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 0 1.11ת המועצה לחודש אוקטובר יבאני פותח את יש :צביקה צרפתי

 

 שאילתות. .7

 

תלמידי כפר סבא חולמים על מיקום  בנושא אהוד יובל לוישאילתא של  א.

אחרי תלמידי   הלאומית של הישגי הבגרות, להזדנב  בראשות טבלת 5

(, להתחרות על המקום ששיך היום 4הישוב קריית אונו )מקום 

 9, רחוק מאחרי תלמידי מראר )ארצי( 5  לתלמידי הוד השרון )מקום

בהישגי הבגרות הארצי, לצד  20  מספר -במקומם בטבלה (ארצי

האם עירייה שתפארתה על השקעות של  או ?'בשיא ליגה ג, פורדיס

בש תצליח לתקן את המצב בלי -ח בעשר שולחנות שש"מאות אלפי ש

הוגשה  ,.??תעודות בגרות שתשקיע מיליונים בעידוד להצלחה בהשגת

 .2/610627-ב

 

כמו רוב תושבי המדינה, לא הופתעתי ללמוד מהעיתונות " 

הארצית בסוף השבוע שעבר כי טבלת הזכאות לבגרות 

י הוד השרון, שפיגרה רק מעט אחרי "כמעט ונכבשה ע

הזינוק המטאורי של קריית אונו, ושניהם ישובים שדישדשו 

מאחרו ולא הכירו את ראשות טבלת החינוך לפני עשר 

 0שנים

יודע שהתיקון האולטימטיבי כ   -מו רוב תושבי העיר אני 

פרס החינוך משר החינוך, רק תקוע בצומת רעננה,והוא 

יתקבל רק בזכות מעורבות ראש העיר בהישגי הבגרות, 

והוא צפוי להגיע לפחות שעה לפני  , והוא מחכה לנו
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הבחירות, וברור שגם יככב על כל תחנות האוטובוסים ביום 

  0הבחירות

כורים לי גם ההסברים האמפיריים המלומדים של ראש ז 

העירייה משנים קודמות, בישיבות המועצה, על כך שמשרד 

 .החינוך אינו אמון על דרוג נכון0 גם הסבר זה מקובל עליי

קובל עלי שלא לחינם מתמקדת בשעה הזאת גאוותה של מ 

ח "עיריית כפר סבא על השקעה של ארבע מאות אלף ש

  .בש ביער קפלן-שולחנות ששבבניית עשר 

מזמן ידענו שדווקא שולחנות השש בש הם הם הדבר הכי 

חסידי " לפני ההצללה בפארק או איזה גחמה של  נחוץ לעיר

 על הוצאה אמוציונלית לעזרה בבגרויות והשקעה "שובו

בהצלחה לחיים של תלמידי הבגרויות,אולי לוח חכם 

 .הלכיתות היסודי ועוד מנפלאות המודרניזצי

 -למי שאין בגרות נדרש מקום לנחמה -רי הקשר ברור לכל ה 

  .בש ביער הזנוח שבעיר-שולחן שש

ברור שהמועדון שהביא אליפות אירופה בשח מט לנוער לא ) 

לפיכך לא נקרא לכם ) יזכה לכזאת עדנה והשקעה עירונית

בטח לא בשעת   ,להתפטר0 לא נקרא לכם להסיק מסקנות

רגע לפי ההצלחה בחינוך ופרס  שיא בדרככם הציבורית,

  .השר

הפוך הוא0 ישר כח רבותי0 תמשיכו בדרככם ומקץ ימים נ 

 .תזכו גם להכרה הציבורית המגיעה לכם

 :ח"בסכום של ארבע מאות אלף ש -ק שאלות לי אליכםר 

הצללה אפשר היה להתקין בפארק במקום  כמה מטר 0 1
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ם של רמז0 בעבר, סגן ראש העיר נקב בסכו( ?השולחנות

 /)ר"ח למ"ש .15כ

כמה שעות הוראה אפשר היה להוסיף בסכום זה  0 1

רמז0 עלות שכר חודשי ) ?לחיזוק הלומדים לבגרות

 )₪ס קרוב לשמונה אלף "ממוצע למורה בכ

כמה תלמידים יכלו להעזר בתקציב זה ולהשלים זכאות  0 3

 ? לבגרות

כמה עלו השנה השיעורים הפרטיים להורים שילדיהם  0 4

 ?ליחו להשיג זכאות לבגרותהצ

כמה מזגנים שחסרים בגני ילדים ובבתי הספר אפשר  0 5

 ?היה להוסיף או להחליף

כמה תרמה עיריית כפר סבא למועדון השחמט שהישגיו  0 6

אירופה גררו צילומי ראווה של ראש  באליפות

 ?העירייה

המוכר בר המזל ומהו הדגם של שולחן  \מי הוא הקבלן  0 7

–ותקן ביער קפלן ומה מחיר היחידה ללוח השש בש שה

 ? שולחן זה בשוק החופשי

, כגון  0 8  –האם ראש העירייה שוקל להסיק מסקנות 

תקצוב תוכנית עירונית לחיזוק תלמידים תושבי העיר 

 ? במאמציהם להשיג זכאות לבגרות

האם עיריית כפר סבא כבר קיבלה את חוב שכר הלימוד  0 9

הזוכה הגדולה  –וכב יאיר שלא שילמה לנו מועצת כ

במקום הראשון , שתלמידיה לומדים על חשבוננו, 

 ?ס"בכ
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ס עומדת שוב להציג ולהתהדר בהישגי "האם עיריית כ0 .1

הם תלמידינו, ולשכוח  תלמידי כוכב יאיר, כאילו

שהכסף בא מכיסם של ההורים ומשלמי המיסים מכפר 

 ?סבא

חודית להגיע תמשיכו בדרככם היי  .שר כוח בשנית רבותייי

כחבר מועצת העיר אני מבטיח   .להישגים לפי הבנתכם

 :אישית

 

שאעמוד בכל השערים ואספר על עשייתכם והישגיה  0 א

 0לכל שומע

שאומר מעומק הלב שבאמת עשיתם כמיטב יכולתכם  0 ב

 0והשגתכם

   0שבאמת הקצתם משאבים לחינוך לפי מיטב הבנתכם 0 ג

הקואליציה שתמכה  שזכיתם להסכמת והבנת חברי  ד0

 0בכם בשתיקה והערצה

  0וזה באמת המיטב שהשכלתם להשיג עבור ילדי העיר  ה0

משר החינוך ולא  - ין ספק שאין ראוי מכם לפרס החינוךא

 .מההורים

תפארתכם לדורות על  – ואין חולק שלפי התוצאות בשטח

ושאר משחקי  בש-עשייתכם תהיה על עשר לוחות השש

 !!! חסר חינוך בעיר -ס"אש עיריית כר .החברה ביער קפלן

 – הראשונים בשרון )בדיבור( ק בתקופת שלטונך נהיינור

 "0האחרונים בחינוך
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 :תשובת ראש העיר 

מכיוון שהנתונים שהוצגו לגבי עלות השולחנות שגוייה " 

אש"ח בלבד, כפי שיודע היטב חבר  .4 –ועומדת על כ 

  "קנטרניות0המועצה, אין לי כוונה לענות על השאלות ה

 לא, לא, יש לי שאלת המשך0 :לוי אהוד יובל

 שאלת המשך בבקשה, אחת0  :צביקה צרפתי

נושא הבגרות0 התשובה אומרת שעלות השאילתא עסקה ב :לוי אהוד יובל

₪,  ...,41בעיתונות פורסם ₪,  ...,.4השולחנות עלתה על 

אני רוצה לדעת מתי 0₪  ...,38ואמרו שהיתה טעות, זה 

או  41, .004 אמת, זה 0של העירייה או שהוא לא  הפרסום

38 ?0 0  שיטת ה000 באחוזים אבל זה לא צריך0

 אבל מה הקשר?  יהודה בן חמו:

 זו התשובה שלנו0 תענה לו בנפרד,  :צביקה צרפתי

 האם היום כשאתם באים לדבר,  :לוי אהוד יובל

 

 הצעות לסדר.  .7

 

צה דתית כפר סבא, הוגשה , בנושא מועאהוד יובל לויהצעה לסדר של  

 .21612671-ב

 

 לא, בזימון היתה עוד הצעה לסדר0 מה קרה? :לוי אהוד יובל

 

אתה יודע  ל0ייש הצעה לסדר אחת0 בבקשה, ענו לך דרך המי :צביקה צרפתי

 את התשובות0 בבקשה0 

ל :לוי אהוד יובל תכנון הוועדה  לשישיבת ועדת משנה בישיבת מליאה 

אנטנות האלה  3-אנטנות, וה 3נדונו  190601.11-ב ובנייה
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ההתייחסות השונה היתה  זכו להתייחסות שונה כל אחת0

בצורה כזאת, לבית ספר יצחק שדה אין אזכור של דיון 

 אנטנות,  8יש אישור0 מעל  בפרוטוקול,

 1906-כן, אבל אתה טועה, רק לתקן אותך, הוועדה זה לא ה אל:-אתי גן

 לא דנו בכלל 1906-ותי0 ב0 לא, כי זה משהו מה1407-זה ה

 באנטנות0 

 אני מוכן לבדוק את הפרוטוקול עוד פעם0  :לוי אהוד יובל

  0 בפנים כתבת נכון14070-ב אל:-אתי גן

 תודה אתי על ההערה0  :צביקה צרפתי

אם הנושא יזומן לוועדת מליאה ונדון בזה כמו שצריך, אז  :לוי אהוד יובל

 14070אני אשמח לשמוע כן, 

 לא, זה רק התיקון,  אל:-אתי גן

ועדת משנה ישיבת אני מודה על התיקון0 עכשיו, אדוני יו"ר  :לוי אהוד יובל

האנטנות קיבל  3הנושא של תרשה לי0  מר מילר,בזמנו, 

התייחסות שונה לכל אנטנה0 בית ספר יצחק שדה ממול 

אנטנות סלולאריות להבדיל מאנטנות קליטה שיש  8מקבל 

 שם של בזק, 

 אנטנות בזק, רק לתיקון שיהיה מדויק,  :רפתיצביקה צ

 תענה בדיון, לא עכשיו0  :לוי אהוד יובל

  -לא, זה אנטנות בזק, רק אני מתקן כי :צביקה צרפתי

אל, לא -לא, אתה לא תתקן אותי0 קיבלתי תיקון מהגברת גן :לוי אהוד יובל

אתה תגיד בדיון מה שאתה רוצה0 האנטנות של בזק ממך0 

ויכול להיות שאתם ן, הן בעיקר לקליטהגרתי מתחתיה  ,

0 0 0  מצאתם שם 

 לא מצאנו0 כתוב במפורש0  :צביקה צרפתי

כתוב במפורש, אני מודה לך, תגיד את זה בזמנך0 מה שאני  :לוי אהוד יובל
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אנטנות בפני עצמו,  8רוצה להגיד הוא, שתוספת 

 ,סלולאריות במרחק של

י אתקן כי,אהאני אתקן כי זה בזק, בזק, לא סלולאריות0 אנ :צביקה צרפתי

צריך להיות מדויק0 הפרוטוקול המוקלט צריך להיות 

מדויק0 לא, אתה צריך להיות גם מדויק כלפי אנשים 

 ששומעים0 אם מדברים על דיוק, אז דיוק0 

כשתסיים את ההפרעות שלך אני אמדוד את הזמן מחדש0  :לוי אהוד יובל

הוחלט ורות, ואת האנטנות האלה של בזק שהן כשרות וטה

להציב במרחק כמה צעדים מבית ספר, אין דיון בפרוטוקול, 

אנטנות מעל  11אולי יש בתמלול0 עוברים להחלטה הבאה: 

אנטנות, אולי הפעם זה גם בזק,  11אורט שפירא, בית ספר 

מיקי מאוס, אבל זה אנטנות, עומדות אולי זה אנטנות של 

 יחידות0 11מעל בית ספר 

 אושרו0 לא אושרו0 לא  :צביקה צרפתי

 -לא סורבו, אלא :לוי אהוד יובל

 לא אושרו0  :צביקה צרפתי

00 מפריע לי, אולי הוא לא יודע מה, :לוי אהוד יובל 0  שהדיון מדבר, 

 לא, הוא מתקן רק שזה יהיה מדויק0 :צביקה צרפתי

000, לא זו הפרעה000 שלך0  :לוי אהוד יובל  בתור מנהל ישיבה אתה לא יודע 

 דיוק0  :רפתיצביקה צ

הדיוק בזמנך0 אתה לא תפריע לי0 אחרת כל מילה שאתה  :לוי אהוד יובל

אנטנות מעל בית ספר0 הסירוב או  11תגיד אני אפריע לך0 

זה הסיבה לדחייה עד לדיון מחודש, תגישו לנו הדמיה0 אם 

פוגע, התדמית פוגעת בחזות העיר, אין מילה על זה שזה 

ה פסול כי זה בית ספר0 ואז בית ספר, אין מילה על זה שז

מגיע הדיון לאנטנה השלישית מעל בית שומו שמיים 
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היא לא עמודים של פרוטוקול0 הוועדה  3או  1בויצמן, 

על בית ספר  חותמת גומי0 אז מה אתם אם לא חותמת גומי?

ויתרתם0 על בית ברחוב ויצמן, חזות העיר0 מסרבים0 דף, 

 סו שם0דפים של פרוטוקול נכנ 3שניים, כמעט 

למה לא הסברתם  למה בית ספר יצחק שדה לא זכה לזה? 

שיש דו"ח איכות הסביבה? למה לא אמרתם שאתם באורט 

אולי באורט שפירא  שפירא תדרשו דו"ח איכות הסביבה?

0 מישהו בדק? איתר? ת יותר מדי מוגזםאנטנות זה קצ 11

 הציע? כלום0 

מוכות של אנטנות מעל בתי ספר, סנושא שאני מבקש אז  

אנטנות בזק שהן כשרות מהיווסדן,  לבית ספר, אנטנות

00 יותר או פחות,  0 אנטנות האלה כל הסלולאריות שהן 

, כל חברי , תקיימו דיון מהותי בנושא במליאהתבואו

 0 הקואליציה יגידו 'אנחנו בעד, זה רק בזק, זה רק כלום'

תגידו שאין לכם התנגדות0 תגידו שם שזה כפוף לתנאים 

, יהיה ניטור, ויהיה שימור, ויהיה שימור חמור מלווים

 0 ותצילו את כל הילדים

אבל מה, לא עשיתם את זה0 בית ספר יצחק שדה עבר  

בית ספר בשניות, סליחה, ללא אזכור בפרוטוקול על הדיוק, 

כי זה פוגע בחזות0 על אורט שפירא רציתם לראות הדמיה, 

לים, איזו בית, אנטנה אחת על בית ברחוב ויצמן כמה מי

חוות דעת יפיפייה0 אז מה? הילדים שלנו לא שווים את 

 ?חוות הדעת הזאת

עכשיו, אני רוצה להגיד למי שלא משכיל כמו אדוני, סגן  

שהוא דקדקן בענייני סוגי ראש העיר, יו"ר הוועדה, 

 אנטנות0 הצעת חוק או תזכיר חוק במעמדה, 
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 לא, אני לא יו"ר הוועדה0  :צביקה צרפתי

יו"ר הוועדה, אתה מתנהג ככה0  :לוי יובלאהוד   אתה לא 

 אל תוסיף לי תארים שלא לי0  :צביקה צרפתי

לא, לא, אני רוצה שתגיד עוד פעם לפרוטוקול שאתה לא  :לוי אהוד יובל

 יו"ר הישיבה0  

יו"ר הישיבה אני אוהב לדייק, אז אני לא יו"ר הישיבה0  :צביקה צרפתי

 ייה0 כאן כן, לא בוועדת תכנון ובנ

 לא בוועדת משנה0  :עמירם מילר

יו"ר הישיבה, לא ועדה0  :צביקה צרפתי  אני 

 אתם מדברים על ועדות שונות0 :גיא בן גל

 )מדברים ביחד( 

 אומר 1.11-תזכיר חוק של חוק הקרינה הבלתי מייננת מ :לוי אהוד יובל

מטרת החוק המוצע והצורך בו לקרינה בלתי מייננת :"ש

, שוב פעם אתה יכול לתקן, קשת חשמלבתחום תדרי רשת ה

רחבה של השפעות על גוף האדם החל בהגברת הסיכון 

עד להשפעות ללוקמיית ילדים, על פי נתונים מוכחים, ו

השפעה על  פגיעה במערכת החיסונית, כדוגמת ,משוערות

0 על פי הידע המקצועי כאבי ראשופעילות גלי המוח, דיכאון 

י ארגון הבריאות העולמי הקיים כיום, לרבות בקרב מומח

 מייננת-ומומחי הוועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי

חשיפה לקרינה בלתי מייננת באופן ממושך ולא מבוקר, 

וברמות גבוהות, עלולה לגרום נזק לבני אדם, לבעלי חיים 

 "ולצומח0

, כי העירייה אבל בכפר סבא הילדים חסינים מעצם הגדרתם 

יעה בנושא של הצבת האנטנות, לא דורשת תנאים, לא מפר

0 הוא חוקר וולף0 דר' דני ואז יש רופאים, אני אתן דוגמא
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האם מומחה לנזקי הבריאות של הקרינה האלקטרומגנטית0 

0 בעוצמה שהיא פי  00  ..5קרינה באלקטרומגנטית אפשרית 

 0 שכבות מהתקן

0 וולף", כותב דר' דני "התקן מיושן ואינו מגן מפני סרטן 

שנים יותר0  9-לו השכלה יותר ממני, לפחות בלפחות יש 

והוא כותב על כל מיני השפעות של הקרינה0 אם זה 

בקטגוריה אחרת של מסרטן אפשרי, ואם זה  B2בקטגוריה 

  0אפשרות מסרטנת, ואם בכל מיני קטגוריות שונות

, מה קורה מה קורה כשכל האנטנות האלה מצטרפות 

בתפקידים כאלה או  כשפרופסורים מסוימים הופכים להיות

אחרים, איך הם משנים את דעתם0 מה קורה לעיקרון 

מומלץ ע"י משרד הבריאות גם במשרד הזהירות המונעת ש

החינוך0 התייחסויות מלאות קיימות באינטרנט0 כל מי 

 יחפש0 הדברים האלה, ימצא אותם אם הוא רק שיחפץ את 

א אלא מה, כשבאים לוועדת משנה בעיריית כפר סבא זה ל 

כל כך מחייב0 לא ראינו דרישה, לא שמענו על דו"ח איכות 

הסביבה כתנאי להיתר, לא ראינו שהוגש0 ואם הוגש 

ביקשתי אותו, לא קיבלתי אותו, אדוני המנכ"ל0 אז עם כל 

תספרו לנו הכבוד לכולכם, תקיימו ישיבה של המליאה0 אל 

שהתאריכים או טענות אחרות של כל מיני בקשות שהגשנו 

לטעמכם0 אל תהפכו את הנושא של קרינה מעל  הם לא

 ילדים, 

יובל, אתה לא יודע שלמנכ"ל אין סמכויות בנושא של תכנון  :גיא בן גל

 ובנייה?  

 חשבתי שהוא מנכ"ל, סליחה0  :לוי אהוד יובל

 כמו שגם לשולחן הזה אין0 ידעת את זה? יהודה בן חמו:



   1.01.01.11 13 מועצה מן המניין 

 יש לך עוד כובע0  :גיא בן גל

 כון, אבל לא בכובע הזה0 נ יהודה בן חמו:

 לו גם בכובע השני אין0  :גיא בן גל

0  יהודה בן חמו:  נכון

 זה ההבדל ביניכם0  :גיא בן גל

 נכון0 אבל גם לא בכובע הזה0  יהודה בן חמו:

,  :גיא בן גל  לכן ההערה שציינתי

 לכן הדיון לא היה צריך להיות פה0  יהודה בן חמו:

 ומר לא סותר את מה שאני אמרתי0 לכן אבל מה שאתה א :גיא בן גל

 , ואתה תדבר, גיא, אבל אתה מרשה לי? אני עוצר את השעון :לוי אהוד יובל

יובל0 סליחה0  :גיא בן גל  סליחה, 

 ראש העיר התבטא גם כן,  :לוי אהוד יובל

לא, אני רק אומר, הציפייה של מהמנכ"ל לקבל את המידע  :גיא בן גל

שהוא לא מוסמך לתת מידע בהקשר הזה, הוא עצמו הצהיר 

 שקשור לתכנון ובנייה0 גם לי הוא ענה את התשובה הזאת0 

אם מגיע למישהו היתר, גיא, אני חבר ועדת תכנון ובנייה0  :לוי אהוד יובל

  אז אני צריך לראות אותו0

 חבר מליאה0  :גיא בן גל

אלא מה רבותיי, שכל מה שמתבקש מכם היו, תראו את  :לוי אהוד יובל

א מול עיניכם, תזמנו ישיבה של המליאה, תגידו שהכל הנוש

בטוח, ייצא פרוטוקול, ייצא תמליל, אני מבטיח להפיץ 

אם אתם אנשי הקדמה ויודעים יותר טוב אותו בציבור0 

מכולם, תבורכו0 אם אני גורר את העיר אחורה, הציבור 

ישפוט0 אם אתם מביאים סיכון על הילדים, ראינו את זה 

גני ילדים בבקניאל, הבאת  מטר ממפעל0  ..3-ם 

הרצף שלכם הוא קבוע, החינוך הוא בראש מעייניכם ברגע  
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שזה מגיע לדברים אחרים, למסיבות, להוצאות0 לא בראש 

לביטחון הילדים0 זו לא פעם  מעייניכם ברגע שזה מגיע

בית ספר או אישרתם להציב0  ראשונה שהצבתם אנטנה מול

או פעם שנייה אפילו אני מקווה שזה לא פעם ראשונה 

לבטל את ההחלטות האלה0 להקדיש שתדעו לחזור בכם, 

 3עם  לילדי בית הספר לא פחות מאותו בניין ברחוב ויצמן

 דפי פרוטוקול0

תודה0 אני לא רוצה, אני לא אתייחס כי אני אציע הצעה0  :צביקה צרפתי

הדיון לא צריך להיות פה, זה דיון שהוא למליאת  -אחד 

 ה0 אתה רוצה, תגיד לתכנון ובנייה0 תכנון ובניי

 הגשתי ולא עניתם0  :לוי אהוד יובל

 שנייה, לא הגשת0 בדקתי עם מהנדס העיר היום0  :צביקה צרפתי

 הגשתי בקשה לדיון במליאה0  :לוי אהוד יובל

 לא לנושא הזה0  :צביקה צרפתי

 כן לנושא הזה0  :לוי אהוד יובל

 אתה מתבלבל בנושאים0 :צביקה צרפתי

אז אני אומר לא אמת0 אתה אומר לא אמת, אתה מטעה פה  :לוי הוד יובלא

 את חברי המועצה0 

אני מוכן איתך ביחד ללכת למהנדס, ונראה מי לא אומר  :צביקה צרפתי

 אמת0 

00 אותה, אל  סליחה, אתה אומר לא אמת0 :לוי אהוד יובל 0 הגשתי בקשה, 

 4, 3המנכ"ל ומהמנכ"ל למהנדס, ומהמהנדס לעמירם0 

 אנשים קיבלו את הבקשה לזימון0 

 סליחה, סליחה,  :צביקה צרפתי

 מה שאתה אומר הוא לא אמת0 יושב פה עמירם0  :לוי אהוד יובל

 אם הייתי רואה בקשה שלך, מיד הייתי ממלא אותה0  :עמירם מילר
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 קיבלת והמנכ"ל ביקש להעביר אותה למהנדס0  :לוי אהוד יובל

 שאתה גם לא ראית את הבקשה? עמירם, אתה טוען  :גיא בן גל

 לא0  :עמירם מילר

0  :לוי אהוד יובל 0  פעמים0  03

 )מדברים ביחד( 

 לא, אתה מתבלבל על דיון אחר0  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

תן, אני אענה0 חבל, אנחנו במועצה לפחות בקדנציה  :צביקה צרפתי

האחרונה התעסקנו אני חושב בהרבה אנטנות, והיה לנו גם 

שבר גדול באנטנות0 והיו פה הסברים, והיו פה הרבה מ

, ומה מותר לנו ומה אסור 36דיונים, ודנו, ומה זה תמ"א 

ואיפה החוקים0 ועובדה שבוועדת תכנון ובנייה שלא לנו, 

 ,תמיד אנחנו שלמים, ההחלטה הזאת התקבלה פה אחד

והיה דיון מאוד רציני0 ידידתי תגיד איזה דיון היה0 אבל 

 תגיש בקשה, יהיה דיון,, עם כל זה

 הגשתי0 אתה לא אומר אמת0 :לוי אהוד יובל

 יהיה דיון0  :צביקה צרפתי

סליחה, יושב פה המנכ"ל, קיבלתם את הבקשה, העיתונאים  :לוי אהוד יובל

קיבלו את הבקשה, כולם קיבלו את הבקשה0 אתה אומר לא 

 אמת0 

דיון במליאה רק  אנחנו נקיים דיון במליאה, אנחנו נזמן :צביקה צרפתי

 בשביל שפעם תשמע עוד פעם, 

 אין סמכות0  יהודה בן חמו:

 אין לנו סמכות? :צביקה צרפתי

צביקה, הדבר האחרון שאני זוכר שזה שהדו"ח שבני כברה  :גיא בן גל

הגיש עוד כסגן ראש העיר בקדנציה הקודמת, עם ההמלצות, 
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0 כר0 זה מה שאני זו מעלה אבק במגירה של ראש העיר עדיין

 אף אחד לא יודע איפה זה לדעתי0 

 , אני מציע :צביקה צרפתי

 אין לנו סמכות לדון פה0  יהודה בן חמו:

סליחה, יש לך סמכות הגיונית להגיד אני בסמכות הוועדה  :לוי אהוד יובל

הוועדה הזאת לא חותמת גומי, אני אומר במועצת העיר 

 תתכנס והיא לא תהיה חותמת גומי0 

 אני אומר תגיש,  :צביקה צרפתי

 יש בעיה להעביר את זה למליאה?  :גיא בן גל

 קיבלת0  :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

ההצעה הזאת קיבלה הרבה פעמים החלטות שהסוגיה היא  :גיא בן גל

 תכנונית עם המלצה, 

 לא, לוועדות אחרות0  יהודה בן חמו:

את ההחלטות יהודה, עם כל הכבוד, אתה רוצה שאני אמצא  :גיא בן גל

שהמועצה הזאת קיבלה להעביר את הדיון למליאה לתכנון 

 ובנייה? יותר מפעם ויותר מפעמיים0 

 על מה הוויכוח?  :צביקה צרפתי

בכוונה להקשות עליו, להגיד לו הוויכוח הוא אם אתה רוצה  :גיא בן גל

 תגיש,

 הוא רוצה להגיד לך שאתה מגיש אחרי מניין הימים0  :לוי אהוד יובל

 לא, אתה תגיש,  :ביקה צרפתיצ

 מתי המליאה התכנסה בפעם האחרונה? :גיא בן גל

 שיגיש והיא תתכנס0  :צביקה צרפתי

 מתי המליאה התכנסה בפעם האחרונה? :גיא בן גל

 -לא היתה בקשה, אז לא :צביקה צרפתי
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 )מדברים ביחד( 

0 :לוי אהוד יובל 0  אתה אומר לא אמת ואתה רוצה ש0

 תן לנו לעזור לך קצת0  יובל, :גיא בן גל

 עמירם, גם אתה אמרת אם היתה בקשה,  אל:-אתי גן

 שקר וכזב0  :לוי אהוד יובל

 הייתי ישר מגיש0 סליחה0 לפחות אני הגשתי שתי בקשות,  אל:-אתי גן

0  :צביקה צרפתי  אבל לא על זה, אתי

 לא על זה0 וגם כן,  אל:-אתי גן

לא מתכנסת0 ריית כפר סבא למליאה לתכנון ובנייה של עי :גיא בן גל

 המליאה לא מתכנסת0

 היא תתכנס0  :צביקה צרפתי

 אתם בכוונה לא מכנסים אותה0 מתי היא תתכנס?  :גיא בן גל

0 :לוי אהוד יובל 0 0  0 0 0 שאתה ואם אתה תגיד עוד פעם דבר שהוא לא אמת, 

 אומר את הדבר שהוא אמת0

0 :צביקה צרפתי 0  שלך0  אני כבר לא מוטרד מה0

 יובל, תן לי להוסיף לקטע הזה0  אל:-גןאתי 

 היא תתכנס0  :צביקה צרפתי

מעל לחצי שנה, למרות יש איזושהי סיבה שמזה לפחות  אל:-אתי גן

בקשות שונות לכינוס המליאה, מליאת ההנדסה לא 

 מתכנסת0 

 בניגוד לחוק0  :גיא בן גל

אני  גוד לחוק, זה בניגוד לכל הדברים שקיימים0 אזזה בני אל:-אתי גן

חושבת שאם אתם מספיק אמיצים, תבואו ותכנסו ועדת 

 מליאה ותעלו את הנושאים0 

לא, קיבלתם את הבקשה במועד0 אל תגידו לי להגיש אחרי  :לוי אהוד יובל

קיבלתם בקשה, המנכ"ל דחה אותה למהנדס העיר, המועד0 
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 מהנדס העיר דחה אותה, 

 היתה בקשה בנושא האנטנות?  :צביקה צרפתי

0 :לוי אהוד יובל  כן

 0 כן? אוקי :צביקה צרפתי

 אז זה עולה למליאה0  יהודה בן חמו:

 יגיש בקשה, זה יעבור למליאה0 :צביקה צרפתי

 רגע, שלי שתיים יש?  אל:-אתי גן

 אם יש בקשה, יעבור למליאה0  :צביקה צרפתי

 מתי?  :גיא בן גל

 לא יקרה כלום,  אל:-אתי גן

תם לא מכנסים את המליאה0 לפחות אתם הוכחתם שא :גיא בן גל

 תקבלו החלטה שתוחמת את זה בזמן0 

 אנחנו נקבל החלטה0  :צביקה צרפתי

ב אל:-אתי גן  נושאים,  4, 3-תעשו 

 יום מתכנסת המליאה בנושא0  .3בתוך  :גיא בן גל

 יום?  .3למה  אל:-אתי גן

 תוך0 עד0 עד0  :גיא בן גל

  -הנושאים, כל למה? הם היו כבר מזמן אל:-אתי גן

 אתם תקבלו זימון למליאה0  :צביקה צרפתי

 מתי? מתי? :גיא בן גל

0  :צביקה צרפתי יומן  אין לי פה 

צביקה, אין לך יומן? אז תתחייב לפרקי זמן הגיוניים0  :גיא בן גל

כשאתה עונה את התשובה הזאת, אתה יודע מה אתה משדר 

בעצם? שאתה תמשיך לעשות מה שבא לך, ותמשיכו לא 

 ס את המליאה, ולצפצף גם על האנשים שיושבים פה, לכנ

 אל תגיד, אל תגיד,  :צביקה צרפתי
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עלינו זה ברור שאתה מצפצף, כי יש בקשות תלויות  :גיא בן גל

 ועומדות,

0  :צביקה צרפתי  זה לא נכון

יש בקשות תלויות ועומדות לכנס מליאה ואתם מצפצפים  :גיא בן גל

 עליהם0 

 תגיד לא נכון0 צביקה אל  אל:-אתי גן

אז אל תגיד לא נכון0 תוכיח שאני טועה ותכנס את המליאה  :גיא בן גל

אל תגיד אין לי יומן פה0 אתה יודע יום מינימום0  .3תוך 

אני רוצה שאתה לא מכנס את המליאה כבר חצי שנה0 

 שתקיים החלטה על זה0 

0  :צביקה צרפתי 0  אני יכול להוריד את זה מסדר היום0

 אבל אין מליאה0  אל:-אתי גן

  את המליאה אתה לא מכנס? :גיא בן גל

 למה אין מליאה?  אל:-אתי גן

 מתי תכנס אותה?  :גיא בן גל

0  :צביקה צרפתי 0  לא יודע0

יו"ר בדרך  :גיא בן גל מתי אתה מעריך שהיא תתכנס? עמירם, אתה 

אתה מסוגל להעריך מתי כלל של ועדת המשנה, בדרך כלל, 

צביקה אומר שהיומן לא מולו0 הוא לא המליאה תתכנס? כי 

הייתי שואל את יהודה, אבל הוא בדרך כלל לא מגיע יודע0 

 לישיבות ועדת משנה שהוא היו"ר שלהם0 אז אני, 

 לישיבות מליאה הוא מגיע0  :עמירם מילר

 מתי? בפעם בשנתיים שהם מתקיימות?  :גיא בן גל

 אתה לא מגיע, איך אתה יודע? :צביקה צרפתי

 אני שואל0  :ן גלגיא ב

 אי אפשר, תראו רבותיי,  :עמירם מילר
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 אי אפשר מה? לקבוע לוחות זמנים?  :גיא בן גל

 )מדברים ביחד( 

 ם תכנסו את המליאה תוך זמן נקוב?מה הבעיה להגיד שאת :גיא בן גל

מה הרי גם בזה לא תעמדו, אבל לפחות תקבעו את זה0 

 הבעיה? 

לטות ועדת המשנה, כאשר מישהו אי אפשר לבצע את הח :עמירם מילר

 מישהו בינתיים מחכה, נכון? הגיש עליהם ערעור למליאה0 

0  אל:-אתי גן  נכון

לא את ולא אני, אלא מישהו מהציבור0 מישהו שביקש  :עמירם מילר

 מחכה0 

0  אל:-אתי גן  נכון

בוודאי  שתהיה הכרעה מסוימת בעניינו0 נכון? זה הכל0 :עמירם מילר

  00שאנחנו ערים0

אז אבל עובדה שאתם חצי שנה לא מכנסים את המליאה0  :גיא בן גל

בזה שאתם במזיד או במתכוון או  איך אתם ערים לזה?

זה שאתה מודע לזה זה ברשלנות לא מכנסים את המליאה0 

 איך אתה פותר את הבעיה?יופי עמירם, זה חצי מהבעיה0 

 טוב, תודה רבה0  :צביקה צרפתי

 תם עוד יושבים פה בשתיקה0 תתביישו כולכם0 000 וא :לוי אהוד יובל

 תודה0  :צביקה צרפתי

הנה,  אתם מסרבים לקבוע לוחות זמנים לכינוס המליאה? :גיא בן גל

חברי קואליציה שואלים את השאלה הזאת0 מה הבעיה? 

  יום? .3אורן, אתה מתנגד שהמליאה תתכנס תוך 

0  אורן כהן: 0 0  נראה לי

 ? -שלי, יש לך :גיא בן גל

 אבל יש מליאה כבר0  יהודה בן חמו:
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   מתי? :גיא בן גל

 אני חושב אפילו פחות מחודש0 יהודה בן חמו:

  אולי תשלח מישהו מהצוות הרחב שלך לבדוק מתי? :גיא בן גל

 פחות מחודש0 יהודה בן חמו:

 אז יש לך בעיה שתתקבל החלטה?  :גיא בן גל

ד חודש יהיה0 פחות אתה יודע מה, אני מבטיח לך שע יהודה בן חמו:

 מחודש0 

 אז הנה, תקבל את זה0 אני אצביע בעד זה גם0  :גיא בן גל

 )מדברים ביחד( 

פחות מחודש יום0  .3פחות מחודש לפי המילון שלי זה תוך  :גיא בן גל

אתם יכולים להגיד אפילו יום0  .3זה הגדרה דומה לתוך 

  'אחרי החגים'0

 סעיף הבא0  :צביקה צרפתי

 אז החלטנו, לא, רק תחדד מה ההחלטה?  :גיא בן גל

 ימי עבודה תכונס המליאה0  .3תוך  :צביקה צרפתי

 וידונו בה כל הנושאים,  אל:-אתי גן

 כל הנושאים0  :גיא בן גל

 כל הנושאים שעומדים0  אל:-אתי גן

 מה שיש0 :צביקה צרפתי

 אני יודע0  1 :עמירם מילר

0 אל:-אתי גן  שלי

להעביר הנושא בדבר הצבת אנטנות מעל בתי מחליטים  :411 מס' החלטה

 ספר לדיון במליאה לתכנון ובניה.
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 .בקשה להקצאת קרקע -מלב"י  .1

 

 הסעיף הבא מלב"י0 אשל ארמוני, מנכ"ל העירייה, בבקשה0  :צביקה צרפתי

 מאושר0 מאושר0 אנחנו יכולים ללכת0  :שמעון פרץ

  שמעון, יש משהו שאתה לא מוכן לאשר? :גיא בן גל

 אין דבר כזה0 אם זה עלה לדיון, זה בשביל לאשר0  :שמעון פרץ

כולכם מכירים את העמותה ואת פועלה ואת מיקומה0 היא  :אשל ארמוני

 5לתקופה של  יושבת על קרקע שהוקצתה לה ע"י העירייה

השנים האלה פגו כבר בשנה שעברה, והנושא הגיע  5שנים0 

 את ההקצאה0 אליי לוועדת הקצאות על מנת לאשר מחדש 

קום, יצאתי לשם, ראיתי את ביקשתי לבחון את המאני  

המקום0 ומיד אחרי זה התחילו להגיע גם לאוזניי טענות על 

התנהלות מלב"י0 הטענות הגיעו גם מכיוון של תושבים 

הגון0 היו כאלה שהתלוננו שלקחו שהתלוננו על יחס לא 

י0 להם כסף0 זה שמועות0 זה לא אנשים שבאו וישבו אצל

 היתה גם כתבה בעיתון0 

 יש דו"חות ביקורת0  :גיא בן גל

 רגע0  :אשל ארמוני

 אני לא מאמין שאתה אומר את זה, אדוני המנכ"ל0  :לוי אהוד יובל

 סליחה, לא להפריע למנכ"ל0 :צביקה צרפתי

0 :אשל ארמוני  אני מבקש שלא תפריע לי

 מה שאתה אומר זה ביזיון0  :לוי אהוד יובל

מה שאני אומר, אלה בסדר, אז תגיב על זה אחר כך0  :אשל ארמוני

הטענות שהגיעו אליי0 הגיעו אליי גם טענות מהכיוון של 

בית הספר שם, מפתן, שמלב"י משתמשים בשטחים שלהם, 

0 ומכיוון שכל הדברים האלה הגיעו  סגרו להם ברז וכו'
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לאוזניי, ורציתי לבדוק אותם בצורה שהיא צורה מהימנה, 

ממבקר העירייה שיערוך בדיקה0 ועד שלא יהיו  אני ביקשתי

להגיע לישיבת תוצאות הבדיקה לא הרגשתי מספיק מוכן 

מכיוון המועצה ולהמליץ על הקצאה או על אי הקצאה0 

 -שלכל אחד מהדברים האלו יש משמעות0 אי הקצאה 

המשמעות שהם צריכים לפנות את המקום0 המשמעות היא 

 שירות שהוא בסך הכל, 

 איזה מקום? יש להם כמה מקומות0  :לוי בלאהוד יו

הם יצטרכו לפנות את אני באמת מבקש להמשיך בסקירה0  :אשל ארמוני

ושירות שהוא בסך הכל שירות שדי הרבה אנשים  0המקום

פגשתי הרבה אנשים נזקקים, בסך הכל  משתמשים בו,

מקבלים שם ריהוט, מקבלים שם דברים נוספים, ובסך הכל 

שירות חשוב לתושבי כפר סבא0 אז יש  השירות הזה הוא

 לכך משמעות0

נערכה בדיקה ע"י המבקר, שהועברה לוועדת הביקורת0 אני  

עשתה בדיקה יכול להגיד לכם שממצאי הבדיקה שנעשו, ונ

יודע לעשות0 זו לא חקירת משטרה וגם לא היה  כמו שמבקר 

עילה לבצע חקירת משטרה או להגשת תלונה במשטרה0 

מאוד גם בהאשמות כאלו ואחרות, וצריך גם וצריך להיזהר 

יש אישור ניהול תקין ע"י לבוא ולומר שלעמותה הזאת 

 רשם העמותות, ונעשתה בדיקה ע"י המבקר0

עוד המבקר מצא ממצאים, כפי שמוצאים ממצאים ב 

מקומות שנעשות בדיקות0 יש דברים שצריך לשפר, אבל לא 

על שחיתות0 היו ממצאים פליליים ולא היו ממצאים שהראו 

מכיוון שכך ומכיוון שדו"ח הביקורת הזה יידון בוועדת 

, ואתם תראו הוא כבר הוגש אז כבר ראיתם את הביקורת
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כן להקצות,  ועדת ההקצאותהמלצתי בווכך זה0 אני סברתי 

 אבל להקצות רק לשנה0 

ובמהלך השנה הזאת להמשיך את הפיקוח ולמצוא דרך  

יודעים לבצע פיקוח אפקט , כאשר במקביל       יבישאנחנו 

, אני חושב שזה אזור שהוא לא מתאים למקום long run-ב

ליד בית ש, "חיהכמו מלב"י, אני חושב שזה מיקום, רחוב 

ספר סולד0 זה מיקום מאוד מרכזי בעיר, הוא לא מתאים 

נגיש לציבור לדעתי למחסנים0  מצד שני, הוא מקום מאוד 

ע לשם0 לכן יש פה שלא תמיד יש לו רכב והוא יכול להגי

  התלבטות0

כך או כך בנקודת הזמן הזו ההמלצה שלי אליכם זה לאשר  

0 במהלך השנה הזאת להמשיך את את ההקצאה לשנה נוספת

ואם אנחנו נצליח למצוא מקום יותר הפיקוח על המקום, 

יותר טוב על המיקום, אז נדון בלהעביר את  טוב שעונה

לטה של הקצאה מלב"י למקום אחר0 בכל מקרה, כל הח

, כך יום .6ה של אכתוב בה שניתן גם לבטל אותה בהתר

אז תמיד אפשר לחזור  ,בסדרשאם יסתבר לנו שמשהו לא 

 זה הכל0 לפה ולבטל אותה0 

אני רוצה להעיר בבקשה הערה אחת, שאני חושב שאני  :עמירם מילר

רואה במפעל הזה מפעל מבורך0 גם לי יש הערות 

שום קשר לדו"ח הביקורת שלא  והסתייגויות שונות, בלי

יום לא מספיק ואי אפשר  .6-ראיתי אותו0 אבל אני חושב ש

יום  .9תור את הבעיות0 אני מציע יום להתארגן ולפ .6תוך 

 התראה מראש0 

 ממתי ההקצאה?  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

0 הסידור יום הוא סטנדרטי לכל עמותה .6-העניין של ה :גיא בן גל
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יום הוא  .6-ת עליו הוא של השנה0 ההאד הוקי שדיבר

 סטנדרטי לכל גוף עד כמה שאני יודע0 

 כמתקן, אבל לא,  :עמירם מילר

 )מדברים ביחד( 

  יום זה סטנדרטי לכולם? .6-איפה איילה זיו? איילה, ה :גיא בן גל

 רשום פה שזו הקצאה לשנה בלבד0  ד"ר אמיר גבע:

0  :עמירם מילר 0 0  אם יצטרכו להאריך נבוא 

0 :גיא בן גל  אוקי

 ממתי עד מתי ההקצאה? בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

מאחר והיתה התייחסות לעניין ועדת הביקורת, אז אני  :גיא בן גל

באמת רוצה רק להזכיר, הדו"ח הזה באמת הוצג בפני חברי 

ועדת ביקורת ואנחנו עדיין לא דנו בו0 אני רוצה רק להזכיר 

זה משהו שכולכם כן שנים,  4לאלה שלא זוכרים, שלפני 

אמורים לראות, היה דו"ח נוסף על עמותת מלב"י0  הייתם

ואותו מבקר שכתב את הדו"ח ההוא יושב פה, ואותו מבקר 

ואולי אליעזר ירצה גם שכתב את הדו"ח הזה יושב פה0 

  בממצאים0 לשתף אתכם

 בהכירי את שניהם יש גם תיאום ביניהם0  יהודה בן חמו:

אני גם ד להיות שיש אפילו קורלציה ביניהם, כן0 יכול מאו :גיא בן גל

פחות משנתיים, עמיתתי ואני יכול להגיד לכם שלפני קצת 

אל ביקרנו שם0 כי אותן שמועות בעייתיות הגיעו גם -אתי גן

לאוזנינו0 ואותה כתבה שפורסמה חשפה ממצאים מאוד 

ואני חייב להודות שאחרי ביקור במקום, קשים על פניו0 

נגיד לא האנחנו  תרשמנו שהמקום הזה מתנהל, איך 

בעדינות, מאחר וכן יש להם ניהול תקין של רשם העמותות, 

שבתור יו"ר עמותה לשעבר אני יכול להגיד לכם מה שווה 
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זה לא שווה יותר מדי חוץ מהדף שעליו הניהול התקין הזה0 

 רשום הניהול התקין לצרכים בירוקרטים0 

הול תקין הוא אוטומטית לא, לא אמרתי שכל מי שיש לו ני 

אני ולכן כן בסדר או לא בסדר0 אבל יותר מדי זה לא שווה0 

חושב שגם אם אין את ההצדקה לבוא ולשלול מהם כרגע 

את ההקצאה, אני חושב שזה רציונאל נכון לבוא ולתת את 

 ההקצאה0 

אפילו מקצה לחצי שנה בתור איזשהו איתות0 אני הייתי  

א ואדקדק פה על העניין0 אבל אתה רוצה שנה? אני לא אבו

אני מאמין שאחרי שוועדת הביקורת תקיים דיון מעמיק 

יותר בממצאים של הדו"ח, יכול להיות שאנחנו נבוא עם 

המלצות יותר קונקרטיות לשולחן הזה, כדי להגיד אם כן 

 אין0 יש הצדקה או 

שאלת המיקום היא לא נוגעת וכמה העמותה הזאת עושה  

ת ההצדקה הציבורית שלה, החברתית או לא עושה מבחינ

שלה עבודה טובה, זה משהו שצריך להיבדק0 זה שזה נורא 

יפה ונחמד וחברתי וטוב שיש גוף שעושה את זה, זה מצוין0 

אבל יש כאן כנראה גוף שכבר פעמיים היה מושא לביקורת 

לא בכדי, ונמצאו בו ליקויים0 וצריך לחשוב לא כל גורם 

ל קרקע ללא תמורה בעיריית כפר זכאי לצורך העניין לקב

 סבא0 

מאוד -וגוף שיש בו מעידות, אפילו אם הן לא מאוד 

קיצוניות, צריך לחשוב מאוד אם הוא זכאי להמשיך לקבל 

את התנאים האלה0 ויש להניח שגם אם העמותה הזאת 

גוף אחר ייכנס בנעליה0 תישלל ממנה האפשרות הזאת, אולי 

צאה יותר דרקונית של או שעצם העובדה שהיא מקבלת הק
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רק חצי שנה, וזה סוג של כרטיס צהוב או אדום שאתה 

מוציא לה, זה יגרום לה להרהר במעשיה ולבדוק את 

 הציציות של עצמה הרבה יותר טוב0 

אני רוצה להגיד שאין ספק שעיר צריכה עמותה כמו מלב"י,  אל:-אתי גן

ומשום מה כולם יודעים מה זה צריך להיות מלב"י0 דרך 

אגב, זו עמותה ארצית0 היא לא רק כפר סבאית, היא 

עמותה ארצית0 והפעילות צריכה להיות מאוד מבורכת 

 ומאוד עוזרת0 

לא לחינם הלכנו כי באמת היו כשהלכנו לבקר עם גיא,  

0 אני רוצה להגיד, אנחנו לא הוצאנו דו"ח הרבה תלונות

 ביקורת אבל נדמה לי שאחרי זה זה היה, 

 היה הטריגר שגרם לנו, זה  :גיא בן גל

  הטריגר של לעשות ביקורת0 אל:-אתי גן

בכלל הובאו לידי העמותה? סליחה רגע אתי, הממצאים  :יאיר אברהם

 נמסרו לעמותה? 

 כן, כן בטח0  :אשל ארמוני

כנראה שכן0 אני רוצה להבהיר רק דבר אחד, שיש שני  אל:-אתי גן

ו 5שנים או  4דו"חות באמת0 אחד לפני  אחד עכשיו0 שנים, 

לפני הישיבה המבקר שהממצאים האלה לא ואמר לי 

 הועברו לרשם העמותות0 ואני חושבת שהעירייה,

 הקודם0  :אשל ארמוני

 גם זה וגם הקודם0  אל:-אתי גן

 לא, זה לא יכול עוד לעבור0  :אשל ארמוני

אוקי0 אבל לפחות הקודם שהממצאים היו לא בדיוק קלים,  אל:-אתי גן

זה צריך לעבור לרשם העמותות0 כאשר אתה אני חושבת ש

תגיד אומר אני נותן הקצאה לעוד שנה ואני אעשה פיקוח, 
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איזה פיקוח0 מה? כי גם קודם אמרו יהיה פיקוח ואין 

 פיקוח, ואני אתן לך שתי דוגמאות0 

 יכול להיות שאני מעדיף שהפיקוח,  :אשל ארמוני

יז ותגיד בדיוק0 אני אגיד לך מה זה פיקוח, לא, תכר אל:-אתי גן

כשאתה אומר משהו ואתה מתכוון כי אתה רוצה שבעיר הזו 

תהיה עמותה כמו מלב"י שתיתן שירות באמת לנזקקים0 

אני אתן שתי דוגמאות מהשנה האחרונה0 אני הפניתי לאגף 

מה  מאוד קשים0-הרווחה שני מקרים מאוד קשים0 מאוד

צריך דלתות, והמקרה השני היה  3שהיו צריכים זה ארון 

 כי היה גם תינוק והכל0מכונת כביסה0 

הלכתי באמת שני מקרים קשים מאוד0 מה שאני ידעתי כי  

לבתים וראיתי באיזה מצב זה0 שלחתי אותם לרווחה, כי מי 

ללא  Y,Xאני0 שלחתי לרווחה0 הרווחה כתבו פתק 'נא לתת 

תמורה'0 הגיעה אישה אחת באמת קשת יום למקום ואומר 

תק הזה לא מעניין אותי, תשלמי0 אני פלה המנהל שם 'ה

מוכן לעשות לך הנחה'0 סליחה? היא מופיעה עם פתק מאגף 

  הרווחה0

 תימני לא נותן בלי כסף0 אין דבר כזה0  :שמעון פרץ

אתה רואה, בניגוד לך אני לא מדברת, לא מעניין אותי  אל:-אתי גן

זה המקרה0 זה גם לא בצחוק0 אני זה לא משנה0 תימני, 

אוהבת בדיחות0 על מקרים כאלה אני לא צוחקת ולא מאוד 

אני מודה, חזרתי לרווחה הקמתי צעקה, עושה בדיחות0 

צלצלו אליו, אמרו לו 'תשמע' ואז הוא נתן0 אז בבקשה0 

ואני מבקשת שתעבירו את זה ללי פיקוח איך עושים0 כ

 לרשם העמותות0 

 יאיר, בבקשה0  :צביקה צרפתי
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שוטה בהמשך לדברים של אתי0 אם יש יש לי בקשה פ :יאיר אברהם

ממצאים ויש ביקורת, דו"ח ביקורת מסודר, והממצאים 

פחות או יותר גם בדו"ח שנים חזרו  4שהתגלו לפני 

הביקורת האחרון, מלב"י מתבקש לתקן את הליקויים 

 האלה בפרק הזמן הזה שניתנת לו הארכה של ההקצאה0 

 ת הביקורת0 אבל זה רק אחרי הדיון בוועד :צביקה צרפתי

 על זה יהיה הפיקוח0 יהודה בן חמו:

0 וזה מותנה בתיקון 0בסדר גמור0 אז אם המועצה  :יאיר אברהם 0

 ברור, הליקויים האלה, זה 

  תודה0 עוד התייחסויות? :צביקה צרפתי

 לתקן את הליקויים, זה ליקויים ברורים0 זה הכל0  :יאיר אברהם

מח על מה שאמר גיא ועל מה אני שתרשו לי בבקשה0  :לוי אהוד יובל

עייף אתכם ולחזור0 אבל שאמרה אתי, אז אני אשתדל לא ל

או נזקקים  נגיד בתכלס, ששלחתי או ניסיתי להפנות עולים

שאמרה אתי גם אחרים, קיבלתי מהם צחוק פרוע0 וכמו 

פתק לא עוזר0 אז עם כל הכבוד, הרעיון של גמילות חסדים 

000, הוא לא מתמ מש0 דו"ח המבקר בעמותה הזאת לא 

 הראשון, דו"ח המבקר השני, תודה רבה0 זה לא מתממש0 

0  :גיא בן גל יש שם דפוסי התנהלות של עסק יותר מאשר של גוף חברתי

 זה הבעיה0

עדיין יש לנו מבקר, בעסק גיא, מבלי לצטט את ממצאי ה :לוי אהוד יובל

עוד מספר ימים לחיסיון, אז המועד שלו פג, אבל אין שם 

0 ואם האישור ות של עסק של ניהול כספים שנדרשהתנהל

לניהול תקין יתקבל, יכול להיות שיתקבל לעמותה הארצית, 

לאו דווקא לסניף המקומי0 אבל ביקשתי מהמנכ"ל שקודם 

מחזיק הגוף הזה, מלב"י  כל ייתן תשובות כמה מקומות
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 בכפר סבא0 

למיטב ידיעתי, בדיקה שעשינו עם ועדת החינוך בכנסת גם  

 אני אשמח לדעת שאני טועה0  בית ספר ארן יש להם מתקן0ב

 מה פתאום0  אל:-אתי גן

 )מדברים ביחד( 

 יש, הוא צודק0  יהודה בן חמו:

 מה, בארן?  אל:-אתי גן

  כן0 יהודה בן חמו:

את המתקן שאתם מדברים עליו, אם הוא ברחוב החי"ש,  :לוי אהוד יובל

ראשון0 דבר שני,  דבר -אני לא מתחייב, אני ביקשתי לברר 

 שאלתי את המנכ"ל איך השיקולים להעניק את המקום הזה

ואיך הם בהתייחס לדו"חות של המבקר0 הייתי מאוד שמח 

של הדיון של ועדת הקצאות, ולראות לקבל את הפרוטוקול 

  אם דנתם בנושא0 

 אם היית פותח, הפרוטוקול מצורף, תקרא0  :צביקה צרפתי

לא קיבלתי אותו0 סליחה, עם כל הכבוד אני רוצה עד היום  :לוי אהוד יובל

 לקבל את הפרוטוקול0 

 זה הפרוטוקול0  :צביקה צרפתי

 לפני הישיבה זה לא נשלח0  :גיא בן גל

 טוב, תודה רבה0  :צביקה צרפתי

דקות, יש לי זמן0 סליחה, אדוני ימתין  1עברו רגע, לא, לא,  :לוי אהוד יובל

כוונה, יש מתנדבים, יש  ואני אומר דבר כזה, יש בכבוד0

גמילות החסדים אנשים שמוכנים לקחת את הנושא הזה של 

הזאת בהתנדבות0 היו הרבה שעשו בהתנדבות והסתלקו 

שזה לא היה לטעמם0 הם הביאו לעיתונות קשים משם כ

בשעה מאוד0 עכשיו אני רוצה להזכיר לחברי אורן כהן, 
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אית, שעמותה אחרת השתמשה בקרקע עירונית בחווה החקל

ובהמלצת יו"ר אדם לקח כספים, סליחה בהמלצת רואה 

החשבון שלו הוא הוציא כספים שהיו מגיעים לו, ומותרים 

לו, בצורה שלא נראתה למועצה0 באה המועצה ואמרה 

 בהצעה שהעלה אורן כהן, 

 ועדת ביקורת0  אורן כהן:

 לוועדת ביקורת0 בניגוד  :לוי אהוד יובל

0  אורן כהן:  לא נכון

 בניגוד לוועדת ביקורת0  :לוי יובל אהוד

 כרגיל, אתה מטעה0  אורן כהן:

בניגוד לוועדת ביקורת דבר במקומך0 אתה תגיד עד מחר0  :לוי אהוד יובל

שהמליצה המלצה הרבה יותר רגועה, בא אדון אורן כהן 

ואמר, אוי ואבוי, בן אדם שעושה דברים כאלה בקרקע 

החשבון שלו אמר0  ציבורית ולוקח לכיסו, אפילו אם רואה

אני מזכיר לך את דבריך, ואז בואו תראו מה אתם אדוני, 

יוצא לכם, ואתם מקצים עושים פה0 דו"ח אחרי דו"ח 

 מחדש0 

 אפשר פה אחד?  :צביקה צרפתי

למה לא0 אדוני יקשיב בשקט ולא יתפרץ0 ההתפרצויות שלו  :לוי אהוד יובל

לו עוד  יושבים פה חברי מועצה, מקצים000 במקום אחר0 

פעם שטח ולא אומרים, למה לאדון יזהר אמרתם צא משטח 

עירוני, ולאדון הזה אתם נותנים, והכספים שאצלו זורמים 

כמים ולא מגיעים בצורה מסודרת0 למה אתם לא הגונים 

מספיק להגיד בגזירה שווה, שבן אדם עשה לפי עצת רואה 

 חשבון ובן אדם אחר עשה בדבר ששום רואה חשבון, 

 כאילו אתה מאשים את האנשים שם בגניבה?  :ה צרפתיצביק
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0 עו"ד איתן צנעני:  איפה כספים זורמים כמים? לא הבנתי

 אתה מאשים אותם בגניבה? יהודה בן חמו:

 יובל, תענה0  עו"ד איתן צנעני:

 )מדברים ביחד(  

 אתה מאשים אותם בגניבה?  יהודה בן חמו:

 תענה, למה התכוונת0  ים?איפה כספים זורמים כמ עו"ד איתן צנעני:

 ן0 אתה מאשים אותם בגניבה, אני מבי יהודה בן חמו:

אני שאלתי אם אתה מאשים אותם0 אני לא האשמתי אותם0  :לוי אהוד יובל

 קראת את דו"ח המבקר0

 תסביר את דבריך0  עו"ד איתן צנעני:

אני שאלתי את המנכ"ל אם הוא קרא את דו"ח המבקר0  :לוי אהוד יובל

 ?000תםלמה א

  טוב, תודה0 אפשר לאשר פה אחד את ההצעה לשנה? :צביקה צרפתי

 לא, לא0  :לוי אהוד יובל

יעקב, שלי, אורן, מי בעד לשנה? אתי, אמיר, גיא, ארנון,  :צביקה צרפתי

צביקה, יהודה, עמירם, יאיר, אמיר, איתן, שמעון, איציק0 

 יובל0 תודה0 הישיבה נעולה0 תודה0 נגד? 

 צביקה, אני נמנע0  :ישד"ר בוקי צ'

 נמנע בוקי0 הישיבה נעולה0 :צביקה צרפתי

מחליטים לאשר הקצאת קרקע לעמותת מלב"י שמספרה  :414 מס' החלטה

, רח' החי"ש, /7חלקה  412/מבנה וחצר, גוש  50-115190-7

 לתקופה של שנה, למטרת מרכז אביזרי יד שנייה לנזקקים.
 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 בן חמו יהודה 
 ראש העיר 
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 71671672ריכוז החלטות מועצה מיום 
 
 
 

מחליטים להעביר הנושא בדבר הצבת אנטנות מעל בתי  :411 מס' החלטה

 ספר לדיון במליאה לתכנון ובניה.
 

מחליטים לאשר הקצאת קרקע לעמותת מלב"י שמספרה  :414 מס' החלטה

החי"ש, , רח' /7חלקה  412/מבנה וחצר, גוש  50-115190-7

 לתקופה של שנה, למטרת מרכז אביזרי יד שנייה לנזקקים.

 
 


