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 1.0.1118 -מן המניין  שיבת מועצהי

 

 :דר היוםסעל 

 :שאילתות .1

 2קיונהיסטנדרטים חדשים בטיפוח העיר ונשאילתא בנושא  א2

 2 עלות חוגים במתקני העירייה ע"י קבלניםשאילתא בנושא  ב2

 

 :הצעות לסדר .1

 2שיתוף הציבור בהחלטה על הקמת מבני ציבור  -הצעה לסדר  2א

 

 2הצגת הנושא והצעת החלטה -חזיתות ברח' ויצמן שיפוץ  12
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 מאי2 ישיבת המועצה מן המניין לחודש  :צביקה צרפתי

  אתה חייב להביא להצעת החלטה, לעיין בה2  :לוי אהוד יובל

 שאילתות2  :צביקה צרפתי

פה: "הצגת נושא בהצעת החלטה", אתה לא יכול כתוב  :לוי אהוד יובל

 להביא את זה, 

 

 שאילתות. .1

 

סטנדרטים חדשים בטיפוח העיר בנושא  גיא בן גלשאילתא של  א.

   .12618618 -הוגשה ב  ,קיונהיונ

 

נקדם שדרוג של מספר רחובות מרכזיים לשדרות, ובכך " 

 נשנה כליל את חזותם וצביונם2 ננהיג סטנדרטים בטיפוח

ניצור כלים כגון תמריצים לשיפוץ ושיפור  העיר ונקיונה2 

חזות בניינים וגינון חצרות בתים2 תכנית תגמול לעובדי 

הניקיון ומנהלי אגף חזות העיר, לפיה ייבחרו עובדים 

מצטיינים ויתוגמלו על פי תוצאות עבודתם2 במקביל נגבש 

 תכנית דומה בין סוחרי העיר, שיזכו להנחות בארנונה עבור

יצירת סביבה נקיה בסמיכות לעסקיהם2 העירייה תיזום 

ותתמוך במבצעי פינוי של בניינים ישנים בכל העיר, ובניה 

 של חדשים במקומם2 

מתוך חוברת קמפיין הבחירות של יהודה בן חמו לראשות  

 (02)עמוד  551.העיר בשנת 

 :לאור האמור לעיל רצוני לשאול 

ות על פי הבטחת מהם הרחובות המרכזיים שהפכו לשדר 12

 ?551.הבחירות משנת 
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שאושר בשנת ₪  מיליון  0במסגרת הקצאת תב"ר בסך  2.

על ידי מועצת העיר במטרה לשמש ה כהלוואה  552.

לצורך סיוע לבתים משותפים לשיפוץ חזיתות הבתים, 

מה היקף הבתים ששופצו ומה היקף התב"ר שנוצל עד 

 כה?

עירייה כפי האם יושמה תכנית לתגמול עובדי הניקיון ב 12

 שהובטח?

 האם גובשה תכנית דומה בין סוחרי העיר?  42

האם קיימים בתי עסק בכפר סבא הזוכים להנחה  02

 בארנונה עבור יצירה סביבה נקיה בסמיכות לעסקיהם?

62  ) למעט תכנית פינוי בינוי ברחוב ששת הימים )מצלאוי

האם קודמו ואושרו תכניות פינוי בינוי נוספות בעשור 

 האחרון?"

 

 :בת ראש העירתשו 

רח' הרצל שודרג כשדרה לפני למעלה משנה2 בקרוב  2 1

תבנה טיילת בשיכון עליה )מה שמכונה כתעלת ניקוז(2 

2 בנוסף, במחצית BRT –רח' ויצמן ישודר במסגרת ה 

השניה של השנה נצא לבחירת פרטי רחוב ושפת עיר על 

מנת לשדרג את חזות המרחב הציבורי הן ברמת 

, ריהוט הרחוב, פרטי הביצוע של השילוט העירוני

2 ' וכו וכן ישודרג שדרת  הרחובות, הוספת עצים ונטיעות 

 כצנלסון בין ויצמן לכרמל דב הוז2 

 לא כתוב2 :אהוד יובל לוי

 אני מוסיף, זה פשוט נשמט2 :צביקה צרפתי
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 לא נעשה שימוש בתב"ר2 2.

 עובדי הנקיון הם עובדי קבלן ואינם עובדי עירייה2 2 1

 2לא 2 4

לא קיים בית עסק הזוכה להנחה מארנונה עבור יצירת  2 0

סבא -סביבה נקיה בסמיכות לעסקיהם2 העסקים בכפר

מחוייבים ע"פ הדין ואינם זכאים להנחה שאינה 

 מאושרת ע"פ הדין2

מהווה מתן אפשרות לפינוי  13לתמ"א  1אישור תיקון  62

בינוי בזעיר אנפין בחלקים נרחבים בעיר2 לאור שינוי 

החלטות מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי ב

והשיכון לעניין הקצאת קרקע לפרוייקטים של פינוי 

בינוי וקידום הכרזות על מתחמים להתחדשות עירונית 

ופינוי בינוי אנו בוחנים את הנושא בשכונת תקומה 

  וביוספטל בשלב ראשון2

 שאלת ההמשך שלי, בישיבה שעברה העליתי את העובדה :גיא בן גל

למה השאילתא הזאת לא נדונה2 היום אני מבין שקיבלתי 

את התשובה באמצעות המצגת שנמצאת פה מאחוריי, 

שכנראה רציתם עוד זמן להתכונן אליה2 מאוד מחמיא לי 

אגב, שנושא שאני מעלה לסדר היום גורם מוטיבציה 

 לעירייה להציג פעילות או לייצר פעילות2 

שיש מאיפה2 אבל בכל זאת זה אומר יש מאין, כי אני מניח  

: האם .-באופן קונקרטי שאלת ההמשך שלי, שאלתי ב

מיליון שקל, האם הוא מומש,  0של  552.-התב"ר שאושר ב

שכל המטרה שלו היתה לבתים משותפים שפונים לעירייה 

שיקבלו בעצם הלוואת מענק2 אני מבין שלא2 זה לא מציף 

התב"ר הזה אצלכם, יהודה, איזשהו רצון אולי להביא את 
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 המשותפים? לפרסם אתבצורה טובה יותר לידיעת הוועדים 

מיליון שקל, ואתם  0בכל זאת המועצה פה אישרה  זה?

222 שקל מזה עד עכשיו2  מודעים שלא 

 תודה2  :צביקה צרפתי

 זה לא מהווה חומר למחשבה? :גיא בן גל

יתות, אנחנו נמצאים בסעיף הרביעי על סדר היום, שיפוץ חז :צביקה צרפתי

 2 1סעיף 

 ? 1השאלה הזאת תידון בהרחבה בסעיף  :גיא בן גל

 אתה קורא אבל את סדר היום, בניגוד לאחרים אתה קורא2  יהודה בן חמו:

שאני נוטה להניח שסדר היום הוא  אני התייחסתי לעובדה :גיא בן גל

 ביחס ישיר לשאילתא2 

 אמרנו סעיף בנפרד2  יהודה בן חמו:

 אגב, זה לא ביחס לשאילתא2 דרך  :צביקה צרפתי

 אז הייתי צריך להגיש הצעה לסדר אני רואה2  :גיא בן גל

 אבל זה רק בגלל שזה אתה2  יהודה בן חמו:

 מעולה, אני שמח2  :גיא בן גל

 

עלות חוגים לילדים במתקני בנושא  אהוד יובל לוישאילתא של  ב.

 .11610618-, הוגשה בהעירייה ע"י קבלנים והעירייה

 

רים רבים מתמודדים עם עלויות חוגים מהיקרים באזור הו" 

, למרות שהם נערכים  05.השרון, כ  ש"ח לילד לחודש 

ויותר ממחירים מקבילים  במתקני העירייה, ומחירם כפול 

 בישובים אחרים, בשרון ובארץ2

מארגני החוגים מציינים לא אחת כי העלות הגבוהה של  

ה" או דמים השתתפות בחוג היא תוצאה של "שכר דיר
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אחרים שגובה העירייה בשמות שונים2 העלות היקרה 

מרתיעה הורים רבים מחד ומארגנים מאידך וכתוצאה היצע 

 החוגים פוחת ועלותם מתייקרת2

עיריית כפר סבא ידעה להפחית עלות שימוש במתקניה  

לחוגים שבחרה מסיבות שונות2 סיבות אלה לא הפכו 

ל2 כך למשל חוג לקריטריונים שווים ומפורסמים לכ

ריקודים מסוים זכה להפחתת תעריפים וחידוש חוזה זול 

יותר ואחרים שילמו מחיר מלא שהבריח מפעילים 

 כישרוניים2 

ילדים לשני חוגים כל אחד, שלמו  1הורים שרוצים לשלוח  

 כאלף וחמש מאות ש"ח לחודש2

 :שאלותי 

לפי איזה שיקולים ניקבעים עלויות הנגבות ממפעילי   12

 חוגים לילדים בעיר?

 האם הקריטריונים זהים לכולם?   2.

 כמה גובה העירייה מכל החוגים בעיר בסך הכל?    12

, ספורט, תרבות, .51.,515.)נא פרט לפי שנה ולפי ענף, 

  2אחר(

מדוע עיריית כפר סבא גובה סכומים אלה ולא חצי    42

 מהם או כלום בכלל?

מוש בבתי ספר לחוגי מה הנזק לקופת העירייה אם השי 02

 ילדים ינתן בסכומים סימליים, או חינם בכלל?

לאיזה מפעילים ניתנים הקלות בעלות החוגים או    62

 הפעילויות בכלל ולפי איזה קריטריונים? 

נא פרט שמות החוגים , מפעיליהם, היקף כספי 

 וקריטריונים2 
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היכן עורכים תושבי השכונות הירוקות חוגים    72

 לילדיהם?

מה המחיר הניגבה ממפעילי החוגים בשכונות הירוקות    32

 "ומה הקריטריונים לקביעת המחירים?

 

 :תשובת ראש העיר 

1 2 " , חלקם הגדול של החוגים המופעלים בבתי התלמיד 

במרכזי התרבות ובבתי הנוער מופעלים באמצעות 

עיריית כפר סבא והעליות נקבעים בצורה של תחשיב 

רות בהן מתקיימות פעילויות ובהשוואה לערים אח

2 חלקם של החוגים מופעלים באמצעות שוכרים,  דומות 

אלה משלמים לעירייה מחירים על בסיס טבלה תעריפי 

 שכירות2

הקריטריונים זהים לכולם, טבלה של תעריפי מתקנים  2 .

שבה מחושב תעריף לכול מתקן, המתבסס על קריטריון 

 קן ועוד2גודל המתקן, מיקום בעיר, איכות המת

אותם מפעלים שוכרים בחטיבת  להלן הכנסות מחוגים  2 1

, 210,555 - 515.הפנאי באגף לתרבות נוער וספורט : 

.511 - 1,130,555  ,  ₪.51. - 1,.12,555 ₪2 

 – 515.הכנסות שכ"ד משכירות בענף הספורט: בשנת 

   2₪ 170,555,. – .51.בשנת ₪   1,767,555

על פי טבלת תעריפים מוגדרים  גביית התמורה מתבצעת 2 4

2 העירייה נותנת שירותי תחזוקה לאולמות לכול מתקן

2 ' וכו  אלו בגין בלאי, ניקיון, ציוד 

במידה ולא תהיה הכנסה לא ניתן יהיה לספק את  2 0

 השרותים להם נזקקים השוכרים2 
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 אין הקלות, שכ"ד נקבע לפי שמאות2 2 6

ים בכול העיר, צורכים חוגתושבי השכונות הירוקות  2 7

ואולם  סבית ספר סורקי כמו במתקנים סמוכים,

מועדון הנוער לזרוס בעליה, וחוגי   הספורט הסמוך לו,

2 בשנה המתקיימים בבית הספר הירוק  בתי תלמיד

הקרובה יורחבו חוגי הספורט הנתנים לקיום במגרש 

חוץ, ולכשתסתיים בניית האולם יורחבו החוגים גם 

 באולם2

פר הירוק החוגים מתבצעים ע"י העירייה ואין בבית הס 2 3

מפעילי חוגים השוכרים מתקנים, להוציא צהרון 

  "שמחירי השכירות שלו זהים למקומות אחרים2

 

 איתן, מקובל שחבר מועצה שנולד לו בן מביא עוגה2 אורן כהן:

בתשובת ראש העיר נאמר שאין הקלות, שכר דירה נקבע לפי  :לוי אהוד יובל

תם לפי דעתי פוסחים על שתי נקודות שאני שמאות, וא

יש חוגים  -רוצה שתענו כי לא עניתם2 השאלה הראשונה 

2 שנתתם להם הקלות, למשל חוג הריקודים של גדי ביטון

לא  ידעתם להוציא חוזה חדש לפי המיטב הידוע לי2

התייחסתם לזה2 אם אתם אומרים לפי שמאות, אז אני 

 הייתי רוצה לדעת איזה שמאות2 

 תודה2  :צביקה צרפתי

 דבר שני, יש נושא של ארנונה,  :לוי אהוד יובל

 שאלה אחת2 :צביקה צרפתי

 שאלה אחת2  יהודה בן חמו:

 , אני אענה לך, 2אני אספור עד  :לוי אהוד יובל

 שאלה אחת2  יהודה בן חמו:
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ב :לוי אהוד יובל 22 שאלה אחת בסוף2  2-אני אענה לך   שאלות2

 המשך אחת יש לך2 שאלת  :צביקה צרפתי

, אני 2אני אהפוך את זה לשאלה אחת בסוף2 תספור עד  :לוי אהוד יובל

 אגמור לשאול, 

 שאלת2 שמת סימן שאלה על שאלה ראשונה ועכשיו,  :צביקה צרפתי

2 אני אהפוך את הכל לשאלה  :לוי אהוד יובל 22 222 סימן שאלה במקום, 

 אחת2 לחברי לא הפרעת לדבר, 

 לה אחת2 שאלת המשך אחת2 שא :צביקה צרפתי

 הסבלנות המינימאלית,  :לוי אהוד יובל

אתה אל תלמד אותנו סבלנות, אתה יודע, ממך באמת  :צביקה צרפתי

ללמוד סבלנות זה, בוא נשים את זה, לא נדון פה על ללמוד 

 ממי סבלנות2 

 הסבלנות תבוא בהתנצלות2  יהודה בן חמו:

 בהתנצלות שלך2  :לוי אהוד יובל

 בוא נראה2  ה בן חמו:יהוד

 שלי2 2שלך,  1 :לוי אהוד יובל

 בוא נראה2  יהודה בן חמו:

 איך הבטחתי לך2  :לוי אהוד יובל

 בוא נראה2  יהודה בן חמו:

 בוא נראה מי יתנצל2  :לוי אהוד יובל

2  יהודה בן חמו:  אתגרת אותי

, נמשיך הלאה :לוי אהוד יובל י'  ,  2 אתגרתי אותך? יופי, תגיע לכיתה ט'

 התשובות כפי שנענו אלה התשובות לשאילתא2  :צביקה צרפתי

סליחה, עוד לא שאלתי את השאלה2 מה לעשות, נתתי לך  :לוי אהוד יובל

 נקודה, 

שערי משפט לא לימדו אותך לשאול שאלה אחת בקצרה?  :צביקה צרפתי
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 עו"ד שמדבר בקצרה2 

 אתה כבר יודע מה לא לימדו אותי? :לוי אהוד יובל

 לא, אני שואל2  :צרפתי צביקה

 היית בשערי משפט?  :לוי אהוד יובל

 צביקה, עשה עמנו חסד222 משעמם אותנו הוויכוחים האלה2  :יאיר אברהם

אני זה מכללה222 אבל עם כל הכבוד, אתה עוד לא היית שם,  :לוי אהוד יובל

 בקושי שם, אז בוא,

 העניין, אין לי רצון להיות שם2  :צביקה צרפתי

 אבל תרשה לי לגמור את השאלה2 אני בטוח2  :לוי ובלאהוד י

לפי השאלה ששאלת, כפי שנענתה התשובה בשאילתא אלה  :צביקה צרפתי

 התשובות שיש לנו לשאילתות2 

 שאלתי אותך, :לוי אהוד יובל

 אז אני אומר אלו התשובות2  :צביקה צרפתי

עליה, סליחה, יש לי שאלת המשך2 אתה עוד לא ענית  :לוי אהוד יובל

 נושא של ארנונה,  -תמתין בסבלנות2 א' 

 זה כבר שתי שאלות2  -א'  :צביקה צרפתי

נו יאללה2 מה התשובה? ותגמור  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי שאלת על גד ביטון, אז 

 עניין2

 יש יו"ר, גברתי המצליפה הסיעתית,  :לוי אהוד יובל

מספיק עם הוויכוחים, ויאללה יובל, מספיק עם האגו  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

יאללה, יאללה, יש שאלה אחת המשך2 מספיק2 די2 די2 כמה 

 222 אפשר?

סליחה, הישיבה  סליחה, הקואליציה מפריעה לדבר2 :לוי אהוד יובל

 בנוכחותכם ממש תענוג גדול2 

 אה, ואיתך נהדר2  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 תעברי למקום שלך, בבקשה2  :לוי אהוד יובל
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 אל תגיד לי מה לעשות2 מי אתה?  בוזגלו:-עמרמי עו"ד שלי

 את רוצה שאני אשב שם?  :לוי אהוד יובל

יובל2 תעבור אם אתה רוצה2 אתה  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי אל תגיד לי מה לעשות, 

בבקשה2 תודה רבה2 יותר כל כך רוצה לשבת ליד צביקה, 

 נוח לי כאן2 

כמו שעניתי היא בגוף נענתה2 השאלה השאלה שנשאלה  :צביקה צרפתי

התשובות, יש גוף לשאלות שלך בשאילתות2 אלה התשובות2 

 אין לי תשובות אחרות2 

 

 הצעות לסדר.  .1

 

שיתוף הציבור בהחלטה על הקמת , בנושא גיא בן גלהצעה לסדר של  א.

 .מבני ציבור

 

 גיא, בבקשה, הצעה לסדר2  :צביקה צרפתי

ו :גיא בן גל את המוסד של  אתם לא מכבדיםאני אחרוג ממנהגי, מאחר 

ואתם בעצם יוצאים בהפגנתיות, לפחות נאומים בני דקה, 

אתה אדוני ראש העיר עשית את זה יותר פעם אחת בסוף 

 הישיבה, אתה לא מכבד את המוסד הזה2 

בלברך את הדובר החדש הלא רשמי של אני רוצה להתחיל  

מן עיריית כפר סבא, יהודה אני אשמח אם לא תפריע לי בז

שאני מדבר2 קוראים לו חזי ברזני, למי שלא יודע2 חזי 

בתקופה האחרונה מחליף את מערך הדוברות של עיריית 

כפר סבא2 דובר אישי של ראש העיר ומגיב בנושאים 

פוליטיים ואחרים, ומרהיב עוז בעשותו ע"י זה שהוא גם 

 משתלח בחברי המועצה וגם מחלק להם ציונים2 
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וי אישי שלך, אז אני פניתי למנכ"ל יהודה, מאחר וזה מינ 

ימים פניתי למנכ"ל בעניין  1וחזי בחר להגיב בעצמו2 לפני 

הזה2 אני מציע שאתה תקרא את העוזר האישי שלך לסדר, 

ותגיד לו שיש דבר שלגיטימי שהוא יעשה במסגרת התפקיד 

שלו כעוזר אישי, ויש דברים שהם חורגים הרבה מעבר 

 את שום השכל ואת הרציונאל,לגיטימציה2 ואם אין לו ל

 מה זה קשור להצעה לסדר?  יהודה בן חמו:

 זה לא קשור בכלל2  :גיא בן גל

2  :צביקה צרפתי  אתה על חשבון הזמן

כי הנושא אני מנצל פררוגטיבה שלצורך העניין אין לי,  :גיא בן גל

בעיניי הוא מספיק דחוף ומספיק בעייתי, ומאחר והאיש 

ון עליו, והוא אמנם עובד עירייה הזה הוא באמת, אתה אמ

אבל הוא כפוף לאשל כמו כל עובדי העירייה, אבל זו משרת 

אמון אישית שלך, אני חושב שכדאי שתזכיר לו מה הם 

 כללי המותר והאסור לגבי עוזר אישי2

ואם לא, אז אנחנו נמצא את עצמנו בסיטואציה הלא  

נותנים  נעימה, אבל המחייבת, להזכיר לו בעצמנו2 אז אנחנו

לכם הזדמנות בתור המעסיקים הישירים שלו לעשות את 

זה2 יש דוברת לעיריית כפר סבא, יש מערך דוברות לעיריית 

כפר סבא2 החזרתם את זה כתפקיד פנימי2 יש דוברת 

 שעברה מכרז חיצוני2 

חזי ברזני יכול להיות שיש לו כישורים אחרים, דוברות זה  

עדיף שיימנע מכך, מלי2 ולא התפקיד שלו באופן מעשי ופור

 ויפה שעה אחת קודם2 

 דקות להצעה לסדר2  3נותרו לי  

 רק שנייה, אני רוצה רק להוסיף לזה,  אל:-אתי גן
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גיא, זה המנכ"ל מאשר כל תגובה, למה רק חזי נושא  :לוי אהוד יובל

 באשמה? 

 זה על חשבון הזמן שלנו2  אל:-אתי גן

 גם המנכ"ל2   :לוי אהוד יובל

דרך אגב, הערת ביניים רק, ההצעה היא בשמו בלבד, לא  :צרפתי צביקה

 בשם הירוקים2 אבל יאללה, נו2 

לפני שנתיים הוא היה הצנזור, חזי ברזני, וזה המבקר  אל:-אתי גן

החדש לא יודע, אני העברתי מכתב אישי לראש העיר, 

שומות ותכתובות החליט חזי ברזני ועוקב אחרי כל התר

, ראש העיר2 והחליט שאת המכתב הזה שישנן בין המנכ"ל

הוא לא מעביר2 באותו רגע הפסקתי להעביר מכתבים לראש 

 העיר אישית, היות וזה צריך להיות הצנזור ב222

בכל מקרה, טוב שתתקנו את העניין2 הנה חזי, טוב שאתה  :גיא בן גל

 מגיע באיחור אמנם, אבל הרגע הזכרנו אותך, ולא לחיוב2 

 תמיד זה לחיוב2  חזי :צביקה צרפתי

אני אומר יכול להיות שיש לו תכונות חיוביות, אני נחשפתי  :גיא בן גל

לתכונות פחות חיוביות בימים האחרונים2 ואני חושב שאגב 

מאוד יכול להיות שאת חזי הכניסו לקלחת שהוא לא רצה 

בכלל להיות בה2 אז אם אז המצב, אז גם את זה אפשר 

 לתקן2

ישיבה תספר לנו גם על מה הנושא, אבל עכשיו בסוף ה יהודה בן חמו:

 בינתיים, 

נהדר2 אבל הנה, מנהל ישיבות המועצה שאתה מינית, סגן  :גיא בן גל

ראש העיר שלך וממלא המקום שלך הוא מנהל את הישיבה 

 ולא אתה2

 לא, אני אומר להתעדכן באיזה נושא אתה מדבר על זה2  יהודה בן חמו:
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יל לדבר2 אני יודע שלפעמים אתה לא לגמרי אני עכשיו אתח :גיא בן גל

קשוב למה שאני אומר, אבל אני בטוח שאתה תבין טוב 

 מאוד מה הנושא בעוד מספר רגעים ובמשפטים הבאים2 

הנושא הרשמי של ההצעה לסדר, אדוני ראש העיר, זה  

שיתוף ציבור בהחלטה על הקמת מבנה ציבור2 ואני חייב 

היה העובדה, שבזכות להודות שהטריגר להגשת ההצעה 

עמיתי לסיעה, עו"ד נפתלי גרוס שדרבן את מנכ"ל העירייה 

לעשות עוד חובה שמוטלת עליו, שזה לפרסם אחת לחצי 

 שנה דו"ח פעילות, 

 חודשים2  1 :נפתלי גרוס

ל :גיא בן גל חודשים, סליחה2 אז במסגרת אותו דו"ח פעילות  1-אחת 

ונו של חבר שבשעה טובה ובאיחור פורסם, בעקבות דרב

המועצה גרוס, נאמר שם בין היתר, שבנושא של שיתוף 

ציבור, כך מצוטט מהדו"ח: "מתקיים קשר הדוק של 

העירייה עם ועדי השכונות", אני מצטט מהדו"ח: "ועדי 

 ההורים והתארגנויות שונות של תושבים"2

על פניו אני הראשון שיברך על כך, וזה נהדר שהעירייה  

ם ועדי השכונות2 אני רק מזכיר לכם מקיימת קשר הדוק ע

שעבדיכם הנאמן וסיעת הירוקים הביאו פה הצעה לפני כמה 

חודשים, שהמטרה שלה היתה לעשות מיסוד של ועדי 

השכונות על מנת שייבחרו שם נציגים בצורה דמוקרטית 

 העירייה סירבה2  -ומסודרת 

שהיתה סביב בחירות  הומבולק הזה קצת קשור אולי לבוק 

איפה? בקרב בני העדה האתיופית רק לפני יימו, שהתק

גם שם התקיימו בחירות שהעירייה סירבה להתערב חודש2 

בהם לטענתה2 שהעירייה לא רצתה למסד אותם2 שבכלל 
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תהליך הפיקוח על הבחירות האלה היו מעורבים בהם 

 מתנדבים2 

אבל גם שם איכשהו יצא שאת התוצאות העירייה לא  

ו שיש לה בעיה עם העובדה שאין שם מכבדת ככל הנראה, א

סביב נציג בשם אמנון ימהרי שנבחר  155%קונצנזוס של 

כדין עפ"י מרבית הקולות2 ולפי מה שאני יודע, העירייה 

מסרבת להכיר בו כנציג רשמי עד שהוא לא, מה שנקרא, 

 יסתדר עם כל הגושים והמחנאות שם2 

שור להצעה? נשמע לי פטרוני, נשמע לי לא רציני2 איך זה ק 

כי העירייה מצהירה "אנחנו מקיימים קשר הדוק עם ועדי 

השכונות"2 בואו תתחילו עם לקיים קשר הדוק עם מי 

שנבחר בבחירות עפ"י דין2 אפילו את זה אתם לא עושים2 

 זה דוגמא אחת2

ואני יכול להבין מאיפה הקושי הזה נובע, דבר שני, לדעתי  

 לא מספיק בקיאים עיריית כפר סבא וחברי ההנהלה שלה

או לא מעוניינים להכיר את ההבדלים המשמעותיים בין 

 המושג "שיתוף ציבור" לבין "יידוע ציבור"2 

מה שעיריית כפר סבא עושה, אגב היא לא לבד2 רוב  

העיריות בארץ עוד לא עברו את השלב האבולוציוני הזה 

מליידע את הציבור לבין ממש לשתף אותו2 כולנו אגב עבדנו 

סגרות עבודה שהיו לנו בוסים שידעו ליידע אותנו מה במ

ידעו הלכה למעשה ממש לשתף הם עושים, לעומת בוסים ש

 אותנו2 

יש הבדל בין בוס שאומר לך 'תשמע, חודש הבא הולך להיות  

חודש קשה, אני מכין אותך, יכול להיות שהמשכורת שלך 

תרד', לבין בוס שאומר 'תשמע, המצב הכלכלי של החברה 
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וא לא טוב2 בוא נחשוב יחד איך אני ואתה עובדים ביחד ה

 2  ומבריאים את המצב'

יש עיריות וכפר סבא היא כנראה ביניהם, שהיא לא מספיק  

אולי בוגרת או אין לה את השדרה הניהולית המספיק 

מחייב רמה, באמת,  אחראית להגיע להכרה ששיתוף ציבור

ניהוליות של הרבה יותר בשלה של ביטחון עצמי ביכולות ה

העירייה2 של היכולת לא לבוא ולהיות פטרוני ולהנחית 

יו"ר ועד השכונה או מי לא מקובל עלינו2  לאחרים מי יהיה 

או אם יש משאב ציבורי כמו נשוא הצעת הסדר היום, כמו 

קרקע או מבנה עירוני, אתה לא מקבל את ההחלטה רק 

אתה לבד איך זה נעשה2 אלא אתה עושה הלכה למעשה 

 יתוף ציבור2 ש

מאוד מאחורה, -עיריית כפר סבא תקועה איפשהו מאוד 

במקרה הטוב, בליידע את הציבור2 זאת אומרת, אם יש 

איזשהו שטח פנוי שנמצא בשכונה כלשהי, לא באים ובאמת 

מתייעצים נניח עם מי שגרים באזור שם2 לא באים ושואלים 

אותם האם אתם מעדיפים שיהיה שם מתנ"ס או מועדון 

שישים או מרכז פיס או קופת חולים2 הדברים האלה ק

, ואם זה נעשה זה לא מספיק מוכר לחברי נעשים בצורה

 מועצת העיר2 

 חבל2 :צביקה צרפתי

 אבל לך זה מוכר2  יהודה בן חמו:

בואו זו גם אופציה2 בוא נשים את כל הביקורת שלי מאחור,  :גיא בן גל

טית, ונגיד נתעלם ממנה לרגע ומהלשון הצינית והסרקס

שאולי הערב מועצת העיר תעשה את מה שהיא לא עושה    

מהמקרים כשאופוזיציה מגישה הצעה לסדר2 כי הרי  23%-ב
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כולנו יושבים פה מספיק זמן סביב השולחן, במיוחד אני, 

וזה לא מייאש אותי, אני ממשיך להגיש הצעות, כדי לדעת 

 משתיים יקרה בסוף דבריי2 שאחת 

עיון אווילי, לא בר יישום, מטומטם ולכן או שתגידו שהר 

צריך להסיר אותו מסדר היום2 לא תגידו את זה במילים כל 

כך חריפות אבל עצם הסרתו מסדר היום מדברת בעד עצמה2 

או שתגידו רעיון מעולה בן גל, רק אתה מה, מתפרץ לדלת 

פתוחה, אנחנו כבר עושים2 אנחנו כבר שוקדים2 אנחנו הרי 

דוק עם ועדי השכונות וועדי ההורים מקיימים קשר ה

 והאנשים2 

אז אני אומר, אני כבר צופה מראש את התשובה, ואני מציע  

אשל מאחר ואתה הגורם המקצועי שאני בכל זאת מחשיב 

את היכולות הניהוליות שלו, אז אני מעביר לך, ולא לדרגים 

הפוליטיים, שיש לי איתם גם סוג של שיח אולי יותר טעון2 

טיוטא, שעליה מבוססת הצעה לסדר שלא גיא בן גל  יש כאן

 כתב אותה ממוחו הקודח2

כתבו אותה נציגים של החברה להגנת הטבע ורשות הטבע  

והגנים, והמשרד להגנת הסביבה וקק"ל, שמדברת על 

שיתוף הציבור בתכנון ומדברת על כל האספקטים שרשות 

יידוע, ולא להיתק ע מקומית שבאמת מעוניינת לא לעשות 

 בשלב הפטרוני של להכתיב לאנשים מה לעשות2 אלא באמת

לקחת אותם ולהפוך אותם לשותפים אקטיביים בתהליכי 

 קבלת ההחלטות2 

כולל אגב אשל, אני יודע שאתה כמנכ"ל העירייה ובעקבות  

מבוטל שהיה לך בגוף אחר שעבדת בו, ניסיון ארגוני לא 

 םעשית כאן הרבה סדר בכל מה שקשור לנהלים פני
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עירוניים2 אני חושב שיש מקום לכתיבת נוהל עירוני, זה לא 

 כתוב בהצעה לסדר, בנושא שיתוף ציבור2

לא יכול להיות שזה יישאר בטרמינולוגיה העמומה שאומרת  

'מתקיים קשר הדוק'2 איך צריך לקיים את הקשר הזה? 

עפ"י איזה פרמטרים? איזה פורמטים של שיתוף צריכים 

יידו ע? באיזה מקרים אפשר לקיים להיות? מה זה 

היוועצות? האם מקיימים תיעוד של השיתוף הזה? אם כן, 

באיזה אופן? באיזה אופן מודיעים לתושבים על כנסים 

 ים שמתקיימים, אם מתקיימים?ציבורי

אני לא אומר שהעירייה לא עשתה כלום בנושא הזה2 אני  

רק טוען שאתם דורכים במקרה הטוב, בכל מה שקשור 

בתולית מאוד, אתם נמצאים וף ציבור, על קרקע לשית

בשלב מאוד טרומי ומאוד התחלתי2 כמו אגב רוב הרשויות 

אם לא כל הרשויות בארץ2 יש מעט מאוד רשויות שלקחו 

 הבאLEVEL 2-את זה ל

אבל כמו שידעתם להתקדם בנושאי שקיפות, ממצב שבן  

 אדם נעצר פה לפני כמה שנים כי הוא צילם מצלמת וידאו,

, אני והיום יש מצלמה, בידיעתכם, בסמכותכם ובברכתכם

רוצה להאמין, אולי אני לא אזכה לראות את זה, אבל אני 

רוצה להאמין שיהיה פה יום שבמקום לראות בציבור גורם 

שמאיים עליכם, או גורם שהוא נודניקי ומקטר ורק יודע 

להתלונן, אולי תשכילו יום אחד, אשל לדעתי לך יש את 

הזאת, להשכיל ולראות ששיתוף אמיתי של ציבורי  התבונה

 בסופו של תהליך, יכול לקטוף הרבה יותר פירות2

מכיוון שזה מוריד את מפלס האנטגוניזם, זה יוצר שקיפות  

במידע, זה גורם לתושב להרגיש שהוא חלק ממערך עירוני 
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שהוא שייך אליו2 ולכן ההצעה לסדר שלי אמנם התמקדה 

בהחלטה פרטנית על הקמת מבנה כפי שהוגשה שלכם, 

שזה התחלה טובה להתחיל עם הפיילוט הנקודתי  ציבור,

הזה2 אני כבר מסיים2 אלא אפשר להרחיב את זה לשיתוף 

ציבור הלכה למעשה2 אני אשמח אם תעבירו את הדף הזה 

 למנכ"ל2 

 גיא, אני אתייחס בקצרה להצעה2  :צביקה צרפתי

ולא תגידו את אחת משתיים: שזה  אולי תפתיעו אותי היום :גיא בן גל

 מוסר מסדר היום כי זה לא רלוונטי, או אתם כבר עושים2 

אני אפתיע אותך, אבל  -גיא, אני אתייחס בקצרה2 אחד  :צביקה צרפתי

יודע ולא מודע2 אשל מנהל פה שיתוף ציבור  חבל שאתה לא 

ברמה גבוהה מאוד בהרבה תחומים2 ובכל תחום ותחום 

יודע, אז כדאי שתשאל היום יש שיתוף צ יבור2 ואם אתה לא 

ותקבל גם תשובות2 אז תהיה מיודע ואולי ההצעה שלך 

 היתה מיותר2 

אני מוכן למשוך את ההצעה אם אשל במועצה הבאה יציג  :גיא בן גל

 את זה2 

 דבר שני, מתקיימת עכשיו הכנת תכנית,  :צביקה צרפתי

הצעה אם אשל יציג צביקה, אני מוכן עכשיו למשוך את ה :גיא בן גל

 את זה בסדר היום של הישיבה הבאה2 

בימים אלה2 אני מניח שבעוד מתקיימת הכנת תכנית מתאר  :צביקה צרפתי

מספר חודשים לא ארוך הוא יסתיים2 התכנית מתאר 

מבנה ציבור, ואיפה יהיה מדברת על שיתוף ציבור ועל 

ואיפה לא יהיה2 כל מבנה בכפר סבא או כל חלקה או כל 

"פ או כל שב"צ, יהיה כתוב עליו בית כנסת, יהיה כתוב שצ

 עליו בית ספר, יהיה כתוב עליו גן2
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 אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום2 אז בעקבות שכך,  

 )מדברים ביחד( 

 איפה החלק שאתה מפתיע אותי?  :גיא בן גל

 זה נעשה2  :צביקה צרפתי

 זה מה שאמור להפתיע אותי?  :גיא בן גל

 ? -תודה2 מי בעד :רפתיצביקה צ

חבל שהקהילה האתיופית למשל, לא שמעה על זה2 לאמנון  :גיא בן גל

ימהרי הבשורה הנהדרת הזאת לא הגיעה למשל, אני יכול 

 להגיד2 

 )מדברים ביחד( 

 אני לא מבקש להחריג את זה רק להקצאות קרקע2  :גיא בן גל

2 :לוי אהוד יובל  גיא, אתה תהרוס את מלב"י

להסיר את ההצעה מסדר היום? יעקב, מי בעד טוב, תודה2  :פתיצביקה צר

 ארנון, צביקה, יהודה, 

 מה שאתם יודעים זה להסיר הצעות2  :גיא בן גל

 שלי, עמירם, איציק, שמעון, אמיר, איתן,  :צביקה צרפתי

 שלי, את מתנגדת לשיתוף ציבור?  :גיא בן גל

 נעשה2  לא2 אני רק יודעת כמה בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 מי נגד להסיר?  :צביקה צרפתי

 במקרה אני שקופה למה שקורה ואני יודעת2  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 בוקי, נפתלי, אתי, גיא,  :צביקה צרפתי

 אשרי לך שזכית,  :גיא בן גל

 אורן, יובל, ממה2  :צביקה צרפתי

2 :גיא בן גל 2  מתנגד2 לא, אני לא הצבעתי2

 יר2 מי נמנע? אמ :צביקה צרפתי

2 :גיא בן גל 2 2  שיירשם בפרוטוקול 
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מחליטים להסיר ההצעה לסדר בנושא שיתוף הציבור  :018 מס' החלטה

 בהחלטה על הקמת מבני ציבור.
 

 הצגת הנושא והצעת החלטה. -שיפוץ חזיתות ברח' ויצמן  .8

 

 הסעיף הבא זה שיפוץ חזיתות2 אשל, בבקשה2  :צביקה צרפתי

ת התכנון הכוללני של שדרוג מרכז העיר רבותיי, במסגר :אשל ארמוני

כפי שאתם יודעים וכפי העירוני, נעשים מספר דברים, 

שאתם אישרתם במועצה2 שיפוץ היכל התרבות, החל גם 

שיפוץ השוק ונעשים דברים גם בכיכר2 כל הדברים האלה 

 החזיר עטרה ליושנה2 בעצם נועדו בראש ובראשונה ל

 רחובל השנה בשדרוג ובנוסף לזה הכוונה היא גם להתחי 

ויצמן, שכולנו יודעים במשך השנים חלה הידרדרות 

מסוימת בנראות שלו, וכפי שנעשה בערים אחרות, בתל 

אבן גבירול, בחיפה בצורה  ובאביב בצורה מוצלחת, ברח

 פחות מוצלחת2

התהליך שבו משדרגים רחוב הוא נשען גם על תקציבים של  

אם וכאשר ניכנס  העירייה, גם על תקציבים ממשלתיים,

, וגם על תקצוב של הגורמים עצמם, גם BRT-לפרויקט ה

  מהגורמים המסחריים וגם בעלי הבתים2 

שמתקיים דיאלוג עקיף או ישיר ביני לבין אני שמח  

הזה של  האופוזיציה, אבל אני יכול להבטיח לך שהנושא

שיפוץ חזיתות הוא דבר שהיה בתכנית העבודה עוד בתחילת 

ון אפילו בחברה הכלכלית, בדירקטוריון שלו, ונד ,השנה

שאתי ישבה בו, עוד טרם ההצעה2 אבל זה לא משנה2 מה 

שחשוב זה שכולנו מסכימים שצריכים לטפל בנושא, ועוד 
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המועצה קיבלה החלטה על זה לפני מספר שנים, כך 

שבאיזשהו מקום אנחנו מתפרצים לדלת פתוחה, אבל בגלל 

רצינו להרחיב ובכל זאת שהמודל טיפה משתנה ובגלל ש

להציג בצורה יותר עמוקה את הפרויקט עצמו, אז בחרנו 

 להעלות את זה שוב במועצה2

מה שאני מציע זה שקודם כל מנכ"ל החברה הכלכלית, מי  

 שלא מכיר, 

ב :גיא בן גל לא צומצם  552.-אגב אשל, התב"ר המקורי שאושר 

להתאגד  לויצמן בלבד, הוא דיבר על כל ועד בניין שיצליח

ולבוא לעירייה בשיתוף יחד, לאסוף את החתימות הדרושות 

עם האגודה לתרבות הדיור, ולהגיד בואו תעזרו לנו לקדם 

מיליון שקל      0הליך של שיפוץ חזית בניין2 לזה הוקצו 

 לא יצא מזה שקל אחד2 552.-שמ

 אף אחד לא הגיע2  :צביקה צרפתי

 לא,  :אשל ארמוני

 ל למה2 אני שוא :גיא בן גל

אני לא מתייחס לזה, אני רק רוצה להגיד שזה יותר נכון  :אשל ארמוני

לייצר מסה קריטית של אזור  מסוים, שבו אתה בכל זאת 

פועל לשדרוג האזור הזה, כי אם זה זעיר פה, זעיר שם, יש 

 לזה פחות אימפקט2 

ואני חושב שבצדק חשבנו על ויצמן, כי גם בגלל שזה המרכז  

ם בגלל שזה בעצם הציר המרכזי של החיים פה, העירוני, וג

שדרוג הרחוב עצמו2 וגם בגלל שזה הצטרף אחר כך בעצם ל

הושקע הרבה איפה שזה לא נעשה, למשל בחיפה, ששם 

, מסביב לא השקיעו בשיפור החזיתותומאוד כסף במטרונית 

 אז זה נראה טיפה נזם זהב באף חזיר2
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כמו שפעלו בתל  אני חושב שאיפה שפעלואני מגזים אבל  

אבן גבירול שופץ וגם החזיתות, אז אתה נכנס אביב, שגם 

 לרחוב ואתה רואה פשוט שינוי מצוין2 

רק הערה לפני שאלה, אם קראת את הרקע להחלטה, אז  :צביקה צרפתי

 כתוב גם ברקע להחלטה שזה יתחיל בויצמן ובעתיד,

 איזה רקע?  :גיא בן גל

 רקע2לא קיבלנו שום  :לוי אהוד יובל

, :צביקה צרפתי  עכשיו, תפתח עכשיו

 אין כלום2  :לוי אהוד יובל

 בתוך הקלסר2 אוקי, סליחה2  :צביקה צרפתי

אני מבקש מהיועץ המשפטי שיגיד לנו אם אפשר להביא את  :לוי אהוד יובל

 22 2  ההצעה 

ואתה אומר אם באופן סלקטיבי זה נמצא בקלסר שלך,  :גיא בן גל

 ג שיהיה2תקרא וזה לא אצלי, תדא

יתחיל יתנו לך2 יצלמו2 כתוב: "הפרויקט  -סליחה, רגע2 א'  :צביקה צרפתי

 ברחוב ויצמן"2 ידאגו לתת לכם2 

מה זה 'ידאגו'? לא מספיק לא נותנים לנו חומר שבוע  אל:-אתי גן

שעות2 אז עכשיו  .7קודם, שבועיים קודם, אתם נותנים בול 

 אתם באים ואומרים לנו שזה בתוך הקלסר2 

רגע לפני ההחלטה הם יתנו לנו את החומר2 יתנו לנו ספר2  אורן כהן:

 לפני ההחלטה2 

 )מדברים ביחד( 

  תודה2  :צביקה צרפתי

אנחנו רציניים, בניגוד לכם, אנחנו רוצים לקרוא את  אל:-אתי גן

החומר, אנחנו רוצים לראות, אנחנו רוצים גם ללמוד וזהו2 

 זה2 סליחה2 לא ייתכן2 תפסיקו לדבר על הנושא ה
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 תודה, אלעד2  :צביקה צרפתי

 אין חומר רגע, לא מדברים2  אל:-אתי גן

 אתי, הבנו2 בסדר גמור2  :צביקה צרפתי

 לא, אתם ממשיכים בשלכם2  אל:-אתי גן

 אלעד, בבקשה2  :צביקה צרפתי

 למה אלעד ידבר על זה עכשיו?  אל:-אתי גן

עוזר ראש העיר  אתרגע, אין שום אפשרות לשלוח נניח  :גיא בן גל

 לצלם את זה? או שעוזר ראש העיר הוא רק עוסק בדוברות? 

ל :לוי אהוד יובל 2 עלות את זה היום, זה נושא שהגיא, הוא לא יכול  22 

 עלות את זה, סליחה2ההוא לא יכול ל אל:-אתי גן

 סליחה, אדוני היועץ המשפטי, אולי תפתח, :לוי אהוד יובל

 אלעד, בבקשה2  :צביקה צרפתי

אולי היועץ המשפטי222 לגבי סמכות להעלות הצעה בלי  :לוי אהוד יובל

 לשלוח אותה מראש2 

 גיא, מה זה יעזור לך? :אברהם שיינפיין

 הוא לא יכול להעלות הצעה שלא נשלחה אליך, ממה2  :לוי אהוד יובל

 בסדר, תודה רבה2  :צביקה צרפתי

 יש חוק2  :לוי אהוד יובל

 בבקשה אלעד2 תודה רבה,  :צביקה צרפתי

האם אפשר לקיים דיון בלי לשלוח חומר ואפילו לקבל  אורן כהן:

 החלטה? 

 אי אפשר להמתין דקה שיצלמו את זה?  :גיא בן גל

 יתנו לך את זה2  :צביקה צרפתי

 לא, כדי שהחומר יהיה מול העיניים2  :גיא בן גל

 אין שום חומר2 יהודה בן חמו:

 2 אנחנו נשמח להקשיב לך :גיא בן גל



   1202.511 6. מועצה מן המניין 

 הנה, אתה רואה את זה על המצגת2  יהודה בן חמו:

2 אם 552.אגב יהודה, הבנתי שהתב"ר הזה עדיין פעיל, של  :גיא בן גל

 אתה רוצה אתה יכול עוד לממש אותו2 

זה שיא של שיתוף הציבור כשחברי המועצה לא יכולים  :לוי אהוד יובל

 להשתתף, משתפים את החדר הפרטי שלהם, 

 בבקשה, אלעד2 תודה2  :צביקה צרפתי

 המועצה מקבלת חומר מראש,  :לוי אהוד יובל

 אני נורא מצטערת,  אל:-אתי גן

יו"ר מפעל המים2  :גיא בן גל  אפילו אתה שולח חומר בתור 

 הנה החומר2  -אתם צודקים2 שתיים  -אחד  :איציק יואל

2, צריך להחליט פה2 לא,  אל:-אתי גן 2 לא, זה לא מספיק2 זה לא אומר 

יכלו לשלוח , סליחה2 זה שעכשיו מראים מצגת ה לא רציניז

 אותה, 

 תכף תקראי,  מי מסתיר החלטות? :צביקה צרפתי

 זה השיקוף2  אל:-אתי גן

 הוא לא יכול להעלות את זה2  :לוי אהוד יובל

אגב, לא הבטחתם שאתם מביאים את קופת חולים  :גיא בן גל

בה הזאת, אני מאוחדת? אני נזכר בגלל חוסר המוכנות לישי

נזכר שהמנכ"ל הודה לפני חודשיים שלא הכנתם את עצמכם 

 מספיק טוב, 

 עברו כבר שתי ישיבות2  אורן כהן:

לנושא קופת חולים מאוחדת, ועברו כבר חודשיים מאז2 אז  :גיא בן גל

אולי תעדכן רק איפה זה עומד2 כי אולי התחייבת אשל 

חרי חודשים, שתוך חודש אתה מביא את זה, וזה לא הגיע א

 אז כנראה שעם קופת חולים מאוחדת יש בעיה2 

 יהיה עדכון אחר כך2  :צביקה צרפתי
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 אז יש גם מקום לעדכן בעניין הזה2  :גיא בן גל

 יהיה עדכון אחר כך, בבקשה אלעד2  :צביקה צרפתי

 זה יגיע לכאן2 תנוח דעתך2  יהודה בן חמו:

לא עומדים ביעדים של אני? דעתי מאוד נוחה2 פשוט אתם  :גיא בן גל

 עצמכם2 

 ברגע שיהיה את כל החומר, תראה2 יהודה בן חמו:

2  אל:-אתי גן  אני חושבת שאנחנו צריכים לקום ולצאת2 זה לא רציני

 בבקשה, אלעד2 :צביקה צרפתי

ערב טוב, לי קוראים אלעד2 אני המנכ"ל של החברה  :קנדל אלעד

תראו  באמת, אשל התחיל מהנקודה שתכף אתם הכלכלית2

22 נמצאות ברחוב ויצמן בכפר סבא, הרחבה,  והאמת 2

שבמקרה הזה חוץ ממועצת העיר שאישרה מתי שאישרה מה 

 ותכף אני אדבר על השוני, במה זה שונה, שאישרה, 

 חבר'ה, אתם מפריעים2  :איציק יואל

המצאנו את הגלגל2 למעשה הפרויקט הזה של שלא האמת  :אלעד קנדל

הוא נלמד במקומות אחרים, גם אני חזיתות ברחוב ויצמן 

את שיקום  בזמנו באחד מהתפקידים הקודמים שלי, ניהלתי

יפו, ופה אני אתחבר למה  שכונות של שכונות תל אביב 

מסה קריטית, למה  שאשל דיבר עכשיו, לגבי מסה קריטית2

 זה נבחר2 

אתם תראו שגם הקריטריונים שאנחנו מדברים פה עכשיו  

רק  -אנחנו תחמנו אותו לא רק  על פרויקט החזיתות,

ברחוב ויצמן, אלא גם על מקטע של רחוב ויצמן, שבו אנחנו 

באופן כזה  בעצם מנסים ליצור את אותה מסה קריטית

שיחבר לא רק את העשייה של החזיתות עצמן ברחוב ויצמן, 

אלא גם יחבר את זה לפרויקט של היכל התרבות שאנחנו, 
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יודעים, נמצא ים בביצוע שלו2 יחבר את כמו שאתם בוודאי 

שבימים אלו ממש אנחנו נתחיל גם כן את השיפוץ  זה לשוק,

 של השוק2

שישמש כאיזשהו ולמעשה מבחינתנו זה יהיה מכלול אחד  

שנפגעו, כתוצאה מזה שיש את מנוף אורדני לעסקים 

הקניונים בקצוות של העיר כפר סבא2 ולכן אנחנו גם 

אנחנו נגיע עוד מעט  הגדרנו את זה באחד מהקריטריונים,

בין רחוב תל חי לרחוב כצנלסון,  למצגת של הקריטריונים,

כך שבאמת לפחות הפיילוט ואני מקווה שגם לאחר מכן, זה 

 ישמש בעצם איזושהי עשייה אחת שיהיה לה נראות2

מופקדות כמו שאמרנו, עיריית כפר סבא והחברה הכלכלית  

כנו בעצם תכנית בין היתר על שיפור של חזות פני העיר, וה

פעולה שמטרתה לקדם באמת, כמו שאמרתם, עם תושבי 

יו ר שיתוף ציבור יותר צהעיר ועם שיתוף ציבור2 כי מה 

פרויקט של שיפוץ החזיתות  ,מאשר בעד זה בניינים

 בבניינים המשותפים2 

יובילו ללא ספק   התוצרים הישירים של הפרויקט הזה 

יודעים ממקומות  לשיפור איכות החיים, וגם ממה שאנחנו

של חזות העיר2 אחרים להעלאת ערך הנכסים לצד השיפור 

אנחנו לצורך העניין באמת הלכנו ולמדנו2 אני נתתי דוגמא 

 שאני עצמי עשיתי את זה ביפו כמה שנים2 

אבל הלכנו וראינו את אבן גבירול בתל אביב, ראינו איך זה  

ת מתבצע בראשון2 החברה הכלכלית של נתניה כבר מבצע

את זה בהצלחה לא מוטעה בשנתיים האחרונות2 הלכנו 

ולמדנו ועשינו איזושהי הפקת לקחים איך זה מתקיים 

ברשויות מקומיות אחרות, והמודל שאתם רואים פה עכשיו 
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זה בעצם מקסום של כל מה שקורה ברשויות אחרות, למודל 

 שחשבנו וראינו שהוא הכי יעיל והכי נכון2

כמו שאמרתי, רחוב תל חי עד  הקריטריונים: קו רוחב, 

2 25רחוב כצנלסון, גיל הבניין: בניינים שנבנו לפני שנת 

רצינו, מכיוון שאנחנו מדברים על פיילוט ומכיוון 

 15-ל 3הראשונה מדברת על בין שההקצאה לפחות בשנה 

מבנים, לא יכולנו להתפרס על כלל המבנים2 לכן היינו 

 2צריכים את הבניינים כמה שיותר ישנים

קומות ומעלה2 תנאי מבחינתנו שהוא  4-גובה הבניינים: מ 

תנאי ראשוני להתחיל את כל התהליך זה הסכמת דיירים2 

 5%.מהדיירים שיסכימו לתהליך2 אותם  35%לפחות 

במידה ולא יסכימו, אחרי שיש החלטה של ועד בית עפ"י 

 תקנון הבניין המשותף, בעצם ייכנסו מבחינתנו לתהליך

בתרבות הדיור, ואנחנו  5%.תובע את אותם  שהוועד בעצם

 בינתיים מממנים כדי שהפרויקט לא ייעצר2

הטיפול בחזית המסחרית יבוצע כפי הקבוע בתקנון הבניין   

 נכתב שם בצורה מפורשת2 המשותף, 

מה בעצם החברה הכלכלית עושה? היא מנהלת את  

הפרויקט, היא פונה אל ועדי הבתים למטרת השיפוץ, היא 

יקה הלוואות, היא מסייעת משפטית2 יהיה יועץ משפטי מענ

היא משמשת כנאמן לכספים  רשותם ויסייע להם2לשיעמוד 

 של ועדי הבניין, היא מאשרת את קבלני המסגרת2 

למעשה אנחנו כבר הלכנו ובדקנו ברשויות מקומיות אחרות  

ובחברות כלכליות אחרות על מסה של קבלנים, שבעצם 

ם האלה במקומות אחרים2 ריכזנו עושים את הפרויקטי

 טבלה אחת של כל הקבלנים ואנחנו כמובן נאשר אותם2 
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משלמת חשבונות לקבלן, מפקחת ומלווה את ועד הבניין עד 

גמר הפרויקט, ומוודא שכל הליקויים בשנת הבדק הזה 

 בסופו של דבר הם מתבצעים2

₪ המיליון 2₪ מיליון  1התקציב העירוני לפרויקט עומד על  

ה בעצם משמש למימון הריבית וההצמדה, מימון ביניים, הז

 , 5%.מה שאמרתי לכם קודם, קרן הסרבנים של עד 

 מיליון שאושרו,  0-מעבר לזה מימון  :גיא בן גל

ראיתם מיליון שקל זה לא תקציב עירוני, זו הלוואה2  0  :אלעד קנדל

 1שדילגתי, אמרתי, התקציב העירוני לפרויקט עומד על 

מה אנחנו עושים בתקציב הזה? הוא מנועד 2₪ מיליון 

מימון ריבית, למימון ביניים, למימון צוות מקצועי כמו ל

יועץ משפטי וכדומה  ,אדריכל, מנהל פרויקט, מפקח, 

2 בעצם כל 0%והתקורות של החברה הכלכלית שעומדות על 

שכמו שאמרתי ₪, מיליון  1-הדברים האלה מתבצעים ב

 בניינים בשנה2  15-של כ אמורים להספיק לסדר גודל

הלוואה, קו  לצורך העניין החברה הכלכלית לוקחת בעצם 

שגם זה כבר התחלנו סקר ₪, מיליון  0אשראי על סך של עד 

מאוד מסודרת2 -מול בנקים שונים2 יש לנו כבר טבלה מאוד

התחלנו סוג של התמקחות כדי לדעת פחות או יותר על סדר 

אנחנו מעניקים לוועד  הגודל2 את ההלוואות האלה בעצם

 תשלומים2  4.הבית עד 

למעשה יש פה מערכת חוזית של שני חוזים2 חוזה אחד זו  

התקשרות בעצם בין הדיירים ובין הקבלן, והחוזה השני 

לבין ועד הבניין לגבי בעצם זה החוזה בין החברה הכלכלית 

נושא ההלוואה2 יש פה מטריצה שמתארת לכם בגדול איך 

 בצע2 התהליך הזה מת
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באסיפת דיירים על שיפוץ הבניין2 לאחר הדיירים מחליטים  

מכן אנחנו מביאים מפקח מטעם החברה הכלכלית בכפר 

 סבא שיושב עם הדיירים ושומע את הצרכים שלהם2 

 ? -סליחה אלעד, איזה אחוז של דיירים צריך אל:-אתי גן

 מבחינתנו כדי להתחיל את התהליך2  35%אמרנו,   :אלעד קנדל

 ? -זה עפ"י דין או שזה רק החלטה של :"ר בוקי צ'ישד

כדי להיכנס  35%, אנחנו מבקשים 05%הדין מדבר על  :אלעד קנדל

 לתהליך2 

 2 70%הדין קובע  :יאיר אברהם

מספיק2 אנחנו כדי שאנחנו לא  01%בשיפוץ חזיתות גם  :אלעד קנדל

2 לאחר שהזמנו את 35%נבזבז את זמננו לריק, מבקשים 

הוא יושב עם ועד הבניינים2 טעם החלטה, כמובן המפקח מ

בעיקרון אדריכלית העיר מכינה איזשהו תיק לפריטים 

השונים כדי שתהיה נראות, שבסך הכל שפת הרחוב או שפת 

 החזיתות תהיה אותה שפה2

ועדיין יש את הצרכים הספציפיים אולי של דיירים כאלה,  

ות ע"י כמובן יש את נושא הצבעים2 ומכינים כתב כמוי

 המפקח ומתחילים תיק שיפוץ2 

לאחר מכן קבלת הצעות מחיר ובחירת הקבלן ע"י ועד  

הבניין, שאנחנו מביאים לו את הרשימה של הקבלנים שלנו 

המומלצים, אבל הם כמובן יכולים להוסיף קבלנים שלהם 

נוספים במידה והם רוצים2 חותמים חוזה בין ועד הבניין 

  2לקבלן

ם בעצם ההליך מול הדיירים ומול לאחר מכן שהסתיי 

הקבלן, אז הם מגיעים אלינו2 שכמובן עד השלב הזה אנחנו 

ליווינו את כל התהליך, ואז חותמים הסכם הלוואה בין ועד 
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 4.הבניין לחברה הכלכלית, שכמו שאמרנו מדבר על עד 

 תשלומים2 אני מניח שזה יהיה התשלומים המקובלים2 

והיתר שיפוץ2 אנחנו ה לאחר מכן יש צו התחלת עבוד 

מלווים עם המפקח מטעמנו את כל התהליך הזה של 

השיפוץ2 לאחר מכן חותמים על תעודת הגמר של ועד הבניין 

ראות מול הקבלן2 וכמובן לאחר שנה נפגשים עוד פעם כדי ל

 את הבדק ואם יש ליקויים או רג'קטים2

נתנו לכם כמה דוגמאות על קצה המזלג באמת, על  

במקומות אחרים מתל אביב, כאלה שהתבצעו פרויקטים 

זה באופן כללי, אם יש לכם איזשהם מראשון, מנתניה2 

 שאלות?

שאלה אחת2 איזה ערבויות אתה מקבל מוועדי הבתים  :איציק יואל

 תשלומים? 4.-להחזר הכספים ב

 אנחנו מקבלים שיקים או המחאות בנקאיות2 :אלעד קנדל

ז :איציק יואל  ה שיקים או המחאות בנקאיות2 בקיצור, מקבל כנגד 

 מקבל כנגד זה ביום החתימה2 :אלעד קנדל

התב"ר אושר, אתה בטח  552.-ב -יש לי שתי שאלות2 אחת  :גיא בן גל

לא אשם באי מימוש של זה, גם אשל לא, הוא לא מנכ"ל 

 0שנים שכבו פה בהחלטה של מועצת העיר  24 552.מאז 

אחד אני שואב  מיליון שקלים שלא מומש מהם שקל2 מצד

איזשהם דברי עידוד ממה שאתה אומר, שבכל זאת המודל 

 שאתה מציג הוא באופן דרמתי אחר2

אני קצת חושש מפרמטר אחד, שהעליתם את הרף הספציפי  

מהטעם הבא2 יש סיבה שאף בניין  35%-ל 05%שדרוש של 

'בואו תנו לנו הלוואה'2 יש פה  פה לא קפץ לעירייה ואמר 

ודווקא אם התקנון המקורי מאפשר ם2 הרבה מאוד חסמי
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, אני מבין את החשש שלכם 05%בניינים רק שיפוץ חזיתות 

אם חצי מבניין לצורך העניין לא ירצה וחצי כן, אתם 

תצטרכו לספוג לצורך העניין בשלב ההתחלתי את החצי 

 שלו, וייקח זמן עד שהסרבנים ישלמו2 

רף מעל ה 15%הסכמה, שהם  35%-אבל קחו בחשבון ש 

המינימאלי שכן מתיר לכם, עשויים להוות חסם בקידום של 

 4התהליך כולו2 עכשיו, הפרויקט הזה שכב בבית הקברות 

דש את העניין הוא אני מניח שהרצון פה לח שנים גם ככה2

בא ממקום אמיתי, של להכניס בכל העניין הזה איזושהי 

אנרגיה של ביצוע2 קחו בחשבון שאתם מעלים את הרף       

, אתם לדעתי תוקעים אולי 05%למרות שמותר לכם  35%-ל

מקלות מסוימים בגלגלים2 זו הערה ראשונה2 זו שאלה 

 2 35%ראשונה2 אבל הוא הציב רף של 

 05%2שיפוץ הבית זה לא על  יהודה בן חמו:

ולמה  05 - 35-תעמוד על הדינאמיקה הזאת עוד רגע של ה :גיא בן גל

נע אותי שאני טועה2 דבר היא כל כך קריטית, ואולי תשכ

שני, הוצאתם מהמשוואה או שנדמה לי לגמרי את האגודה 

לתרבות הדיור, ומה הדינאמיקה שלהם בכל הסיפור הזה, 

כי עד היום לפחות ברשויות שלא לקחו את הפיקוד ולא 

לקחו את היוזמה, הם היו הכתובת2 דרכם הכל נעשה2 הם 

 סיפקו2 

של האגודה לתרבות  שאתה מדבר עליו זה תקנון 05%-ה 

הדיור2 לא ראיתי בכל הגרף שלך שום דבר שמזכיר אותם 

כשהם גורם, לפחות עד היום, מאוד דומיננטי בכל הסיפור 

 הזה2 

אני אענה2 קודם כל לגבי השאלה הראשונה2 אתה אומר זה  :אלעד קנדל
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ישב בבוידעם ההחלטה הזאת ולא נעשה איתה כלום, יש 

אשי, ואני הייתי משני הרבה מאוד חסמים2 החסם הר

אחרים2 הקושי עם זה  הצדדים, עשיתי את זה גם במקומות

שתרבות הדיור מגיעים, הם בעצם נותנים לך את ההלוואה 

ופה הם מסתלקים, יוצאים החוצה מהמשחק2 אין בעצם 

 מנהל פרויקט שלוקח את הפרויקט הזה, 

, :גיא בן גל   נכון2 הם אומרים לך 'קח את הקבלן שאתה רוצה'

לבד2 תעשה מה שאתה רוצה2 קח את הקבלן, תתמודד איתו  :אלעד קנדל

תארגן לבד את הדיירים2 אם יש לך בעיה, הם יכולים לתת 

לך איזשהו סוג של סיוע משפטי, אבל הוא לא ליווי עד 

הסוף2 ומהבחינה הזאת ועד בניין רגיל שזמנו יקר, לא נכנס 

 למשהו שבראייה שלו זה, 

2 שה :גיא בן גל אתם מציעים היא לצורך העניין טובה יותר, שכנעת 22

 2 35-05אותי2 

מעזרה וביצרון2 עזרה  35%-את הדבר שני, אנחנו למדנו   :אלעד קנדל

וביצרון נכון להיום זו החברה המובילה בארץ שמבצעת את 

והם חברה  35%הפרויקטים האלה2 הקריטריון שלהם זה 

ן לסדר גודל של שהתקציב שלה, רק כדי לסבר את האוז

 מיליון שקל לביצוע פרויקטים2  6-שנה, הוא נע מסביב ל

זאת אומרת, שהטוטאל שלהם הוא הרבה יותר גדול והרבה  

 , 05%-יותר חזק, וגם הם העדיפו שלא להתמודד לא עם ה

 זה המודל שלהם2  :גיא בן גל

 2 אני חושב שזה גם מודל נכון35%2נכון2 המודל שלהם זה   :אלעד קנדל

דבר שלישי ואחרון, אנחנו כמו שהגדרנו את זה יוצאים 

לסוג של פיילוט2 והיה ופרסמנו, ועוד חודשיים מהיום 

אנחנו מוצאים את עצמנו בוהים ואף אחד לא פונה, נעשה 
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 75%2-ל 35%-מחשבה נוספת ויכול להיות שנוריד את זה מ

 שנים2  4זה לא ייקח לך עוד פעם  :גיא בן גל

 שנים2  4מתחייב בזאת שזה לא ייקח  אני  :אלעד קנדל

כשלקחנו  552.-לא, בגלל שלשאלתך הזו הקונספט בעבר, ב יהודה בן חמו:

את ההחלטה, פרסמנו וחיכינו שיבואו2 כיוון שהחברה 

 הכלכלית לוקחת את זה על עצמה, 

על פניו זה אמור להגדיל את האטרקטיביות אבל אתה גם  :גיא בן גל

 יזו קונספציה ושבויים, אומר אתם לא אטומים בא

נכון2 גם זה וגם אני חושב שאנחנו נצטרך פה להתעסק  :אשל ארמוני

צריך לדבר עם ועדי מאוד בשיווק המוצר2 צריך לעבור, 

 בתים ולקדם את הרעיון2 

 אמיר, בבקשה2  :צביקה צרפתי

בכלל עפ"י השאלה שלי היא שאלה טכנית פיננסית2 האם  ד"ר אמיר גבע:

הכלכלית שהיא תאגיד עזר, היא בכלל זרוע תקנון החברה 

של העירייה, היא יכולה לקחת הלוואה בבנק ולתת 

הלוואות לתושבים, שזה בעצם תיווך פיננסי? תיווך פיננסי 

לעשרות גופים נעשה ע"י מוסדות פיננסיים בדרך כלל, וגם 

יש בו מרווח2 המרווח בין הריבית שאתה לוקח את 

זה כבר מה שנקרא רווח ההלוואה בבנק ושאתה גובה, 

  מה הכוונות לעשות פה והאם זה מותר?מימוני וכן הלאה2 

 קודם כל הסיבה העיקרית,  :אלעד קנדל

 הרי בעצם כאילו העירייה נותנת את ההלוואה2  ד"ר אמיר גבע:

הסיבה העיקרית והפרוצדוראלית שאנחנו מגיעים לפה   :אלעד קנדל

, של משרד הפניםלמועצת העיר זה בשביל שאחד מהתנאים 

וכאמור אנחנו כבר בפרה רולינג מול משרד הפנים כמו כל 

כדי לקבל אישור שיש הרשויות האחרות שתיארתי עכשיו, 
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סל שלם של דרישות של משרד הפנים כדי לעשות את 

הפרויקט הזה2 אחת הדרישות שלהם זה אישור מועצת 

 העיר2

2 כחברה כלכליתהתבקשנו להביא את כל הנתונים שלנו  

התבקשנו לספק החלטה של מועצת עיר2 התבקשנו לספק כל 

מיני דברים אחרים2 נכון להיום להערכתי, המכשול 

זה באמת האישור שלכם פה2 האחרון, החסם האחרון 

במידה ואתם מאשרים את זה, עם האישור הזה אנחנו 

הולכים למשרד הפנים, וזו זכות שמוקנית לנו בחוק כחברה 

 2  כלכלית לצורך העניין

אנחנו את ההלוואה שלנו נותנים לדיירים ללא ריבית  

 והצמדה2 חלק מאותו תקציב, 

 אתם מסבסדים בעצם,  ד"ר אמיר גבע:

נכון2 חלק מאותו מיליון שקל נועד באמת לריבית   :אלעד קנדל

 המסובסדת2 

 ואיפה התב"ר שגיא פה מתיישב עם זה?  :גיא בן גל

 , 552.התב"ר של לא משתמשים בתב"ר2  ד"ר אמיר גבע:

 התב"ר מתקיים בלי קשר לכל האופרציה?  :גיא בן גל

 לא קשור2  ד"ר אמיר גבע:

 הריבית שהתושבים מחזירים? אורן כהן:

 אמרתי, ללא ריבית2  :אלעד קנדל

 ללא ריבית בכלל?  אורן כהן:

ללא ריבית וללא הצמדה2 חלק מאותו מיליון שקל בא   :אלעד קנדל

 של התושבים2  תבעצם לסבסד את הריבי

 אתי, בבקשה2  :צביקה צרפתי

קודם כל אני צריכה להגיד מילה טובה, למרות שאני  אל:-אתי גן
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שאם הם בדירקטוריון של החברה הכלכלית, אני חושבת 

 ייקחו על עצמם את כל הביצוע, כרגע עם ההנהלה שישנה, 

 למה למרות? זה בסדר2  :איציק יואל

הלת העיר היתה אומרת להנהלת אני חושבת שאם הנ אל:-אתי גן

החברה הכלכלית תעבירו לחברי המועצה את כל הניירות, 

את כל המסמכים, את כל הדברים שיש בנושא הזה הם היו 

מעבירים2 כי זה ישנו וקיים, זה שקוף ואין שום בעיה2 ועד 

לרגע זה אני לא מבינה למה זה לא הועבר2 כי בכל זאת יש 

ל כסף2 וזה כסף שזה דברים שפה גם אלמנטים לא פשוטים, 

 לא קטן ואיך זה מתנהל ולמה זה מתנהל2

היה לנו כבר, אם אני זוכרת אמיר, אתה פרשת מהחברה  

 הכלכלית כי אמרת שזה לא מוסד פיננסי, למרות שיש לנו, 

 בגלל הלוואה למועדון הכדורעף שלא הוחזרה עד היום2  ד"ר אמיר גבע:

גם כן הלוואות2 אז זה הסיפור הזה2  בגלל הלוואה, ופה זה אל:-אתי גן

להנהלה וחבל אז קודם כל, אני חושבת שמילה טובה מגיעה 

שההכרות הראשונה של חברי המועצה בקטע הזה יכולה 

 הרבה יותר טובה2-היתה להיות הרבה

קודם כל התכנון יהיה תכנון  -יש לי שתי נקודות2 אחת  

 אחיד, אני מבינה? 

ע :אלעד קנדל פ"י שפת רחוב, שפת חזיתות אחידה2 עדיין התכנון יהיה 

גוונים  SAYיש פה ניואנסים של ועד הבניין שיש לו  לגבי 

מסוימים, אבל שרון אדריכלית העיר הכינה בעצם שפת 

רחוב לחזיתות עם אלמנטים שהם אלמנטים קבועים, עם 

וניואנסים שיש עדיין, זה לא כולם, יהיו  הטיות מסוימות 

 בדיוק אותו הדבר2

נתניה וגם עזרה וביצרון, אבל אני יודעת יותר נתניה די  אל:-גן אתי
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 מודלים,  1-4הכתיבו 

 זאת הנחייה שיש בה אפשרות של,  :איציק יואל

שנתנו את זה2 מה יקרה אם פתאום מישהו לא ירצה? אז  אל:-אתי גן

 לא? חשבתם על זה? 1בתים כן,  1מה, 

אלה ששאלו קודם, למה אדרבא2 פה אני רוצה לענות על הש :אלעד קנדל

אנחנו מגבילים רק את רחוב ויצמן2 אז קודם כל, כשאני 

22 שבמקרה  2 עשיתי את זה ביפו, ובשביל זה היה לי כל כך 

הזה אנחנו חייבים להגדיל את זה לתא שטח מסוים, מצאנו 

בניינים בשנה בקצוות שונים של  0-6 את עצמנו משפצים

יה נראה אקראי השכונות, שזה היה נראות שכמעט וזה ה

 לחלוטין2

 הנראות זה הערך2  :לוי אהוד יובל

נכון, בהחלט2 ולכן דווקא פה במקרה הספציפי הזה, תחמנו   :אלעד קנדל

את השטח לתא שטח שהוא הרבה יותר קטן, ופה כן יש 

היתכנות גבוהה שתהיה נראות2 ועדיין אנחנו לא יכולים 

  ץ2פבניינים ברצף לש 1לחייב 

שר להרחיב את זה לתא שטח נוסף, אם רואים שזה הולך אפ :גיא בן גל

 טוב גם2 

דיברנו וזה אתם לא יודעים, זה שוב דבר נוסף, אנחנו בזמנו  אל:-אתי גן

להנהלת העיר יש את הרישוי עסקים שגובים את האגרה2 

שבעצם אסור  ובאגרה אז בזמנו אנחנו מצאנו שיש עודפים

או לשוכרים או להם להיות2 אמרנו אל תחזירו לתושבים 

לבעלי העסקים, אלא קחו2 ונדמה לי שאם אני זוכרת, לפני 

שנים, זה היה לפני שאתה הגעת אבל זה שוב מההצעות  1

מיליון2  120שאנחנו הגשנו והם ירדו, יש עודף2 אז זה היה 

מיליון הזה ותעשו לצורך השוכרים  120-אמרנו קחו את ה
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 שמשלמים את אגרת הרישוי, קחו את זה2 

רצוי שתבדוק, יש שם כסף שניתן בקטע הזה גם לעזור  

 לדיירים של הרחוב2 

 תודה2  :צביקה צרפתי

תשאל אותי 'סיימת?'2 דבר נוסף שאני רוצה להציע ממה  אל:-אתי גן

 שאני שוב יודעת, 

 דקות2  15אתי זה דיון בנושא כספי  :לוי אהוד יובל

ב ז'בוטינסקי כשהיה אני יודעת בנתניה נתנו לתושבים ברחו אל:-אתי גן

השיפוץ, נתנו להם הנחה בתשלומי הארנונה2 האם חשבתם 

 ? על זה

 אי אפשר2  :עמירם מילר

מה אי אפשר? עובדה במקומות אחרים אפשר, בכפר סבא  אל:-אתי גן

מיליון  55.אי אפשר2 אז תחליטו2 אתם מתגאים שיש 

 בקופה2 תנו את זה לתושבים, 

במדינת מפ"י אי אפשר כלום, אבל יש עמירם, זה נכון ש :גיא בן גל

 לזה סייג אחד, 

 מה קרה?  אל:-אתי גן

 שנת בחירות2  :גיא בן גל

 תודה2 סיימת אתי?  :צביקה צרפתי

 אפילו במדינת מפ"י יש דברים שאפשר2 :גיא בן גל

 יובל2  :צביקה צרפתי

אני מחכה שחברי הקואליציה יתנו לנו את ההזדמנות  :לוי אהוד יובל

רשותכם, אני פניתי בזמן שהנושא הוצג ליועץ לדבר2 ב

ם פה יטענו המשפטי, כי ככל שלעניות דעתי וככל שהמגחכי

', עדיין הוראות החוק  שאני בא ממכללה קטנה וכו

222, אומרים שהחלטה  וההוראות שלימדו אותנו קצת מטעם 
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ימים מראש להעביר את  15בנושאים כספיים צריכה 

 החומר2 

בנושא כספי צריכה לעבור בוועדת  עדיין נאמר שהחלטה 

נושא של ביטול החלטה של להקצות  ,דעתיכספים2 לעניות 

 מיליון שקל,  0כסף לפרויקט 

 מיליון שקל2  0זה לא  :אלעד קנדל

 תן לו אלעד2  :צביקה צרפתי

אני אשמח אתה תפרט כמה כסף מדובר2 אבל תראו, ככל  :לוי אהוד יובל

 , נושא, שזכור לי

 אתה מציע נוהל דיון תקין?  :גיא בן גל

 לא2 אני מציע שהיועץ המשפטי ישתדל לאכוף,  :לוי אהוד יובל

נוהל דיון תקין, זה מה שאתה מציע? שהדברים יעשו בצורה  :גיא בן גל

 תקינה? אני רק רוצה לרדת לסוף דעתך2 

 לא, לא2 קטונתי2 אני לא עושה,  :לוי אהוד יובל

 תן לו נגיחה2 הוא נותן לך הרמה,  :איציק יואל

 ? -אתה לא קצת מפריז בבקשה שלך לקיים :גיא בן גל

 לא, לא, הוא לא נותן לו שום הרמה2  אל:-אתי גן

 נוהל דיון תקין על כספים עוד2  :גיא בן גל

 למה אתה מפריע לו?  :צביקה צרפתי

 לא, אני פשוט לא חושב שהוא מבין איפה הוא נמצא2  :גיא בן גל

נו? למה את :צביקה צרפתי  ה מפריע לו, 

אתה מבקש נוהל דיון תקין בהקצאת כספים בעיריית כפר  :גיא בן גל

 סבא?

 למה אתה מפריע לו?  :צביקה צרפתי

 כמה שנים אתה יושב פה? :גיא בן גל

 למה אתה מפריע לו?  :צביקה צרפתי
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אתה צריך לשבת שתי קדנציות כמוני כדי להבין שהבקשה  :גיא בן גל

  שלך היא לא סבירה?

 למה אתה מפריע לו?  :צביקה צרפתי

אני חושב שצריך לשבת במקום אחר כדי להבין מה זה  :לוי אהוד יובל

 ניהול תקין2 

 הבקשה שלך לא סבירה2  :גיא בן גל

אני רוצה לחדד, אני פונה עוד פעם ליועץ המשפטי, מכיוון  :לוי אהוד יובל

 שהיועץ המשפטי הוא האדם שצריך לייעץ לחברי המועצה2

למועצה, סליחה, לא לחברי המועצה, למועצה2 מכיוון 

שההחלטה לא התקבלה, מה שכתוב בהצעת ההחלטה סעיף 

, החלטה של ועדת כספים היא היתה החלטה של המועצה2 1

 החלטה של ועדת כספים במקומה מונח, היא המלצה2 

ועדת כספים המליצה למועצה, המועצה קיבלה החלטה  

ים לבטל, זו זכותכם2 אבל להקצות כסף2 אם אתם רוצ

 0כשזה מגיע לנושא של לאשר ערבויות ע"י העירייה בסך 

מיליון שקל, ואם אני טועה תתקן אותי עכשיו, אם מדובר 

 ביותר כסף, אם בכלל2 

אבל מכיוון שמועצה לא יכולה לשבת וזה בג"ץ גולני נגד  

, ואני בטוח שבתור תלמיד לא מהמוצלחים, 1560/32שיש 

ח לעצמי כתרים, אבל למדתי פה במועצה טוב אני לא אק

אני עדיין מאוד2 אז בתור תלמיד של המועצה הזאת, 

 ממשיך לבקש מינהל תקין2 

כמו שנפרדנו מיועצת משפטית אחת, אני לא התייאשתי ובא  

יועץ משפטי שהוא הבטיח לנו הרבה דברים טובים, אז אני 

 סומך עליו2 אני רוצה לסמוך עליו2 

יובל, שלא תחשוב שאני חלילה נגד, פשוט המושג זר לחלק  :גיא בן גל
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 מהאחרים2 

 פה קצת זר2 גיש ראני מבין את זה2 תאמין לי, אני מ :לוי אהוד יובל

 גיא, אתה אוכל לו את הזמן2  :צביקה צרפתי

 לא, אני מעשיר אותו2  :גיא בן גל

 גיא, אני עוצר את השעון כל הזמן2  :לוי אהוד יובל

 אלות זה זמן? ש אל:-אתי גן

 סליחה יובל, סליחה2  :גיא בן גל

 222 שאתה אומר עכשיו דברים כאלה, גיא2  :עמירם מילר

 סגן ראש העיר אני עוצר את השעון מחדש2  :לוי אהוד יובל

 אתה עכשיו מקיים נוהל דיון לא תקין2 אתה לא מכיר בזה?  :גיא בן גל

 חצי מילה ממה שאמרת,  :עמירם מילר

 אתה לא מכיר בזה? עמירם,  :גיא בן גל

 חצי מילה ממה שאתה אמרת,  :עמירם מילר

אם אתה אומר את הדברים בבדיחות הדעת, זה משהו אחר2  :גיא בן גל

אם אתה אומר אותם ברצינות, זה גם משהו אחר2 במקרה 

יודע מה זה מה2   שלך אני אף פעם לא 

 אני אסביר לך אחר כך2  :עמירם מילר

 תה קראת את כל המסמך?תגיד, א אל:-אתי גן

סליחה אתי, את נגררת לפרובוקציות של הקואליציה2  :לוי אהוד יובל

יוזמת פרובוקציות , כבר שמעת את ברשותכם, הקואליציה 

זה פעם מחבר הקואליציה לשעבר2 עכשיו ברשותכם, אני 

מצפה מהיועץ המשפטי שכשתגיע לפה הצעה, במיוחד שיש 

מועצה, גם כשזה עניין בה נושא שלא היה כלול בתקציב ה

של ערבות, אני מצפה שהנושא יגיע קודם כל לוועדת 

 כספים, כי זה עדין2 כי זה מה שדורש בג"ץ2

כי הציבור ע"י נציגיו צריכים לקבל את ההסברים, וגם אם  
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זה הפרויקט המוצלח ביותר וגם אם זה הפרויקט התקין 

 ביותר והטוב ביותר בעיר, ואנחנו כולנו היינו רוצים

שהפרויקטים יתנהלו לא רק לפי נראות, מה יראה ברחוב 

הראשי, כי גם ברחובות הצדדיים של בן יהודה אפשר היה 

 לעשות מהם מערום של צפרדעים של זבל2

אז הרחוב הראשי הוא חשוב2 כל בניין בעיר שירצה, ולאו  

הוא משלם מיסים2 קופת העירייה היא דווקא רחוב ויצמן 

אם הוא בשכונות2 ועכשיו כשאתם קופה של כל אחד, גם 

אומרים שאתם הולכים לפי עיקרון של נראות, זה ברור 

שזה שיקול פוליטי צר2 אני לא רוצה לקשור לו כתרים, אבל 

 ע"י נראות שיבושם לו2  מי שמוטה

לנו יש אחריות לכל העיר2 כל חברי המועצה פה אחראים  

ה דבר כלפי כל תושבי העיר2 כל אחד ואחד מהם2 הנראות ז

חשוב2 האחריות כלפי כל תושבי העיר להעמיד להם את 

ואם הם לא לקחו הכספים האלה, את ההלוואות האלה, 

אותם בעבר למה שייקחו אותם היום? ואם היא משתפרת 

 היום, למה שהיא לא תוצע מחדש לכולם?

כשאתם מציעים משהו, אז הדין אומר שגם אם בן אדם גר  

ותר, אולי הוא ייקח את זה2 ביוספטל ותהיה הצעה טובה י

אז אני ברשותכם, אולי לא בוייצמן, אולי ברחוב אחר2 

מבקש מהיועץ המשפטי שיוריד את ההצעה הזאת כמו 

 שידעתם להוריד הצעות אחרות שהיו לקויות2 

אני לא רוצה להגיד לכם בחוסר חוקיות, אני לא רוצה  

להעליב אתכם חס וחלילה2 אתם תסכימו איתי ותצאו 

ש2 אני אומר שההצעה הזאת, איך קרא לה ידידי גיא, בחש

לא בושלה כיאות2 היא לא הגיעה בשלה2 תקראו לזה 
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2  בהטיית הפועל כמו שתרצו

לפי הבנתי, אוי ואבוי למועצה שתנסה להעביר בסדרי  

מינהל של עצמה דברים שמנוגדים גם לבג"ץ2 הקואליציה 

ם יכולה, אמר פה ראש העיר שאתם ברוב2 אתם יכולי

 להעביר כל החלטה, כולל אייל גולן, כולל כל דבר אחר2 

 מה הטענה שלך לגבי חוסר החוקיות?  :יאיר אברהם

2 עו"ד אלון בן זקן:  כן, אני אשמח להבין

 בלי לעבור ועדת כספים2  :לוי אהוד יובל

,  :צביקה צרפתי  אלון, אלון

 תקרא את זה2  אל:-אתי גן

 לה, בשביל מה את עונה בשמו? אתי, ביקשתי מיובל שא :יאיר אברהם

יאיר, שכל החלטה עם משמעות כספית עוברת בדרך כלל  :גיא בן גל

 בוועדת כספים2 

 די, אין לנו,  מה אתה עושה תמימות? אל:-אתי גן

,  :לוי אהוד יובל  אדוני היועץ המשפטי

 אלון, אחר כך תענה2  :צביקה צרפתי

, אני מבקש גל של מינהל תקיןאני פונה אליך בתור נושא הד :לוי אהוד יובל

ממך להסיר את ההצעה מהשולחן2 היא לוקה2 היא לא עברה 

ועדת כספים, היא לא הומלצה, יש חובה להמליץ על 

הדברים האלה2 יש לכם רוב בוועדת כספים או שאולי אתם 

המינהל התקין דורש ישיבה, גילוי2  לא סומכים עליו2 אבל

שלוח את החומר ולא ימים מראש ל 15המינהל התקין דורש 

דקות לפני החלטה או במהלך הדיון לתת לנו את זה2 זה  15

 בזיון לכל מי שמנסה לנהל פה עירייה, וטוען שהוא מנהל2 

בסמכות אבל אתם לא אוחזים בה  אתם אולי מחזיקים 

כשורה2 ואת השטר הזה תצטרכו לפרוע בעוד חצי שנה2 
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עץ היום אתם מתבקשים להוריד את זה2 אדוני היו

 המשפטי, אם ההחלטה הזאת תעלה לדיון זה נון אישי שלך2 

 תודה2 יאיר2  :צביקה צרפתי

 אפשר שקודם היועץ המשפטי?  :יאיר אברהם

לא2 קודם תתייחס, אולי יהיה לך משהו שהוא יצטרך לענות  :צביקה צרפתי

 עליו2 

הכישלון של ההחלטה  -שתי הערות אני מבקש לומר2 אחד  :יאיר אברהם

וכדאי שתיקח את זה בחשבון, נבע  552.נו בשנת שלקח

מסיבה פשוטה2 הקושי והמורכבות לבצע פרויקט כזה טמון 

בשאלה מי מרוויח מזה2 כשמדובר על דיירים שבבניין 

משותף ואני נמצא, ואני גר בשכונה שבה כבר שני בניינים 

עברו שיפוץ, כולל תוספת של מרפסות2 זאת אומרת, שם 

 ה יותר מורכב2 התהליך אפילו הרב

 במימון עצמי אבל, לא?  ד"ר אמיר גבע:

כן, במימון עצמי2 אני אפילו ממליץ לכם מאוד לבקר שם,  :יאיר אברהם

להכיר את החברות שביצעו את הפרויקט, להכיר את 

מאוד -התהליך2 כי התהליך שהיה שם הוא היה מאוד

ולקח הרבה מאוד זמן גם מורכב2 לקח הרבה מאוד זמן2 

 להסכמה, אתי, את ביקשת כבוד2 להגיע 

 סליחה2  אל:-אתי גן

לקח הרבה מאוד זמן להגיע להסכמה בין הדיירים, כאשר  :יאיר אברהם

שהדיירים  -בסופו של דבר היה ברור שני דברים2 אחד 

חייבים לעשות את זה, שמדובר על בניין שבאמת כבר מט 

 הם הפיקו מזה תועלת נוספת בדמות -ליפול2 והדבר השני 

של בניית מרפסות2 ואז שתי הבעיות שהתמודדו איתן 

יחסית פשוטות, אחת היא הבעיה הפיננסית והשנייה 
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 המשפטית2

זאת אומרת, איך לבשל את התהליך הזה בצורה נכונה  

בשביל להגיע לקו הגמר, לקח להם תהליך של חודשים 

ארוכים2 ולכן כל מי שחושב, צביקה גם לך אני אומר את 

ושב שהפרויקט הזה יבשיל לקראת הבחירות זה, כל מי שח

 טעות בידיו2 לו אני ראש העיר אני מתחיל זה לפני שנתיים2 

 למה אתה אומר לי את זה?  :צביקה צרפתי

222 את הצרות בתקופת הבחירות2  :יאיר אברהם  כדי 

 מה פשר האמירה?  :צביקה צרפתי

 איך מבשיל בשפתך יאיר?  :לוי אהוד יובל

 מבין יבין, יובל2 וה :יאיר אברהם

 דבר שני שאני מנסה לומר,  :לוי אהוד יובל

למה, יאיר? אם יש הוכחה הערב שאפשר לעשות דברים  :גיא בן גל

מהר, זה באמצעות הבאת ההצעה מהר2 אם יבצעו אותה 

מהר באותה חופזה שהביאו אותה פה לדיון, אז צפוי לנו 

 גמר ביצוע מהר מאוד2 אני מאחל לנו2 

2  :לוי אהוד יובל את בית ספיר קודם בנו, אחרי זה תכננו, אחרי זה תקצבו

 מה מטריד אותך? 

פשוט חבל שפרויקט כזה מבורך עם אנשי ביצוע טובים,  :גיא בן גל

אנחנו עושים הפרדה מגיע בצורה כל כך עקומה2 זה הכל2 

 מלאה בין איך שהפרויקט אמור להתנהל222 

 יועץ המשפטי יתייחס2 גיא, עקומה או לא, תכף ה :צביקה צרפתי

 לבין האופן הקלוקל שבו הוא מובא2  :גיא בן גל

 גיא, היועץ המשפטי יתייחס עוד מעט לעקומה או לא2  :צביקה צרפתי

יודע מה, גם אם אין פה עבירה,  :גיא בן גל  בסדר2 אבל אתה 

  -הבנתי, אתה תמצא את ה :צביקה צרפתי
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 לא, אני לא אמצא2  :גיא בן גל

 אני לא מתווכח,  :יצביקה צרפת

יודע, איפה שיש קלקולים לא צריך להתאמץ למצוא2  :גיא בן גל  אתה 

 די, יאיר בזכות דיבור2  :צביקה צרפתי

למצוא אני לא צריך לשים את הקרדום ולחפור עמוק כדי  :גיא בן גל

 קלקולים2 יש קלקולים שלא צריך להתאמץ למצוא אותם2 

 בבקשה, יאיר2  :צביקה צרפתי

 סליחה יאיר2  :בן גלגיא 

 הדבר השני שראוי לתשומת לב,  :יאיר אברהם

2?  :לוי אהוד יובל 222 להחלטה על שקיפות22  למה 

 סליחה, אל תפריע ליאיר2  :צביקה צרפתי

2  :לוי אהוד יובל 2 דווקא רצינו את האמירה שלך בנושא השקיפות שאתה2

 ואתה היית דובר מר"צ זה היה הכי טוב,

 ל, יובל, הסר דאגה וחשש מליבך2 יוב :יאיר אברהם

 כי איכות השלטון זה הדגל שלך2  :לוי אהוד יובל

אל תדאג לי, באמת2 אני רואה שבמשך תקופה ארוכה אתה  :יאיר אברהם

 דואג לי2 

 לא דאגתי מעולם2 לא, אני מעולם לא דאגתי2  :לוי אהוד יובל

 השאלה שמטרידה אותי,  :יאיר אברהם

 יע2 אתה מפר :צביקה צרפתי

2 אם BRT-עם הבאשר לשילוב של הפרויקט הזה אם בכלל,  :יאיר אברהם

יש בכלל מחשבה מה יהיה כאשר, אם וכאשר פרויקט       

אמור להקרין על  BRT-ייצא לדרך2 האם ה BRT-ה

 הפרויקט הזה או להפך2 

 , מה אתה מבלבל את המוח? BRTאין  :???
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 אמרתי אם וכאשר2  :יאיר אברהם

, למה מבוטל? סליחה, BRTאבל המנכ"ל אומר לך שיש  :לוי אהוד יובל

?22  אבל איזה חבר קואליציה2

 ממה, בבקשה2 סליחה, אתה לא בזכות דיבור2  :צביקה צרפתי

אם  BRTסליחה, איזה חבר קואליציה שואל אם יש  :לוי אהוד יובל

2 לא, אני שואל BRT, מתוקצב BRTהמנכ"ל אמר יש 

 עיניי2  אותך, תלמד אותי, תאיר את

 לא מתוקצב אצלנו2  אל:-אתי גן

 ממה, בבקשה2  :צביקה צרפתי

דיון, ואני אפתח אותו בצורה אני חשבתי איך לפתוח את ה :אברהם שיינפיין

 כזאת, אני מוחא כפיים לכם ולראש העיר2 

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

ת, מגיע לו על מה שהוא עשה2 כמו שהוא יודע לתת הבטחו :אברהם שיינפיין

הבטחות, הבטחות2 אותו דבר מבטיח גם פה2 מה שהוא 

עושה פה זה אותו דבר הבטחות2 זה לא יהיה, יובל, אל 

תדאג2 זה לא יהיה בקדנציה הבאה גם כן2 התחלתם לדבר 

זה בא בעקבות שגיא העלה  עם ועדי בתים? עשיתם משהו2

 שאילתא, והשאילתא העמידה בבעיה קשה, 

 ית פוליטיקאי מנוסה2 בוא'נה, נהי :צביקה צרפתי

ראש העיר ורואה מה שאני צר לי שלא יושב פה תאמין לי,  :אברהם שיינפיין

 אומר לו, הוא ישמע את זה, 

2  :צביקה צרפתי 2  בוא תן פעם משהו פרודוקטיבי, לא כל הזמן2

הוא לא שנייה, ולכן אני אומר לך כי אם זה היה דבר רציני,  :אברהם שיינפיין

עכשיו2 היו מקבלים את זה אנשים לפני, היה מעלה את זה 

ואני לא מאמין לשום דבר, כמו שאנחנו יודעים שהכל מגיע 
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22 דברים2  2  פה בכיסוי2 ולא יודעים איך 

2  :צביקה צרפתי 2  תצביע נגד, בסוף2

צריך לפתח את העיר, צריך לפתח את מרכז העיר, צריך  :אברהם שיינפיין

כמו שזה נראה2 לפתח את השכונות2 לא להשאיר את זה 

 אבל לא בדרך הזאת כמו שזה נעשה2 

נגד2  :צביקה צרפתי  היית צריך להצביע 

צביקה, תסלח לי2 על מנת שראש העיר יקבל הודעה  :אברהם שיינפיין

2 כי זה  22 בעיתונות שהוא בעד שיפוץ העיר, זה לא יעזור 

מסריח בחירות2 ולכן זה צריך לבוא לישיבת המועצה כמו 

בזה, לראות תכניות כמו שצריך2 ישבתם עם שצריך, לדון 

ועדי בתים, לא ישבתם עם ועדי בתים, יש לך תכניות, ישבו 

 איתם2 עוד כמה שנים ישבו איתם2 

 קודם כל, כדי לשבת צריך לקבל החלטה2  :צביקה צרפתי

סליחה, לכן צריך להביא לפה תכנית מסודרת שאנשים  :אברהם שיינפיין

ים לעשות2 ואנחנו נצטרך לאשר ייראו וידעו מה אתם הולכ

 את זה2 

 תודה רבה2 איציק, בבקשה2  :צביקה צרפתי

לאווירה,  -אני רוצה לחלק את הדברים שלי לשניים2 אחד  :איציק יואל

אני שם את זה בצד2 לעניינים הטכניים למה זה הגיע ככה 

 באיחור אני גם שם בצד2 אני רוצה להתחיל מזה, 

נ :גיא בן גל  ? -שאר חוץ מלהלל את ראש העירמה נשאר? מה 

למה אתה, למה, אני לא מבין למה אתה דואג להפריע לי  :איציק יואל

 כשאני מדבר2 

 אתה דורש את זה2  :גיא בן גל

 איך אני דורש את זה?  :איציק יואל

  באופן המעוות שאתה מציג את הדברים שלך2 :גיא בן גל
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 פשרות פעם אחת, שומרים על כבודך לדבר, תן לנו א :יאיר אברהם

הכל איציק שם בצד2 זה מה שהוא אוהב לעשות2 את כל מה  :גיא בן גל

שגורם לך לפרובלמטיקה אתה שם בצד, אז מה נשאר 

 איציק? עכשיו אני אשמע מה נשאר2

 גיא2 איציק, בבקשה2  :צביקה צרפתי

אני לא שם בצד, אני אגע בזה2 אמרתי אני מפריד את זה  :איציק יואל

אני מטפל בנושא שקוראים לו החברה  -אחד לשניים2 ו

בתוצאה2  -בתהליך2 שלוש  -הכלכלית ומנהליה, שתיים 

מותר לי להפריד את זה לשתיים? חכה בסבלנות ואני 

 אשתדל לא לטעות2

אחד חברים יקרים, בשנה האחרונה או בחצי שנה האחרונה  

החברה הכלכלית קיבלה מנועי טורבו בדמות של אלעד ושל 

א היה כזה דבר בעיר כפר סבא, ואני שם ואתי שם איתי2 ל

 והיא יודעת על מה אני מדבר2 

 בשתי דקות אני אמרתי את זה2  אל:-אתי גן

 נכון, נכון2 אז אני מצטרף,  :איציק יואל

 טורבו ספיר2  :לוי אהוד יובל

יש פה או מתחולל פה דבר מדהים מבחינתנו חברי המועצה,  :איציק יואל

המון -סופו של דבר רצויה, שאומר המוןכי התוצאה היא ב

 אנרגיות לעשות דברים2 יש הנהלת עיר, 

2?  :לוי אהוד יובל 22  מה אנרגיות? מה אתה 

ל :איציק יואל  2 1-אני אסביר2 אני אמרתי אני מחלק את זה 

 מה התוצאה? להגיד2  :לוי אהוד יובל

 קות2ד 15הוא יפריע ואני אחזור אחריו, ואני גם סופר  :איציק יואל

בוודאי, זה דיון2 יש לנו דיאלוג איציק, נכון? אתה תמיד  :לוי אהוד יובל

 שואל אותי ואני עונה לך בדיאלוג אנושי2 
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אז אמרתי שכרגע יש אנרגיות תודה2 תן לי להמשיך2  :איציק יואל

ומתחולל שינוי, שבמקום שהעירייה תדחוף את החברה 

זאת  הכלכלית, החברה הכלכלית דוחפת את העירייה2

 האמת גם בנושא הזה2 

2  אל:-אתי גן  אני רוצה משהו לתקן

נו ברצינות2  :אשל ארמוני  איציק עד כאן, 

 החברה הכלכלית,  אל:-אתי גן

 לא, באמת, סליחה עם כל הכבוד,  :אשל ארמוני

2  אל:-אתי גן  זה לא נכון

עם כל הכבוד לחברה הכלכלית ויש כבוד, ההנחיה לפרויקט  :אשל ארמוני

 יצאה ממני, הזה 

 מה, אתה משחק איתי פה פוליטיקה?  :איציק יואל

 לא קשור פוליטיקה2  :אשל ארמוני

 הוא לא פוליטיקאי2  אל:-אתי גן

 תן לי לגמור לדבר אחרי זה תענה2  :איציק יואל

לא, אבל יש פה כל מיני אמירות כאילו שהאופוזיציה היא  :אשל ארמוני

דה דחף2 אני אומר לכם זו שדחפה, כאילו שזה פוליטי, ויהו

 שההחלטה, 

שנים הייתם  4-מצד אחד אין מחלוקת, אשל, ש :גיא בן גל

מיליון שקל שכבו בלי שאף  0-אימפוטנטים לחלוטין, וה

 אחד עשה כלום2 

ב :אשל ארמוני 22  1שנים עשיתי  4-אני   ילדים2

אם יש לך בעיות לא, לא אמרתי שאתה אימפוטנט2  :גיא בן גל

שנים האחרונות, כי אתה  4-בטח לא היו ב אימפוטנציה הן

 לא עובד222

 )מדברים ביחד( 
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2  :לוי אהוד יובל 2  גיא, תגיד שאתה מתנצל, לא התכוונת להעליב מבחינה2

 אני לא צריך להתנצל על כלום, יובל2  :גיא בן גל

 )מדברים ביחד( 

22 לגמרי והיא הביאה כל הזמן רעיונות, זה הכל2 222  אל:-אתי גן 2 אל 

 אמת2 ל

 איציק, למה אתה מעליב את המנכ"ל? תן לו את הקרדיט2  :לוי אהוד יובל

 זה שהם טובים הם מעולים נקודה2 אל:-אתי גן

  -נכון שמספר אנשים פה נפגעו מזה ש :איציק יואל

222 של להציג  אל:-אתי גן זה לא להיפגע, זה לא עסק פרטי שלנו2 זה 

ודע את כל דברים2 אם אתה לא יודע אל תציג2 אתה י

 הפרטים, תציג2 אבל אל תעשה את הדברים האלה2

אני מבקש ממך עכשיו, אני בזכות דיבור, שמעתי מה את  :איציק יואל

מעירה לי ואני עדיין אומר שאני מכיר את הדברים, אני לא 

מקבל את מה שאשל אומר למרות שהוא מנכ"ל ואני 

 בקואליציה2 

צמם וחושבים אני בכלל לא אוהב אנשים שמכנים את ע 

שהם האורים והתומים, לנו יש מה לומר, תגיד אחרינו, 

אל תעשה לי מה שאתה  אדוני, אם יתנו לך זכות דיבור2

 עושה לחברים באופוזיציה, אני לא מסכים לזה2 

 למה? למה לא?  אורן כהן:

 שהצבעת על יובל לוי2 שייכתב בפרוטוקול  :לוי אהוד יובל

שות בשבילך, הוא מנקנק אתכם הרבה איציק, יש לי חד :גיא בן גל

יותר טוב מאותנו, שלא יהיו לך אשליות2 אם יש מישהו 

שהמנכ"ל מצליח לנקנק אותו יופי זה את חברי הקואליציה, 

 לא את האופוזיציה2 

22 לא עבדה החברה הכלכלית  אל:-אתי גן  כי אתה לא2
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הטון אתם כולכם, ואתה יודע מה, אני שמח שאשל נותן את  :גיא בן גל

ולא אתם, כי הוא לפחות איש ביצוע רציני2 הוא לא רק 

 דברן2 

222 להערכה,  אל:-אתי גן ואתה יודע שאם אני לאנשים האלה יש לי 

אני חושבת שהם  היתה לי בעיה איתם הייתי אומרת2

 מעולים2 

סליחה אתי, אתי לא מפריעים לך, אני מצטער2 את מפריעה  :צביקה צרפתי

 כל הזמן2 

2   ל:א-אתי גן 2 2  לא, 

את כל הזמן מפריעה2 את כל הזמן מפריעה2 את כל הזמן  :צביקה צרפתי

 מפריעה2

2  אל:-אתי גן 2 2 ו  אני נותנת לכם את הכלים שתסתובבו 

,  :צביקה צרפתי  מה אני אגיד לך, אם לא היית לא היינו בכלל אנחנו

 )מדברים ביחד( 

 2 אי אפשר לא לתת לו לסיים כי לא מסכימים איתו :???

 אבל אתי את לא יכולה להפריע כל הזמן2 ברצינות2  :עמירם מילר

 222 להפריע, מה לעשות2  אל:-אתי גן

2 די2 די2   :עמירם מילר  קופצת22

 סליחה, אבל היא חרדה לכבודו של המנכ"ל,  :לוי אהוד יובל

 אם זה פייריות זה פייריות2  אל:-אתי גן

יודע להגן על עצמו יפ :גיא בן גל  ה מאוד2 המנכ"ל 

 אני אקח את הזמן שלי, אל תפריעי לי בבקשה2  :איציק יואל

2 אל:-אתי גן  אני לא הגבלתי אותך בזמן

מפריעה לי ואז אני מה זה לא מגבילה אותי בזמן? את  :איציק יואל

 מאבד זמן2 

 דקות2  0נוסיף לך עוד  :עמירם מילר
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כלית וזה אני עדיין אומר ואמר כאן שהנהלת החברה הכל :איציק יואל

לא אני ואת, אנחנו דירקטורים, אנחנו יושבים ומאשרים 

את ההצעות שמביאים ואת התקציב ואת הכל, עושים את 

אני ממשיך העבודה מצוין, במיוחד בחודשים האחרונים2 

 ואומר שהאנרגיות, 

2  :לוי אהוד יובל 2 22 2  מצטיינים2

העירייה  שהם מייצרים מביאים את ראש העיר ואת מנכ"ל :איציק יואל

להחליט החלטות, ולפעמים גם המנכ"ל וראש העיר 

מקדימים אותם והיצירה היא שלהם2 בסדר? אמרתי בסדר 

 עכשיו? גם לך וגם לראש העיר נתתי עכשיו קרדיט גדול2 

 2 אפילו לפעמים מפעל המים מקדים את שניהם :גיא בן גל

מר דבר כזה, אני לא משחק פה על כבוד, אני אועזוב, עזוב2  :איציק יואל

יש פה הצעה2 ההצעה באה בעצם לשקם דבר שלא היה 

בעבר2 היה תקציב, ואני אגיד לכם, הכישלון, מישהו שאל 

2 לדעתי, לא שאני 552.-פה לגבי הכישלון למה נכשלנו מ

 יודע, לא היה שיווק2 

2  אל:-אתי גן 2  נכון, לא היה2

 לא היה שיווק2 :איציק יואל

 ו שהתב"ר הזה קיים2 אתה שכחת אפיל :גיא בן גל

 מה, למה לא נתנו כסף לפילבסקי שיפרסם?  :לוי אהוד יובל

 שנייה רגע אחד2  :איציק יואל

 הרי זה יצא בכל העיתונים2  :לוי אהוד יובל

והיום, כנראה מנכ"ל העירייה דחף את זה שיהיה שיווק  :איציק יואל

מסדר גודל רציני, שזה מנהלי החברה הכלכלית, ואני 

 איתו2 מסכים 

?  :לוי אהוד יובל  כמה כסף222
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 והם מקבלים תקציב,  :איציק יואל

 רק השיווק2  :לוי אהוד יובל

 תן לי לגמור2  :איציק יואל

אף אחד לא דיבר פה על שיווק2 אתה מדבר על דבר חדש2  :לוי אהוד יובל

 כמה כסף זה יעלה? 

 דברים2 יובל, אתה לא הקשבת2 מיליון שקל מיועד לכל ה :צביקה צרפתי

 אתה באמת לא מקשיב, יובל2  :יאיר אברהם

 תלמד להקשיב2  :צביקה צרפתי

 צר לי לומר לך2  :יאיר אברהם

 אני לא ראיתי סעיף תקציבי,  :לוי אהוד יובל

 יאיר, תנו לאיציק לסיים2  :צביקה צרפתי

או שאתה קשה תפיסה כנראה או שאתה לא מקשיב, אני לא  :יאיר אברהם

 רוע2 יודע מה יותר ג

 יאיר, תנו לאיציק לסיים2  :צביקה צרפתי

 אתה ראית סעיף תקציבי של שיווק?  :לוי אהוד יובל

לא צריך סעיף תקציבי, יש תקציב על מנהלת ועל ניהול של  :יאיר אברהם

הפרויקט2 כל מי שעיניו בראשו מבין מה המשמעות של זה2 

בפרויקט כזה2 אבל וגם אני הערתי לו איפה נמצא הקושי 

 אתה לא מקשיב ואתה חושב שאתה צודק בהכל, 

 יאיר, יאיר,  :צביקה צרפתי

 ואין לך מושג בדבר2  :יאיר אברהם

 יאיר, אפשר לתת לאיציק לדבר?  :צביקה צרפתי

2  :לוי אהוד יובל 2 2  זה כל כך שקוף 

יאיר, למה אתה מקשה עליי, יאיר? אתה מקשה עליי, נו  :צביקה צרפתי

 באמת2 

 דנת בזה בחברה הכלכלית? ך אתה יודע? אי אל:-אתי גן
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 אתי, תודה רבה2 אתי, מספיק את מעירה פה, :צביקה צרפתי

2 :לוי אהוד יובל  אתה לא דירקטור בחברה הכלכלית למיטב ידיעתי

 אבל הוא הציג את זה כך2  :יאיר אברהם

זה יעבור בסוף2 גם אם תמשכו את זה עוד חצי שעה זה  :צביקה צרפתי

 יעבור בסוף2

 אולי לא2  :לוי הוד יובלא

אבל זה מה שיקרה כשאתה מביא דברים בלי להציג חומר,  :גיא בן גל

צביקה2 הנייר המסכן הזה אם היית שולח אותו לפני, היית 

 מונע את הדיון, 

 פעמים, הבנו2  15גיא, הבנו2 זה מוקלט פה  :צביקה צרפתי

 לא, הבנת, אבל תיישם את זה2  :גיא בן גל

 יא, יותר מזה, אני אומרת לך שיש להם, ג אל:-אתי גן

 תטמיע את זה2 תלמד מהטעויות2 :גיא בן גל

 יש להם את הנתונים2 יש להם את הנתונים2  אל:-אתי גן

  מה זה פרויקט סודי? הרי כולנו בעד הפרויקט2 :גיא בן גל

2  :צביקה צרפתי  לא נראה לי

  לא נראה לך? :גיא בן גל

 איזו שאלה?  אל:-אתי גן

יודע על זה בכלל2  :בן גל גיא 222 שאילתא אתה   הרי אתה 

אבל לא ככה2 מה, לשכנע? מה, אי אפשר לדון על דברים?  אל:-אתי גן

 סליחה2 

הכל צריך לדון, אפשר לדון, חשוב לדון2 יש פה הצעה  :איציק יואל

שבמקום הזה עם הכישלון הזה שלא קיבלת את החומר הוא 

 הצעה טובה2 

22, זה מחדל2  זה :לוי אהוד יובל 2  לא 

 עזוב אותי מחדל, יש פה טעות טכנית2 :איציק יואל
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 זה ניהול כושל2  :לוי אהוד יובל

 זה מחדל2  אל:-אתי גן

 יש פה טעות טכנית בסך הכל2  :איציק יואל

 זה לא טעות טכנית2  :לוי אהוד יובל

 טעות טכנית? מיליונים זה טעות טכנית?  אל:-אתי גן

 דת העיריות זה טעות טכנית? פקו :לוי אהוד יובל

 הנייר שהיה פה,לא המיליונים,  :איציק יואל

 טכנית2 כל פעם שיש פה החלטה במיליונים יש טעות  אורן כהן:

 לא, לא, לא,  :איציק יואל

 )מדברים ביחד( 

2  :גיא בן גל 2 שנים זה גם טעות טכנית? ולדון  4-מיליון שקל ב 0לא ל2

ילתא זה גם מקרי? לפחות שנים כי הוגשה שא 0בזה אחרי 

תכירו בטעויות שאתם עושים, זה פתטי2 פתטי2 אתה 

לא איתי2 אתה והמנכ"ל אפילו לא מתעמת עם המנכ"ל, 

מתואמים במסר העירוני שאתם רוצים להביא כאן הערב2 

 זה פתטי2

הבן היחיד שאומר פה דברי טעם זה האיש המקצועי הזה2  

 ם2 זאת הסיבה שזה עובר לחברה הכלכלית ג

 בסדר, תודה2  :צביקה צרפתי

כי אתם לא מסוגלים לקבל החלטות, לא לקדם אותם, לא  :גיא בן גל

לעשות עליהם מעקב ביצוע2 מזל שיש אופוזיציונרים 

222 שמגישים איזו שאילתא מזורגגת, כדי שתדעו במה אתם 

ובמה לא2 מה אני אגיד לכם, כולם פה רודפי קרדיטים 

 אחרי הקרדיט האבוד שלו, הערב2 איציק יואל רודף 

 אנחנו עוברים להצבעה2  :צביקה צרפתי

יגיד  :גיא בן גל המנכ"ל רודף אחרי הקרדיט שלו, ראש העיר כנראה 
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22 עזוב, חבורה של ילדים, זה מה  שהדיון הזה מיותר2

 שאתם2  

2  :לוי אהוד יובל 2  סליחה היועץ המשפטי2

 כולכם2 כולכם2  אגו2 מלאיילדים  :גיא בן גל

 אמיר, בבקשה2  :ביקה צרפתיצ

לפני שאתה פונה ליועץ המשפטי ונשמע אותו, אני לא  ד"ר אמיר גבע:

מתייחס כרגע לצד המשפטי ואני דווקא פונה אליך, אשל2 

כל הכבוד על הרעיון המבורך כי הרעיון הוא מבורך2 

התכנית היא מצוינת2 אין לי ספק שנמצא את הדרך גם 

 ן ההולם2 לאשר אותה ולעשות אותם בזמ

אבל אני בתחושה, לא רק תחושת בטן, תחושה של אמת  

שחד משמעית זה נושא שיש לו חשיבות כלכלית, יש לו 

מיליון שקל למשהו שהוא  0חשיבות ציבורית, זה בטא של 

יכול להיות הרבה יותר גדול מזה והוא טוב מאוד לכפר 

סבא2 זה נושא קלאסי שצריך וחייב לדעתי, ולאו דווקא 

ינה המשפטית ולא קשור לאיזה מכללה אתה למדת מהבח

או לא, להגיע לוועדת כספים כדי להבין את הנושא הזה 

 לעומק2 

 באמת, אני עכשיו פונה לאמיר קולמן2 ישבנו ביחד,  

 אמיר, אתה,  :צביקה צרפתי

 סליחה, עוד דקה2  ד"ר אמיר גבע:

 אני נתתי לך פעם שנייה זכות דיבור,  :צביקה צרפתי

2 אני דווקא רוצה לפנות לאמיר 15דקות מתוך  7לא עברתי  מיר גבע:ד"ר א

 0קולמן לפני שתהיה הצבעה2 ישבנו שנינו שניים בודדים 

ישיבות של ועדת כספים עם כל ראשי האגפים, אני לפחות 

שמעתי בפעם העשירית חלק גדול מהדברים כבר, אבל זה 
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2 זה היה חשוב, והתייחסנו לו בכובד ראש בוועדת הכספים

לא נושא שצריך לדון בו בצורה כזאת בוועדת כספים? 

והערה נוספת, המון הצעות לסדר פה מופנות לכל מיני 

 ?-ועדות, ולא דנים בהם2 אז הצעה כזאת כבדה לא צריכה

2  :צביקה צרפתי 2  אנחנו סומכים על מי ש2

 )מדברים ביחד( 

 , על מנכ"ל העירייה, על מנכ"ל החברה הכלכלית :צביקה צרפתי

 כשרוצים לקבור נושא שולחים לוועדה2  :גיא בן גל

על גזבר העירייה, אני סומך עליהם2 אני סומך עליהם2 אלון  :צביקה צרפתי

 בבקשה, התייחסות קצרה2 

 אני אומר לכם שזה לא בסדר2  ד"ר אמיר גבע:

 תודה רבה, אמיר2 התייחסות קצרה2  :צביקה צרפתי

 ן לך רוב, לא יהיה לך רוב2 לא צורת ההצגה, אי ד"ר אמיר גבע:

 לא יהיה רוב2  :צביקה צרפתי

 אם יהיה רוב אז זה באמת בושה2  ד"ר אמיר גבע:

זה נכון שנושאים כספיים צריכים אני רוצה רק להסביר2  עו"ד אלון בן זקן:

להגיע לדיון בוועדת הכספים, אבל להזכיר לכולם שבשנת 

חר מכן הפרויקט הזה אושר בוועדת הכספים, ולא 552.

 אושר כפרויקט, במועצת העיר2 

נוצל2 ד"ר אמיר גבע:  אושר אחרת2 כתב"ר הוא אושר והתב"ר הזה לא 

 אבל עכשיו דובר על מיליון2  :גיא בן גל

 זה משהו אחר2  ד"ר אמיר גבע:

2  :לוי אהוד יובל 2  אתה לא יכול להגיד2

 עכשיו זה יותר מורכב2 ד"ר אמיר גבע:

 בר על מיליון נוסף2 עכשיו הוא די :גיא בן גל

אלון, בסעיף אחד אתה מבטל את ההחלטה של ועדת  :לוי אהוד יובל
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 כספים2 

אשל, לצערי לא בפעם הראשונה לא באתם מספיק מוכנים2  :גיא בן גל

התרחיש של קופת חולים מאוחדת חוזר על עצמו אחד 

 לאחד2 לא באתם מספיק מוכנים2 נושא ראוי, 

 )מדברים ביחד( 

222 חברי הקואליציה2  :לוי אהוד יובל  תתייחס לחיוב אישי 

2    :צביקה צרפתי  תודה רבה, אלון

איציק, אתה הולך? אתה אפילו לא נשאר כדי להביע את  :גיא בן גל

 המחאה? 

 אלון, היה אפשר לקיים את הדיון?  :צביקה צרפתי

 כפר סבא על מה אתה מדבר? אם אפשר לאשר את ההחלטה? עו"ד אלון בן זקן:

 אפשר לאשר את ההחלטה?  :יקה צרפתיצב

2  :גיא בן גל  הוא רוצה שתענה לו ב'כן' או 'לא'

, אישרה ועדת כספים את הפרויקט 552.ועדת כספים שנת  עו"ד אלון בן זקן:

הזה כפרויקט לתועלת הציבור2 הפרויקט הזה היה למעשה 

אישור של מתן ערבות להלוואות שנלקחו ע"י דיירים2 היום 

ה הובא במתכונת אחרת ע"י החברה הכלכלית, הפרויקט הז

 מיליון2  1ולמעשה מבקשים לאשר תקציב עירוני של 

לפי מה שנמסר לי מהגזבר מדובר באותו תב"ר שמגיע לכאן  

יודעים רק על מיליון  0היום2 אז אושרו  מיליון, היום אנחנו 

מיליון שיועמדו כהלוואות ע"י החברה הכלכלית  20 1

 ה השינוי בפרויקט, לדיירים עצמם, וז

  -ערבות של העירייה זה לא תב"ר, זה משהו ש ד"ר אמיר גבע:

 אני לא רואה את המיליון2 איפה אתה רואה מיליון? :לוי אהוד יובל

העירייה נדרשת היום כאן לאשר מתן ערבות לחברה  עו"ד אלון בן זקן:

ועדת כספים הכלכלית2 אני מסכים איתך שזו החלטה שגם 
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 , צריכה לדון

 )מדברים ביחד( 

א', סמכות לעירייה:  .5.אני רוצה להפנות אתכם לסעיף  עו"ד אלון בן זקן:

"לעירייה יש סמכות לערוב לחיובו של אחר, בלבד שסך כל 

"2 אומר גזבר העיר שסך 1%הערבויות לא יעלה בכל עת על 

אז גם לא צריך אישור  1%כל הערבויות כרגע לא עולה על 

 של מועצה2 

 ממה?  1%סך ערבויות מתוך מה?   אל:-אתי גן

 מהתשלומים שהיו באותה שנת כספים2  עו"ד אלון בן זקן:

 אלון, אתה מבטל את ועדת הכספים?  :לוי אהוד יובל

 ? תגיד2 גם זה לא מסודר2 552.-מ אל:-אתי גן

 )מדברים ביחד( 

 האם יש בעיה עקרונית להביא את זה לוועדת הכספים? :גיא בן גל

 5.הצעת החלטה2 אני מקריא הצעת החלטה: החלטה מספר  :פתיצביקה צר

, ככל שמתייחס למתן 1242.552של ועדת כספים מיום 

ערבות העירייה להלוואות שיילקחו ע"י דיירי הבניינים 

בפרויקט מבוטלת2 מי בעד? איתן, אמיר, שמעון, צביקה, 

 עמירם, 

 תחזור, לא הבנתי2  :אברהם שיינפיין

 , 5.לטה מספר הח :צביקה צרפתי

החלטת מועצה, זה לא החלטת ועדת כספים2 ההחלטה היא  :לוי אהוד יובל

 החלטת מועצה2 

 , 1242.552של ועדת כספים מיום  2.5 החלטה מספר 1 :צביקה צרפתי

 אבל היא אושרה2  :לוי אהוד יובל

ככל שמתייחסת למתן ערבות העירייה להלוואות שיילקחו  :צביקה צרפתי

 ניינים בפרויקט מבוטלת2 מי בעד? ע"י דיירי הב
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 אבל היא אושרה במועצה2  :לוי אהוד יובל

 יעקב, ארנון, צביקה, עמירם, שמעון,  :צביקה צרפתי

 מאיפה אתה קורא את זה? :גיא בן גל

 אתי, גיא, אמיר, שלי, איתן2 תודה2 יאיר2 מי נגד?  :צביקה צרפתי

 2 לא, לא לגוף ההצעה, לאופן הלא תקין :גיא בן גל

 מי נמנע? יובל,  :צביקה צרפתי

 שיירשם בפרוטוקול שאנחנו מתנגדים לא לגוף ההצעה,  :גיא בן גל

 ממה בעד2 תודה2  :צביקה צרפתי

 לאופן הלא תקין שהיא עוברת2 :גיא בן גל

מיום  11מחליטים לבטל את החלטת ועדת הכספים מס'  :001 מס' החלטה

את דיירים בפרוייקט בדבר מתן ערבות העירייה להלוו 1.0.1111

 שיפוץ חזיתות.
 

: להטיל על החברה הכלכלית את ביצוע פרויקט .סעיף  :צביקה צרפתי

 שיפוץ החזיתות2 מי בעד? 

 יעקב, ארנון,  :צביקה צרפתי

 פה אחד2  :לוי אהוד יובל

,  :צביקה צרפתי  יובל, אורן, צביקה, עמירם, שמעון, איתן

2  :גיא בן גל 2  אני לא לוקח חלק ב2

 תודה2 פה אחד2 ממה, שלי, יאיר2 אמיר,  :ביקה צרפתיצ

מחליטים להטיל על החברה הכלכלית  את ביצוע פרוייקט  :001 מס' החלטה

  שיפוץ חזיתות בתים. 
 

₪, מיליון  0מתן ערבות ע"י העירייה להלוואה בסך  לאשר :צביקה צרפתי

שתיטול החברה הכלכלית לצורך פרויקט שיפוץ חזיתות, 

 ברקע ההחלטה2 מי בעד?  כפי שפורט
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 )מדברים ביחד( 

 יעקב, ארנון, צביקה, עמירם, שמעון, אמיר, איתן,  :צביקה צרפתי

 אני לא משתתף2   :לוי אהוד יובל

נגד? :צביקה צרפתי  שלי, תודה2 מי 

 אני לא משתתף2  :לוי אהוד יובל

 ממה בעד2 מי נמנע? אין נמנעים, תודה2  :צביקה צרפתי

 אני לא משתתף2  :לוי אהוד יובל

מתן ערבות העירייה לחברה הכלכלית לצורך  מאשרים  :01/ מס' החלטה

לטובת  שתלקח ע"י החברה הכלכלית ₪ מיליון  0הלוואה בסך 

 פרוייקט שיפוץ חזיתות בתים.
 

זולת שלי וצביקה לצאת אני אאפשר לכל חברי הנהלת העיר  אורן כהן:

י רק שואל החוצה, אתה נשאר? הישיבה לא הסתיימה, אנ

אם אתה נשאר2 אתה מעדיף להישאר או ללכת? טוב2 אז אני 

 רוצה להתחיל לדבר2 

 בבקשה, אורן2 יש לך דקה, בבקשה2 לא222 את הזמן2  :צביקה צרפתי

שניות ברשותכם על שמירה וכיבוד החוק2  65אני רוצה  אורן כהן:

מקווה שהנושא הזה לא מביך את חלק מאלה שנשארו פה 

בעיקר2 אבל רגע לפני שאני אומר מילה או מהקואליציה 

שתיים בדקה הזו שניתנת לי בשביל העניין החשוב הזה, אני 

מבקש למחות על זה שכמעט כל חברי הקואליציה לא 

נמצאים פה כדרך קבע וראש העיר באופן שיטתי, מחרימים 

 את האקט החשוב הזה שנקרא נאום מן המקום2 

 קואליציה יש פה, אין פה אופוזיציה, חוץ מיובל2 רק חברי  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 שים לב2 

 אנחנו מכבדים אותך2  :צביקה צרפתי
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שניות על שמירה וכיבוד  65להתחיל מההתחלה? אני מבקש  אורן כהן:

 החוק2 ספור לי אותם מההתחלה2 

 דקות2 באנו להקשיב2 .אתה יכול לדבר גם  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

אני רוצה לומר לכם משהו על זכות העיון של חברי אז ככה,  אורן כהן:

 המועצה2 

 הזמן שלך עבר2  :צביקה צרפתי

 לא, רק התחלתי2  אורן כהן:

 מה אתה אומר2  :צביקה צרפתי

,  אורן כהן:  מספיק צביקה, או שאתה רוצה לתת לי

 לא, היה לך קודם,  :צביקה צרפתי

נו, תן לו לדבר2  :עמירם מילר  צביקה, 

 תן לי לדבר, מספיק כבר באמת2  אורן כהן:

 שניות בלי הפרעה2  65 :לוי אהוד יובל

של חברי המועצה ואני מוכרח להודות שאני זכות העיון  אורן כהן:

נחשפתי אליה רק בחודשים האחרונים מסיבות כאלה 

מבקש לקבל נתונים שמגיעים לי ואחרות2 אני באופן שיטתי 

תזכורת רודפת ימים, ותזכורת רודפת  1עפ"י חוק תוך 

 תזכורת, באופן שיטתי הדברים האלה לא מגיעים אלינו2 

לא רק שהם לא מגיעים אליי לעיון, הם גם בסופו של דבר  

זוכים לחוסר התייחסות מוחלט2 ואני רוצה לשאול אתכם 

שניכם, את מבקר העירייה ואת היועץ המשפטי כמי שאמור 

 להגן עליי בעניין הזה2 שניכם2 

אפנה אליכם שיש פה בעיה חוקית עם הוכחות במידה ואני  

חד משמעיות על עבירות החוק, האם אתם מתכוונים לטפל 

 בעניין ומה סמכותכם בהקשר הזה2 בבקשה2 

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי
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 רגע, אני רוצה לקבל תשובה2  אורן כהן:

2 :צביקה צרפתי  לא, זה לא דיון

 אבל אני רוצה לקבל,  אורן כהן:

 אני מצטער, זה נאום מהמקום2  :יצביקה צרפת

 אבל אני מבקש,  אורן כהן:

 זה נאום2 אתה יכול לחכות עד מחר2 זה נאום מהמקום2  :צביקה צרפתי

 אתה אוסר עליהם לדבר?  אורן כהן:

 אני לא אוסר עליהם, זה לא בנאום מהמקום2 :צביקה צרפתי

אוסר אתה אוסר עליהם לדבר2 אני אשאל את השאלה2 הוא  אורן כהן:

 עליכם לדבר, זה הדרך שלו, 

 לא, ממש לא2 אתה בנאום מהמקום2  עו"ד אלון בן זקן:

 אלון, תן לו להגיד,  :צביקה צרפתי

תן לו, תן לו, אני רק חצי שנה מבקש את הנתונים האלה2  אורן כהן:

 רק חצי שנה2 

 אורן, אני מבקש, אני יכול ללכת גם2  :צביקה צרפתי

 תלך2  אורן כהן:

 בבקשה2  :צרפתי צביקה

תרבות הדיון של חברי הקואליציה סובלת מאיזה חופש  :לוי אהוד יובל

מסוים, החל ביכולת של ראש העיר לאיים פה עליי באופן 

אישי, כמו שהוא עשה עכשיו באמצע דיון והוא מאיים 

עובר לחברתו הגברת עמרמי בוזגלו שמרשה באופן קבוע2 

 חברים אחרים2 לעצמה לנפנף אנשים מהמקום, וכלה ב

 אני חושבת שהמקום הזה יותר טוב2  אל:-אתי גן

 זה הולם אותך יותר2  אורן כהן:

 אתי, דקה יש לו, תנו לו דקה2 אני לא בעונש היום2 :צביקה צרפתי

אני רוצה להגיד לכם שההחלטה שעברה פה עכשיו, הרגע,  :לוי אהוד יובל
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כספים,  תוך כדי שהיא לא הובאה לעיוננו, לא היתה בוועדת

היא קודם כל לא תהווה ציון דרך בקריירה של היועץ 

 המשפטי2 

 אתה מבטל את ההחלטה הקודמת,  :גיא בן גל

 סליחה, גיא2 אני רוצה להגיד לכם, אני עוצר את הזמן2  :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

רבותיי, זה ביזיון לקואליציה שלא מסוגלת לשלוח חומר  :לוי אהוד יובל

נושא כספי לא קטן, ולא מסוגלת להעביר החלטה  מראש על

לפי הוראות בוועדת כספים2 וזה ביזיון אישי לפי דעתי לכל 

 מי שהשתתף בזה2 

 תודה רבה2 אתי את ויתרת, נכון?  :צביקה צרפתי

 אני מצטער שהיועץ המשפטי,  :לוי אהוד יובל

2 אל:-אתי גן 2 2  אתם לוקחים לי מהפעם הקודמת? 

 דה רבה2 הישיבה נעולה2תו :צביקה צרפתי

 

 

 

  

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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 11610618החלטות מועצה מיום  זריכו
 
 

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בנושא שיתוף הציבור  :018 מס' החלטה

 בהחלטה על הקמת מבני ציבור.

 

מיום  11הכספים מס'  מחליטים לבטל את החלטת ועדת :010 מס' החלטה

בדבר מתן ערבות העירייה להלוואת דיירים בפרוייקט  1.0.1111

 שיפוץ חזיתות.
 

מחליטים להטיל על החברה הכלכלית  את ביצוע פרוייקט  :010 מס' החלטה

  שיפוץ חזיתות בתים. 

 

מאשרים מתן ערבות העירייה לחברה הכלכלית לצורך   :/01 מס' החלטה

לטובת  שתלקח ע"י החברה הכלכלית ₪ ן מיליו 0הלוואה בסך 

 פרוייקט שיפוץ חזיתות בתים.
 

 


