדוני    . תדבר 

גל בן  מבינה   :גיא  היא  עליהם  מופקד  שאתה  ושבתיקים  שלך  הבעיה 

שלך. מצוין הבעיה    . זה 

מילר ספק  :עמירם  לי    . אין 

גל בן  לה, לא  :גיא  מפרגן  נורא  אתה  כאילו  נשמע    . באמת, זה 

ברצינות, עמירם  :אל- אתי גן התפקיד  את    , כשלוקחים 

מילר ענ  :עמירם  זהמה  על  להגן  הרגישות    ? יין 

ברצינות  :אל- אתי גן זה  את  לוקחים  כאשר  דבר  כל  כשבאים . לומדים 

להוריד או  יד  להרים  הוראה  אכפת, לפי  מה  פותחים?אז    ,

פותחים יודעים, יודעים, לא    . לא 

צרפתי למועצה  :צביקה  בחבריך  מזלזלת  שאת    . חבל 

גל בן  פה  :גיא  התחיל  הזלזול  איפה     ?אבל 

אתם  :אל- אתי גן    ?למה 

צרפתי מאוד  :צביקה  מנהלים. חבל  בינתיים    , אנחנו 

ש, אתי  :יאיר אברהם להבין  בוועדותכאילו נותר  נעשה  יודעתהכל  ואת   . . .  

צרפתי לסיים, יאיר  :צביקה  ליובל  ניתן    . בבקשה, יובל. בוא 

בוועדות  :אל- אתי גן נעשה  העיר, לא  במועצת  נעשה  לא  הרב    , ולצערנו 

ביחד(   ) מדברים 

גם  :אל- אתי גן לקנות  אפשר    . פרסים 

צרפתי ידעתי  :צביקה  מועצה. לא  חברי    . גם 

חמורה  :יאיר אברהם האשמה    . זו 

מועצה  :אל- אתי גן יודע, חברי  שאתה    . כנראה 

צרפתי   .  יובל, בבקשה  :צביקה 
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להפסקות   : לויאהוד יובל מוכן  לא  אני  כי  מחדש  הזמן  את  מתחיל  אני 

  . האלה

צרפתי י  :צביקה  מההתחלהאתה  הזמן  את  להתחיל  עוד . כול  פה  דקות6יש   .  

עוד , לא, לא  : לויאהוד יובל לי  אדוני7יש  דקות  השעון,   את  פה . עצרתי  יש 

עד יהיה  הוא  אז  עיר  לרשות  מועמד  קואליציה  רבותיי . חבר 

ועדה , תקשיבו וגם  האלה  הנושאים  בכל  מזלזלים  כשאתם 

בה להיות  אמור  הייתי  בש, שאני  אנקוב  לא  לא , מהאני 

כדין מנוהלים .מתכנסת  האלה  הנושאים  שכל  אומר  אתה  אז   

אחד"ע אדם    . י 

המועצה   את  לבטל  אפשר  דברים, אז  הרבה  לבטל  , אפשר 

אחד איש  של  עיר  אנחנו . לעשות  ממילא  הקואליציה  חברי 

אותם אותם, שומעים  שומעים  עצמם , אם  את  שומעים  הם 

הקואליציה של  בישיבות  תראו, אולי  למפקד פניתי, אבל   

פלא. התחנה זה  בנושא , וראו  להתערב  שהתחלתי  אחרי 

פעולות נעשות  כן  הגברת, פתאום  עם  נפגשים  כן  . פתאום 

לראש  הערימה  מתחתית  עולה  התיק  במפורש  לה  אומרים 

  .הערימה

עכשיו   תיק , אז  מעלה  שהוא  אומר  התחנה  מפקד  סגן  אם 

הערימה לראש  הערימה  עצמי , מתחתית  את  שואל  אני  אז 

המועצהאיפה  הקואליציה, חברי  העיר?איפה  הנהלת  איפה   ? 

העיר ראש     ?איפה 

תקשיבו   פשוט, רבותיי  נורא  דבר  פה  בן . אמרתי  לשים  אפשר 

נמוך ירגיש  שהוא  במצב  יכולות . אדם  שלא  נשים  פה  יש 

סודנים  של  ואלימות  נוער  אלימות  בגלל  מהבית  כן  גם  לצאת 

אחרת אלימות  היום.או  פה  נשים  שבכלל  מצב  יש  משותקות    

קולות רוב  של  בהצבעות  מוסדרת  תפיסה . בצורה  פה  יש 
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נשים להשתיק  גם  אפשר  קולות  שברוב  מוזרה  נורא    . כללית 

גל בן  פה  :גיא  מושתקת    ? מי 

מנהלת  : לויאהוד יובל שהעירייה  באירועים  מושתקות  גל, נשים  בן  גיא  , מר 

העיר בכיכר    , למשל 

גל בן  ה  :גיא  שלדעתי  נשים  שתי  פה  מושתקותיושבות  לא    . ן 

מושתקת  : לויאהוד יובל הזמן  שברוב  אחת  פה  לך. יש  להגיד  רוצה  אני    , אז 

אומר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו אתה    . מה 

בגלל ...  :אל- אתי גן לא  נשיםהאבל    .דרת 

כשהצענו  : לויאהוד יובל לסדרגם  שלנו  ההצעות  את  לבטל  שהצעתה ,   ובלבד 

בוזלו עמרמי  שלי  המועצה  חברת  של  תעלהלסדר    ,  

רבה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לבד, תודה  מסתדרת     . אני 

יודע  : לויאהוד יובל רואים, אני  נדחה, אנחנו  והוא  לבד  הסתדר  יאיר  , גם 

נדחית את    . וגם 

שלך  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו העזרה  את  צריכה  לא    . תודה, אני 

צריכה  : לויאהוד יובל שאת  אמרתי  לא  דיבו. אני  בזכות  אדבר  ואת אני  ר 

שלך בזכות  לי  לי, סליחה. תעני  תענה  והגברת  דיון  , נפתח 

שלי  הדיבור  בזמן  את אבל  להעלות  רצינו  להגיד  רוצה  אני 

הזדמנות לכם  והיתה  את . הנושא  ביטלו  האופוזיציה  חברי 

לדבר להעלות, זכותם  מוכנים  הייתם  לא  השתקת . ואתם 

לדון  שסירבו  הקואליציה  חברי  של  קולות  ברוב  נשים 

שלנו, אבנוש ההצעה  את  לקבל  מבינים . סירבו  לא  אנשים 

ישראל במדינת  חוקים  על  גובר  להיות  יכול  לא  קולות  . שרוב 

לרחוב ביציאה  בנשים  לפגוע  בנשים , אסור  לפגוע  אסור 

באירועים או  דיבור    . בזכות 

לוי לפגוע  :ארנון  אסור  וזקנים  בילדים    . גם 

הכבוד  : לויאהוד יובל האלה .כל  הדברים  כל  אז  אחד  לדבר  , מצטברים 
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העיר שהנהלת  של המנהיגות  סוג  בכל  להראות  צריכה   

נ קולות.דרתעאלימות  שברוב  חושבים  אתם  סבבה  הכל  אז    .

מתאימה  שלא  כזאת  עממית  דמוקרטיה  מן  לכם  יש  אתם 

ישראל חוק , למדינת  את  רואה  האדם לא  כבוד  יסוד 

ילדים, רותובחי של  הזכות  את  רואה  , נשים, נערים, לא 

ברחובותלהסתו מתחילים . בב  שבעיר  זה  את  רואה  לא 

מוזרים מנהגים  פה    . להיות 

באלימות   מסודרת, תשתיקו  בהצבעה  הדברים , תשתיקו  כל 

בצורה  שלה  האופי  את  משנה  הזאת  שהעיר  מביאים  האלה 

מוזרה   . נורא 

צרפתי מצוין  :צביקה  נוער  רואה  מוזרים, אני  דברים  רואה  לא    . אני 

סו  : לויאהוד יובל העינייםאתה  את  את . גר  סוגר  ואתה  לי  מפריע  אתה 

דיבור. העיניים בזכות  לך  להקשיב  אשמח    . אני 

צרפתי הדיון  :צביקה  את  מנהל  אותה, אני  לקחת  יכול    . אני 

הדיבור, לא  : לויאהוד יובל באמצע  לי  להפריע  יכול  לא  לי . אתה  יש  עדיין 

דקות3עוד  הנכבד.   העיר  ראש  סגן    , אומר 

צרפתי אומראב  :צביקה  שאני  מה  כל  את  שצריך  כמו  תערוך    . ל 

.  :קהל . .  

עד, סליחה  : לויאהוד יובל מטריד  עד? אתה  על  מאיים  רוצה ? אתה  אני 

  . להבין

צרפתי יוסי  :צביקה  עם  מדבר  כשאני  מתערב  בכלל ?אתה  אתה   ?תגיד, מי 

מחפש ואתה  מתקרב  שהמשפט  מבין  מבין, אני    . אני 

ברח אני  : לויאהוד יובל שאתה  מהמשפטמבין  אותו, ת  אתה , דחית  כבר  אם 

אותו. מדבר דחית  גם  שאתה  מבין  כך , אני  כל  אתה  אם 

גדול   . תדבר, גיבור 

צרפתי   . בבקשה  :צביקה 
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נעלמת , רבותיי  : לויאהוד יובל להראות  צריכה  שהמועצה  המנהיגות 

טכניקות. מהרחוב מיני  לכל  נתפסים  משתיקים אתם  ובזה   

הדיונים בהצלחה. את  לכם  שהציבור .שיהיה  מקווה  אני   

היום בבוא  מכם  וייפטר  נכון  זה  את    . יעריך 

ההצעה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו   ? מה 

ישרה  : לויאהוד יובל גברת  היא  לכם, ההצעה  כתובה  מועצת , ההצעה  אתם 

הכל את  בלמחוק  העולם  אלופי  הרי  מכם . העיר  ביקשתי  אני 

הוועדות של  הפעילות  את  כל , לחדש  ואת  קנסות  להפעיל 

מפעיליםה שאתם    . סיירות 

צרפתי השני  :צביקה  הסעיף  על  וזה, רשום  נוער    . לקנוס 

אלים  : לויאהוד יובל נוער  אלכוהול, לקנוס  מניח . שיכור, נוער  אני 

אלכוהול'שהחבר עם  שיכורים  לא  אלה  לכם . ה  הצעתי  אני 

המתנדבים ליחידות  כסף  שאתם , להוסיף  ממה  פחות 

לתיירות שאתם , לוקחים  ממה  למסיבותפחות  . לוקחים 

ל לפנות  לכם  הנכנסהצעתי  התחנה  לא , מפקד  וכשאתם 

רץ והזמן  זה  את  לבד, עשיתם  זה  את    . עשיתי 

את    תורידו  ואולי  שלכם  הנגד  הצעת  את  שתעלו  מבקש  אני 

היום מסדר  כלום. ההצעה  תעשו  שלא  ברור  זה  שיהיה . הרי 

בהצלחה   . לכם 

ההצ  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו את  שלהוריד  לסדרודאי  את . עה  להוריד  מבקשת  אני 

היום מסדר  הזאת  והייתי . ההצעה  אותה  קראתי  אני 

מתכנסות. המומה הוועדות  יובל . כל  מר  זה  מגיע  שלא  מי 

לוועדות מגיע  שלא    . לוי 

אחרת  : לויאהוד יובל חושב  העירייה    . מבקר 

יו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו ואני  בוועדות  נמצאת  מתכנסותאני  שהוועדות  וגם , דעת 

יאיר, אתי   ,וגם 
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ועדות  : לויאהוד יובל   ? נוער? איזה 

בנוער. נוער  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו היית  לא    . אתה 

דחיות  : לויאהוד יובל אליי  משדרים  מגיעה, נוער  את     ?איך 

  , אלימות, חינוך  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

דחייה, סליחה  : לויאהוד יובל על  הודעות  מקבל  מגיעה, אני  את     ?איך 

צרפתי דיבור  :צביקה  בזכות    . שלי 

זומנתי  : לויאהוד יובל לא  זומנתי, סליחה. אלימות  לא  את . אלימות  איך 

  ?הגעת

לי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו תפריע  אל  אני. אתה    . עכשיו 

צרפתי דיבור, סליחה  :צביקה  בזכות    . שלי 

הגעת  : לויאהוד יובל זומנתי, לא? איך  לא    . אני 

צרפתי דיבורשלי   :צביקה    . בזכות 

לך   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו מתאים  שלא  ואמרת  זומנת  זה אתה  את  שלחת  ואתה 

לכולם   . אדוני, במייל 

אחת  : לויאהוד יובל   . פעם 

זה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו את  קראתי  אני    . גם 

על  : לויאהוד יובל מדברת  מדברת, סליחה, את  לא  את  אלימות    , על 

והאז  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הנוער  בוועדת  הייתי  אני    . מתכנסות ן 

התכנסה  : לויאהוד יובל לא  נוער    .אלימות 

מתכנסת  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו אלימות  פה , ועדת  מטופל  אלימות  של  והנושא 

אמצעים הרבה  כך  ובכל  רמה  בכזאת  סבא  שעושה , בכפר  ומי 

זלצר שירלי  זאת  מדהימה  בצורה  זה  את  ומובילה  זה  . את 

מר רק  זה  לא אבל  ואתה  קורה  מה  יודע  לא  שאתה  כמה  אה 

קורה במה  בכל 3.5כי . מתעניין  מעורבת  כבר  אני  שנים   

זה על  עובדים  כמה  רואה  ואני  האלה    . הנושאים 

מרובה  : לויאהוד יובל מהעיר. בהצלחה  נעלמת    . האלימות 
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לקיץ  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הנוער  את  הנוער, ומכינים  הנוער , ומועצת  ומחלקת 

פ מדהימהויש  עבודה  אתה . מדהימה. ה  כמה  מראה  רק  זה 

בכלום מתעניין  ולא  כלום  יודע  במשטרה . לא  עוזר  שאתה  זה 

מאוד יפה  יפה, זה  מאוד    , זה 

חבר   : לויאהוד יובל שאני  לישיבות  מוזמן  לא  אפילו  שאני  המבקר  לך  יגיד 

  . בהן

ה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו מסדר  הזאת  ההצעה  את  להסיר  מבקשת  אני  אין . יוםאז 

הזאת בהצעה  דבר  שום  חדש. בה  דבר  שום  בה  פשוט . אין 

מטופל שלא  נושא  שיש  והחלטת  בוקר  לא , קמת  כשאתה 

מטופל הוא  כמה  עד  בכלל     .יודע 

צרפתי היום  :צביקה  מסדר  ההצעה  את  להסיר  בעד    ? מי 

ישפוט  : לויאהוד יובל והוא  הציבור  לפני  שלכם    . הטיפול 

צרפתי , יעקב, יאיר, עמירם, צביקה, אורן, שלי, אמנון. תודה  :צביקה 

נגד. תודה, איציק, ממה נמנע. יובל? מי  אתי , אמיר? מי 

  . תודה. וגיא

מסהחלטה נוער :449 '  אלימות  מניעת  בדבר  לסדר  ההצעה  להסיר  , מחליטים 

היום   .מסדר 
  

משהו , צביקה  :יאיר אברהם לומר  כדי  לפה  הוזמנו  הנוער  מועצת  חברי 

הזה   ? בעניין 

דיון  : לוייובלאהוד  דיון. סליחה, אין    . אין 

צרפתי מתנפלים  :צביקה  אתם  רוצים? מה  לא  נבהלו. הם    . הם 

גל בן  חברי   :גיא  את  הזמנת  שאתה  מטרה  לאותה  יאיר  הוזמנו  הם 

שלך"מר להצעה  ש ,צ  מררק  לאנשי  משתמשים "בניגוד  צ 

פוליטיים כלים  בתור  בידיעתםבהם  ושלא  בטובתם  שלא    .

ההבדל הגיעו הפעיל. זה  שלך  . ים  . .  
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צרפתי הנוער  :צביקה  את  מכיר  לא  כנראה    , אתה 

גל בן  הנוער  :גיא  את  מצוין  מכיר    , אני 

צרפתי עצמאי  :צביקה  הוא  כמה  יודע  לא    .אתה 

גל בן  מצוין  :גיא  אותו    . מכיר 

צרפתי מאוד  :צביקה  עצמאי  ומאוד . הוא  עצמאיות  דעות  ובעל  עצמאי 

  . מוערך

ביחד(   ) מדברים 

ג בן  פוליטי  :לגיא  כלי  בתור  בהם  תשתמשו    . אל 

לבוא  :אל- אתי גן להם  אמרו  כי  באו    . הם 

צרפתי אתי  :צביקה  אחוז, תודה    . מאה 

לדבר  :אל- אתי גן להם  אותם, תנו  לשמוע  רוצים  לדר.אנחנו  להם  תן    .  

  

ביום   .3 מישיבתה  כספים  ועדת  החלטות    .03/06/12אישור 

  

צרפתי הבא   :צביקה  אהסעיף  היום  סדר  כספיםעל  ועדת  פרוטוקול  , ישור 

רוכל שגיא  סרן  אדוני  היום. בבקשה  לרגליך  נר    . אני 

רוכל למילואים  :שגיא  אלך  פעם  כל  אני  יודע  הייתי  סעיפים 3. אם   

כספים מספר . בוועדת  לסעיף  מסעיף  רגיל 2העברות  תקציב   

לכם הכספים, הועבר  בוועדת  ניתנו    .  פירוטים 

צרפתי הערות  :צביקה    ? שאלות? יש 

העיר. כן  :אל- אתי גן מועצת  של  הפרוטוקול  בשביל  אחזור  אני . אני 

במייל, הולכת יועבר  שהחומר  ומבקשת  לא . חוזרת  כבר  אני 

אקסל בטבלאות  לעבור  צריך  שזה  אפשר , אומרת  זה  על  כי 

מה. לעבוד תמיד, ומשום  דפים - אתם  עם  בחזרה  תמיד 

טוב, מצולמים טוב, כן  סעיפים, לא  לראות  אפשר  אי , כן 

לאחור. אפשר השוואות  לעשות  אפשר    .אי 
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סעיפים  : לויאהוד יובל בין  העברות    , בנושא 

צרפתי פרוטוקול  :צביקה  באישור  על . אנחנו  חוזרים  לא  עכשיו  אנחנו 

כספים ועדת  של    . השאלות 

בנושא, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל דנים    . סליחה, אדוני, אנחנו 

צרפתי כספים  :צביקה  בוועדת    . היית 

בנושא, סליחה  : לויד יובלאהו דנים  טועה, אנחנו  בפרוטוקול . אתה  רישום 

נושא לא  ההחלטות. זה  עולות  יעלו , עכשיו  וההחלטות 

הזה   . בשולחן 

צרפתי משפטי   :צביקה  כספים, יועץ  בוועדת  דיון  ועדת , נערך  פרוטוקול  יש 

הפרוטוקול. כספים באישור  כרגע  עוסקים  האם . אנחנו 

לעש זכאים  או  בתוך יכולים  כספים  לוועדת  נוסף  דיון  ות 

שנאמר מה  כל  משפטי?המועצה  יועץ  יש    .  

הזה  : לויאהוד יובל הפרצוף  עם  עליי  תאיים    . אל 

גל בן  ה  :גיא  את  מייתר  לא  בוועדה  חבר  היה  שהוא  שלו זה  לשאול זכות 

שאלות   . אותו 

צרפתי שאלה, בבקשה. אוקי  :צביקה    . שאל 

מה  : לויאהוד יובל מבין  שאתה  ישיבותתודה  לנהל  לך  מתיר  החוק   .  

צרפתי   . בסדר, יאללה  :צביקה 

שלו  : לויאהוד יובל הסמכות  מה  מבין  והוא  ישיבות  מנהל  אדם  שהבן    .טוב 

צרפתי מוקלט  :צביקה  ב. הכל  משפט  בית  הבא14- יש  לחודש    .  

המשפט, סליחה  : לויאהוד יובל בית  על  באיומים  תמשיך  עכשיו . אל  אתה 

לנה יודע  לא  שאתה  לך הבנת  אמר  המשפטי  והיועץ  ישיבה  ל 

לעניין לא  מדבר  תירגע, שאתה  אומר . אז  אותך  שמעתי  אני 

מורה טועה, שהוא  והוא  פרוטוקול  רק  לאשר  רוצה  . שהוא 

אותך ציטטתי    . לא 

ב   שגדלו  משפטיות  הוצאות  של  נושא  שקל395- יש  אלף  אני ,  
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מהגזבר פירוט  לנו, מבקש  איך . שיסביר  לדעת  רוצה  אני 

ק, יצא נעשהמה  הזה  הגידול  מה  ולכבוד  רואים . רה  אנחנו 

על  אישור  פה  לנו  מביאים  זאת  ובכל  עבר  העצמאות  שיום 

העצמאות יום  יאושרו , סעיף  שהסעיפים  יודעים  כשאנחנו 

בדיעבד, מראש   . תודה, בבקשה. ולא 

צרפתי שאלות  :צביקה  עוד  לך    ? יש 

נושא  : לויאהוד יובל בכל  שאלות  לי  בהן, יש  אדון    . אני 

צרפתיצ שואל  :ביקה  הזה, אני  שאלות , לסעיף  לך  יש  הרגיל  לתקציב 

  ? נוספות

  . לא  : לויאהוד יובל

צרפתי   . שגיא, בבקשה  :צביקה 

רוכל המשפ  :שגיא  ההוצאות  בוועדת לעניין  גם  שהזכרתי  כפי  טיות 

הוצאות , ראשית, הכספים במדויק  לחזות  יכולת  לי  אין 

לי. משפטיות שיש  דבר  לא  . זה  . . ההוצאות . . בהתאם .

בפועל שנגזרים  ד, לכספים  שעשוי רבזה   . . .  

ביחד(   ) מדברים 

גדול  : לויאהוד יובל הוא    . הסכום 

רוכל שהסברתי  :שגיא  אותם , כפי  שקלים200, 350מתוך  אלף  הם     . ..

שכר  קצובהשל  לתקופה  נקודת בגלל , בריטיינר  שבאותה 

עירוני תובע  לנו  אין  כרגע  שוכרים . זמן  אנחנו  כרגע 

זהשירו לעניין  זה. תים  לעניין  יום . זה  אירועי  לגבי 

כתוב, העצמאות שגם  נוספות, כפי  הוצאות  לנו  ערב נותרו   

אות חזינו  שלא  עצמו  מנכןהאירוע  באישור  מראש  ל " 

בדיקות הוצאות הוצאנו , העירייה של  בנושא  בעיקר 

הרצלקונסטרוקציה  בהר  שהיה  אירוע  אותו    . בעקבות 

לבדו"מנכ   הורה  העירייה  נוספתל  פעם  המתקנים  כל  את  , ק 
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קונסטרוקטור לנו. ולהוציא  שהיו  ההוצאות  הן  . אלה 

לבצע  חייבים  בטיחות  של  ומטעמים  ברירה  אין  לעיתים 

מקצועיים   . משיקולים 

צרפתי לאשר. תודה  :צביקה  בעד    ? - מי 

גל בן  שאלה  :גיא  לי  הדו. יש  בקצה  הרבעוני"יש    , ח 

זה  : לויאהוד יובל על  מדברים    .שוטףזה . לא 

צרפתי סעיף   :צביקה  את  לאשר  בעד  מספר -  1מי  לסעיף  מסעיף  העברות   2 

רגיל  , שלי, גיא, אתי, אמיר, ארנון. בבקשה ?2012תקציב 

אחד, אורן אחד? פה    . תודה, פה 

מסהחלטה מסמאשרים :450 '  כספים  ועדת  החלטת  אחד  פה  העברות , 95'  

מס לסעיף  לשנת 2' מסעיף  רגיל  תקציב  המצורף2012  לפרוטוקול   .   
  

צרפתי רגיל -  2סעיף   :צביקה  בלתי  תקציב   2012 .  

רוכל לסעיף   :שגיא  מסעיף  רגיל , 3העברות  בלתי    .2012תקציב 

צרפתי יש  :צביקה  שאלות? שאלות  תודה?יש  אחד.   פה  לאשר  , תודה? אפשר 

אחד   .פה 

מסהחלטה מסמאשרים :451 '  כספים  ועדת  החלטת  אחד  פה  העברות , 96'  

לסעי תבמסעיף  מס"ף  לשנת 3' רים  לפרוטוקול2012  המצורף   .   
  

צרפתי רביעי "דו  :צביקה  רבעון  כספי    . 2012ח 

רוכל לאשר. דיווח  :שגיא  צורך    . אין 

ל  : לויאהוד יובל להתייחס  בדיווח  תוכל  חינוך 2.3- אם  שכר  פחות  מיליון   

בהם ארנונה 6- ל, שהשתמשתם  חובות  מחיקת  שקל  מיליון   

קודמות6פי  משנים    .  

רוכלש תשאל  :גיא  ואז  אגיד    ? בסדר, אני 

לזה  : לויאהוד יובל תתייחס  אם  מראש  לך  אודה  לזה, אני  נחזור  שלא    . כדי 
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רוכל לשנת "דו  :שגיא  רבעוני  כספי  ע"הדו, 2011ח  ונערך  מוגש  הזה  י "ח 

הדו. העירייה הפנים"זה  משרד  למבקר  שהועבר  עבודת . ח 

ונסתיימהחיצונית הביקורת  הח, כמעט  צפוי והמבקר  יצוני 

את  שלו "הדולהעביר  הפניםח  החיצוני , למשרד  למעיין 

חודש של  גודל  סדר  בתוך  הפנים  משרד  אנחנו . מטעם 

הדו את  לקבל  תוך "עשויים  אלינו  מאושר  הכספי   3,4ח 

לפני, חודשים   . לא 

מקרה   הדו"הדו, בכל  הוא  פה  שמובא  הכספי  הרבעוני"ח  , ח 

מאוד דומה  יהיה  מניח, הוא  שהוציא הח "לדו, אני  כספי 

החיצוני דו. המבקר  על  מדובר  הכל  נתונים "בסך  בעל  ח 

טובים בעמוד . בהחלט  לראות  המאזן2אפשר  את  דבר .  

השנה  שהעודף  זה  על ראשון  בתקציב מיליון  2.070עמד 

של השוטף  עודף  שעברה1.264לעומת  בשנה  מיליון    .  

מ   ירד  המצטבר  הגירעון  קודמת 21.752- סך  שנה  מיליון   

מיליון20- מלפחות  השנה19.682,   מצטבר  גירעון  מיליון    .

הקרנות הפיתוח, סך  ל, קרנות  שקלים 286- עלו  מיליון   

שקלים212לעומת  מיליון  הכספים ,   בעקבות  כמובן  זה 

העיר מערב  בצפון  החדשות  השכונות  מפיתוח    . שנכנסים 

לראות 3בעמוד    ניתן  לפיתוח  המלוות  בעומס  ירידה  , שיש 

די  הלוואה  בתחילת לקחנו  השכונה2009גדולה  לפיתוח    ,

של  מיליון60הלוואה  ההלוואה .   את  גם  רואים  פה  אנחנו 

אחרות הלוואות  וגם  ב.הזאת  השנה 2009-   בסוף  המלוות  סך   

על  שקלים230.6עמדו  מיליון  ל,   שקלים 220- ירדו  מיליון   

ב202- ול, 2010- ב להימשך .2011-   צפויה  הזאת  הירידה   

  .2012בשנת 

נוס   לצייןפיםנתונים  מבקש  שאני  התשלומים,   הוצאות , סך 
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עמוד  זו  לשנה  הפיתוח  שקלים 171 -  5בתקציב  מיליון   

לעומת  קודמת129.2, 130עלייה  בשנה  שקלים  מיליון    .

הגבייה  שיעורי  זה  אחרון  נוסף  לשנת ונתון   2011השוטפת 

ב בדו. 94.4- עלו  זה  את  רואים  הדו"לא  כי  מעגל "ח  ח 

הגבייה בשיעורי  עלו , סכומים  השוטף  הגבייה  שיעורי  אבל 

לעומת 94.4%- ל קודמת94.1%  בשנה  עלה .   הגבייה  ושיעור 

לעומת 26%- ל קודמת25%  בשנה  דו.   הכל  מאוד "בסך  ח 

לטעמי רצון     .משביע 

צרפתי הדו  :צביקה  לגבי    . בבקשה, גיא? ח"שאלות 

גל בן  בדו  :גיא  לשימוש2.3ח "יש  הגיע  לא  שהוא  חינוך  עובדי  מיליון    ,

שקל 6.2ח "בדויש  מיליון  ארנונה  חובות  בערך מחיקת  מול   

קודמות בשנים  שקל  רובריקות, מיליון  מעניין . באותן  אז 

זה את  קורא  אתה  איך  להבין  קראנו , אותנו  אנחנו  ואם 

  . נכון

רוכל מדבר  :שגיא  אתה  עמוד  באיזה  לי  תציג  אם  אשמח    . אני 

   .תכף  : לויאהוד יובל

רוכל חינוך  :שגיא  עובדי  יש , לגבי  חינוך 2.3אז  עובדי  יותר  שקל  מיליון   

. מאשר . פחות. ולא  לי. בתקציב  אין  חובות  המחיקת  , לגבי 

מתייחס אתה  מספר  לאיזה  יודע  כך  כל  לא  אם . אני  אז 

אותי   , תפנה 

בדו  : לויאהוד יובל אותך  אפנה    .ח"אני 

רוכל מס  :שגיא  בעמוד  מדבר  לעומת 6.2? נכון, 7' אתה   1.6 ?  

  . כן  : לויאהוד יובל

רוכל הביקורת  :שגיא  בוועדת  זה  על  דיווחתי  שגם  חושב  אנחנו , אני 

של  אינטנסיבית  מאוד  בדיקה  של  להליך  החובותנכנסנו  , סך 

לארנונה חובות  לטיפול, בעיקר  אחרים  חובות  גם  . אבל 
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עפ מחיקה  הליך  מבצעים  חוק"ואנחנו  מחיקת "עפ. י  נוהל  י 

אותוחובות מבצעים  עפ.   מובאות  המחיקות  דין "כל  י 

נוהגים אנחנו  וכך  הפנים  משרד  המחיקה . לאישור  היקף  זה 

שנה באותה    . שנעשה 

בסוגריים   : לויאהוד יובל בחינוך  רואה  מיליון2.252אני    .  

רוכל הכל, כן  :שגיא  הסך  את  תראה  מיליון124. אבל  זה.   על  אחזור    . אני 

עליי, בסדר  : לויאהוד יובל   . מקובל 

רוכל ב124.177  :שגיא  ביצוע  לעומת   תקציב121.9פועל    .  

שביטלו  : לויאהוד יובל טענות  היו  חובות  כרבע , במחיקת  שמהיסוד  מצאו 

אחד גורם  של  חובות  היו  שקל  אחד, מיליון  אדם  נכס של  על   

אותו, אחד לחייב  בכלל  סיבה  היתה  שלא  זה . ומצאו  האם 

ה בתוך  האלה6- כלול  מיליון    ?  

צרפתי נוספות. תודה  :צביקה    . בבקשה, גיא? שאלות 

גל בן  בדו, תראו  :גיא  האחרון  לעמוד  אתכם  מפנה  , 10עמוד , ח"אני 

הגבוה השכר  מקבלי  רשימת  אם , שהוא  אותי  יתקן  שגיא 

טועה בדו, אני  מחויב  ל"אתה  שנה  לחצי  אחת  את צרף ח 

השכר מקבלי  כל , רשימת  שלי. בעוןרלא  האנשים , והשאלה 

טבע באופן  הם  הגבוה  השכר  מקבלי  ברשימת  י שנמצאים 

בעירייה   . הבכירים 

עצמם   על  חוזרים  כלל  בדרך  התפקיד  מפתיע . בעלי  לא  זה 

ביותר"שמנכ הגבוה  השכר  מקבל  הוא  העירייה  קורה . ל  זה 

ציבוריים בגופים  רק  מנהלי , באמת. לא  הם  הפרסונות 

כלל בדרך  החינוך, הגזבר, המבקר, התיכונים  אגף  , מנהל 

העירמהנדס המשפטי,   הרוו, היועץ  אגף  מנהל , חהמנהל 

הגבייה הסביבה , אגף  איכות  אגף  ומנהל  התרבות  אגף  מנהל 

  .ל"והסמנכ
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בפרסונות   הפתעה  הרבה  דבר , אין  לדעת  אותי  מעניין  פשוט 

בעקיפין וגם  הזה  לעניין  במישרין  קשור  במאי 24- ב. שהוא   

פרסמה  מרק  הדואירית  רקע  על  לוקאל  של "באתר  ח 

באוצר השכר  על  לש, הממונה  אחת  גם  זה , נהשמתפרסם  פה 

שנה בחצי  לגבי , פעם  שנחשפים  משמעותיים  פערים  איזשהם 

בעירייה בינוני  בדרג  עובדים  וגם  בעירייה  בכירים    . גם 

מרק   אירית  של  העיתונאיות  היכולות  את  מעריך  ואני  אני 

נכונים הם  בכתבה  שהובאו  שהנתונים  ברשותכם . מניח  אני 

מהם בכמה  אתכם  לשתף  החי, למשל. רוצה  אגף  נוך שמנהל 

של הוא  משכורת  מקבל  שקלים29,887למעשה  שעלות ,  

היא  ב38,500המעביד  וזה  שעברה4.49%-   משנה  יותר  אני .  

של  פער  שיש  שהיה5%מדגיש  ממה  למעלה    .  

ברוטוהגזבר    משכורת  אתה , מרוויח  אבל  שגיא  לי  סלח 

שם שקלים29,000, מצוין  של ,   השנה 7.85%עלייה  לעומת   

כן ההעס, שלפני  של כשעלות  עומדת  שלך  38,661₪קה    .

עפ משכורת  משתכר  העיר  של "מהנדס  בכתבה  הנתונים  י 

28,372 ₪ ברוטו  המעביד , סך  37,500₪היא כשעלות  וזו ,  

של  הקודמת33%עלייה  השנה  לעומת    .  

עובדים    בלתגמל  מגונה  דבר  משכורות אין  על  בכירים 

עפ, מטיבות נעשים  מניח  אני  הפנים"והדברים  משרד  נהלי   .י 

לתגמל עיקרון  יש  נכון, ואפילו  זוכר  אני  בן , אם  כשאלון 

אושר מינויו  המשכורת , זקן  זה  אחרי  ששנה  כך  על  דובר 

תפקוד סמך  על  דיפרנציאלי  באופן  תעלה    . שלו 

להבין   מנסה  פשוט  בכירי . אני  את  שלפחות  זוכר  אני 

המשרה היקף  את  לאשר  נדרשים  אנחנו  כל . העירייה 

הדיפרנציאלי האהעליות  אושרו, להות  הן  מנגנון  אד ? באיזה 



    06.06.2012  58  מועצה מן המניין 

הצמדות פה  שיש  או  מראש  ממה ? הוק  לדעת  אותי  מעניין 

ספציפית  למשל  של נובע  המהנדס33%העלייה  משכר  שהיא ,  

  .דרמתית

רוכל מהנדס  :שגיא  סגן  קודם  היה  הוא  כל  לא . קודם  את אני  בדקתי 

הזה הספציפי  לבדוק, הנושא  מוכן    , אני 

גל בן  לא  :גיא  גם  וזה  בדונכון  במישרין    . ח" 

רוכל יודע  :שגיא  לא  יש , אני  כאשר  רק  זה  הזה  מסוג  קפיצות  כלל  בדרך 

התפקיד בסטטוס  אומרת. שינוי  הופך , זאת  מהנדס  סגן 

מהנדס משפטי. להיות  יועץ  להיות  הופך  משפטי  יועץ   סגן 

  . וכדומה

גל בן  של   :גיא  נתונים  מהנדס. 2010אלה  היה  כבר  הזאת  מהנדס - בשנה 

סגן   . ולא 

ביחד(   ) מדברים 

למהנדס  : לויאהוד יובל מהנדס  בין    . זה 

גל בן  לתפקידו  :גיא  המהנדס  נכנס  שנה    ? באיזו 

צרפתי בסוף   :צביקה    .2009משהו 

רוכל באוגוסט   :שגיא  לעירייה  הגיע  כסגן2008הוא  מתי .   יודע  לא  אני 

התמנה זוכר. הוא  לא    . אני 

למהנדס2010- ב  :יאיר אברהם התמנה  הוא  שע.     . ברהשנה 

רוכל הזה  :שגיא  בעניין  דברים  הסטטוטורי. שני  כל , לעניין 

פה מאושר  שכרם  האישור , למשל. הסטטוטורים  את  ציינת 

הקפיצה, לגבי שלי, את  השכר  לגבי  להגיד  לי  קל  הכי  זה , זה 

פשוט על . הכי  אישרתם  קודמת  בשנה  שלישם  חלקה , השכר 

זה  ולכן  אלמנטנכללה  אותו  את  יש  להצמדה  מעבר  כל , בא 

מאושרים   . הסטטוטורים 

הבכירים   יתר  כל  מאשר , לגבי  הפנים  משרד  לכולם  גם 
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שירות. שינוי אופק  יש  להם  בתהליך . גם  נמצאים  הם  גם 

שירות אופק  להם  אישור . שיש  התקבל  שם  משרה וגם  לכל 

הפנים  .ומשרה משרד  של  ביקורת  הסתיימה  עכשיו  רק 

הזה אותה, בנושא  ראיתי  לא  שנמסר . ואני  הכל ליממה   

תקין כדין. נמצא  אושרו  האישורים , המשרות  כל  את  יש 

השכר אצל  על  אדם בהממונה  כוח  שירותי  משרד באגף 

אבל  .הפנים נתון  לאותו  להתייחס  יודע  לא    ,אני 

גל בן  עירייה.בסדר  :גיא  עובד  כל  פה  בעל  להגיד  שתדע  מצפה  לא  אני    .

הדברים   . ברוח 

ארמוני ל  :אשל  משהו  להגיד  רוצה  גם  הזהאני  העניין  מכיוון , גבי 

מגמתית בצורה  הוצגו     .שהדברים 

גל בן  מי"ע  :גיא    ?  י 

גבע"ד אמיר    ? בעיתון? איפה  :ר 

מגמתי  : לויאהוד יובל   ?העיתון 

ארמוני לזה  :אשל  דיוקים. והתייחסנו  אי  שם  איזה ,היו  לגבי  שם  צוין   

של  אנוש, 2010נתונים  משאבי  אגף  מנהלת  נכתב  כל , אבל 

ש דברים  מדויקיםמיני  לא    . הם 

האוצר  : לויאהוד יובל ממשרד  ציטוט  מהמכתב . מהאתר. זה  לינק  גם  ויש 

קיבלת   .שאתה 

ארמוני ב  :אשל  אנוש  משאבי  אגף  מנהל  פה  הודגש , 2010- היה  לא  זה 

שלפני  בנתונים  שנים3שמדובר  השכר.   מבעלי  אחד  , כל 

בעירייה פה  נקבע  לא  שלהם  עפ, השכר  נקבע  טבלאות "הוא  י 

כדיןכל. שכר ואושרה  אושרה  עלייה  שהאופן .   חושב  ואני 

כאילו  זה  את  בלהציג  חזירות  איזושהי  פה  היתה שיש  שפה 

מגמתית ש. הצגה  חושב  אני  זה  עם  לגיטימי ויחד  מאוד  זה 

העירייה לאנשי  פה  שהולך  אגורה  כל  על  הסבר  זה . לדרוש 
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מפורסמים האלה  שהנתונים  גמור , מבורך  בסדר  זה  ואכן 

נ זה  במועצה  לדייק. דוןשפה  להשתדל  צריך    .אבל 

שאלה  :אל- אתי גן איזושהי  יש  לי    . אז 

עפ  : לויאהוד יובל האינפורמציה  את  תיתן  אם  גמור  בסדר  חוק"זה    . י 

סעיף   :אל- אתי גן איזה  הזהיש  המסמך  בכל  דנו  לא  בוועדת שאנחנו   

הוצאות - הכספים  ראשית.החזר  החזר ,   כולל  זה  מה 

הפרשים? הוצאות כך  אחר  יש  נוספתכי  עבודה  ויש  פה .  ויש   

אסטרונומיים בתיק , סכומים  שמחזיק  אולי  הבולט  כאשר 

איזה יודעת  לא  שאני  תיכון  החזר 70- ש, מנהל  אלף   

הוצאות. הוצאות החזר  הלוואה ? איזה  לעירייה  הלווה  הוא 

ריבית    ?וקיבל 

רוכל החזר , ראשית  :שגיא  סעיף  זה  פה  שמופיעה  ההוצאה  מרבית 

על. הוצאות המדובר  וטלפוןוצאות   רכב  למנהלי . אחזקת 

הוצאות  הזה  במקרה  ניידתיכונים  וטלפון  רכב    . אחזקת 

אלף70  : לויאהוד יובל   ?  

אלף70  :אל- אתי גן   ?  

זה  : לויאהוד יובל ג?מה  עולה '  לא  שנתי70יפ  אלף    .   

גל בן  עונה  :גיא  להשיב. הוא  לו    . תאפשרו 

טלפון, רגע  :אל- אתי גן שזה  אומר    ?אתה 

זה , אתי  : לויבלאהוד יו בחודש200טלפון  שקל    .  

כאשר, רגע  :אל- אתי גן ורכב    , טלפון 

מילר לדבר, רגע  :עמירם  גמר  לא  עוד  אדירים, הוא    . אלוהים 

  . עמירם, רגע  :אל- אתי גן

מילר לדבר  :עמירם  גמר  לא  עוד  הוא    . אבל 

היום  :אל- אתי גן בתור  אותך    , מינו 

מילר אחרי  :עמירם  ותשאלי  לדבר  לו  זהתני  לדבר.   גמר  לא  הוא    . אבל 
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לדבר, עמירם  : לויאהוד יובל להפריע  בתורנות  מבין? אתה  לא  הפרעת , אני 

לדבר   , לי 

גל בן  אבל  :גיא  לענות  לו  מפריע  אתה    . עכשיו 

רוכל כל  :שגיא  התשלומים, קודם  כדיןכל  הם    ,  

  , עזוב  :אל- אתי גן

מילר מדבר  :עמירם  הוא    '? עזוב'למה , אבל 

להתערב, עמירם  :י לואהוד יובל נאותה  לא  צורה    . זו 

מילר לו   :עמירם  אומרת  , עזוב'היא  '  

ביניהם  : לויאהוד יובל מדברים  צורח, הם  אתה    ? מה 

מילר הערות, סליחה, סליחה  :עמירם  לי  תעיר    ? טוב, אל 

צרפתי שגיא  :צביקה    . בבקשה 

גל בן  לה  :גיא  תעיר  אל    . אז 

מילר הי  :עמירם  שלו  ההסבר  את  שומע  לו אני  אומרת  , עזוב'א  רוצה ' אני 

הסוף עד    .לשמוע 

רוכל ועד   :שגיא  תשלומים  עבור  רכבמדובר  נייד , אחזקת  טלפון  אחזקת 

אינם  פה  מהמנויים  חלק  כי  נייד  לטלפון  זכאי  שאינו  למי 

למכשיר תיכונים, למשל. זכאים  הזה , בעלי  במקרה 

בעד תשלום  מקבלים  הזה  החזר . הספציפי  הוצאות  וכן 

אשל כחלק , הוצאות  מופיע  זה  הבכירים  עם  בהסכם  כן  שגם 

העובדים של  השכר  שמופיעים. מתנאי  הסכומים    , זה 

נסע  :אל- אתי גן הוא  לאיפה    ? מנהל 

צרפתי   . אתי, סליחה  :צביקה 

הפירוט, אתי  : לויאהוד יובל את    .תבקשי 

צרפתי האלה, אתי  :צביקה  השאלות  פה  שלא    . בוודאי 

שפה , אה  : לויאהוד יובל האלהבוודאי    . השאלות 

צרפתי   . שגיא. תודה  :צביקה 
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לשאלות, צביקה  : לויאהוד יובל המקום  זה  העיר  זה"בג. מועצת  את  פסק  , ץ 

הדיון את  תעצור  לא     .אתה 

שאלה   :אל- אתי גן לקבלושאלתי  מבקשת    , אני 

רוכל מנהל   :שגיא  אותו  שנה  שאותה  אומר  רק  קיבלאני  החזרים נדון   

רטרואקטי קודמות  תקופות    , ביבעד 

צרפתי בדיקה, שגיא  :צביקה    . תעשה 

בכתב  :אל- אתי גן התשובה  את  הפרשים. תיתן    . יש 

צרפתי   . אמיר, כן  :צביקה 

גבע"ד אמיר  אבל   :ר  מוכן  לא  גם  שאתה  אולי  לי  מאודתגיד  פה  מאוד - משהו 

פעם, מוזר עוד  פרסונאלי, הרי  עניין  לא  של , זה  העניין 

המשו. טכני השכר  החינוך  אגף  מנהל  זעוםאצל  הוא  , לב 

נוספת ועבודה  עצומות  הן  השכר  עבודה , תוספות  זה  מה 

עצום? נוספת סכום  מקום. זה  בעוד  עובד  שהוא  ידוע  לא  . לי 

נוספת עבודה  זה    ?מה 

רוכל זה   :שגיא  נוספת  נוספותעבודה  שעות  לומר, רכיב  רוצה  חלק , אני 

בהסכם  עובדים  .מהמנהלים  . .   

נוספות80  : לויאהוד יובל שעות  אלף    ?  

רוכל דרגה  :שגיא  דרגה . דירוג  בדירוג  שעובד  בעובד  מדובר  הזה  במקרה 

מחל"עפ מנהלי  הסכם  מורכב. חינוךקות י  שלו  השכר  . וכך 

בדו מופיע  הוא  אחרת"ולכן  קצת  בצורה  מורכב . ח  הוא 

בתלוש שורות    . מיותר 

הפנים  : לויאהוד יובל במשרד  אושר    ?זה 

צרפתי רבה  :צביקה  נוספות. תודה    . תודה? שאלות 
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הכלכלית   .4 דו- החברה  הצגת  לשנת "  כספי    .2011ח 

  

צרפתי הבא  :צביקה  לסעיף  לעבור  רוצה  דו, אני  כספי"אישור   חברה, ח 

  . בוא, איתי. תודה. כלכלית

לגזבר, סליחה  : לויאהוד יובל אחת  שאלה  שגיא. עוד    , אדון 

צרפתי אדוני  :צביקה  הזה, סליחה  הסעיף  את    . סגרנו 

יהודה  :י לואהוד יובל בן  צפון  לגבי  ענית  שלא  אחת  מופיע , שאלה  לא 

פה בדיווח, בתקציב    . בכלל 

צרפתי   . עזוב, שגיא  :צביקה 

שבדו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו מה  על    .ח"תגיב 

הוכברגאיתי מדו  :  שעולים  העיקריים  הדברים  לשנת "שני  החברה  חות 

הפעילות2011 היקף  כל  קודם  זה  שבשנים .   לראות  אפשר 

מאודהאחרונ היא  החברה  של  הפעילות  גדולה- ות  , מאוד 

לשנת  מחזור 2010ביחס  את  הכפילה  כמעט  החברה   

והגיע שלה  לפעילות ההפעילות  כ  שקל70- של  מיליון  היתה .  

הפעילות במחזור  דרמתית  ש. עליה  לציין  גם  הוצאות וחשוב 

עלו בפעילות  הגידול  למרות  וכלליות  במידה , הנהלה  אבל 

יחסית היקף . קטנה  מכיריםאת  אתם  גם , הפרויקטים  הם 

  .מפורטים

תפרט  : לויאהוד יובל הפרויקטים    .היקף 

צרפתי לסיים  :צביקה  לו    . בבקשה, תן 

הוכברג בדו  :איתי  שמשמעותי  השני  ל"הדבר  החברה  רבע 2011- ח  זה   

העיר כיכר  חניון  החברה  זכויות  ממימוש  העסקה . אחרון 

מהמכרז ואושרה  למועצה  הובאה  העיר, הזאת  ייה בעצם 

שלה הזכויות  את  החברה , מימשה  זה  כן ובעקבות  גם 

לחברה  ונוצר  בחניון  הזכויות  את  חובמימשה  שהוא , רבע 
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של  רווח  לה  שקל4יצר  מיליון  של .   הרווח  את  שהעלה  מה 

לכמעט  הכספים  לשנת  מס5.5החברה  לפני  שקל  מיליון    .

העיקריים הדברים  שני    .אלה 

הפרויקטים   העיקרי, לגבי  הפרויקט  את אז  לחברה  שהסב   

זה  ההכנסה    .60/80עיקר 

שקל  : לויאהוד יובל מיליון  חצי  לכם  הכניסו  הם    . חנייה 

הוכברג החנייה  :איתי  העירוני, רשות     ,הפארק 

מהגבייה2%זה   : לויאהוד יובל   .   

צרפתי לסיים  :צביקה  לו  שאלות. תן  תשאל  כך    .אחר 

הוכברג אמרתי  :איתי  העיקריים  העירוני 60/80זה , הפרויקטים  . והפארק 

פארק2011בשנת  הסקייט  פרויקט  היה  זה  והדברים ,  

החנייה רשות  זה  השנים  לאורך  כבר  שנמשכים  , השוטפים 

חניונים הגיל, זה  ומעונות  חוצות  הפעילות .פרסום  עיקר  זה   

בשנת  החברה  זהו.2011של  שאלות.   יש    .אם 

צרפתי   ? שאלות  :צביקה 

א  : לויאהוד יובל שהציג  הקודם  קודמךבמאזן  וינגרטן, ותו  הוא , אלון 

לנו  בן 80הראה  צפון  תכנון  של  בנושא  הוצאה  שקל  אלף   

מרשימת . יהודה נשמט  זה  לי  ברור  לא  באופן  הזה  במאזן 

יתרה , הפרויקטים שם  רשומה  שקל50,000, 8,000ואילו    ,

היתרה מה  להבין  מצליח  עליה, לא  שולם  היתה , כמה  מה 

צפ של  בנושא  שנה  באותה  ההוצאה  יהודהסך  בן  אני ? ון  אז 

הפרויקטים מרשימת  נשמט  הזה  הנושא  איך  מבין  כי , לא 

הוצאות צבר  כבר  המאזן. הוא  בשנת  ההוצאה  היתה    ? וכמה 

הוכברג בשנת "הדו  :איתי  הפעילות  את  משקף    . 2011ח 

המאזן  : לויאהוד יובל וינגרטן. כן, שנת  אלון  לנו    , אמר 

הוכברג זיכרוני2011בשנת   :איתי  למיטב    ,  
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ב  : לויאהוד יובל פה  ישב  וינגרטן  את , 2011- אלון  נראה  שאנחנו  אמר  הוא 

ב לא  של ההוצאות  במאזן  אלא  הקודם  אז , 2011מאזן  כי 

ההוצאות רוב  הקדימון80. התחילו  היה  שקל  אלף  יתרת ו,  

ב יבוא  הגדול  הנפח  זה . 2011- הוצאות  את  רואה  לא  אני 

  . כאן

הוכברג היו   :איתי  . לא  . ב. יהודה2011- משמעותיות  בן  בצפון    .  

יהודה. יש  : לויאהוד יובל בן  צפון  על  סכומים  פה  יתרות. מופיע  אני . מופיע 

היתרות את  קורא  אתה  איך  להבין    . רוצה 

הוכברג עמוד  :איתי    ?באיזה 

יואל   . 6- ב, כן  :איציק 

יתרה  : לויאהוד יובל לך  לפני. יש  לך    . יש 

הוכברג שקל50,000  :איתי    .  

יתרות, לא  : לויאהוד יובל ההוצאה, זה  כל  שזו  אומר  לא  הזה . זה  הסעיף 

ב היה  שקל80,000- כבר  ל,   לרדת  יכול  לא  שקל50,000- הוא    .  

הוכברג היה 2010לשנת   :איתי  שקל8,000  קודמת,   שנה  גם  פה  ,        יש 

זה 2011- וב שקל51,000  שהיו.   ההוצאות  כל  התנועה , זה  זו 

ב   . 2011- שהיתה 

ה  : לויאהוד יובל בכרטיסזו  ההוצאה. יתרה  מהי  כניסה . השאלה  יש 

כסף. ויציאה זה  על    .קיבלת 

יואל יו, צביקה  :איציק  מקום  וכממלא  כדירקטור  ברשותך  יכול    , ר"אני 

צרפתי   . בכבוד, בבקשה  :צביקה 

גל בן  גם  :גיא  הדרך  על  כבר  שלי  השאלה  את  תחסוך  שתי . אולי  לי  יש 

קצרות המנכ. שאלות  או  אתה  אשמח, ל"או   9עמוד . אני 

ע3בסעיף  נתמכים  לגופים  הלוואות  סבא"  כפר  עיריית  יש , י 

אמנם עירונית  בערבות  שהיא  הכדורעף  למועדון  , הלוואה 

פה אין  בכלל, אבל  אם  משמעותי  החזר  כאן  שיש  עולה  , לא 



    06.06.2012  66  מועצה מן המניין 

על  עמד  זה  אלף 401כי  ב₪   וזה 2010- בקירוב  אלף 392    ₪

שאפקט . 2011- ב מבין  זה  את  שרואה  דעת  בר  כל  של אז 

פה אין  משמעותי  הלוואה  למה. החזר  היא    .השאלה 

שנייה    עמוד- שאלה  באותו  בביצוע  פרויקטים  פשוט ,   אני 

בתפקיד קודמך  את  הזאת  השאלה  את  ששאלתי  את , זוכר 

אשפה למחזור  מפעל  לגבי  וינגרטן  נושן . מר  ישן  פרויקט  זה 

רלוונטי לא  כבר  של . שהוא  להגדרה  עונה  לא  ודאי  הוא 

בביצו ע. עפרויקט  נכון  לי  נאמר  אם  זוכר  שאני  מה  י "ולפי 

מהספרים כבר  להימחק  אמור  היה  הוא  השאלה . אלון  אז 

בדו השנה  גם  להופיע  ממשיך  הוא  השנתי"למה    .ח 

מילר שאלות, איציק  :עמירם  יש  לי    . גם 

גל בן  שהוא   :גיא  התשובה  זאת  שלפרוטוקול  בוודאות  זוכר  כמעט  אני 

לי טועה. ענה  אני  אם    .אלא 

מילרעמירם הגיל5בעמוד   :  מעונות  תפעול  או  הפעלת  בנושא  רווח ,  יש   

כ2010משנת  שקל190-   אלף  כ2011- ב,   שקל151-   אלף  אני ,  

מדילא  גבוה  הוא  הדירה  ששכר  נובע  מזה  אם  לפחות . יודע 

מצוקה50% משפחות  שם  להיות  אמורים  רוצה ,   הייתי  ולא 

כך, שיפסידו כל  סכומים  שירוויחו  רוצה  הייתי  לא   אבל 

הזה בנושא    . גבוהים 

בעמוד    נוספת  אשפה9שאלה  למחזור  מפעל  לגבי  זה ,   מה 

  . בדיוק

זה  :אל- אתי גן את  שאל    . הרגע. גיא 

מילר חכמים  :עמירם  לדעת    . קלעת 

גל בן  חכמים  :גיא  לדעת  קלעת  אתה  מתכוון    .אתה 

מילר הפוך. לא  :עמירם    . התכוונתי 

גל בן  כנרא  :גיא  וגם  טוב  שומע  לא  גם  אתה  .האז  . .   
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מכובד, גיא  : לויאהוד יובל לא  זה  בך    . תחזור 

מילר הגיל  :עמירם  במעונות  שקוע    , הייתי 

גל בן  הדעת  :גיא  את  מניח  הסבר    . זה 

לך  : לויאהוד יובל מוקדם  זה  הגיל    . מעונות 

יואל כאן  :איציק  רוזנברג  החשבון  רוזנברג, רואה  החשבונאיות  , לשאלות 

בבקשה תשובה    .תן 

בדף א  :רוזנברגדוד  אתחיל  לזכור5ני  לי  קל  יותר  כי  פשוט  במעונות .  

אחד, הגיל דבר  להבין  צריכים  וההכנסות , אתם  מאחר 

מקורות משני  נובעים  גיל  סטטי , ממעונות  שהוא  אחד  מקור 

שנקבעו דברים  לפי  הוא  כי  דייר, ויציב  כל  משלם  . כמה 

שחי הוא  השני  פיקדונותהמקור  הוא . קת  מהתשלום  חלק 

פיקדונות אומרת. שחיקת  נכנס, זאת  אדם  משלם , בן  הוא 

נשחק וזה  מסוים    . סכום 

נפטר   ומישהו  קורה  היתרה , כשחלילה  את  מחזירים  אז 

חדש סיפור  היא. ומתחיל  לא , התוצאה  פה  אחד  ואף  שמאחר 

החיים אורך  יהיה  מה  על  מראש    , שולט 

מילר בזה  :עמירם  לשלוט  יכולים  הכלכלית  בחברה  לא    . אפילו 

מאוזןל  :רוזנברגדוד  להיות  צריך  שזה  הוא  הבסיסי  הרעיון  החברה . כן 

היה , מקבלתהכלכלית  השקיעה  שהיא  מה  לכל  התמורה 

שיהיה ממה  הפסד  או  שנתיים . רווח  פה  לנו  יש  במקרה 

רווח של  . אז . רצופות  . את , מה. עושקים  אנחנו  מה 

מאות ? הזקנים כמה  של  הפסד  שהיה  בשנים  קרה  מה  אבל 

מאותה, אלפים אגב  הסיבהבדיוק  על .   הצטער  שמישהו  ולא 

טוב יותר  חי  שמישהו    . זה 

האלה   לדברים  אדונים  לא  אנחנו  מעריכים. אבל  . אנחנו 

לפניה שהיתה  השנה  לפי  שנה  כל  מעריכים  לא . אנחנו  אנחנו 
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השנה, יודעים לפי  מחדש  עצמנו  את  כבר  נבדוק  הבאה  . שנה 

יכולים לא  אנחנו  לדעתלכן    .  

מילר הפיקדונות  :עמירם  השוטףאבל  מהתקציב  חלק  לא  הם  פיקדונות .  

פיקדונות זה, זה  דירה    - ושכר 

רוזנברג שוטף  :דוד  תקציב  זה  פיקדונות  משלם . שיטת  פנימה  שנכנס   2מי 

אחזקה: תשלומים שנקרא  חודשי  תשלום  שזה , אחד  ואחד 

מסוימת רמה  עד  הפיקדונות  היה . שחיקת  שזה  שנים  היו 

יקר זול, יותר  דולרי. יותר  היה  מדד, חלק  צמוד  היה  . חלק 

הזה הדבר  של  התוצאה  תצא  כמה  להעריך  מראש  . קשה 

יורד והדולר  דולרי  הוא  באותה , הפיקדון  שלנו  התוצאה 

שהיתה  בדולרים  בדיוק  תוצאה  מאותה  לחלוטין  שונה  שנה 

לפניה   .שנה 

מילר הקמת "עפ  :עמירם  בזמן  הכלכלית  החברה  בין  הבסיסי  ההסכם  י 

הזה שכונ, הבית  חשבון  על  מאוריציושבא  פעםסת  של    ,50% 

רווחים להיות  זה.צריכים  את  לך  אומר  אני  את .  

שם ההסכם? דירקטורית  את  תבדקי    . לכי 

ההסכם  :אל- אתי גן את  לי  אבדוק, תביא    .אני 

רוזנברג אשפהה  :דוד  למחזור  הסכוםמפעל  את  אישרנו  ביודעין  אנחנו    ,

היה  המוחלטת  האמת  מבחינת  אולי  שלפעמים  היא  והסיבה 

זהמקום את  למחוק  שהיה .   נושן  הישן  כשהסיכום  אבל 

אשפה מחזור  הכלכלית , בבניין  שהחברה  את זה  עושה 

לפועל ייצא  לא  שהדבר  יתברר  ואם  תחזיר , המפעל  העירייה 

  . לה

גדול   כך  כל  לא  סכום  וגם  עדיין  הרגשנו  הזמן , לא  שהבשיל 

מחזור מפעל  יהיה  לא  הדברים . להגיד  את  וגילינו  ומאחר 

ורא ברורבמפורש  יותר  העוד  הדבר  את  בדיוק , ינו  שזה 
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קודמת שנה  כמו  בשקלים  מספר  אנחנו, אותו  פשוט , אז 

נאות  הזה- גילוי  לדבר  סיכוי  שאין  שחושב  מי  אני ,   אז 

להפ צריך  היה  באמת  אז  צודק  הוא  שאם  לו  את חיתאומר   

  . זה

ממנו   חלק  יהיה  וזה  הזה  הדבר  יקום  שעדיין  שמאמין  , מי 

גדול לא  הוא  לצעוק. הסכום  בשביל  גדול  בשביל , הוא 

ש תרומות8,000- לצעוק  הוצאות  היה  יותר  שקל  הוא ,   אבל 

פרויקטים של  בהיקף  גדול  פרויקטים 70- ו. לא  מיליון   120 

שקל   , אלף 

גל בן  לא   :גיא  הוא  אם  נחוץ  עדיין  הוא  כמה  השאלה  נשאלת  זה  בגלל 

גדול לאיזושהי . כזה  אותך  משרתת  הסעיף  החזקת  עצם 

  ?מטרה

רוזנברגדו   . להפך  :ד 

גל בן  אותוםא  :גיא  תגרע  אז ,   שנתיים  עוד  מחזור  מפעל  יקום  ואם 

  . יקום

רוזנברג אפשר  :דוד  זה  פנים. גם  כל  שהוא , על  אומר  שאתה  אלון  אותו 

זה את  אמחק  אני  אמר , אמר  הוא  איתו  כשישבתי  דווקא 

אולי , תשמע זה  הפשוטה  מהסיבה  זה  את  למחוק  כדאי  לא 

לא  . עדיין  . הפרויקטלה. יקר. קמת  כזה  לא  הוא  . המחיר 

משלמים שאנחנו  . ה, המחיר  . משלמים . אנחנו  המחיר  של 

המס בהוצאות  הכרה  אי  על  אומרת. בריבית  המס , זאת  אם 

כמו 25%הוא  משהו  על  מדברים  אנחנו  אז  ואם . 45% 

היא  על 3%הריבית  מדברים  אנחנו  אז  שהפסדנו 1,200  שקל   

הזו בשנה  מזה  לא . כתוצאה  באני  בעיקר 1,200- מזלזל  שקל   

כאילו לטמיון  הולכים  אומרים, כשהם  איך    ,אבל 

ארמוני זה  :אשל  את  שנמחק  נסכם    , בוא 



    06.06.2012  70  מועצה מן המניין 

רוזנברג פה  :דוד  זה  את  לסכם  שצריך  חושב  לא  משהו . אני  עוד  רוצה  אני 

להבחין. להגיד זאת  בכל  בכבוד , צריך  פוגע  לא  כמובן  אני 

אחד אף  דו"הדו, ושל  הוא  במועצה  הזה  ל"ח  הוא , ידיעהח 

דו אופרטיבי"לא  ניתנת . ח  האופרטיבית  ההחלטה 

הזה. בדירקטוריון בנושא  מתלבט    . הדירקטוריון 

גל בן  בתור   :גיא  דעתי  את  לפחות  מניח  העניין  לצורך  גם  שלך  ההסבר 

ששאל   . מי 

סיים  : לויאהוד יובל לא  יהודה. הוא  בן  צפון  לנושא  לענות  צריך    , הוא 

צרפתי עונהאת, מה, רגע  :צביקה  הוא  מה  מחליט  שאיציק ? ה  להיות  יכול 

  . עונה

יענה, לא  : לויאהוד יובל הוא  חשבונאית  אמר  חשבונאית , הוא  שאלה   - זו 

ולמה מופיע    . מה 

יואל שלך  :איציק  ברורים, לשאלה  מאוד  בדו. הדברים  כותבים  ח "הם 

בשנת  הושקע  כמה  כאן  הציג  בגין 2011שהוא   . . המספר , .

מוחלט הוא  מס. פה  אחראין  אתה . פר  מה  יודע  לא  אני 

אחר. שואל מספר  פה  כאן. אין  שמובא  המספר    . זה 

שיצא  : לויאהוד יובל מה  שקל54,000? זה    ?  

יואל    .בדיוק  :איציק 

שיצא  : לויאהוד יובל מה  זה  חשבון  הרואה  זה , סליחה? - אדוני  מה  יודע  אני 

בכרטיס   .יתרה 

רוזנברג בשנת   :דוד  שיצא  בין 2011מה  הפער  זה  ו51  אומרת. 8-   , זאת 

הזו43,000 בשנה  הושקעו  שקל    .  

ההוצאות  : לויאהוד יובל את  מהוון    ? אתה 

רוזנברג התחיל. ודאי  :דוד  לא  שעוד  פרויקט    . זה 

עודפות  : לויאהוד יובל הוצאות  לך  הן. יש  מה  להגיד  יכול  יש ?אתה  למה   

ציבורית בחברה  עודפות    ? הוצאות 
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יואל חברה   :איציק  זה  מה  כל    ? ציבוריתקודם 

העירייה  : לויאהוד יובל של    . סליחה, חברה 

יואל קשור  :איציק  לא    . זה 

עודפות  : לויאהוד יובל הוצאות  לעשות  צריכה  העירייה  של  הזרוע  הם ?למה   

משלמים משלמים, לא     .אנחנו 

יואל כדורעף, ה'חבר  :איציק  סבא  כפר  הפועל  של  בבקשה, העניין    . איתי 

הוכברג לגב  :איתי  אחת  גילמילה  מעונות  אמר, י  שדוד  למה  שכר ,מעבר   

שמאית הערכה  לפי  נקבע  מעדכנים . הדירה  לעת  מעת  אנחנו 

שמאי הערכת  לפי  לפי , אותה  המחירים  את  קובעים  לא 

עינינו הגיל. ראות  מעונות  לגבי  השלמה  רק    .זו 

הכדורעף    למועדון  סילוקין- הלוואה  לוח  יש  של ,   הקופון 

נפרע2011שנת ע  במלואו  העמו"  הכספים , תהי  והנתונים 

לאחד אחד  הסילוקין  ללוח  בהתאם  זה  פה  י "עפ. שמופיעים 

הדירקטוריון   . החלטת 

יואל מילים, חברים  :איציק  שתי  להגיד  רוצה  בהזדמנות , ראשית. אני 

כל  קודם  אלון  את  מכאן  נברך  שכולנו  שכדאי  חושב  אני  זאת 

הענפה פעילותו  וה, על  הטובה  התשואות , תשובותהפעילות 

הכלכליתהנכ לחברה  לתפקידו . ונות  הצלחה  לו  לשלוח  ומפה 

למנהל , החדש התמנה  הוא  אז  יודע  שלא  , התשתיותומי 

ויצמן מכון  של  והבינוי  קיבלו , כלשעצמו  .התחזוקה  אם 

גדול ארגון  לכזה  הכלכלית  החברה  אחרי  רק , אותו  נותן  זה 

לנו   .כבוד 

שני   מטה , דבר  שיש  לומר  רוצה  מאאני  ואיכותי  וד מצומצם 

אלון אחרי  איתי  של  בראשותו  היום  הכלכלית  . בחברה 

מנכ כרגע  מאתרים  גם  שאנחנו  יודעים  במקום ל "ואתם 

המקום, אלון ממלא  הוא  איתי  כרגע  לומר . אבל  רוצה  ואני 
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קטן איכותי  שאמרתי  כמו  מטה  יפה , שיש  פעילות  שעושה 

סבא, מאוד כפר  עיריית  רצון  לשביעות  מאוד  אגף , טובה 

בסיכומו הנהלת, ההנדסה המשתמשים  רצון  ולשביעות  העיר   

דבר   .של 

מבינים   שאתם  ואפשר 60/80, כמו  כבר  ירוק  וצובר  הולך   

ובשנת  האלה  ברחובות  לטייל  חזקה 2012כבר  פעילות  יש   

איזשהו  בעוד  . מאוד  . כ. של    - בהיקף 

מיליון54  :אל- אתי גן   .  

יואל מאוד  :איציק  הכבדה  הנוספת  שהחברה , לפעילות  האחראית 

בהכ כבר  אליו  נכנסת  היכל , 2012- לכלית  שיפוץ  זה 

אמור . התרבות זה  כמה  מהעבר  יודעים  ואתם  מבינים  אתם 

מדויק וכמה , להיות  מקצועי  להיות  אמור  זה  אמור כמה 

זעיר מראש. להיות  נראה  שהבלתי  פעילות  זה    , כי 

גל בן  הקודם  :גיא  הפרויקט  מנהל  כמו  לדחות  רוצה  לא    . בקיצור, הוא 

יואל על   :איציק  לקחה  שהיא  טוב  הכלכלית  שהחברה  חושב  אני  ולכן 

אחת פעם  זהירה . עצמה  להיות  צריכה  היא  שנייה  פעם 

טובה ייחודית  בצורה  העבודה  את    . ולעשות 

נוסף   דבר  להגיד  רוצה  זה , אני  כי  מרוצה  תהיה  שאתי  גם  זה 

בחיתוכים . חשוב בנוי  לא  הוא  הכלכלית  החברה  דירקטוריון 

ל. פוליטיים דן  ענייןהוא  של  של , גופו  לגופו  שקוף  הוא 

דברים, עניין של  לגופם  פועל  פוליטיקה . הוא  לא  שם  ואין 

סיעות מלאה, ולא  ושקיפות  מקצועיות  רק    . אלא 

צרפתי ירבו  :צביקה  נוספות. תודה. כן  שאלות  נעולה, איןאם ? יש    . הישיבה 

זה   : לויאהוד יובל שקל  מיליון  גבייה2%החצי  עמלות  חנייה,   זה  חצי ? מה 

זה את  מחשב  אתה  איך  הכנסות  שקל    ?מיליון 

רוזנברג מדורג  :דוד  שקובע  הסכם  כמ, יש  רמות  מקבליםלפי  לא .ה  אני   
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את .זוכר  . הסכם, . יש    . אבל 

רבה  : לויאהוד יובל   . תודה 

צרפתי רבה  :צביקה  נעולה. תודה    .הישיבה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 יהודה בן חמו 
 אש העיר ר

  
  
  
  



    06.06.2012  74  מועצה מן המניין 

  
  12/0606/ריכוז החלטות מועצה מיום 

  

מסהחלטה בת  :446 '  וועדה  להקים  ההצעה 5מחליטים  בנושא  לדיון  חברים   

בשבת ציבורית  תחבורה  בדבר    .לסדר 

הוועדה צרפתי:חברי  צביקה  מילר,   עמרמי, עמירם  יאיר , בוזגלו- שלי 

לוועדה יועבר  ששמו  נוסף  וחבר    .אברהם 

  
  

מסהחלטה ותקנון  :447 '  בחירות  בדבר  לסדר  ההצעה  להסיר  מחליטים 

שכונות היום, לוועדי    .מסדר 

  

מסהחלטה יחיד  :448 '  לארוח  הוצאות  הגבלת  בדבר  ההצעה  להסיר  מחליטים 

תאומות ערים  ביקורי  היום, של    .מסדר 

  

מסהחלטה נוער :449 '  אלימות  מניעת  בדבר  לסדר  ההצעה  להסיר  , מחליטים 

היום   .מסדר 
  

מסהחלטה מסמאשרים :450 '  כספים  ועדת  החלטת  אחד  פה  העברות , 95'  

מס לסעיף  לשנת 2' מסעיף  רגיל  תקציב  לפרוטוקול2012  המצורף   .   
  

מסהחלטה מסמאשרים :451 '  כספים  ועדת  החלטת  אחד  פה  העברות , 96'  

תב לסעיף  מס"מסעיף  לשנת 3' רים  לפרוטוקול2012  המצורף   .   

  


