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ערב טוב, אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין  :צביקה צרפתי

אם אפשר, אם הישיבה  תאני מבקש בפתיחלחודש יוני6 

אשר לי, יש פה מספר אנשים, חברי המועצה יכולים ל

דקות למישהו שידבר ונשחרר אותם שלא  0-1להקצות 

 אפשר לפני השאילתות? ימתינו פה איתנו6 

 פה אחד6  :לוי אהוד יובל

 תודה6 :צביקה צרפתי

לפתוח הישיבה בשיחה עם נציג מהקהל בטרם  מאשרים :805 מס' החלטה

  דיון בסדר היום.
 

 דני, בבקשה6  :צביקה צרפתי

 מגיע רק מזל טוב לראש העיר,  אורן כהן:

 גם לאורן6 אותו יום6  :צביקה צרפתי

שמי דניאל, אני עובד סוציאלי ועו"ד לשעבר6 ואני רציתי  :דניאל

לספר לכם היום על מצוקה שקיימת בהדרים, ואני חושב 

יודע במקומות אחרים בכל  שגם במקומות אחרים6 אני 

 הארץ ובכפר סבא6 

, כמה ימים לפני פסח, התעוררנו אני חודשים 4לפני  

משפחתי והשכונה למציאות חדשה6 ראינו שהתקינו מתקני 

גג של גישה זה נקרא , אנטנות לכל דבר רק יותר קטנים, על 

'אין  בניין6 דייר פרטי עשה את זה6 עמד שם והתרברב, אמר 

לכם מה לעשות נגד זה6 זו קומבינה שסגורה מכל 

 הכיוונים'6

כמובן שעל כל אחד הוא מרוויח כמה אלפי הקומבינה גם  

שקלים, ויש לו הכנסה קבועה, הוא כבר לא כל כך צריך 

לעבוד6 אבל לא הבנתי, באמת, עד כמה שהוא בעצם צדק6 
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העירייה גילינו שכל  בעצם אני ודרך המגעים שלי עם

הניסיונות של התושבים בעירייה להתמודד מול התופעה 

א משתפים פעולה ופוגעים הזאת, פשוט כל מיני גופים ל

בכל מאמץ של התושבים, להתמודד בצורה דמוקרטית עם 

, איזה מרחק האנטנות SAYהתופעה שיהיה להם איזשהו 

 6    נמצאים, באיזה עוצמות וכו'

קומבינה על גבי קומבינה על קומבינה6 על קצה המזלג  

תדעו לכם, באמת, ואני לא מתיימר להיות מומחה, אבל 

מציאו אנטנות יותר קטנות6 האנטנות היותר הטכנולוגיה ה

קטנות משדרות באותה עוצמה6 נתנו להם שם חדש, השם 

הוא מתקני גישה6 זה קומבינה, איזשהו שילוב בין חוק בזק 

לחוק התכנון והבנייה, ובעצם מאפשר להם לעקוף את 

 העירייה שלא צריכים לקבל היתר מהעירייה6 

ב הנושא הזה, כי אין, המצב החוקתי בארץ הוא בבלגן סבי 

בין משרדית לא כל משרדי הממשלה שניסו להקים ועדה 

מגיעות להסכמה6 אז לא קובעים שום שינוי בשום תקנות 

שתואמות את המציאות של היום6 התקנים בארץ הם בערך 

 פחות מחמירים מאשר באירופה6  ..1פי 

לאט הפסיקה הגיעה לזה -בתי משפט גם נכנסו לבלגן6 לאט 

אבל ממש לפני שנתיים וחצי את זה,  לצאו דרך להגבישכן מ

זה הגיע לבג"ץ6 בג"ץ לא מחליט ובינתיים כמו שכולנו 

יודעים, כי אנחנו משלמים הרבה פחות על הסלולר שלנו, 

צריכים לרשת את הם ריות נכנסו ואשתי חברות סלול

 המערכת שלהם, ויש להם זמן מאוד קצוב לעשות את זה6

  ,טי לממשלה החריגואז בג"ץ ויועץ משפ

אתה הרי דווקא משפטן בהשכלתך, אז בוא תגיע לעיקר6 מה  :גיא בן גל
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 המועצה רוצה, יכולה, 

 גיא, תן לו לדבר בסבלנות6 מה קרה? :עמירם מילר

ה פשוט הם החריגו, מה זה החריגו? מאפשרים לחברות האל :דניאל

 כמו פטריות אחרי גשם שוב להתקין את האנטנות האלה6

שלנו במרכאות כפולות, זה שעשו את זה תוך כדי  המזל

ביצוע עבירות בנייה, חריגות בנייה משמעותיות6 הבן אדם 

פתח דלת אסור היה לו בכלל להיות על הגג שלו, הוא 

במקום חלון6 הוא עשה פשוט בלגן שם, וזה זועק לשמיים 

 וגם במקרה השני חריגות בנייה מפליגות זועקות לשמיים6 

ניסי  בת היחידה שבעצם יש, שזה נו לפנות לכתואנחנו 

המשרד להגנת הסביבה והם אמרו לנו 'סליחה, אנחנו כבר 

אישרנו, אין לנו מה לעשות עם זה'6 אתם בעצם הופכים 

להיות שותפים לדבר עבירה, מה זה צריך להיות? 'לא, 

 שהרשות תתמודד'6

לא השלמתם בכלל את כל הנושא 'אנחנו גם אומרים רגע,  

כתוב בדו"חות שצריך עוד קות הקרינה, הנה, של בדי

להשלים אותם6 אולי באמת במקומות האלה שהם בדיוק 

מול האנטנות, אולי בדיוק שם הקרינה באמת חורגת ואפשר 

לעצור את הדבר הזה'6 אומרים 'לא, זה לא בעיה שלנו6 

אנחנו סטטיסטית בודקים את זה6 עפ"י חישובים לא צריך 

י החישוב שלנו זה לא מתקרב להיות שם בדיקה כי לפ

 למינימום, ולכן אנחנו לא נבצע"6 

ובמצב הזה הגענו זה פשוט חלם6 זה פשוט אבסורד6  

לעירייה6 הגענו לצביקה, מצאנו אוזן קשבת אצלו6 היו לי 

ויכוחים איו, אני טענתי וזה מקום אחר שהעירייה היתה 

'דניאל, אני בע סק צריכה כן לעלות על זה קודם, והוא אמר 
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הזה הרבה זמן ואנחנו חותמת גומי'6 ואני מבין את הגישה 

 שלו6 

אבל ברגע שהוא קלט על איזה חריגות מפליגות מדובר, אז  

והגיש כתבי אישום הוא ישר עשה פה בדיקה לעומק, 

במקרה שלי וגם במקרה של מרינה6 במקרה שלי גם נגד 

הדייר וגם נגד החברה הסלולארית, שזה משהו תקדימי6 זו 

 אמירה מאוד חזקה נגד חברות הסלולר6  

 מה זה כתב אישום נגד הדייר? מה הכוונה? אורן כהן:

 הוא פתח דלת6 חוקי התכנון והבנייה6  :עמירם מילר

 באמת בעצם להגיד תודה, שזה מצוין, זה על הכיפאק6 :גיא בן גל

 לא, לא, לא6  :דניאל

ודה זה על אז מה אתה צריך, תכלס? לא, כי להגיד ת :גיא בן גל

 הכיפאק6 

 אתה מזכיר לי את בית המשפט6 :דניאל

 דני, בוא תמשיך6 יש לנו עוד ישיבה ארוכה היום6  :צביקה צרפתי

ילדים  4כן, כן, אני כבר מסיים6 מה שקרה זה שלי יש  :דניאל

 קטנים, מרינה בהריון מתקדם, 

666 תישאר, אם אתה מברך, תלך6  יהודה בן חמו:  אם אתה 

לא, יהודה  אין לי ספק שיש עוד המון תושבים שבהזמנה  :גיא בן גל

השאלה  אישית אתה יכול להביא אותם לברך אותך לפה6

 מה התכלית6 

 ליום ההולדת6  יהודה בן חמו:

אישרנו באופן חריג, אתה יקירי קיבלת אישור מיוחד לדבר,  :גיא בן גל

 זה לא מופיע בסדר היום6 עד הרגע הזה לא הצלחתי להבין, 

 אתה מפריע לי6  :דניאל

 כי אני לא מצליח להבין מה אתה רוצה ממועצת העיר6  :גיא בן גל
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 גיא, תן לו לסיים6  :צביקה צרפתי

 ? -חוץ מלברך, שזה לגיטימי לברך6 אבל מה אתה צריך :גיא בן גל

 גיא, תן לו בבקשה6  :צביקה צרפתי

, כנראה שאתה באופוזיציה, שאנשים כמוךרוצה אני  :דניאל

שמפלגות דתיות ולא דתיות וירוקים ולא ירוקים, אני רוצה 

תעזרו לנו, אנחנו תושבים במצוקה6 אל תהפכו את שכולכם 

אנחנו צריכים שהעירייה מכובד6  זה לעניין פוליטי, זה לא

יודע שבערים אחרות אנשים  6, אני  66 וכל היושבים 

באופוזיציה עוזרים לדיירים להזמין את הבטיחות אש, 

נגד חומרים מסוכנים ולסגור את האנטנות האלה ובטיחו ת 

 ולסלק אותם6 

אנחנו רוצים שכולם יתגייסו6 רשות העיר עושה ואנחנו  

רוצים שגם הם יעשו יותר, כי אפשר לעשות יותר6 אנחנו 

רוצים שכולכם תלחצו על חברות הסלולר, תעשו איתם 

מטר מבתי  .1ברטר שיעשו את האנטנות בבתי קברות ולא 

 ים6 תושב

 דניאל תודה, המסר הובהר6  :צביקה צרפתי

בעזרתכם באמת, יש לנו סיכוי  רגע, רגע, עוד דבר אחד6 :דניאל

במקומות שעובדים לפי המודל הזה בראשון, בגבעתיים, 

 מצליחים לעשות את זה6 תעזרו לנו6 תודה רבה6 

 תודה רבה לך6  :צביקה צרפתי

שהנושא שלך הוא מאוד  ני רוצה רק להגיד לךדניאל, א אל:-אתי גן

 66  רציני6 ולעשות את זה כמחטף ככה על רגל אחת, זה6

 דניאל, תודה רבה6  :צביקה צרפתי

6  אל:-אתי גן 6 6 666 אם אתה בא, אנחנו  דניאל, זה 

 אתי, תודה רבה6  :צביקה צרפתי
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אפילו יכול להיות שעשו בך שימוש פוליטי6 דניאל, אל  :גיא בן גל

 פילו עשו בזה שימוש פוליטי6 תוציא מכלל אפשרות שא

אני מקווה שזה באמת ברור שאני מבקש להסיר את  דניאל:

 האנטנות, לעשות הכל6

דניאל, אנחנו בדיאלוג, נכון? לא הפסקנו את הדיאלוג6  צביקה צרפתי:

 אנחנו בדיאלוג6 תודה רבה6 כן, שאלת המשך יש?

 תודה רבה6 שאילתא ראשונה,  :צביקה צרפתי

  )מדברים ביחד(

6 :גיא בן גל 6 6 יודע שהישיבה מתקיימת כסדרה   בוקי צ'יש 

 יש לו בעיה6  :צביקה צרפתי

רגע רגע, יש לך בעיה6 כי אתה קבעת את הישיבה בשעה  :גיא בן גל

 בלי לשאול את כל,  ..:18

 שלחו לו זימון6  :צביקה צרפתי

 ..:11בלי לשאול את, סליחה, שעת הישיבה הרשמית היא  :גיא בן גל

, בוקי צ'יש, אתה יכול לא ..:6-11 לא קבעת אותה בבערב

יגיע בלכבד את הבקשה6 הוא ביקש  במידת  ..:11-שכשהוא 

 האפשר אם אפשר לקרוא, ולא לפרוטוקול6 

 התשובה תוכנס לפרוטוקול6  :צביקה צרפתי

 זה לא אפשרי אז6  :גיא בן גל

יובל לוי,  :צביקה צרפתי  שאילתא של 

 , אני מבקש רגע אורן כהן:

 אבל ראש העיר אומר אחרת ממך6  :גיא בן גל

יובל לוי,  :צביקה צרפתי  שאילתא של 

אז מה  צביקה, היא תוכנס לפרוטוקול או שהיא תקרא? :גיא בן גל

 שראש העיר אמר מחייב, לא מה שאתה6

יובל לוי בנושא,  :צביקה צרפתי  שאילתא של 
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 נפתלי,  רגע, שנייה אחת6 יש שתי שאילתות שלי ושל אורן כהן:

 נדחו לפעם הבאה6  :צביקה צרפתי

 אני מבקש לדעת למה, זה הכל6  אורן כהן:

 כי לא הספיקו לענות עליהם6  :צביקה צרפתי

 זה עפ"י החוק6  יהודה בן חמו:

 ברור לי, אני רק ביקשתי לדעת למה6 חוק זה חוק6  אורן כהן:

 יש עומס, אורן6  :נפתלי גרוס

 

 שאילתות. .1

 

 -מחדלי מתחם אמדוקס כפר סבא בנושא אהוד יובל לוי  שאילתא של .ב

 .18628613-, הוגשה באובדן ארנונה שנתית בהיקף של מיליוני שקלים

 

עיריית כפר סבא, בראשותך לעת עתה, העלתה באופן כואב " 

כמעט בכל שנה את המיסים שהוטלו על תושבי כפר סבא, 

בע למרות שעצומה שיזמתי הציבה לפניך למעלה מאלף וש

מאות חתימות של מתנגדים, ולמרות שאישורי החוקיות 

 להתיקרות מוטלים בספק6 

וויתרה מסיבות תמוהות לחלוטין על עשרות   מנגד העירייה 

מיליוני שקלים ארנונה מעסקים שיכלו לחסוך התייקרויות 

 שכאלה לתושבים וגם למממן קיצוצי שרותים חיוניים6 

ם כאן, במכתביו של לכל ברור כי עקב מחדליך שמתפרסמי 

היזם מוטי רזניק במכתב זה,איבדה קופת הציבור סכומים 

 מצטברים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים6   
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כמה עשרות מיליוני שקלים איבדו תושבי כפר סבא  6 1

מדחיית התוכנית בעשר שנים? בסך הכל ולפי משק 

 ביית?

משקי ביית, כמה אובדן  ...,.0הואיל ובעיר כ 

 ה למשק ביית ? הארנונ

מה המניע הציבורי שלך לדחיית קיום הוראות חוקיות  6 0

 שאתה חייב לבצע כראש עיר לקידום התוכניות?

האם פעולתך אינה נגועה לכאורה בניגודי ענינים עקב  6 1

קירבתך לבעלי קרקעות באזור התעשיה האחר שאותו 

 אתה מקדם ללא לאות ? 

יועד ששעיקרו  1/.5האם קידום אזור התעשיה כ״ס  6 4

לתעשייה מלוכלכת ומפעל לטיפול בזבל בקרבת בתי 

העיר קודם לפיתוח אזור שמשמש בעיקר לחברות 

 ההייטק בעיר? 

ינים , גם יהנך מתבקש להודיע מהם הטעמים לניגודי ענ 6 5

לכאורה בלבד, גם קלושים ככל שיהיו, ביחסיך 

ולתוכנית למתחם אמדוקס לחברות  1/.5לתוכנית כ״ס 

 הייטק שאותה מקדם מר רזניק6 ה

 מאיים בתביעות לשון הרע למשמע כלואיל והנך נעלב וה

שאלה המבקשת ממך להציג את מניעיך כל אימת 

שהחלטותיך ממניעים צרים פוגעות בציבור הרחב, אני 

מודיע למפרע קבל עם ועדה שאין בכוונתי להעליבך אישית 

ציבורית, או להטיל בזאת ספק כלשהו ביושרתך האישית וה

אלא להציג את הפגיעה הציבורית שנגרמת מהעדפותיך 

לכאורה ומהתנהלותך הלא מובנת, לתת לך הזדמנות להציג 
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את מניעייך הטובים,  ולהציג לשיקול ציבורי אלטרנטיבה 

 "ציבורית אחרת מטעמי לניהול עניני הקהילה בעיר6

 

 : תשובת ראש העיר 

פ הנחיות הוועדה כנית משולש כפר סבא הופקדה מחדש ע"ת 

 המחוזית6

 0.116תקופת ההפקדה הסתיימה בינואר  

 בעת תקופת ההפקדה המחודשת הוגשו מספר התנגדויות6 

הוועדה המחוזית, למרות פניותינו החוזרות ונשנות, טרם  

 דנה בתכנית, למרות שיבוצה בסדר יום בחודש אפריל6

ת נאנו ממתינים להודעה על שיבוץ התכנית לדיון על מ 

 ן מתן תוקף לתכנית6ילקבל את החלטת הוועדה לעני

מאחר והעירייה היא המממנת של התכנית אין ספק שהיא  

בעלת עניין רב לסיים את התהליכים על מנת לתת תוקף 

 לתכנית ולאפשר את מימושה6

כולנו תקווה שבחודשיים הקרובים נקבל את החלטת  

 הוועדה המחוזית בתכנית6

ים שהועלו ע"י גורמים שונים לשינוי רעיונות מרעיונות שונ 

הקו הכחול של התכנית וכדומה יחייבו הארכת הליכים 

וייתכן שאף הפקדה מחדש של התכנית6 לפיכך, אנחנו 

 6"נמצאים בישורת האחרונה לקראת מתן תוקף לתכנית

מכיוון שלא קראנו כאן שום התייחסות בתשובה כן, ודאי6  :לוי אהוד יובל

ים, ולא ראינו תשובות לשאלות לנושא ניגוד עניינ

-המהותיות שעולות כאן, אז הציבור ירצה לדעת לפחות

6 כמה עשרות מיליוני 1לפחות את התשובה לשאלה מס' 

     שקלים איבדו תושבי כפר סבא מתחילת התכנית בשנה?
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 שנים?  .1-ב

שקל  ..1מטר דוחה לפי  ...,..1מכיוון שדחיית תכנית של  

אז אני שואל קלים במהלך התקופה6 מטר עשרות מיליוני ש

אתכם, אתם מתביישים? אתם לא יכולים לענות? אתם לא 

שנים6  .1מטר כפול  ...,..1יודעים לחשב? נעזור לכם6 

 ? -כמה דחיתם? כמה ארנונה שילמנו

 התשובה שענינו זו התשובה6  :צביקה צרפתי

ה כסף לא, לא, לא6 לא עניתם6 סליחה, השאלה היא כמ :לוי אהוד יובל

  הפסידו? כמה כסף?

 תשאל שאילתא בצורה אחרת תקבל תשובה אחרת6  :איציק יואל

  תודה6  :צביקה צרפתי

מר איציק יואל לא מבין את השאלה, אני רוצה לחזור  :לוי אהוד יובל

עליה6 כמה כסף, כמה עשרות מיליוני שקלים הפסידה 

 ? -הקופה העירונית

פסידה6 היא תרוויח בעתיד הרבה6 היא תרוויח היא לא ה :צביקה צרפתי

 תודה רבה6 

 

בנושא  02610611דו"ח מבקר המדינה שאילתא של גיא בן גל בנושא  ג.

 .32628613-, הוגשה בהיבטים בהתנהלות לשכת ראש העיר כפר סבא

 

בדק משרד מבקר  .0.1חודשים ספטמבר עד דצמבר ב" 

המדינה את אופן התנהלותן של לשכות ראשי רשויות בשש 

עיריות אלעד, כפר סבא, נתניה, פתח  -שויות מקומיות ר

תקווה, קריית גת והמועצה המקומית גדרה6 הנושאים 

שנבדקו היו: התקצוב ועלות התפעול של הלשכה; המבנה 

הפיזי של הלשכה; המבנה הארגוני של הלשכה )מזכירות, 
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יועצים, עוזרים(; תנאי השכר של עובדי הלשכה, לרבות 

נייד,  ראש הרשות )כגון תשלומים עבור כלי רכב, טלפון 

מקדמות והלוואות(; החזר הוצאות של ראש הרשות )כגון 

הוצאות על אירוח, על מתנות ועל נסיעות לחו"ל(; סדרי 

העבודה של ראש הרשות במסגרת פגישותיו עם גורמים 

 רשותיים6-חוץ

פגישות  .1"ראש עיריית כפר סבא קיים בתקופה שנסקרה  

 04-פרטיים כגון יזמים וקבלנים6 בעם גורמי חוץ 

מהפגישות הללו לא צוינו ביומן הפגישות נושא הדיון או 

מטרת הפגישה; בשש מהפגישות היה ראש העירייה הנציג 

 היחיד מטעם העירייה"6

 0.610611מתוך דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם בתאריך  

 0.1.6ובדק את התנהלות לשכת ראש העיר בשנת 

  

 :יל רצוני לשאוללאור האמור לע 

מה שמותיהם של הגורמים השונים שעימם קיים ראש  16

פגישות בתקופה שנבדקה על ידי מבקר  .1העיר 

 המדינה?

הפגישות  .1מה עיסוקם של הגורמים שנפגשו במסגרת  06

שהתקיימו עם ראש העיר בכלל ומי מתוך הגורמים 

 שנפגשו הם יזמים, קבלנים, אנשי עסקים בפרט?

הפגישות שבהם לא  04גישה של מה הייתה מטרת הפ 16

 צוין ביומן הפגישות נושא הדיון או מטרת הפגישה?

מי היו הגורמים בשש הפגישות שנבדקו על ידי מבקר  46

 המדינה שאותם פגש ראש העיר לבדו?
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האם מי מבין הגורמים שנפגשו עם ראש העיר במסגרת  56

הפגישות שנסקרו על ידי מבקר המדינה היו כאלה  .1

הביעו נכונות לתרום בעתיד מימון  שתרמו בעבר או

 לטובת קמפיין הבחירות של ראש העיר ?"

 :תשובת ראש העיר 

נכתב  1..0שוב להדגיש כי בדוח מבקר המדינה משנת ח" 

באותיות קידוש לבנה כי לשכת ראש העיר כפר סבא 

מנוהלת בצניעות, מספר העובדים בה הינו מצומצם ביותר, 

של לשכות אחרות6 על כך,  וכן כי המשרד קטן בהרבה מאלה

 עיריית כפר סבא זכתה להערכה רבה6

נראה כי חבר המועצה גיא בן גל מנסה להחיות דוחות  

ישנים מהאוב, חבל שגיא בן גל בחר לצטט באופן מגמתי 

קטע קטן מתוך דו"ח המבקר שמתייחס לעניינים טכניים, 

ולא מזכיר ממצאים נוספים שהם ככל הנראה פחות נוחים 

 6 עבורו

שנת ומתייחס ל 0.11דו"ח מבקר המדינה פורסם בדצמבר  

0..16 

לפיכך עצם העלאת השאלות הללו המתייחסת לאירועים  

שנים, ארבעה   4שהתרחשו לפני מתוך יומנו של ראש העיר 

 לפני בחירות וכשנתיים לאחר פרסום הדו"ח, חודשים 

 6"יאומרת "דרשנ

חדשות לבקרים  נענה ראש העירחשוב לציין כי , בכל מקרה 

 הלוקחים חלק יזמים ובעלי עסקים ,של תושבים ותלפני

בעקבות ואף נפגש איתם  ,פעיל בקהילה ולמען הקהילה

מוצאים לנכון לפרוש בפני ראש העיר , ככל שאלה תםיפני

מדובר בצנעת  זאת ועודנושא שעומר על סדר היום הציבור6 
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לגביו  ולכן לא ראוי לחשוף את האדם ונושא הפגישה, הפרט

 לראש העיר6הוא פנה 

בפגישות אישיות ככל שמדובר גם לציין כי   כמו כן ראוי 

מתרשם כי המסגרת הארגונית של שראש העיר בנושאים 

מועבר העניין לאחר בירור  בהם, העירייה צריכה לטפל

אשר לעתים הנושא לגורמים המקצועיים הרלוונטיים 

ף שלא במהלך הפגישה מתבקשים להצטרף לפגישה על א

 6"זומנו לכך מראש

אני רוצה יהודה , קודם כל ושאלת ההמשך שלי היא כז :גיא בן גל

שנות הכהונה שלי מעולם לא השבת  .1-, בלברך אותך

תשובה כל כך לא רלוונטית למה ששאלתי אותך6 כלומר, 

השאלות ששאלתי לתשובות שקיבלתי6  5-אין קשר בכלל ל

משולבת  התחמקות אחרי התחמקות אחרי התחמקות

בהטפת מוסר והרעפת שבחים עצמיים עליך שהתנהלת 

 בצורה צנועה6 מה רלוונטי?

 .1עם מי נפגשת, לפי דו"ח מבקר המדינה עם שאלתי  

אנשים, רציתי לדעת את השמות6 אתה לא אומר לי את 

שמות שלא צוינו6 הפרוטוקולים  04-השמות6 שאלתי מי ה

 4-שפגשת ב האנשים .לגביהם אתה לא נותן6 שאלתי מי 

 אתה לא נותן תשובה6 שאלתי בסך הכל מי הם6  -עיניים 

מי מהם קבלנים, מי מהם יזמים, מי לא עלינו אולי מהם  

קמפיין בחירות6 יש לך מה להסתיר? מה זה תרם לך כסף ל

התשובות האלה שאתה מתנהל בצניעות בלשכה? מה זה 

 קשור בכלל? 

ול אותך מה אני יכול לבחור מדו"ח מבקר המדינה לשא 

שאני רוצה6 זה התפקיד שלי6 אתה צריך לענות על מה 
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 שאתה נשאל6 

6  יהודה בן חמו: 6 6 

 אני לא יכול לשאול אותך6  :גיא בן גל

 תמשיך הלאה6  יהודה בן חמו:

אנשים עם מי  .1אתה לא יכול לענות כשאני שואל אותך על  :גיא בן גל

רה צנועה6 נפגשת, ואתה עונה לי שהלשכה שלך מתנהלת בצו

אתה רוצה מדליה שאתה מתנהל בצורה צנועה? לך תבקש 

אותה6 מבקר המדינה כנראה לא ייתן לך מדליה על זה6 אבל 

איתם ואנשי אם יש לך מה להסתיר לגבי יזמים שנפגשת 

עיניים  4-הון שנפגשת איתם, ואנשים שהתנהלת איתם ב

ד ואף אחד לא רשם פרוטוקול, ואף אחבלי אף גורם עירוני, 

לא יודע מה אולי הבטחת לא יודע מה אמרת להם, ואף אחד 

ואתה מתבייש בזה או אתה מסתיר את זה, אז להם, 

 התשובה הזאת מוכיחה את זה6 שיש לך מה להסתיר, יקירי6 

 תודה6   :צביקה צרפתי

 

בנושא  02610611דו"ח מבקר המדינה בנושא  אתי גן אלשאילתא של  ד.

 .32628613-, הוגשה בהעיר כפר סבא היבטים בהתנהלות לשכת ראש

 

בדק משרד מבקר  .0.1חודשים ספטמבר עד דצמבר ב" 

המדינה את אופן התנהלותן של לשכות ראשי רשויות בשש 

עיריות אלעד, כפר סבא, נתניה, פתח  -רשויות מקומיות 

תקווה, קריית גת והמועצה המקומית גדרה6 הנושאים 

של הלשכה; המבנה שנבדקו היו: התקצוב ועלות התפעול 

הפיזי של הלשכה; המבנה הארגוני של הלשכה )מזכירות, 

יועצים, עוזרים(; תנאי השכר של עובדי הלשכה, לרבות 
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נייד,  ראש הרשות )כגון תשלומים עבור כלי רכב, טלפון 

מקדמות והלוואות(; החזר הוצאות של ראש הרשות )כגון 

; סדרי הוצאות על אירוח, על מתנות ועל נסיעות לחו"ל(

העבודה של ראש הרשות במסגרת פגישותיו עם גורמים 

 רשותיים6-חוץ

פגישות  .1"ראש עיריית כפר סבא קיים בתקופה שנסקרה  

 04-עם גורמי חוץ פרטיים כגון יזמים וקבלנים6 ב

מהפגישות הללו לא צוינו ביומן הפגישות נושא הדיון או 

ציג מטרת הפגישה; בשש מהפגישות היה ראש העירייה הנ

 היחיד מטעם העירייה"6

 0.610611מתוך דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם בתאריך  

 0.1.6ובדק את התנהלות לשכת ראש העיר בשנת 

  

 :לאור האמור לעיל רצוני לשאול 

מה שמותיהם של הגורמים השונים שעימם קיים ראש  16

פגישות בתקופה שנבדקה על ידי מבקר  .1העיר 

 המדינה?

הפגישות  .1ים שנפגשו במסגרת מה עיסוקם של הגורמ 06

שהתקיימו עם ראש העיר בכלל ומי מתוך הגורמים 

 שנפגשו הם יזמים, קבלנים, אנשי עסקים בפרט?

הפגישות שבהם לא  04מה הייתה מטרת הפגישה של  16

 צוין ביומן הפגישות נושא הדיון או מטרת הפגישה?

מי היו הגורמים בשש הפגישות שנבדקו על ידי מבקר  46

 אותם פגש ראש העיר לבדו?המדינה ש
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האם מי מבין הגורמים שנפגשו עם ראש העיר במסגרת  56

הפגישות שנסקרו על ידי מבקר המדינה היו כאלה  .1

שתרמו בעבר או הביעו נכונות לתרום בעתיד מימון 

 לטובת קמפיין הבחירות של ראש העיר ?"

ו לפחות יכולתם לציין את השם שלי אל:-אתי גן  cut and-ולא את הזה, 

paste  6זה מאוד פשוט לעשות את זה, ואז להשמיד את זה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           עכשיו אני רוצה לומר, 

 לומר לא6 שאלה6  :צביקה צרפתי

 שאלה את לא יכולה לשאול,  :עמירם מילר

 את לא יכולה לומר6 לשאול שאלה6  :פתיצביקה צר

 מר מילר, תשאיר6 צביקה מספיק מסתדר בלעדיך6  :לוי אהוד יובל

  אני לא בטוח6 :עמירם מילר

 אתה לא בטוח?  :לוי אהוד יובל

 לשאול שאלה6  :צביקה צרפתי

גם תגידו לי איך להסתכל ואיך להסתובב ואולי עוד מעט  אל:-אתי גן

אם בעקבות מה שכתב מבקר סליחה6 האיך להתלבש6 

המדינה על העירייה, ולא משנה כמה שנים, זה עדיין היה 

6 האם מה שכתבתם 1..0בקדנציה הזו כי זה מתייחס לשנת 

6 אם מבקר 1,0,1,4,5למבקר לא צריך לבצע? השאלות שהיו, 

הם צנועים ולא צריך המדינה היה חושב שהדברים האלה 

 לבצע אותם, 

 ? סימן שאלה בסוף6 סימן שאלה, שאלה6 זו שאלה :צביקה צרפתי

 כשתיתן תשובה אז יהיה גם שאלה6  אורן כהן:

 מה זה קשור בכלל?  :צביקה צרפתי

 על מה תענה? אין שאלה6  יהודה בן חמו:
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6  :יאיר אברהם 6 6 צריך להסביר לאורחים שעפ"י הנוהל של השאילתות, 

 לשאול שאלה אחרי השאילתא6 

 ות קצרות6 קשה להם6 אתי, בהבר :לוי אהוד יובל

יש גם איזה ציפייה יאיר שאתה תקבל תשובה שעשויה  :גיא בן גל

 להיות רלוונטית לשאלה גם6 

 לא, רק שהקהל יידע על מה מדובר6  :יאיר אברהם

 ?-האם אתם אל:-אתי גן

 האם זה שאלה, האם אתם מה? :צביקה צרפתי

סות אחרי כזו התייחהאם אתם או כבוד ראש העיר  אל:-אתי גן

ספציפית בדיוק לסעיפים ספציפיים של מבקר המדינה, 

האם אתם לא חושבים שזה לא רק אמירה אלא אתם 

צריכים לעשות עשייה, ולכן האם אתם כן מתכוננים לענות 

 לנו בכל זאת, כי השאלות הן מאוד ספציפיות אחת לאחת6

האם אנחנו צריכים את השאלות האלה להעביר למבקר  

א רוצים לקיים את מה שאמרו לו המדינה, שיראה של

 שיקיימו? 

האם צריך לקיים ישיבה שלא מן המניין בשביל לקבל  :גיא בן גל

 ואז תגידו שאנחנו חטטנים6 תשובות על זה? גם זה אפשר6 

 6 0.11נשאלה לדו"ח השאלה אתי,  :צביקה צרפתי

 16..0לשנת  0.11לא, בדו"ח  אל:-אתי גן

 דו"ח חדש6 מאז עוד לא יצא  :צביקה צרפתי

?  אל:-אתי גן  סליחה, אבל למה666

 רגע שנייה, תני לענות6  :צביקה צרפתי

מה זה דו"ח? אתה מחכה לדו"ח מבקר המדינה, אז נעביר  אל:-אתי גן

 את זה למבקר המדינה6 אוקי6 

6  :עמירם מילר 6 6 
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 666עמירם, זה לא מופנה אליך6 תודה לאל אתה אל:-אתי גן

 יצא עוד דו"ח חדש והשאלה, היות ולא  :צביקה צרפתי

 עמירם, אתה ציינת עם איזה קבלנים נפגשת6  :גיא בן גל

ל :צביקה צרפתי  0.11666-והשאלה לא התייחסה למעבר 

 אתה אמרת, יש קבלנים שאתה מנוע מלהתעסק איתם,  :גיא בן גל

 מבקר המדינה6  ואימצו את המלצות :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

יש לך ליהודה בן חמו, אתה ציינת עם איזה קבלנים  בניגוד :גיא בן גל

 עניינים6 

 השאלות היו מאוד ענייניות6  אל:-אתי גן

לשאלתך, גם  -א' דווקא היתה שאלה נכונה ואני אענה6  יהודה בן חמו:

פגישות  .-פגישות הוא מצא ש .1בבדיקת המבקר, מתוך 

 לא נכחו אנשים בלשכה6 בין היתר עפ"י זיכרון אני אומר

לך, כי אי אפשר, הייתי נותן לך את השמות6 אי אפשר 

להיכנס למחשב, ככה אמרו לי אנשי המחשבים, להוציא את 

 השמות6 

 למה אתה לא עונה את זה?  :גיא בן גל

 עכשיו אני עונה,  יהודה בן חמו:

 מחשבים לא יכול להיכנס למחשב? אלוף משנה ב :לוי אהוד יובל

זה  .מתוך  5פגישות האלה שחלקן הגדול,  .-מאז, ב -א'  יהודה בן חמו:

היה עם יושבי ראש ארגוני מתנדבים שאני לא יודע מה אני 

מעבר לכך, כל  צריך לדווח או לא לדווח שמדברים איתי6

דו"ח שמגיע לעיריית כפר סבא מוקדם אוטומטית צוות של 

 וחד משמעית כן6 תיקון הליקויים6 

ים, יושבת או מנהלת בכל פגישה כולל יו"ר ארגוני המתנדב 

הלשכה או חזי ברזני6 אם זה יזם יושב ארז אייזנר או שרון 
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 עיניים6  4-שפר, אין ישיבות יותר ב

 מה שאתה עונה בעל פה כל כך קשה להעלות על הכתב?  :גיא בן גל

 זה בפרוטוקול6 תודה רבה6  :צביקה צרפתי

 תודה זו תשובה6  יהודה בן חמו:

6 קודם כל, תוד אל:-אתי גן  ה רבה ש66

 אין יותר שאלה6  יהודה בן חמו:

 סליחה,  אל:-אתי גן

 תגישי עוד שאילתא6  יהודה בן חמו:

סליחה, אתה אמרת עכשיו ארגוני מתנדבים, כתוב פה  אל:-אתי גן

 יזמים ובעלי עסקים, 

 ממש לא6 ממש לא6  יהודה בן חמו:

 זה מה שכתוב6  אל:-אתי גן

  אני עומד על זה6 יהודה בן חמו:

 זה מה שכתוב פה6 בדו"ח מבקר המדינה,  אל:-אתי גן

 אז תלכי למבקר6  יהודה בן חמו:

 בעלי עסקים6  אל:-אתי גן

שאילתא של בוקי צ'יש בנושא דו"ח מבקר המדינה6 הוא לא  :צביקה צרפתי

 הגיע עדיין6 

בנושא  02610611דו"ח מבקר המדינה בנושא בוקי צ'יש שאילתא של  ה.

  .32628613-, הוגשה בלשכת ראש העיר כפר סבא היבטים בהתנהלות

 

בדק משרד מבקר  .0.1חודשים ספטמבר עד דצמבר ב" 

המדינה את אופן התנהלותן של לשכות ראשי רשויות בשש 

עיריות אלעד, כפר סבא, נתניה, פתח  -רשויות מקומיות 

תקווה, קריית גת והמועצה המקומית גדרה6 הנושאים 

ות התפעול של הלשכה; המבנה שנבדקו היו: התקצוב ועל
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הפיזי של הלשכה; המבנה הארגוני של הלשכה )מזכירות, 

יועצים, עוזרים(; תנאי השכר של עובדי הלשכה, לרבות 

נייד,  ראש הרשות )כגון תשלומים עבור כלי רכב, טלפון 

מקדמות והלוואות(; החזר הוצאות של ראש הרשות )כגון 

עות לחו"ל(; סדרי הוצאות על אירוח, על מתנות ועל נסי

העבודה של ראש הרשות במסגרת פגישותיו עם גורמים 

 רשותיים6-חוץ

פגישות  .1"ראש עיריית כפר סבא קיים בתקופה שנסקרה  

 04-עם גורמי חוץ פרטיים כגון יזמים וקבלנים6 ב

מהפגישות הללו לא צוינו ביומן הפגישות נושא הדיון או 

העירייה הנציג מטרת הפגישה; בשש מהפגישות היה ראש 

 היחיד מטעם העירייה"6

 0.610611מתוך דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם בתאריך  

 0.1.6ובדק את התנהלות לשכת ראש העיר בשנת 

 :לאור האמור לעיל רצוני לשאול 

מה שמותיהם של הגורמים השונים שעימם קיים ראש  16

פגישות בתקופה שנבדקה על ידי מבקר  .1העיר 

 המדינה?

הפגישות  .1של הגורמים שנפגשו במסגרת מה עיסוקם  06

שהתקיימו עם ראש העיר בכלל ומי מתוך הגורמים 

 שנפגשו הם יזמים, קבלנים, אנשי עסקים בפרט?

הפגישות שבהם לא  04מה הייתה מטרת הפגישה של  16

 צוין ביומן הפגישות נושא הדיון או מטרת הפגישה?

מי היו הגורמים בשש הפגישות שנבדקו על ידי מבקר  46

 המדינה שאותם פגש ראש העיר לבדו?
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האם מי מבין הגורמים שנפגשו עם ראש העיר במסגרת  56

הפגישות שנסקרו על ידי מבקר המדינה היו כאלה  .1

שתרמו בעבר או הביעו נכונות לתרום בעתיד מימון 

 לטובת קמפיין הבחירות של ראש העיר ?"

 

 :תשובת ראש העיר

נכתב  1..0משנת שוב להדגיש כי בדוח מבקר המדינה "ח 

באותיות קידוש לבנה כי לשכת ראש העיר כפר סבא 

מנוהלת בצניעות, מספר העובדים בה הינו מצומצם ביותר, 

וכן כי המשרד קטן בהרבה מאלה של לשכות אחרות6 על כך, 

 עיריית כפר סבא זכתה להערכה רבה6

נראה כי חבר המועצה גיא בן גל מנסה להחיות דוחות  

ל שגיא בן גל בחר לצטט באופן מגמתי ישנים מהאוב, חב

קטע קטן מתוך דו"ח המבקר שמתייחס לעניינים טכניים, 

ולא מזכיר ממצאים נוספים שהם ככל הנראה פחות נוחים 

 עבורו6 

שנת ומתייחס ל 0.11דו"ח מבקר המדינה פורסם בדצמבר  

0..16 

לפיכך עצם העלאת השאלות הללו המתייחסת לאירועים  

שנים, ארבעה   4שהתרחשו לפני ראש העיר מתוך יומנו של 

 לפני בחירות וכשנתיים לאחר פרסום הדו"ח, חודשים 

 6"יאומרת "דרשנ

נענה חדשות לבקרים  ראש העירחשוב לציין כי , בכל מקרה 

 הלוקחים חלק יזמים ובעלי עסקים ,של תושבים ותלפני

בעקבות ואף נפגש איתם  ,פעיל בקהילה ולמען הקהילה

מוצאים לנכון לפרוש בפני ראש העיר ל שאלה , ככתםיפני
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מדובר בצנעת  זאת ועודנושא שעומר על סדר היום הציבור6 

ולכן לא ראוי לחשוף את האדם ונושא הפגישה לגביו , הפרט

 לראש העיר6הוא פנה 

בפגישות אישיות ככל שמדובר גם לציין כי   כמו כן ראוי 

ת של מתרשם כי המסגרת הארגונישראש העיר בנושאים 

מועבר העניין לאחר בירור  בהם, העירייה צריכה לטפל

אשר לעתים הנושא לגורמים המקצועיים הרלוונטיים 

במהלך הפגישה מתבקשים להצטרף לפגישה על אף שלא 

 "6זומנו לכך מראש

 

 הצעות לסדר.  .0

 

 .ועד עדת יוצאי אתיופיה, בנושא אהוד יובל לויהצעה לסדר של  א.

 

כיבוד החלטת יוצאי  -ת לסדר6 הצעה לסדר ראשונה הצעו :צביקה צרפתי

של נציגות העדה בכפר סבא6 הצעה לסדר, אתיופיה בהצבעה 

 בבקשה6 

שיא חדש של ג'נטלמניות, שראש אנחנו הגענו פה היום ל :לוי אהוד יובל

העיר מחליט לא לענות על שאלות והכל מונח לפתחנו 

מה אתם  בגיחוך6 ואחרי זה עוד שואלים את חברי המועצה

'רבותיי רוצים, וגם מגיע לפה עו"ד מכובד ואומר  לנו 

 6  האופוזיציה תעשו אתם'

למי שעוד לא הבין, האופוזיציה מאירה את עיני הציבור  

במה שקורה, מבקרת את השלטון, הקואליציה מנהלת6 

וכשחברי הקואליציה מתביישים הם פורשים6 

 וכשהקואליציה לא מצליחה לנהל, 
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 ה6 דבר אלינו6 אנחנו פ :???

6  :יאיר אברהם  תהיה ממוקד6יובל, מצלמים אותך, זה לקמפיין

 אה, זה חוג בית שלך פה? :איציק יואל

שנים6  5מה לעשות, עד עכשיו זה היה שלכם6 ניהלתם  :לוי אהוד יובל

ברשותכם, אנחנו קראנו בעיתונות ואחרי זה נפגשנו עם 

'למה שוב פעם בטענות, ציבור שבא אל האופוזיציה 

6 ומה היא  העירייה לא מקיימת את מה שהיא צריכה לקיים'

 צריכה לקיים?

ובסוף היום קיימו בחירות אצל העדה של יוצאי אתיופיה,  

נבחר ועד חדש, ובסוף היום העירייה התעלמה מהוועד הזה6 

ראו זה פלא, טלפונים, צעקות, בקשות, התעלמויות 

פתח? יש פה והציבור הזה שואל שאלה נורא פשוטה, יש מ

שאלת מפתח6 האם הציבור שבחר לעצמו מנהיגות ראוי 

 ויכול לקבל את אמון, 

 )מדברים ברקע( 

 אל תעליב פה את המכהן כי הוא יחשוב שאתה,  :לוי אהוד יובל

 ראיתי תמונות שלך?  :שמעון פרץ

 חבר קואליציה בכיר, 666  :לוי אהוד יובל

 יודעים6 אבל התמונות לא בוחרות, אתם  :שמעון פרץ

 יש גם קמעות שמעון, מכיר?  :גיא בן גל

6  :שמעון פרץ  אני? כן

ברשותכם, אז אנחנו מסתכלים היום ושואלים, עירייה  :לוי אהוד יובל

מתנהלת לפי הנחה בתקינות, לא שהשאילתות נענות בצורה 

שמעידה על תקינות אבל יש לנו הנחת תקינות6 אז פונים 

, טוב שבחרתם את מי לוועד הנבחר ואומרים לו תשמע

 שרציתם, בטח גם בש"ס יהיו בחירות של פריימריז6
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אבל עכשיו הציבור שבחר יתכבד ויקבל את התכתיב6  

והמשמעות היא שמי המילה תכתיב6 דיקטט בתרגום6 

שרוצה להכתיב מנהיגות משל עצמו ואיתה הוא דן ופקידיו 

וכל המונח של נבחר ידונו איתה עם הנבחרים מטעמו, 

 ר הופך למגוחך6 ציבו

כמו המועצה הזאת6 סליחה רבותיי, במועצה היוצאת  

כשהציבור פונה אליכם ועומד פה במועצה ואומר 'אנחנו 

כדי שתצילו אותנו'6 ישב אתכם סגן ראש  פונים לאופוזיציה

עיר נכבד, הגיש אישומים בשמכם, רק שכחתם להגיד 

 שהנהלת העיר יכולה לעצור כל חריגת בנייה6 

 שלי היא נורא פשוטה,  הבקשה 

אבל העירייה תבעה לדין את הזה, באמת, למה אתה סתם  :עמירם מילר

 מדבר? 

 אבל זה לא הצעה לסדר בכלל6 בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 זה לא קשור לזה,  :עמירם מילר

 פעם שחברך, צביקה, אני עוצר את השעון6 כל  :לוי אהוד יובל

 יק בעובדות לפחות6לא ברצינות, יובל, תדי :עמירם מילר

מה זה קשור לאתיופים? עמירם, עזוב6 מותר לו להגיד הכל,  :צביקה צרפתי

 עזוב6 

, עמירם6 העובדות מבלבלות ואל תיתן לעובדות לבלבל אות יהודה בן חמו:

 אותו6

 תן לו להגיד מה שהוא רוצה6  :צביקה צרפתי

 תשאל6  -אז אם אתה לא יודע  :עמירם מילר

  העובדות מבלבלות אתכם, אני מבין6 :לוי אהוד יובל

6, הוא צריך לדבר, תן לו6  יהודה בן חמו:  יש6

אדוני ראש העיר ברשותך, אני לא אפריע לך בחוג הבית  :לוי אהוד יובל
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שלך או של הגברת עמרמי, כמו שאני מצפה שאתה לא 

תפריע לי בזמן, בזכות נאום6 אני מאחל לך הרבה הצלחה 

פעילים שלך ותצליח6 אני מבקש בחוגי בית, תפעיל את ה

מהמועצה להתייחס לזה שקבוצה שקיבלה אוטונומיה 

מסוימת, בחרה לעצמה מנהיגים של הממשל, זו זכות להיות 

טיפה דמוקרטיים בעיר שקידשה את הדמוקרטיה והפכה 

 אותה לקדושה אולי חס וחלילה6

אבל הדמוקרטיה לא קדושה, הציבור הזה סירב להכתבות6  

ה צריכה זה לתקן את התכתיבים, לקבל את מה שהמועצ

הנבחרת הזאת בריש גלי, בפומבי, בפרהסיה6 שיבואו 

למועצה, יקבלו את המעמד שלהם כמו שמגיע להם6 שיקבלו 

את ההנהלה של המבנה הזה שמשמש את הקהילה6 שינהגו 

בו בשוויוניות6 שיכבדו כל אחד בכל שמחה כמו שמכבדים 

 כל אחד ואחד שמגיע לשם6 

דקות שלי6 אני  .1-הנה תראו, אני לא מנצל את כל הו 

מרשה לראש העיר לבוא ולהגיד שלא קרו דברים מעולם6 

חבר'ה, אני עוצר את השעון6 אדוני המנכ"ל בכלל, גם לך 

 מותר להפריע כי זה המנהג פה6 

אני אשמח לשמוע שלא היו דברים מעולם6 אני אשמח  

אשמח לשמוע  לשמוע שקיבלתם אותם ביום היבחרם6 אני

שבכלל טעינו והכל שם שמח וטוב לב, ובלבד שהחיים יחזרו 

ננוחם6 יום אחרי שתלכו יהיה פה  6 כפר סבא  למסלולם ו66

 שמח6 תודה6 

 שלי, בבקשה6  :צביקה צרפתי

קודם כל, מתארחות פה היום נשים מקורס מנהיגות של  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

ת או להתחייבות שרוצות לרוץ לפוליטיקה המקומינשים 
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קהילתית מקומית6 זה קורס שמתבצע עם מועצת נשים 

ועמותת כן6 אני מאוד מקווה שיהיו נשים במועצה רבות 

 יותר בקדנציה הבאה6

 תודה שלי6  :לוי אהוד יובל

יו"ר סיעה פה, יכול לדעת שיש נשים שמוכנות  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי כל מי שהוא 

 מי שרוצה6 אז תודה שבאתן6 ושאף אחד לא יגיד שאין ואין 

 נקווה שגם אחרי ישיבת המועצה6  אל:-אתי גן

 לא בטוח6  קהל:

אנחנו נבטיח לכם שבמועצה הבאה זה יהיה הרבה יותר  :לוי אהוד יובל

 טוב, 

 אני אמרתי לכם שיהיה משעמם6 פספסתי6  אל:-אתי גן

 תנו לשלי בבקשה6  :צביקה צרפתי

  של עניין, יובל אני פונה אליך יקירי,לגופו  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

,  :לוי אהוד יובל  אל תגידי את זה בריש גלי כי עוד יחשבו

לעניין האתיופים בנושא שהקצת פה לסדר, הכל בסדר6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

שמהעיתונות עולה6 מתוך ההצעה עצמה עולה שאתה אומר 

כלומר, אתה לומד מהעיתונות, אתה לא יודע מה קורה 

בשטח6 ומה שאני רוצה להגיד לך זה שהמנהיגות שנקבעה 

בחירות של אנשי והוועד שנקבע נקבע בדרך דמוקרטית ע"י 

הקהילה עצמם, בסיוע של מתנדבים שאתה בעצמך כתבת 

 שאתה מעריך אותך6 

 בוודאי6  :לוי אהוד יובל

עם  והם מתקבלים ע"י כולם6 רק שבוע שעבר היתה ישיבה בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 אשל של כל הוועד6 אשל, אתה רוצה לפרט על הישיבה? 

 רק בחודש וחצי איחור, את אומרת?  :לוי אהוד יובל

6 אל:-אתי גן 6  זה הגיע לעיתונות6



   60.11..106 01 מועצה מן המניין 

 

בזכות ההצעה לסדר שלך אשל זימן אותם, נכון, ברור,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 הכל6 

 בזכות הכתבות6  אל:-אתי גן

 ברים על דיוקם6 בוא נעמיד ד :אשל ארמוני

 גברת שלי, את יכולה להיות נאיבית,  :לוי אהוד יובל

 כן, כן,   בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 סליחה, אתה לא בזכות דיבור6  :צביקה צרפתי

6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 6  יובל, אף אחד לא היה צריך אותך6

 לי, הטענה שלך שלא היתה שום בעיה? ש :גיא בן גל

 בזכות לחץ שהופעל עליהם ולא הצליח, זה  :לוי אהוד יובל

 סליחה, המנכ"ל בזכות דיבור6  :צביקה צרפתי

 הכל פיקס? :גיא בן גל

 יש עכשיו ועד, לא, שצריך לעזור לו6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 אז תגידו את זה לעצמכם,  אורן כהן:

 לא לעצמנו, בואו תקשיבו,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

שי הוועד באים אלינו בהרבה מאוד תלונות אליכם6 כי אנ אורן כהן:

 תגידו את זה בעיקר לעצמכם6 

אנשי הוועד או מישהו מהוועד, אני לא יודע מי בא אליך  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 בתלונות, 

 לא, אנשי הוועד6 כולם6  אורן כהן:

 בוא תקשיב,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 מה צריך לעזור, אז זה בסיס המחלוקת, ל :גיא בן גל

 לא, אל תספרו סיפורים6 יותר טוב תגידי תודה6  אורן כהן:

 אנחנו לא מספרים סיפורים6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 בחיי6 באמת יותר טוב שתגידי תודה6  אורן כהן:

 אשל, בבקשה6 :צביקה צרפתי
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 בוא נשמע רגע את אשל6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

משוכנע שכל מי שיושב סביב השולחן הזה  קודם כל אני :אשל ארמוני

רוצה לתמוך בעדה ורוצה לקדם אותה, ורוצה שהעדה 

התקיימה פגישה תפעל, ושנבחריו יפעלו6 ואכן בשבוע שעבר 

שנקבעה, אני לא יודע מה, שבוע או שבועיים לפני זה6 הגיעו 

 כל חברי הוועד6 

אני התרשמתי שמדובר בוועד רציני6 הם באו אחרי שהם  

הם גיבשו תכנית עבודה, הם  ר ישבו בינם לבין עצמם6כב

גיבשו מתודולוגיה גם של הדמוקרטיה הפנימית שלהם6 הם 

ואנחנו נצרף גם ביקשו שנצרף אליהם איזשהו יועץ ארגוני 

יועץ ארגוני שיפעל איתם גם כדי להמשיך את כתיבת תכנית 

העבודה שלהם, וגם כדי שביחד איתם הם יישמו את תכנית 

 דה6 זאת ועוד6 העבו

אתמול אחרי הצהריים התקיים סמינר שנקבע הרבה זמן  

, והשתתפו בו כל חברי הוועד6 הסמינר הזה היה על מראש

, והשתתפו בו גם אנשים הקליטה של העדה כאן בכפר סבא

מהנוער וגם אנשים מהרווחה, וגם אנשים מהקהילה וגם 

ת אנשים מחוגי המתנדבים בעיר6 הוא התקיים במשך שעו

של דבר גם לגבי טיפול בילדים וגם לגבי ובסופו  ,ארוכות

טיפול בנוער וגם לגבי טיפול בקשישים, יש לנו הרבה מאוד 

סעיפים לביצוע, כאשר כל הדברים האלה יתבצעו יד ביד של 

 העירייה וגורמיו עם הוועד6 

ובסך הכל כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לתמוך את הוועד  

מנהיגות לקהילה6 אני חושב שבסך הזה, הוא צריך לייצר 

הכל בכפר סבא גם ביחס למקומות אחרים בארץ נעשה 

הרבה, אבל צריך לעשות עוד ויש בעיות6 אני חושב שכל 
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66 אותםהשולחן הזה צריך לחבק אותם 6 ו,  אני משוכנע , 

 שזה מה שיהיה6

 אנחנו בעד לחבק6  :גיא בן גל

 .0נות או כאלה שלפני אותו הדבר נעשה עם כל ועדי השכו אל:-אתי גן

 שנה היו, 

 אני לא גמרתי את הדברים שלי,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 שלי לא סיימה6  :צביקה צרפתי

 זה לא שכונה, זה קהילה6  :יאיר אברהם

6  :צביקה צרפתי  יש הבדל בקהילות, בוודאי

אני חושב שהקהילה הזאת זקוקה באופן מיוחד  -א'  :אשל ארמוני

 6 לתמיכה מיוחדת

 ? -ואחרים? כל השכונות אל:-אתי גן

,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  טוב, אני עכשיו

 כל שכונה שמתגבשת,  :אשל ארמוני

לא כיבדתם את  הטענה כלפי העירייה היתה אשל, שאתם :גיא בן גל

66  הבחירות הדמוקרטיות של היו"ר הנבחר6

 סליחה, שלי בזכות דיבור6  :צביקה צרפתי

 מגעים מול גורמים עירוניים רשמיים כולל חזי ברזני, ניהל  :גיא בן גל

 אומרים6 אז אומרים6  :צביקה צרפתי

 נתקל בקשיים6 היו"ר שנבחר באופן דמוקרטי אומר את זה6 :גיא בן גל

 איפה הוא? למה הוא לא כאן ומספר לנו את הדברים?  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

נ :צביקה צרפתי כון? אין אף נציג אפילו6 הרי הוא היה צריך להיות פה, 

 בבקשה, שלי6 

באמת, אני מפציר בכם, אל תעשו פוליטיזציה של הוועד  :אשל ארמוני

  -הזה, הוועד הזה צריך

 אתם עשיתם פוליטיזציה6  :גיא בן גל
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 הוא צריך חיבוק,  :אשל ארמוני

 אשל, אתם עשיתם פוליטיזציה6 :גיא בן גל

 )מדברים ביחד( 

מחנות, מחנה אחד ניצח, מחנה אחד הפסיד6  0היו שם  :גיא בן גל

המחנה שהפסיד ככל הנראה מזוהה עם ראש העיר, ופתאום 

אחרי שהוא ניצח הוא לא מזוהה פוליטית עם ראש העיר, 

 נתקל בדלת אטומה6

 גיא, אתה לא בזכות דיבור6  :צביקה צרפתי

ובקשיים6 אז אשל, לפני שאתה מאשים מישהו  :גיא בן גל

 בפוליטיזציה, 

 גיא, אתה לא בזכות דיבור6 :צביקה צרפתי

,  :גיא בן גל 6 6 תשאל את הבחור שיושב מימינך מי עשה פה פוליטיזציה6

אז אתה אולי מנכ"ל ואתה לא טובל את ידך בפוליטיזציה, 

אבל הגורמים הפוליטיים שאחראיים עליך עשו 

 פוליטיזציה6   

 -יכול להיות, אבל  :אשל ארמוני

אז לא להיתמם  ות6 אני שמח שאתה מסכים איתי6יכול להי :גיא בן גל

כי מטומטמים אנחנו לא, ואפילו הקהילה האתיופית לא 

 מטומטמת6 

  חברים, תודה רבה6 שלי, בבקשה6  :צביקה צרפתי

66 כל העיתונים כי  אל:-אתי גן 6 נראה לכם שאנשים ביום בהיר אחד 

 66  כנראה יש להם בעיה6

 )מדברים ביחד(  

 לי בזכות דיבור, אתי6 ש :צביקה צרפתי

כנראה שהדברים עברו איזשהו תהליך והכל בסדר, כי  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

להם טענות ועובדה  עובדה שהם לא פה, ועובדה שאין
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 שמקבלים אותם, 

6  :לוי אהוד יובל 6  העובדה שהם לא פה מדברת6

 אל תפריע, בבקשה6  :צביקה צרפתי

66 לשאלה הבאה שלך לעניין666  והדלת לא בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 6  סגורה6 

 )מדברים ביחד( 

 היה צריך להביא אותם6 אל:-אתי גן

אתם מפריעים6 אתם מפריעים6 אתם לא יכולים להסתכל  :צביקה צרפתי

 לעובדות בעיניים6 

6 בניגוד לתושב הקודם שאמר שהכל דבש אתכםלהפך6  :גיא בן גל 66 

 שלי, בבקשה6  :צביקה צרפתי

66 יישרתם את כל ההדורים והם באו להגיד  :לוי לאהוד יוב אתם מזלזלים6

 שהכל תקין, נכון?

 שלי, בבקשה6  :צביקה צרפתי

6  אל:-אתי גן 6 6  שאנחנו רוצים להביא תושבים אז אמרו

חבל שאתם עושים פוליטיקה בקהילה כל כך צנועה וחלשה6  :צביקה צרפתי

 חבל6 חבל6 

 להמשיך לדבר? אני יכולה  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 אומר לכם6 בושה6 אני  :צביקה צרפתי

 למדת טוב את הנושא אבל שלי?  :גיא בן גל

למדתי מצוין את הנושא, ולא רק שלמדתי את הנושא אני  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 66 6 666 ואני נמצאת   גם חיה 

 קהילה חלשה שאתם לוקחים ועושים פוליטיקה מזה6  :צביקה צרפתי

 נחנו עושים?א אל:-אתי גן

 כן6 הצעה כזו זה לא לעזור, זה להחליש,  :צביקה צרפתי

 מי הגיש אותה?  :גיא בן גל

 יובל לוי6  :צביקה צרפתי
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? :גיא בן גל  אז מה זה 'אנחנו'

 אבל אתה מצטרף למקהלה6  :צביקה צרפתי

כי אתה לא מדייק בעובדות6 היחיד שעשה פוליטיקה פה זה  :גיא בן גל

 אתם6 

66 כמו  אל:-אתי גן  שראש העיר6

6 בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 6  גיא, לשאלתך אם אני יודעת6

מה, אתם חושבים שאין לנו הבנת הנקרא? באמת, קצת תנו  אל:-אתי גן

 לנו קרדיט6 קצת6 טיפה קרדיט יש לנו6 

 של העדה נמצא פה,  םבא כוח :לוי אהוד יובל

 ים לך איזה בלגן6 די יובל, תן לדבר6 כשמפריע בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 של העדה שהוסמך כדין נמצא פה,  םסליחה, בא כוח :לוי אהוד יובל

 , בבקשה6 בא כוחם של העדה הוא יכול לשבת בקהל :צביקה צרפתי

 אה, למה?  :???

 כשהוא יהיה חבר מועצה הוא ידבר6  :צביקה צרפתי

 סליחה, הוא בא כוחם6  :לוי אהוד יובל

 חם6 הוא לא בא כו :צביקה צרפתי

אדוני, אתה יודע מה חוק לשכת עוה"ד אומר? אדוני מדבר  :לוי אהוד יובל

 בלי להבין כלום6 

 רגע, אבל למה שלא תאפשר לבא כוח,  אורן כהן:

יש פה בא כוח שהוסמך כדין עפ"י חוק6 מי אתה שתפסול  :לוי אהוד יובל

כשאתה הבאת לכאן עו"ד שישבח אותך אנחנו לא אותו? 

66 מנענו את זה6 ו 6  רצית שעו"ד 

 בא כוח העדה לדבר6 אשל, אני מבקש לאפשר ל אורן כהן:

 תנו לשלי לדבר בבקשה6  :צביקה צרפתי

 הוא לא בא כוח שלה6 :???

 )מדברים ביחד( 
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אתה בכלל לא מדבר לעניין של ההצעה לסדר666 לדעת מה  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 קורה אז אולי כדאי ש666 

פ :אשל ארמוני 66 כל אחד   ה מנסה לתפוס טרמפ, תתנו להם6

6  :צביקה צרפתי  בבקשה, שלי

בית אברהם זה מרכז קהילתי לעניין הצעתך לבית אברהם,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

שיושב על קרקע ציבורית והוא נבנה ע"י תרומות, של 

 תורמים שהגיעו ובחרו בדיוק מה הם רוצים לעשות6 

 מצלוואי, לא?  :גיא בן גל

 באמת, קצת כבוד לתורמים שתרמו שם6  בוזגלו:-י עמרמיעו"ד של

חשבתי6 חשבתי6 לא זוכר6 אני מאוד מכבד, אני באמת  :גיא בן גל

 שואל6 

66 בית אברהם,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  לא, אני באמת חושבת ש6

 זרקתי שם, מה זה קשור לא לכבד?  :גיא בן גל

וער שאחראית על המקום הזה6 הם יש שם את מחלקת הנ בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

שירה כץ, מירב הלפמן, גרסיה, עליזה רגב, מבצעים שם 

מבוצעת שם פעילות כל יום6 אם זה קורסים להורים 

 וקורסים לילדים, אמהרית, ויש שם פעילות, 

נו,  אל:-אתי גן  נו, 

 אני אדבר מה שאני רוצה אתי, תפסיקי עם ה'נו' שלך6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 מה זה קשור?  :יא בן גלג

 אני אגיד מה שאני רוצה6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 אין בעיה6  אל:-אתי גן

והכל נעשה שם בעדינות ובפינצטה6 לא באים לרמוס ברגל  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 גסה את מה שעושים שם6 

6 666  :לוי אהוד יובל 66  ראש העיר 

יש להם הסכם  מקום שהוא מרכז קהילתי6 המקום הזה הוא בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי
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ימים  4-עם עמותה של הקהילה שקמה במיוחד בשביל זה, ש

ימים הוא מופעל ע"י  1-המקום הופעל ע"י מחלקת הנוער, ו

העמותה לצרכים של הקהילה6 זה לא יכול להיות אחרת6 יש 

 לזה הסכמים והכל כתוב בצורה מסודרת6 

כל מרכז שלך,  לשיטתך, אתה מה שאתה אומר בהצעה 

קהילתי תפנו לוועד המקומי6 אם זה מרכז קהילתי עציון 

תנו אותו לוועד של כיסופים6 אם זה מרכז קהילתי בשיכון 

עלייה, תנו אותו לוועד של עלייה6 ממש לא6 זה מרכז 

קהילתי וכנראה שאתה לא מבין ולא יודע מה נעשה במרכז 

 קהילתי6

 ? הגברת מדדה את הבנתי :לוי אהוד יובל

 צריך להיות שם בשביל לדעת6 זה ההבדל בדיוק6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

,  :לוי אהוד יובל 6 66  הגברת עמרמי בוזגלו

יודעים בדיוק מה המטרה, והם  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי יש תורמים למבנה, אתם 

לא יתנו שזה יקרה אחרת6 המקום הזה מיועד לפעילויות 

לויות של אנשים אחרים של הקהילה וגם משולבות שם פעי

 מתוך העיר, כדי שהפעילויות יהיו משולבות6 

6  :לוי אהוד יובל 6 6 

יובל, שפתאום לקראת הבחירות אתה נזכר להעלות  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי מעניין 

את הנושא6 אנחנו זוכרים בדיוק מה אתה אמרת פה 

לאברהם מולה זיכרונו לברכה, אנחנו זוכרים איך הצבע 

 הפריע וגם הדיבור האיטי שלו קצת הפריע, שלו קצת 

 זה מוקלט6 זה מוקלט6 זה מוקלט6  יהודה בן חמו:

 ואנחנו זוכרים גם איך שלא נתנו,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 זה מוקלט6 לצערך, זה מוקלט6 יהודה בן חמו:

 כשלא נתנו,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי
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 לצערך, זה מוקלט6  יהודה בן חמו:

6  בוזגלו:-עמרמיעו"ד שלי  6 6  שלא נתנו לאתיופים 

 )מדברים ביחד( 

 להשתמש בזיכרון של אברהם מולה לדיון הזה שלי, באמת6 :גיא בן גל

 יובל, אני הייתי מצפה ממך, בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 אני מצפה ממך לא להעלות את הזכר שלו בהקשר הזה6  :גיא בן גל

 שיגיד סליחה קודם6 אני רוצה6 אני אגיד מה ש בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

  באמת6 :גיא בן גל

 )מדברים ביחד( 

666 באו אליי הביתה, אני לא אבקש ממך סליחה6  :לוי אהוד יובל  אם 

666 כפי שאתה הגדרת את זה, בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  יובל, במדינת ישראל 

 הם לא באו אליך הביתה6 הם באו אליי ודיברו איתי6  :לוי אהוד יובל

סליחה, אני מדברת עכשיו ואתה לא אוהב שמפריעים לך,  בוזגלו:-ו"ד שלי עמרמיע

 אל תפריע לי6 

 תן לשלי לסיים, בבקשה6  :צביקה צרפתי

6  :לוי אהוד יובל 6 6  את לא תזכירי לי 

 אל תפריע לה בבקשה6 :צביקה צרפתי

 אל תפריע לי, יובל6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

ל :צביקה צרפתי  שלי, בבקשה6אתה מפריע 

6 בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 6 בהצעה לסדר  כפי שאתה מגדיר את זה במדינת ישראל6

כראש הנהגת ההורים הארצית של  שלך, הייתי מצפה ממך

בית ספר שובו, שכשלא נותנים לאתיופים להיכנס לבית 

ספר בפתח תקוה תקום6 תקום אז6 תצעק6 ועכשיו פתאום 

 סכסך? כשצריך ל

 את יודעת שאני הכנסתי אותם?  :לוי אהוד יובל

 אז אתה קם?  אז אתה קם? בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי
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66 א'  מדברת שטויות6 את יודעת שאני לא הכנסתי אותם? :לוי אהוד יובל 6- 

 הכנסתי אותם6 הדברים שלך הם שקר6

6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 6  666 אתה לא מבין6

 מה שאמרת זה שקר6  :לוי אהוד יובל

תודה, שלי6 אני מעמיד להצבעה את ההצעה לסדר6 מי בעד  :צרפתי צביקה

 להסיר את ההצעה לסדר ולא לקיים דיון? בבקשה6 יעקב, 

 )מדברים ביחד( 

 לא נכון, את לא קראת6  אל:-אתי גן

 קראתי6 קראתי6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 ון, ארנון, שלי, צביקה, יהודה, עמירם, איציק, איתן, שמע :צביקה צרפתי

 והכל מסומן ועניתי על כל שאלה6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 לא, שלי6 לא ענית6  אל:-אתי גן

נגד? גיא, נפתלי, אתי, יובל, אורן, תודה6 ההצעה תודה6  :צביקה צרפתי מי 

 ירדה מסדר היום6 

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר כיבוד החלטת עדת  :805 מס' החלטה

 ות העדה, מסדר היום.יוצאי אתיופיה על נציג
 

6 :לוי אהוד יובל  את תתביישי

  שנייה אורן כהן, בבקשה6  הצעה :צביקה צרפתי

 אתה מאיים עליי? אתה מאיים עליי?  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

מה שעכשיו האשמת את יובל, לא היה כתוב בשום שלי,  אל:-אתי גן

66 המועדון יהיה רק שלהם,  6  מקום6 

 )מדברים ביחד( 

 אנחנו כבר בהצעה הבאה6  :קה צרפתיצבי

 )מדברים ביחד( 

אני קוראת6 לא ל666 את ניהול המועדון6 ניהול המועדון לא  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי
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 ינוהל ע"י הוועד6 

6  אל:-אתי גן 6  לא כתוב שזה ינוהל, כתוב ש6

נ בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי נוח לך6 זה לא  666 את לא קוראת כי לא  וח את לא קוראת 

 לך לקרוא6 

 אנחנו בהצעה הבאה6 :צביקה צרפתי

 זה לא נוח לך לקרוא6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 לא נוח לי, הלוואי והיית עונה6  אל:-אתי גן

 שורה6 -אני עונה בדיוק ולעניין שורה בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 לא ענית6 לא ענית6  אל:-אתי גן

נו, מה לעשות6לא מוצא חן בעי בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  ניך6 

 בבקשה, אורן6 תודה רבה6  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

 

 הנגשת רחוב ויצמן., בנושא אורן כהןהצעה לסדר של  ב.

 

 אתם מפריעים לו6  אורן בזכות דיבור6 :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

 אורן ,בבקשה6  :צביקה צרפתי

ויצמן שהוא קצת טוב, אני מקווה שלפחות בנושא רחוב  אורן כהן:

פחות  טעון, האווירה תהיה קצת יותר ידידותית6 ובכל 

זאת, מאחר ולא ניתנת לי זכות הדיבור כי הרי בקואליציה 

מקפידים קלה כבחמורה באשר לזכות הדיבור של אנשי 

שבאמת אדוני ראש דקות לומר  0האופוזיציה, אז אני אנצל 

ו של העיר, סגניו, הנהלת העיר, הפכתם את הזירה הז

מועצת העיר לזילות, לזלזול, לקרקס6 והיחס שאתם נותנים 

 יבוא לכם כבומרנג6
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בשעה שאתי, בפעם הקודמת, שואלת שאלות והתשובה היא  

, הפעם אתם ממשיכים עם הזלזול,  'כן, לא, שחור, לבן'

והתשובה 6 "תודה" :ואמרתם, תיקנתם את התשובה

'תודה' זו כששואלים את ראש העיר מדוע זו התשובה, למה 

התשובה, אז אני מצטט: "תודה זו גם תשובה"6 יפה6 יפה 

 לכם6 גם לי תודה6

היה מעניין במיוחד לשמוע אדוני ראש העיר, שאתה אמרת  

 'תלכו למבקר'6 המבקר, כמה פעמים אני כותב לך, 

 ? -רגע, אנחנו בויצמן או :צביקה צרפתי

מבקר, כמה איך אמרה שלי, אל תגיד לי מה להגיד6 ה אורן כהן:

ואין תשובה, אתה מוכן פעמים אני כותב לך מכתבים 

? לא זכור לך שכתבתי לך מכתב? אז כמה תזכורותלענות? 

? תגיד תודה, כבר יותר טוב6 זה גם תשובה6 איך אומרים

 בסדר גמור6 נעבור לענייננו6

רחוב ויצמן הוא באמת עורק התחבורה, המסחר, הראשי,  

ר סבא מזה הרבה מאוד שנים6 מרכז העניינים של העיר כפ

לשמחתנו כפר סבא עוברת איזשהו תהליך שבין היתר היא 

גדלה, ואחד הדברים שקורים זה שחלק מפעילות המסחר 

, שזה גם והשירותים, נודדת לכיוון מזרח, לכיוונים אחרים

אבל באופן מפגיע, כל זה בא על חשבון ובצורה בוטה  6בסדר

 רחוב ויצמן6  -

יד לכם שכל מי שעובר, לא רק אני, בקרב אני יכול להג 

הסוחרים, נתקל בחומה בצורה של אנטגוניזם כנגד העירייה 

ואתם צריכים לשאול את עצמכם, רבותיי וגבירותיי, מדוע6 

אחרות  וכל זה קורה כי עיקר המשאבים מסיבות כאלה או

שאפשר להתווכח עליהם, אבל עיקר המשאבים מופנים 
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 6  למקומות אחרים ולא לרחוב ויצמן

אז הם מעלים שורה ארוכה מאוד של טענות6 חלקן אני  

תי להביא באיזושהי הצעה לסדר, ולהעלות אותן על ניסי

הצעות נוספות אז זה גם בסדר, ובלבד  5הכתב6 ואם יש 

הכספים המושקעים שיתחיל איזשהו תהליך שמעט מ

יושקע גם ברחוב  במקומות אחרים איפה שיש יותר כסף,

 ויצמן6 

אני יודע שאתם הולכים להגיד 'הנה, אנחנו מטפלים  

בחזות'6 יש איזו החלטה שאנחנו נטפל בחזות6 הבנו את זה6 

 אז יש הרבה מאוד טענות6

אחת הטענות המרכזיות זו הופעתו של האח הגדול בכפר  

יודע אם הן חוקיות או לא והתקנת הסבא  מצלמות6 אינני 

חוקיות6 אני מניח שבטח שאלתם את היועץ המשפטי ומן 

הסתם הוא כתב לכם תשובה כפי שביקשתם, ברוח הדברים 

 שביקשתם, כפי שאני מעת לעת מקבל ממנו6 

גורמים לזה שיש הרבה אנטגוניזם כמו המצלמות האלה  

רים 'צריך שאמרתי, לעיריית כפר סבא6 הרי אתם אומ

6 למה לא תשימו  לאכוף את מה שצריך לאכוף, אז למה לא?'

, אדוני ראש העיר, מצלמות שם בפנים על Gבקניון 

החנויות? גם שם צריך לאכוף6 למה שלא תשים את זה בעוד 

 כל מיני מקומות שאני יכול להציע לך? רק ברחוב ויצמן6 

נגד אני נגד הפרה של החוק, בוודאי שאני נגד6 כל אחד  

הפרה של החוק6 בשביל זה יש פקחים6 תעשה דו"חות 

תנועה6 אל תהיה העיר הראשונה ששמה מצלמות ובודקת 

אותם, וחודרת להם לחנויות ולך תדע מה עוד היא עושה עם 

  המצלמות האלה6
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ואם אתה חושב שאנשים מאמינים שזה רק לדו"חות, אז יש  

ם, תסיר את לך טעות6 ואני מציע לך כדי למנוע לזות שפתיי

 המצלמות האלה מהר ככל הניתן6 

השני, לאפשר איזושהי תחלופת חנייה יותר גדולה הדבר  

במקומות חנייה רבים יותר, בכל מה שקשור לאורך הרחוב 

, אמרתי, אז 7לכם עוד  רעיונות, ואם יש 0הצעתי ולצידיו6 

 זה מצוין6 

כל מה שקשור לחזות הרחוב תפעלו, תראו  -חזות הרחוב   

הרבה יותר רצון טוב6 אני הצעתי גם את כל מה שקשור 

לרחוב אלחוטי עם נתבים אלחוטיים, עם גלישה חופשית 

לאינטרנט, לעודד את הישיבה בבתי הקפה באזור6 זו 

 הצעתי6

מאוד -משדר אנטי מאודאני אומר לכם עוד פעם, הרחוב  

מאוד גדול6 ולכן אני מבקש מכם להתאחד -גדול6 מאוד

 שלי6 סביב ההצעה 

שנים  4שנים לא דאגת לרחוב ויצמן6  4אורן, איזה פלא,  :צביקה צרפתי

 הכל היה בסדר6 

 כי המצב הלך והחמיר6  אל:-אתי גן

 אתי, לא ביקשתי שתעזרי לי6 הפתעת אותי ביצירתיות שלך6  :צביקה צרפתי

 מי עונה בשם הקואליציה?  :גיא בן גל

 אתה6 אתה6  יהודה בן חמו:

 י לא בקואליציה6 אנ :גיא בן גל

 אתה תענה6  יהודה בן חמו:

אורן יקירי, ישבת בישיבות מועצת העיר כשהיית חבר  :צביקה צרפתי

 BRT, ואתה יודע שבכפר סבא מתוכננת תכנית קואליציה

מאוד -שאמורה לשנות את רחוב ויצמן בהשקעה מאוד
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 ,  גדולה6 נכון שזה עדיין מתעכב, אבל ראש עיר אחראי

6  אני אורן כהן: יודע ששר התחבורה66  רק 

 תן לי, אני לא הפרעתי לך6 אני לא הפרעתי לך,  :צביקה צרפתי

יודע ואתה מוזמן  אורן כהן: יודע, את זה אני  שמונע מכם, את זה אני 

 להגיד את זה גם6 

 אני לא הפרעתי לך,  :צביקה צרפתי

 והוא אומר ש666 אז גמרנו6 אל תספר לי סיפורים6  אורן כהן:

ראש העיר אחראי ואני מעריך את אחריותו, שהוא לא הולך  :צרפתיצביקה 

מיליון שקל העיקר כדי למצוא חן  ..0, .15וזורק עכשיו 

ויהפוך את כל מה שהוא  BRT-בעיניך6 ובעוד שנה ייכנס ה

אז אני חושב שאורן, קצת כבוד השקיע ונשקיע מחדש6 

 להחלטות שהן ראויות6 

אני לא מבין לפעמים, אנחנו  -רישות המצלמות רחוב ויצמן  

 בעד להפר חוקים, 

ב אורן כהן:  G 6-תשים מצלמות 

 תן לי בבקשה6  :צביקה צרפתי

 בוא נראה אותך6  אורן כהן:

6  יהודה בן חמו:  אורן, אבל תכבד את עצמך, נו

ב אורן כהן:  G 6-מאה אחוז6 שים 

 תן לו לדבר6  יהודה בן חמו:

ריד את ההצעה מסדר , אני יכול להותראה אני הפרעתי לך? :צביקה צרפתי

6, אבל אני לא רוצה לעשות את זה6 אני  66 היום בלי אפילו 

 מכבד אותך אז אני מתייחס6 

 תודה6  אורן כהן:

 ואני יודע שההתייחסות שלי קצת לא,  :צביקה צרפתי
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 במה? בזה שאתה מסביר קודם למה אתה מסיר אותה?  :גיא בן גל

 חניות,  ...ות תוספת של יש תכנית חני :צביקה צרפתי

666 אותו6  :גיא בן גל  זה כמו להסביר לנידון לרצח למה 

מתוכן במרכז העיר6 כן, אתה לא שותף  .15חניות,  ... :צביקה צרפתי

יודע6  והיום אתה קראת על היום להנהלת העיר אז אתה לא 

 זה בעיתון6 אז זה לא תוספת חניות? תוספת מדחנים,

 ויש פה אי אמירת אמת6  אני קראתי אל:-אתי גן

,  :צביקה צרפתי  מדחנים ברחוב ויצמן

?  אל:-אתי גן  כמה חניות יש ב666

 כמה חניות יש לך בויצמן?  אורן כהן:

 מדחנים ברחוב,  :צביקה צרפתי

6  אורן כהן: 6 6  חניות בויצמן?  ...רגע, 

6  :צביקה צרפתי  מדחנים ברחוב ויצמן

 ומר666אבל למה אתה מטעה? אתה א אורן כהן:

 )מדברים ביחד( 

יודע שהיתה החלטה והיתה  :צביקה צרפתי מדחנים ברחוב ויצמן, ואתה 

היועץ המשפטי, יש לנו בעיה עם המדחנים הקיימים הצעה6 

בכפר סבא לעשות אותם לרבעי שעות, ובודקים את העניין 

הזה6 היה ניסיון לעשות את זה6 זה מתעכב בגלל שינוי חוק 

 העזר העירוני6 

שאתה לא עוקב בנושא הנתבים האלחוטיים6 אני חושב  חבל 

שגם פה ללכת ולבזבז ולהשקיע בנתבים, חפירות6 בכל בית 

קפה יש היום אינטרנט אלחוטי6 היום יש טלפונים 

מפעילים  3Gסלולאריים שזה אינטרנט אלחוטי, ומעצמם, 

את עצמם6 ללכת להשקיע ולהגיד העיקר עשיתי רחוב 

  אלחוטי? אז נו, באמת6



   60.11..106 45 מועצה מן המניין 

 

 אז למה השקעת במצלמות?  אורן כהן:

 6 תודה6 אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום :צביקה צרפתי

 אז השקעת במצלמות6  אורן כהן:

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

צביקה, יהודה, עמירם, איציק, אמיר, איתן, שמעון6 תודה6 

יובל6 גיא, בבקשה6  מי נגד? בוקי, נפתלי,  אתי, גיא, 

 הייתי נמנע6  :גיא בן גל

 נמנע6 יאיר, בבקשה6  :צביקה צרפתי

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר  :832 מס' החלטה

 הנגשת רחוב ויצמן מסדר היום.
 

תרשה לי, אני חייב לצטט אותך6 צביקה, אתה הרגע אמרת  :גיא בן גל

'אני לא חייב לה סביר לך למה אני מסיר, אני פשוט לאורן 

יכול להסיר את ההצעה שלך'6 אז באמת אני חייב להגיד לך 

תודה, צביקה6 האמירות תודה פה אני רואה היא 

פופולארית היום6 אני רוצה להודות לך צביקה על גדלות 

הרוח שלך כמרכז ישיבות המועצה, שאתה מוצא את 

י החמלה הפוליטית האנושית שבך להסביר לחבר

 האופוזיציה למה אתה מסיר את ההצעות בטרם אתה מסיר6 

 אני מכבד את ההסברים, אני לא מזלזל בהם6  :צביקה צרפתי

 אם תשאל את יהודה בן חמו,  :גיא בן גל

 תודה, גיא6  יהודה בן חמו:

 אם תשאל אותו,  :גיא בן גל

 גיא, תרשה לי לחלוק, תודה רבה6  יהודה בן חמו:

ל את יהודה בן חמו שנמצא משמאלך, הוא בכל אם תשא :גיא בן גל

שנים לפני שהוא היה ראש  .1זאת כיהן כחבר אופוזיציה 
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 העיר6 

6  יהודה בן חמו: 6 6  הצלחתי להעביר גם החלטות6 אתם לא מצליחים להעביר 

ב :גיא בן גל לראשונה  4..0-ואחת ההצהרות של בן חמו לכשנבחר 

 כראש העיר, אני אזכיר לך יהודה, 

 6 אל תיקח לי, 1..0 ה בן חמו:יהוד

 התחלת לכהן6  4-ב :גיא בן גל

 6 1..0לא6  יהודה בן חמו:

נבחרת כדין  1..0סליחה, לא קיצצתי לך בכוונה6  :גיא בן גל

והתחייבת שמה שאתה, עשו לך, מה שלך לפעמים יצחק ולד 

עשה, שזה הסרה גורפת של הצעות לסדר שהיית מגיש 

אני אחזיר אותך לפרוטוקול  כאופוזיציונר, אתה הצהרת,

 הזה אם הזיכרון שלך מטעה אותה6 

 היו החלטות שהעברתי כחבר,  יהודה בן חמו:

אתה הצהרת שאתה כראש העיר לא תעשה לאופוזיציה את  :גיא בן גל

 מה שעשו לך6 

 נכון6 בתנאי שהם יביאו הצעות ענייניות6  יהודה בן חמו:

 זה פלא, איוראה  :גיא בן גל

6  חמו: יהודה בן  תגישו משהו ענייני

 שנים,  .1עברו חלפו להם  :גיא בן גל

עברה לפני כמה חודשים6  18אני יכול להגיד לך ש666 תמ"א  אורן כהן:

 עד היום לא קורה כלום6 

ליבו הרך של צביקה צרפתי שלפחות טורח להסביר למה  :גיא בן גל

מסירים, לא משתווה יהודה, ללב כנראה הקשה יותר שלך, 

שנים אני באופוזיציה כמעט,  .1י אתה באבחה אחת, כ

 מסיר הצעה אחרי הצעה אחרי הצעה6 

 בשנה הראשונה הצבעת בעדה6  יהודה בן חמו:
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לפעמים אתה מתחכם ואתה אפילו טורח שמישהו מחברי  :גיא בן גל

הקואליציה שלך יענה בשם כביכול, הנהלת העיר6 יש איזו 

'יש יכול להעיד על זה תורנות לא רשמית שעוברת6 בוקי צ

עוד מהימים שהוא היה סגן ראש העיר, שאתם מטילים על 

 מאן דהו לענות6 

 הוא ביקש,  :עמירם מילר

ולפעמים אתם לא מסירים חס וחלילה כי הרעיון הוא לא  :גיא בן גל

טוב, כי לפעמים לאופוזיציה יש גם מה לעשות רעיונות 

התפרצנו טובים, לפעמים אתם מסירים את ההצעות כי 

 לדלת פתוחה6 כי העירייה כבר במלוא רהב העשייה שלה

 עושה ימים כלילות6 

אם אתה תמשיך לתת תשובות  לעצם העניין, יהודה יקירי, 

 חמקניות, 

 ולעצם העניין,  יהודה בן חמו:

ולא ענייניות6 לא, תראה, היופי הוא שכשאתה לא עונה  :גיא בן גל

 לעניין אני לוקח לעצמי את הזכות,

 אתה תגיש שאילתא לא לעניין6   יהודה בן חמו:

מאוד מעניין אותי ואת לא, אני אגיש שאילתא מאוד,  :גיא בן גל

הציבור לדעת עם איזה קבלנים נפגשת6 מאוד מעניין6 וזה 

שאתה אומר שנפגשת רק עם יושבי ועד ארגון המתנדבים זה 

יודע, זה  יפה, אבל עד שלא תעביר את השמות, אז אתה 

 ה שנזרקה לחלל האוויר והיא לא מחייבת6אמיר

 1ופרוטוקולים הרי של הפגישות אין6 אני בכוונה הקדשתי  

שיש לי, צביקה, שאתה ידוע  .1-דקות לעניין הזה מתוך ה

כי אני רוצה בכל זאת לדבר על כמודד זמנים דרקוני למדי, 

נושא ההצעה6 בידיעה גמורה שאו שהיא תוסר מסדר היום 
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או שאני לא יודע איזה עוד ורסיה  ,ם עושיםאו שתגידו שאת

יש לכם לשכנע את עצמכם שאתם יודעים הכל ואנחנו לא 

 נמנע6 יאיר, בבקשה6  צביקה צרפתי:

 

גיא בן גל בנושא הטמעת עקרונות של תקציב עירוני הצעה לסדר של  ג.

 השתתפותי

 

נשוא ההצעה שלנו יהודה, נושא שאני לא יודע אם אתה  גיא בן גל:

ר אותו, נקרא תקציב השתתפותי6 מה זה תקציב אתה מכי

יודע טוב6 אחד הדברים שמזוהים עם הכהונה שלך כראש 

עיר, זה שאתה שמת לך כיעד להבריא את הגירעון, למחוק 

אותו למעשה6 ירשת גירעון גדול6 יאמר לזכותך שהצלחת 

להעלים אותו6 ותקן אותי אם אני טועה, אחד היעדים 

עולם לא לייצר גירעון שוב, בניגוד המרכזיים שלך זה ל

 למשל לממשלת ישראל, ולהמשיך לייצר תקציב מאוזן6

 רגע, תצלם את זה6  יהודה בן חמו:

 אני צודק?  :גיא בן גל

 צלם את זה רגע6  יהודה בן חמו:

 זה יעד שלך? תגיד תודה אז6  :גיא בן גל

 הוא לא קלט6 יהודה בן חמו:

לא מתמודד בקדנציה הבאה, אז כבר  אני הריתגיד תודה6  :גיא בן גל

 פחות חשוב לי איך אני אצטלם, 

6  יהודה בן חמו:  רגע, שנייה, נו

קדנציות6 אז גם  0אתה הצהרת שאתה לא מתמודד אחרי  :גיא בן גל

 לך לא חשוב איך תצטלם6 

 את זה אל תגיד6 את זה אל תגיד6  יהודה בן חמו:
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6  0-א אכהן יותר מלמה? אבל זה אמרת אתה 'אני ל :גיא בן גל כהונות'

לילדי בית  למיטב ידיעתי גם לא הכרזת רשמית שאתה רץ6

ספר יסודי שבוע שעבר הבנתי שאמרת שעוד לא החלטת6 

אז אם אתה שותק כנראה שזה נכון6 אז אם אני צודק? 

לילדים בבית ספר יסודי אמרת שאתה עוד לא רץ, אולי 

6 אולי המילה שלך היא מילה6 עוד לא החלטת, סליחה

המילה שלך היא מילה ותעמוד בהתחייבות שלך שאתה לא 

 מתמודד פעם שלישית6 

דקות להסביר לכם מה זה  5עכשיו נשארו לי בכל זאת  

 תקציב השתתפותי6 

אדון אשל, תעיף את הבריונים שלך6 תעיף את הבריונים  :לוי אהוד יובל

6 עליי6  66  שלך6 

ב :גיא בן גל  תנאים כאלה6 צביקה, אני לא יכול לדבר 

 יש עוד ציבור שרוצה להיכנס, לא ירימו ידיים,  :לוי אהוד יובל

 צביקה, תעצור את השעון בבקשה6  :גיא בן גל

שלך מאיימים עליי במכות? לאן הגעתם? העובדים  :לוי אהוד יובל

 תתביישו6 

צביקה, אני עוצר את השעון עד שאתה מחדש את זכות  :גיא בן גל

 הדיבור שלי6

 מה קרה? עליך אפשר לאיים במכות?  :מוניאשל אר

 של העובד הזה666  אני רוצה את השם :לוי אהוד יובל

מהיום והלאה ישיבות מועצה דרך טלפון6 זה הכל6 עד תום  :שמעון פרץ

הקדנציה6 אסור לעשות ישיבות מועצה בשנת בחירות6 חבל 

 על הזמן6 זה הכל לא ענייני6 

מוקרטיה זה בכלל סוג של רעיון שמעון, מבחינת ש"ס ד :גיא בן גל

 מעוות6
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  -אני מציע, כולנו רוצים להיבחר שוב, אז  :שמעון פרץ

 בלי ישיבות בכלל6 עזוב6  :גיא בן גל

666 בטלפון שאף אחד לא ישמע,  :שמעון פרץ  יש טלפון6 

או נבטל לגמרי את הישיבות6 בלי נשים, בלי ישיבות6 רק  :גיא בן גל

 הרב עובדיה6 

 יחד( )מדברים ב

 גיא, בבקשה6  :צביקה צרפתי

דקות ואני בכל זאת רוצה לדבר על מה  5טוב, נותרו לי עוד  :גיא בן גל

זה תקציב השתתפותי6 תקציב כולנו מכירים, יש לנו את 

הריטואלי השנתי6 הגזבר והמחלקות והאגפים המקצועיים 

השונים מביאים הצעת תקציב6 מתקיימים פה דווקא בשונה 

או  5גם ישיבות הכנת תקציב6 מקציבים לזה  מערים אחרות

וכמתחייב עפ"י פקודת העיריות לא יאוחר  ערבים6 4

מחודשיים לפני סוף שנת התקציב הלועזית צריך להביא 

  אישור להצבעה6

 מה? מה? מה? תחזור על המשפט6  יהודה בן חמו:

פקודת העיריות אומרת: "לא יאוחר מחודשיים לפני  :גיא בן גל

ל שנת התקציב, יש לאשרו עד יום תחילת שנת תחילתה ש

הכספים אליה הוא מתייחס"6 בדרך כלל, אנחנו מאשרים 

 דיון בדצמבר6 בדרך כלל6

 אבל זה לא נכון מה שהקראת6  יהודה בן חמו:

 זה מה שהפקודה אומרת6 :גיא בן גל

6  יהודה בן חמו:  זה לא נכון

 לא הבנת מה הוא קרא6 :נפתלי גרוס

י יכול לקרוא את זה עוד פעם אם אתה רוצה, אבל אני אנ :גיא בן גל

רואה שדברים אחרים מסיחים את דעתכם כרגע בצדק6 מה 
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תיישרי את השלט, לא רואים6 'עמק  כתוב שם? שנדע כולנו6

 דותן בסכנה, אנטנות עם קרינה'6 אוקי, קראנו לפרוטוקול6 

 גיא, תמשיך6  :צביקה צרפתי

666 את הדובר שלהם,  גיא, השאלה אם :לוי אהוד יובל  סגן ראש העיר 

 אני עוצר את השעון עוד פעם, צביקה6 :גיא בן גל

6  :לוי אהוד יובל 6  עכשיו יש אנשים שלא רוצים6

יובל לוי, אתה מפריע6  :צביקה צרפתי  בבקשה6 סליחה, אתה מפריע אדון 

 יובל, יש גם יצחק שדה שכבר מעל לשנה אנחנו מטפלים6  אל:-אתי גן

 הו6 -אתם מטפלים? או :לרעמירם מי

6  :גיא בן גל  עמירם, אני אודה לך אם לא תפריע לי

 אתם6 אתם מטפלים6  אל:-אתי גן

 )מדברים ביחד( 

עמירם, הרי כשמשהו אני מטפלת, תגיד את האמת, אתה  אל:-אתי גן

 666  הרי לא מוכן לדבר אם זה 

 עת? רק מהתושבים אני אקבל תלונות6 לא ממך6 את שומ :עמירם מילר

 סליחה?  אל:-אתי גן

 לא אקבל6בל6 קכתבתי לך את זה6 לא א :עמירם מילר

 אני פה נציגת ציבור,  סליחה? אל:-אתי גן

 עמירם, עמירים,  :צביקה צרפתי

אין לך שום זכות לומר אין לך שום זכות לומר דבר כזה6  אל:-אתי גן

 כזה דבר6 שום זכות6 

 גיא, תמשיך בבקשה6   :צביקה צרפתי

בגלל שאני מפנה אליך בעיות של תושבים, בגלל שזה ש אל:-גן אתי

 דרכי, 

 גיא, תמשיך בבקשה6  :צביקה צרפתי

 אבל גם עמירם ממשיך לדבר איתה6  :גיא בן גל
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 לא, זה לא הון פוליטי6 באים אליי רק אחרי שנואשו מכם6  אל:-אתי גן

 מה את אומרת6  :עמירם מילר

  מה שתענה לעניין6 למה ש666 אתה כמו ראש העיר, ל אל:-אתי גן

 את שואלת משהו לעניין?  :עמירם מילר

 אני לא שאלתי לעניין?  אל:-אתי גן

 שום דבר את לא שואלת6  :עמירם מילר

 שום דבר?  אל:-אתי גן

 שום דבר6  :עמירם מילר

אז אני מציעה, אני לישיבה הבאה אציג את כל המקרים  אל:-אתי גן

 בנושא תנועה וחנייה, 

 כל המקרים?  :רם מילרעמי

שפניתי אליך בשם התושבים6 ואז אנחנו נראה6 ואני אעביר  אל:-אתי גן

 צילום לכולם ונראה6 

 אין שום בעיה6  :עמירם מילר

ולבוא ולהגיד, לא, כי זה כבר, זה בזוי6 יש כזו בעיית  אל:-אתי גן

ואתה אומר שלא פונים6 תושבים פונים6 אז זה מה חנייה, 

 ום דבר לא לעניין6 שאתה אומר? ש

 אתי, תודה רבה6 גיא, בבקשה6  :צביקה צרפתי

6 למה הוא העלה עכשיו את זה?  אל:-אתי גן 66  לא, אתה 

 הוא שתק עכשיו6  :צביקה צרפתי

 מופיע6הוא שתק אחרי שהוא אמר לפרוטוקול6  אל:-אתי גן

 בבקשה, גיא6  :צביקה צרפתי

ע אל:-אתי גן  ושה, ככה מתנהג6 בושה וחרפה, סגן ראש עיר ככה 

 יש פה רעש6 אני לא יכול לדבר ברעש6  :גיא בן גל

 בושה6  אל:-אתי גן

 גם בכיתה שאני מלמד אני מבקש שקט6  :גיא בן גל
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 סליחה, יש פה רעש6 ישיבת מועצה, בבקשה6  :צביקה צרפתי

 לא עומד בו6 צביקה, יש לך תפקיד לא קל אבל אתה  :גיא בן גל

ל :צביקה צרפתי  עשות, אתה צריך לעזור לי6 אין מה 

6 :גיא בן גל  אני אעזור לך כמיטב יכולתי

 נו, אז קדימה6  :צביקה צרפתי

  -תן לי לנהל ישיבת מועצה אחת, אתה תראה :גיא בן גל

 קדימה, יאללה נו כבר6  :צביקה צרפתי

יהודה, גם כשאתה עשית את זה, זה לא הלך פרפקט6 בוא,  :גיא בן גל

חנו בכל זאת נדבר על תקציב זה לא תפקיד קל6 אנ

ונשים  היום, למרות אנטנות וקרינות ותושבים השתתפותי

ששוקלות לרוץ לפוליטיקה6 מעניין מה מפלס החשק שלכם 

אני מקווה שאתם בכל עד עכשיו, אחרי תצוגת הקרקס פה6 

אני בעד, בגלל זאת תבינו שחשוב שנשים יהיו מיוצגות פה6 

 זה ברשימה שלי היתה אישה6 

 חשוב6  אל:-י גןאת

 יש עיר בברזיל שלקחה את הנושא של תקציב השתתפותי :גיא בן גל

מיליון  0, עיר של וצעד אחד קדימה, נקראת פורטו אלגר

איש6 לא שמעתם עליה, כן שמעתם עליה, ברזיל מכירים 

בהקשרים של קרנבלים וכדורגל ועוד דברים, אבל לא כל כך 

ו עשתה דבר לגרבנושא של תקציב השתתפותי6 פורטו א

מעניין, היא החליטה שלא מספיק לקבל החלטות רק ברמה 

מועצת העיר, אלא היא לקחה בעצם, של הדרג הנבחר, קרי 

 0רובעים6 בחרה בדרך דמוקרטית  .1-חילקה את העיר ל

נציגים, והנציגים האלה בעצם כיהנו, כל נציג בהתנדבות 

 במשך שנה6

ה פה ייצוג אותנטי עפ"י חוות הדעת וההמלצות שלהם, והי 
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למועצת העיר, התחילו בעצם בצורה של התושבים, מעבר 

התחלתית חלקית לקבל החלטות של תקציב עפ"י ההמלצות 

שלהם, ואחרי זה פשוט עברו למודל השתתפותי מלא 

 לחלוטין6 

מתי שזה התחיל,  1181הסיפור הזה עבד כל כך טוב, שמאז  

ערים בדרום  ..1-זה מודל ששכפל את עצמו בעוד למעלה מ

אמריקה6 זה נכון שהוא לא התפשט למדינות מערביות כמו 

אירופה או צפון אמריקה6 אבל אם מישהו חושב שאין לנו 

דרום אמריקה, אז דווקא כפר סבא שמתיימרת  עם 666

אז מכירים אולי את העיר קוריטיבה שגם  להיות עיר ירוקה

יר היא בברזיל, שנחשבת למודל של עיר מקיימת ושל ע

 ירוקה6 

 BRT 6-ו אל:-אתי גן

, כן בהחלט6 אז אנחנו בסך הכל מה שאנחנו BRT-ו :גיא בן גל

אומרים, בואו ניקח את המודל הזה של תקציב השתתפותי, 

 דניאל זה מפריע לי6 

 666 עם הילדים6  :דניאל

אני יודע שזמן איכות עם ראש העיר זה דבר שקשה להשיג  :גיא בן גל

 אבל,

 דבר עם הילדים6 וגם ל :דניאל

אני אשמח לדבר עם הילדים6 אני בכלל אשמח שלא יעשו  :גיא בן גל

ממך משחק של פוליטיקה של בחירות, גם כן אני מאוד 

 אשמח6

מר בן גל, אתה יודע מה, אתה ממש מעליב אותי כי אתה  :דניאל

 הופך את העניין של הקרינה, 

 להפך6  :גיא בן גל
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 ומם6 למשהו פוליטי6 וזה מק :דניאל

 ההפך6 ההפך6 יקירי, אני מספיק זמן יושב פה,  :גיא בן גל

6  :דניאל  גם אתה יכול לעשות משהו

אני מספיק זמן יושב פה כדי לדעת מתי עושים שימוש  :גיא בן גל

 פוליטי במישהו ומתי לא6 

 666 תחנת כיבוי אש6 תוציא אתה, למה רק הם? :דניאל

 איש טוב רק קצת נאיבי, אני חושב שאתהאני אשמח6  :גיא בן גל

 אתה לא מכיר אותי6  :דניאל

שעושים בו משחק פוליטי6 גם אתה לא מכיר אותי6 לא פנית  :גיא בן גל

אליי מעולם6 לא דיברת איתי6 מעולם לא החלפתי איתך 

מילה6 אז גם אתה שמור על הפה קצת ותחשוב מה אתה 

 אומר לי6 

  אתה מוכן להמשיך? :צביקה צרפתי

 יחד( )מדברים ב

 אני אתכם6  :גיא בן גל

666 ששנה נאבקים בזה6 אני מציע שתדבר עם הנציגים של  אל:-אתי גן

 ששנה אנחנו מנסים לעזור להם6 

666 אז אני אגיד לך,  :צביקה צרפתי 66 את יודעת  6 את מנסה לעזור להם? את 

 את אפילו לא יודעת,

66 את הכל6  אל:-אתי גן 6  בטח שאני לא יודעת כי 

 את חוצפנית6 את חוצפנית6  :צרפתיצביקה 

6  אל:-אתי גן  אתה תתנצל6אתה תתנצל איך אתה מדבר אליי

 אל תגידי דברים שלא עוזרים6 אני אתנצל, אבל את  :צביקה צרפתי

 אתה תתנצל ברגע זה6  אל:-אתי גן

 קודם כל אני יכול להגיד חוצפנית,  :צביקה צרפתי

 ברגע זה אתה תתנצל6  אל:-אתי גן
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 לא אמרתי שום דבר רע6  :צרפתיצביקה 

 , אתה תתנצל6לא אל:-אתי גן

 לא אמרתי שום דבר רע6  :צביקה צרפתי

 הסגנון שלך כבר נמאס6  אל:-אתי גן

 כל הזמן6 פוליטיקה זה נושא שלך6 הסגנון שלך6  :צביקה צרפתי

 תכנון ובנייה, לא הפוליטיקה, זה מפריע לכם בוועדת  אל:-אתי גן

 מי? ת פלאפון זזה בזכות חבר :צביקה צרפתי

 אני מפריעה לכם6  אל:-אתי גן

בזכותך או יצחק שדה בזכות מי? ליד חברת פלאפון זזה מ :צביקה צרפתי

 בזכות מי?בזכותי? 

6  היא לא זזה6  :לוי אהוד יובל  היא לא זזה, אתה66

 את אפילו לא יודעת6  :צביקה צרפתי

6  אל:-אתי גן  נכון, כי אתם לא אומרים לנו

,  :יקה צרפתיצב  את מטפלת? את מטפלת6את אומרת שאת לא תדעי

 אנחנו הבאנו את זה לפה6  אל:-אתי גן

 אתי, הם לא זזו, זה מתקני גישה6   :לוי אהוד יובל

 שנים ואתה אומר לי שאני חוצפנית,  אל:-אתי גן

יודע6 תלמד חומר קודם6 תלמד6  :צביקה צרפתי  אתה גם לא 

שואלת יותר משתי שאלות בוועדת תכנון צביקה, כשאני  אל:-אתי גן

ובנייה, מה אתם עושים? מה אתם עושים? עמירם לא אמר 

 לך 'אפשר אולי לסלק אותה'? 

 666 כבוד למי? למה את מכבדת אותנו? :צביקה צרפתי

 אני מכבדת אותך6  אל:-אתי גן

 את לא מכבדת6 :צביקה צרפתי

 כן6  אל:-אתי גן

 את לא מכבדת6 :צביקה צרפתי
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 אני מכבדת אותך מאוד6  אל:-י גןאת

את לא מכבדת6 אם אני מנהל את הישיבה ואת כל הזמן  :צביקה צרפתי

 מפריעה לי, אז את לא מכבדת את הישיבה בכלל6 

 אתה לא נותן לדבר,  אל:-אתי גן

 מה את אומרת6  :צביקה צרפתי

 את שמעון פרץ אתה לא עוצר6  אל:-אתי גן

  טוב, עזבי, נו6 :צביקה צרפתי

יגיד,  אל:-אתי גן  הוא 

6  :צביקה צרפתי 6 6  לא מתאים לי6 לא מתאים לי 

 )מדברים ביחד( 

 צריך לנהל את הישיבה, לא להתווכח6  :גיא בן גל

 בבקשה, גיא6  :צביקה צרפתי

סליחה, אתם עושים כל מיני ועדות, אתם לא מזמינים  אל:-אתי גן

 אותנו6 שמא, 

 תמשיך גיא, בבקשה6  :צביקה צרפתי

והמשדרים של האנטנות האלה יש בהם מימן, יש להם מימן  :דניאל

6, וזה יכול לעלות באש בכל רגע6   ו66

 תשאל את העירייה,  אל:-אתי גן

6 :דניאל 6  צריך לעשות בטיחות6

6 אל:-אתי גן   נכון6 נכון

 לא צריך את ראש העיר בשביל זה6 לא צריך6  666 כיבוי אש6 :דניאל

 )מדברים ביחד( 

 מנצלים אותך6 ניצול ציני מנצלים אותך, יקירי6  :גלגיא בן 

6 איגודי ערים פורקו והכל עבר לממשלה, אפילו את  :עמירם מילר ינואר66

 זה את לא יודעת6 אין יותר איגוד6 אין יותר6 

 לא אמרת לי את זה6  אל:-אתי גן
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6  :עמירם מילר 6  את שלחת אליי6

ת דיבור6 סוג של זכות עמירם, אני מזכיר לך שאני בזכו :גיא בן גל

 דיבור6

 גיא, תמשיך6 :צביקה צרפתי

שמדבר על אני חושב שזה קצת מקברי, אירוני, שבדיון  :גיא בן גל

תקציב השתתפותי הנהלת העיר עושה שימוש כל כך נלוז 

וציני בהשתתפות יזומה של תושבים6 הרי מה עשיתם? לא 

, פה 666ם אולי שהמחאה שלהם יכולם, יש אנשים אותנטי

הם באים ודורשים מהעירייה דברים לגיטימיים שיעמדו 

ואני לא לצידם6 אבל להביא לכאן בן אדם שלא בטובתו 

 מכיר אותו, ולגרום לו להגיד דברי הלל, 

 למה אתה סתם אומר? יהודה בן חמו:

6 :גיא בן גל 6   לגרום לו להגיד דברי הלל ושבח, כשברור ש6

 תראה מה אתה מחזיר לו6  הוא בא לבקש ממך עזרה, :צביקה צרפתי

 כשברור,  :גיא בן גל

ם לעזור? מה אנחנו מה שלחת אותו אלינו, אנחנו יכולי אל:-אתי גן

 יכולים? 

כשברור שרמת התסכול שלהם מהתפקוד שלכם היא גבוהה  :גיא בן גל

 מאוד, 

 במקום להציע להם עזרה, תראה מה אתם עושים6  :צביקה צרפתי

היא לא  ת הרצון האופרטיבית שלהם מכםוברור ששביעו :גיא בן גל

טובה, כי אתם כנראה התגליתם כאימפוטנטים שלא 

מסוגלים לסייע להם6 הבן אדם עוד שנייה פה, 

מהאופוזיציה אתה רוצה עזרה? אנחנו נעזור לך בשמחה6 

אבל אל תיתן שיעשו בך, אני אומר בפעם השלישית, שימוש 

מכיר את השיטות אני  ציני, פוליטי, מהסוג הירוד ביותר6
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 ככה הם עובדים6  שלהם6

הנהלת העיר הזו מבינה דבר אחד יקירי, אני אומר לך  

 מניסיון, כוח6 ובשנת בחירות יש לך מנופי לחץ להשקיע, 

 תודה רבה6  :צביקה צרפתי

אתה יודע, לא בטוח שהוא יקבל את הקול שלך או כן6 רק  :גיא בן גל

ניצול ציני6 ואני תיזהר לא להפוך להיות מנוף פוליטי  של 

לא אומר את זה לרעתך או לגנותך6 אני אומר את זה אך 

 ורק לגנותם6 

 תודה רבה6 הזמן עבר6  :צביקה צרפתי

 כי זה מה שהם עושים והם אלופים בזה6  :גיא בן גל

 הזמן עבר6  :צביקה צרפתי

זה שבכלל נותנים לכם להיכנס לפה עם שלט מחאה, זה רק  :גיא בן גל

 שנת בחירות6  בגלל שזו

 הזמן עבר6  :צביקה צרפתי

 הייתם עושים את זה לפני שנה,  :גיא בן גל

 זה לא משנה לי6  קהל:

אתה רוצה תוצאות6 אתה רוצה אחלה6 אתה רוצה תוצאות6  :גיא בן גל

66 של הפוליטיקה, אבל יקירי, השולחן הזה הוא זה  להוריד6

 שיקבע אם יהיה אנטנה או לא יהיה אנטנה6 

אל תבלבל אותם6 הרי אתה בהתחלה אמרת מה הם רוצים  :צרפתי צביקה

 אתה אל תבלבל אותם6 מאיתנו6 

 מי שמטעה את התושבים בינתיים זה אתם6  :גיא בן גל

 אני לא מבין ציניות6  :צביקה צרפתי

וכנראה שאתם מייצרים לציבור יותר טמטום ממה שאין  :גיא בן גל

 להם6 

 תודה רבה6  :צביקה צרפתי
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הם לא מטומטמים והם גם יודעים לנצל את הכוח הפוליטי  :בן גל גיא

 שלהם6 

 תודה רבה לך6  :צביקה צרפתי

,  :גיא בן גל  עכשיו לגופו של עניין

 )מדברים ביחד( 

יש פה הצעת החלטה, שדרך אגב לכם התושבים היא תעזור6  :גיא בן גל

 מה היא אומרת?

 תודה6  :צביקה צרפתי

חלק פעיל בקביעת סדרי העדיפויות התקציביים6 בואו קחו  :גיא בן גל

 אני לא אומר אפילו איך לעשות את זה, 

 גיא, זמנך עבר6  :צביקה צרפתי

 אני מציע למנכ"ל לעמוד בראש צוות,  :גיא בן גל

 תודה רבה6  :צביקה צרפתי

שיגיש את המלצותיו6 תודה גם לך צביקה, אבל הפריעו לי  :גיא בן גל

 אז אני עוד דקה אסיים6 יותר ממחצית מהזמן 

6  :צביקה צרפתי 6  זה לא לעניין6 6

שלי לא, אתה גם מצאת את הזמן לקרוא לחברת סיעה  :גיא בן גל

אז עם כל הכבוד, אתה מתחיל לאבד  בכינויים, כינויי גנאי6

את המנדט שלך בתור מי שמרכז פה ישיבות מועצה, כי 

 לעשות את זה טוב אתה לא יודע6 

 ין מה לעשות6 א :צביקה צרפתי

אז אין מה לעשות, גם אני אחלק לך ציונים בעל כורחך6  :גיא בן גל

ברגע שאתה מחלק כינויי גנאי לאנשים פה בשולחן6 לגופו 

 4של עניין מר צרפתי, יש כאן הצעת החלטה, היא כוללת 

חרא סעיפים6 אם תצליחו להתעלות כדברי התושב, מעל ה

רי כי יש פה הרבה של הפוליטיקה, ואני מצטט אותך יקי
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 6  חרא פוליטי6 חרא סביב השולחן, לצערי

יש כאן הררים של צואה חרא פוליטי יש כאן למכביר6  

יש כאן הררים של צחנה וצואה פוליטית מהסוג  פוליטית6

הגרוע ביותר שתורמים לה גם הקואליציה וגם האופוזיציה6 

אני אהיה מספיק הגון להודות בזה6 וידה של הקואליציה, 

יך נגיד, לא נופלת מידה של האופוזיציה בתרומתה לצואה א

נגיד פחות6  הפוליטית סביב השולחן פה6 לא נגיד יותר, לא 

נופלים מאיתנו6   בסדר? אבל בטח לא 

אם תצליחו להתעלות מעל, יש כאן רעיון קונקרטי שאומר  

בתהליך של קביעת סדרי עדיפויות  בוא נשתף תושבים

 תקציביים6 

 תודה רבה6  ו:יהודה בן חמ

 אם בא לכם לעשות את זה, מעולה6 אם לא, לא6  :גיא בן גל

וגיא, זו אחת הישיבות האחרונות של המועצה  :צביקה צרפתי הזאת, היות 

התקציב הבא, והיות והיות שהמועצה הזו לא תקבע את 

 שההרכבים האלה לא יהיו, 

 היא כן תקבע6  למה לא? :גיא בן גל

קבע6 הבחירות באוקטובר6 הצעה עניינת, אבל היא לא ת :צביקה צרפתי

בוא נשאיר אותה למועצה הבאה שתקבע6 ולכן אני מציע 

 , ארנון, יהודה, שלי, יעקב אביטללהסיר אותה מסדר היום6 

 מה הבעיה לאמץ אותה ברמה העקרונית? :גיא בן גל

 יהודה, עמירם,  :צביקה צרפתי

 העקרונית?מה הבעיה צביקה לאמץ אותה ברמה  :גיא בן גל

66 מי נגד?  :צביקה צרפתי 6  אמיר, 

 )מדברים ביחד( 

6 :צביקה צרפתי יובל6 תודה6 נמנע אורן כהן  נפתלי, אתי, גיא, 
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מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר  :831 מס' החלטה

 הטמעת עקרונות של תקציב עירוני השתתפותי.
 

 .2562/613אישור החלטות פרוטוקול ועדת כספים מיום  .3

 

 שגיא, בבקשה6  :צביקה צרפתי

 6מובא לפניכם פרוטוקול ועדת כספים שגיא רוכל:

 יש שאלות לפרוטוקול ועדת כספים?  :צביקה צרפתי

 לא6 פה אחד6  :שמעון פרץ

 דיון על כל החלטה6 והחלטה -החלטהודאי6 ודאי6 ודאי6  :לוי אהוד יובל

 שאלות יש לפרוטוקול?  :צביקה צרפתי

כן, כן, כן6 השאלות שנשאלו והתשובות שנענו לא מופיעות  :לוי לאהוד יוב

אני חושב שלטובת הדיון הגזבר יישא את בפרוטוקול6 

 דבריו6 אנחנו נשאל שאלה לפני כל סעיף החלטה6 

כולל מה שחשבנו שלא  הכל מופיע מילה במילה מה ששאלת6 :איציק יואל

 צריך להיות6 

 וועדה6 אפילו הצבעת בעד ב יהודה בן חמו:

 אני הצבעתי בעד איפה שמצאתי לנכון,  :לוי אהוד יובל

 למה? אבל הכל מופיע6 מה לא מופיע?  שגיא רוכל:

 ועדיין, סליחה רבותיי,  :לוי אהוד יובל

6  :איציק יואל  יובל, אתה סתם מעייף אותנו

כל סעיף אתה תחליט עליו, יש דיון על כל סעיף שאתה  :לוי אהוד יובל

 אם זה בתקציב הרגיל ואם זה, תחליט עליו6 

: העברות 1אתה נהנה לשבת פה? אני גם6 יאללה6 סעיף  :צביקה צרפתי

 שאלה? לך מסעיף לסעיף6 יש 

 אני מבקש שהגזבר קודם יסביר לציבור,  :לוי אהוד יובל
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אני שואל6 הלו, אתה לא קובע את סדר הדיון6 יש לך  :צביקה צרפתי

 שאלות, אז תשאל6 

 שתדל שזה יהיה אותם שאלות כמו בוועדה6 ת :איציק יואל

לא, אני אתחיל לשעשע אתכם בשאלות על האנטנות עד  :לוי אהוד יובל

שאנחנו נגיע לנושא6 בואו תזכירו לתושבים מי מנהל את 

 חריגות בנייה6 כיבוי אש ומי יכול לעצור 

 די, די6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 לי, מה לעשות6 אתם גם לא עונים לעניין, ש :גיא בן גל

 )מדברים ביחד( 

יודע הכל להסביר יותר טוב ממך6 זה בטוח6  :איציק יואל  אני 

 אתה עושה שירות טוב לעצמך, תאמין לי6  :עמירם מילר

חברים, שגיא צריך לחזור למילואים, אני מצידי מבלה פה  יהודה בן חמו:

 כל הלילה6 

 )מדברים ביחד(  

ברות תקציב? אז תשאל שאלות6 לא הע 1מי בעד סעיף  :צביקה צרפתי

 הפריעו לך6 תשאל6 

 סגן ראש העיר מפריע לי6  :לוי אהוד יובל

 6 בבקשה תשאל :צביקה צרפתי

בתקציב הרגיל ביקשנו להשתתף בגני ילדים שלא זכו לא  :לוי אהוד יובל

מזגנים, ואמר המנכ"ל שערך עבודה ולא לתיקון ל666 

, סליחה אדוני חבר מיליון שקל לתיקון 5מסודרת וצריך 

 קואליציה6 

 תמשיך לדבר6 הפרעתי לך?  :איציק יואל

6 :לוי אהוד יובל  אני לא יכול לדבר כשאתה מפריע לי

 אבל כשהוא מפריע לי הכל בסדר6 אין לו בעיה איתי6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 כשאין מים בברז גם אני אמשיך6  :לוי אהוד יובל
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נ :איציק יואל  ציב הקבילות של המים6 לא, אתה עכשיו 

6  :צביקה צרפתי 6 6  עכשיו ברשותכם, תראה את החשבון שלי עם 

 עם הבריכה, תמשיך6 בבריכת השחייה6  :איציק יואל

666 אנחנו נגיע לנושא יותר לאט6 גני ילדים שלא זכו למזגן  :לוי אהוד יובל

 מתוקן, 

 תמקד את הסעיף6  :צביקה צרפתי

 יש פה שיפוצים בגני ילדים6 תך, אדוני6 אני אמקד או :לוי אהוד יובל

  אתה יכול למקד את הסעיף? :צביקה צרפתי

כן6 עוד רגע6 סליחה אדוני שאל ואני אענה לו, ואתם תרצו  :לוי אהוד יובל

הגזבר מוזמן, אבל אני ואני אענה לכם לכל שאלה תשובה6 

 אמצא את זה עוד שנייה, 

  ?-טוב, תודה6 מי בעד הסעיף :צביקה צרפתי

לא, לא, לא, לא, אין תודה6 לא, אתה לא יכול לדלג,  :לוי אהוד יובל

 סליחה6 אדוני היועץ המשפטי אתה מושתק?

 הערה6 בבקשה, אתי  :צביקה צרפתי

יש לי רק הערה אחת קצרה6 לצערי לא יכולתי להשתתף  אל:-אתי גן

בוועדת הכספים כי הזימון כרגיל הגיע ביום חמישי בחמש, 

ן למחרת6 מה לעשות, אחרי יומיים של שישי יום ראשולגבי 

666 פה יש  שבת6 אבל יש לי שאלה אחת רק לגזבר6 הרבה 

להם הסבר שזה בגלל עליית מע"מ6 לפי מיטב ידיעת 

6 כשהסתכלתי על כמה 1%-וזיכרוני עליית המע"מ היא ב

 סעיפים, 

 ביוני6  1-ומה :ד"ר בוקי צ'יש

6 הרבה סעיפים שכתוב עדכון לא, זה עדכון תקציב זה בסדר אל:-אתי גן

, %.0-, ב7%-, אלא זה ב1%-, זה לא ב1%-מע"מ זה לא ב

 6 00%-ב



   60.11..106 5. מועצה מן המניין 

 

 זה מע"מ על מע"מ6 שני מע"מים6  :שמעון פרץ

 שמעון פרץ, תעשה לי טובה6 כדי שהדיון יתנהל ענייני,  אל:-אתי גן

 כשתהיו ענייניים,  :שמעון פרץ

 אל תפריע6  אל:-אתי גן

  שמעון6 :צביקה צרפתי

שמעון, אתה תמיד ענייני, אתה תמיד בסדר6 רק יש לך  אל:-אתי גן

י,  קריאות ביניים, תאמין לי, באמת, אתה גם בא על הפרנג'

 אני לא יודעת כמה קראת, כמה ידעת6 

 הכל6 הכל פה6  :שמעון פרץ

 תן לי להגיד את שלי6 אני מבקשת, כי באמת,  אל:-אתי גן

 ברי קואליציה היא עברה כל גבול6 צביקה, הסתה של ח :לוי אהוד יובל

גם אם אני מנסה שזה לא יהיה הצעה, אז אתה מביא את זה  אל:-אתי גן

 להצגה6 

 יש לו דיסק און קי בכיס6 :גיא בן גל

6 אל:-אתי גן  סליחה, זה הדבר היחידי

 שמעון, עשה לי טובה שמעון6 שמעון6  :צביקה צרפתי

כל אישור פרוטוקול6 כן, הנושא של הדיון היום זה סך ה אל:-אתי גן

 לא6 הסיפור זה הערה אליך, 

אני אומר לך, רק יש סעיף אחד שהרישא להערה נפלה, זה  שגיא רוכל:

6 כל יתר הסעיפים ציינתי שהגורמים .0סעיף מס' 

התייקרויות, הסברתי גם באריכות לוועדת הכספים6 ל

כשעשינו את העדכונים האלה גם עדכנו את נושא המע"מ6 

נושא המע"מ עדכנו רק בשיעור היחסי, בהתאם כמובן ש

 ליתרת השנה, בהתאם לסעיפים6

רישא ההערה לתוספת, בכל  זה נשמט .0וסעיף  1רק בסעיף  

היתר מוסבר שזה לא רק כתוצאה ממע"מ, ויש הסברים6 
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שהם בעצם  הסברתי גם בפרוטרוט מה מהות ההעברות6

יים מרביתן שחררו מהרזרבה6 התייקרויות כתוצאה משינו

במכרזים6 שעות נוספות במקומות מסוימים6 המע"מ הוא 

חלק קטן מתוך זה6 הוא קיים אבל הוא חלק קטן מתוך 

 התייקרות ההוצאות, זה לא הסיפור6 

יודע, לצערי הפרוטוקולים  אל:-אתי גן בפרוטוקולים זה לא כתוב ואתה 

 לא מתומללים של ועדת הכספים, 

תי במפורט את הנושאים בפרוטוקול כתבתי והסבר שגיא רוכל:

העיקריים שבגינם יש התייקרויות6 את יכולה לקרוא את 

 לפרוטוקול6  1סעיף 

יובל הוא בעד והוא גם  קראתי6 עכשיו, באחת מההחלטות אל:-אתי גן

  ?ישיבהנגד6 אז אני רוצה לדעת האם יש שני יובלים ב

  זה לא פעם ראשונה6  אורן כהן:

 שספר אותי, אני חושב שזה  :לוי אהוד יובל

 אבל זו פעם ראשונה שמייחסים לו את זה באופן רשמי6  :גיא בן גל

הוא היה בעד והיתה לו הסתייגות לאיזה סעיף מסוים,  :צביקה צרפתי

 נדמה לי6 

 הוא היה בעד והיה נגד6  אל:-אתי גן

אפשר להצביע על תקציב ככה? יש פה כמה חברי קואליציה  :גיא בן גל

 שלא יתנגדו6 

כן ולא6 גם כששואלים מה שאמר גיא לפני דקה, התקציב  אל:-ןאתי ג

 משפיע על כל התושבים, עמירם6 

 מה את אומרת6 :עמירם מילר

 זה כן וזה לא6 פשוט מאוד6 666 כן, שיהיה והתקציב צריך  אל:-אתי גן

6  :צביקה צרפתי  אורן

אם העירייה נותנת הזמנה רציתי לשאול שאלה עקרונית,  אורן כהן:
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שקלים כולל מע"מ ויש  ...,1נגיד לצורך הדוגמא, של, 

המע"מ העלאה של המע"מ, האם באופן מיידי החוק אומר ש

 העירייה סופגת אותו?

 התשובה היא כן6  שגיא רוכל:

 זה חוק?  אורן כהן:

יש כללים לגבי עדכון שיעור המע"מ6 יש כללים  כן6 שגיא רוכל:

רים מדויקים, יצאו גם חוזרים של מע"מ וגם חוז

מקצועיים, גם אנחנו הנחינו את היחידות6 יש חוזים 

מדויקים שקובעים באיזה סוג של שירותים ומתי המע"מ 

הוא תוספת6 מה שקובע זה מועד בגדול, בלי שניכנס לסוגי 

העוסקים השונים, זה המועד שבו ניתן השירות6 לא מועד 

הוצאת ההזמנה, אלא מועד שבו ניתן השירות6 עד למשל    

 ליולי,  1-ה

 עד שמוצאת החשבונית6  :שמעון פרץ

ל שגיא רוכל:  1-ליוני סליחה, כל השירותים שניתנו עד וקודם ל 1-עד 

, ומעבר לכך מע"מ 17%ליולי יחול עליהם מע"מ בשיעור של 

תרת ההזמנות ועל כל , וכן זה במכפלה רץ על כל י18%של 

 יתרת החוזים מכל סוג שהוא6 

 בנפרד?  1,0,1,4,5סעיף -נחנו דנים בסעיףצביקה, א :לוי אהוד יובל

 היינו בדיון ועדת כספים, יש פרוטוקול,  :צביקה צרפתי

 החלטה6-אתה חייב להעביר החלטה :לוי אהוד יובל

 החלטה אם זה הבעיה6 -אני אעביר החלטה :צביקה צרפתי

אני רוצה לשאול שאלות לפרוטוקול על כל סעיף בנפרד,  :לוי אהוד יובל

  מה שאני שואל6 בבקשה6 זה

 אלון, אני יכול להצביע כמקשה אחת על כל הפרוטוקול?  :צביקה צרפתי

 יש פה החלטות6  :לוי אהוד יובל
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 אתה הולך להצביע בשונה?  עו"ד אלון בן זקן:

6 :לוי אהוד יובל  כן, כן

 שונה ממה שהצבעת בוועדת כספים? :צביקה צרפתי

 ים?666 שהצבעת בוועדת כספ עו"ד אלון בן זקן:

אני  כן, זכותי6 אני מבקש ממך דיון ואני רוצה לדון בו, :לוי אהוד יובל

רוצה לפרוטוקול זכות דיבור על כל סעיף, מכיוון שאני 

 רוצה שדבריו של הגזבר יאמרו לפרוטוקול בכל סעיף6 

 כתוב הכל6  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

ועצה ישקף סליחה, אני רוצה שהפרוטוקול של ישיבת המ :לוי אהוד יובל

 דברים6

 תודה6 אני מעמיד להצבעה את כל, אני מצטער,  :צביקה צרפתי

  -לא, לא, אתה יכול :לוי אהוד יובל

 אני מנהל את הדיון ואני יכול להעמיד להצבעה6  :צביקה צרפתי

 אבל אני עוד לא היה לי זכות דיון, סליחה, זכות דיבור6  :לוי אהוד יובל

 צבעה את פרוטוקול ועדת כספים, אני מעמיד לה :צביקה צרפתי

 אתה לא יכול6  :לוי אהוד יובל

 מי בעד?  :צביקה צרפתי

אתה לא יכול6 סליחה, אדוני היועץ המשפטי תתפטר או  :לוי אהוד יובל

שתלך מפה6 או שאתה נותן זכות דיבור6 מה אתה עושה פה? 

 סליחה, אין פה הצבעה6 אתה לא יכול לדלג6 

 יציק, אמיר, איתן, עמירם, א :צביקה צרפתי

 תתפטר6  :לוי אהוד יובל

6  :צביקה צרפתי 6 6 

 אני יש לי הסתייגויות, כן, אני רוצה לדבר6  :לוי אהוד יובל

 תודה6 מי נגד?  :צביקה צרפתי

 הוא לא נותן לדבר6 סליחה, אני רוצה לדבר6  :לוי אהוד יובל
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6  :צביקה צרפתי 6 6 

 מבקש זכות דיבור6הוא לא נותן לדבר, אני  :לוי אהוד יובל

 יובל, תודה6  :צביקה צרפתי

 סליחה, אתם לא נותנים זכות דיבור6  :לוי אהוד יובל

 תודה רבה6  :צביקה צרפתי

 יש לי שאלות לגזבר, אתה לא נתת לי זכות דיבור6  :לוי אהוד יובל

 תגיש את ההסתייגויות,  :צביקה צרפתי

אתה דיבור6 אדוני,  אתה תתפטר או שתדאג שתהיה זכות :לוי אהוד יובל

 לא ראוי לתפקיד שלך6 

 תודה רבה6  :צביקה צרפתי

 אתה לא ראוי לתפקיד שלך6  :לוי אהוד יובל

 2562/613החלטות פרוטוקול ועדת כספים מיום  מאשרים :830 מס' החלטה

  המצ"ב.
 

 .עמותת כפר סבא הצעירה -בקשה להקצאת קרקע  .4

 

 הצעת בית כנסת6  :צביקה צרפתי

סליחה, אתה לא תמנע פה דיון6 יש פה שאלות לגזבר6 אתה  :לוי ובלאהוד י

 לא יכול למנוע דיון6 

 )מדברים ביחד( 

סליחה, אתה בריון, אתה מונע דיון, אתה מונע שאלות,  :לוי אהוד יובל

 אתה לא ראוי לתפקיד שלך כיו"ר6

 איילה, בבקשה6 תציגי, עמותת כפר סבא הצעירה6  :צביקה צרפתי

אתה אדוני, לא יכול לשבת כאן כנציג היועץ המשפטי  :לוי אהוד יובל

מגיעים לממשלה ולמנוע זכות דיון, בפעם השנייה אנחנו 

לאותה מחלוקת6 אין פה תשובות לשאלות6 אפילו הגזבר 
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נמנע ממנו לשמוע את השאלות6 סליחה, אני רציתי לשאול 

את השאלות6 יש לי שאלות אבל הוא לא נותן לי לשאול6 

 ר להצבעה6 הוא עב

 איילה, בבקשה6  :צביקה צרפתי

6  :לוי אהוד יובל 666 בסמכויות שלכם, ככה לא מנהלים דיון אתם משתמשים 

 עוד חצי שנה נסבול אתכם6

מונחת בפנינו בקשתה של עמותת כפר סבא הצעירה  :איילה זיו

להקצאת קרקע למטרת הקמת בית כנסת6 בית הכנסת אמור 

והדרים6 תשלוז וגם את  לשרת את שכונת האוניברסיטה

בשכונות אין שום קרקע באזור הזה, קיימות שם מאות 

להקצאת  משפחות שהגישו בקשה כבר לפני מספר שנים

 6קרקע

לקח להם שנים בגלל שזו עמותה חדשה, הם היו צריכים  

לקבל ניהול תקין6 הקרקע שאמורה להיות מוקצית להם 

הילדים נמצאת בשטח של בין תחנת הטרנספורמציה לגן 

 , שכונת האוניברסיטה6 14ברחוב הנשר 

 אני מזכיר לכם שאין עדיין מבנה6   :צביקה צרפתי

שטח בגודל של חצי דונם6 הם עברו את כל ההליך בפני  :איילה זיו

ועדת ההקצאות6 ומונחים בפניכם הסכם פיתוח והסכם 

חכירה מוצעים, שאם המועצה תאשר אותם הם יעברו אחרי 

 6 ישור שר הפניםאישור מועצה לא

 פה אחד6  :עמירם מילר

 לא, ממש לא6  :גיא בן גל

  למה פה אחד? אל:-אתי גן

6 :גיא בן גל  אתה יכול לבקש, אבל זה לא יהיה 

 ? -אפשר לאשר את   :צביקה צרפתי
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 לא6 לא6  :לוי אהוד יובל

 רגע, מי בעד? :צביקה צרפתי

 רגע, יש שאלות6 :גיא בן גל

 לה? גיא, בבקשה6 יש פה שא :צביקה צרפתי

אני זוכר שלא לפני זמן רב עמדו כאן הורים מהשכונה  :גיא בן גל

המדוברת, וביכו את העובדה שאין להם מספיק גני ילדים, 

ושיש שם מצוקה אמיתית של קרקעות של קרקעות 

ציבוריות6 אני לרגע לא מטיל ספק בצורך בבית כנסת אף על 

 6ופי שזה לא שאין בתי כנסת בעיר הז

 האזור הזה6  :ביקה צרפתיצ

 אין באזור שם6  עו"ד איתן צנעני:

איתן, כמו שאתה יודע למרות שאני לא ירא שמיים כמוך,  :גיא בן גל

 ואין כיפה לראשי, בנושא של בתי כנסת אני מבין מעט6

אני התרעתי לא פעם ולא פעמיים, אשל, זו הערה  אוקי?

לך אם שגם לדעתי תחייב התייחסות שלך אז אני אודה 

תקשיב6 אני הערתי לא פעם ולא פעמיים במהלך הקדנציה 

 הזו, שבניגוד לתכניות אב אחרות שנעשו פה בעיר הזאת,

 לא נעשתה מעולם תכנית אב לנושא בתי כנסת6

שכונת יש מצבים כאן בכפר סבא שעל קילומטר רבוע, כמו  

יוספטל, יש עשרות בתי כנסת כי שם הם צצים כמו פטריות 

בגלל יוזמות ספוראדיות של משפחה כזו או  אחרי הגשם

אולי כמו  אחרת, ויש שכונות שלמות שאין בהם בתי כנסת6

 במקרה דנן6 

עד שהעירייה מבחינה תכנונית, בסך הכל נמסרים פה  

משאבים ציבוריים של קרקע, שזה המשאב הכי יקר שיש 

לעירייה למסור, ניתנים בצורה לא מתוכננת, בלי שיש 



   60.11..106 70 מועצה מן המניין 

 

אין מיפוי עירוני כולל, אני יכול להישען רק  ראייה כוללת,

על המלצות ועדת ברודט שמדברת על מפתח של בית כנסת 

 תושבים6  ...,5לכל 

אני לא יודע אם בשכונה המדוברת הזאת זה עומד ברף הזה  

או לא6 אני לא יודע אם זה בכלל עמד לנגד הקריטריונים 

ודע אם אני לא ישל ועדת הקצאת קרקע בשיקולים להקצות6

העמותה שמבקשת את זה והעומד בראשה, אכן מייצגים 

כי נאמנה באופן דפקטו, לא על הנייר, את תושבי השכונה6 

 הם קוראים לעצמם עמותת תושבי כפר סבא הצעירה6 

אני לא יודע אם הם מייצגים באמת את תושבי השכונה6  

עשיתם משאל בקרב תושבי השכונה שהם באמת מעוניינים 

הם רוצים שהייעוד הציבורי של הקרקע הזאת  בזה? אולי

ישמש משהו אחר, לא בית כנסת6 אולי הצורך השכונתי 

שמוכתב שם הוא צורך שכונתי במתנ"ס, במעון קשישים, 

 בגן אחר6 אני לא יודע6 

המתבקשות האלה, כי הרי השאלה אם עשיתם את הבדיקות  

אותם תושבים באו ואמרו, הם אפילו התווכחו עם אורי 

גר, שלמיטב ידיעתי הוא יו"ר העמותה6 איך אתה מנצל את נ

בית כנסת, כשאנחנו העובדה שאתה יו"ר עמותה להקים 

 רוצים בכלל גן ילדים שם6 

אז העירייה אמורה להיות לא גורם שבעין עצומה אומרת  

'יאללה, בואו נאשר'6 אלא אמורה לבדוק את הדברים6 

הבדיקות האלה ובהעדר תכנית אב לבתי כנסת, השאלה אם 

 נעשו בכלל6 

 אני רוצה גם6  אל:-אתי גן

 נעשו6  יהודה בן חמו:
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 ואם נעשו, איך נעשו6  :גיא בן גל

 נעשו בצורה טובה6  יהודה בן חמו:

6  :גיא בן גל  וע"י מי

6  יהודה בן חמו:  על ידנו

 ואיפה הפרוטוקול?  :גיא בן גל

6 יהודה בן חמו:  אצלי

, על זה יש פרוטוקולים בניגוד אה אז תביא אותו6 :גיא בן גל

 לקבלנים? 

 יש הכל, יש6 יחד עם הקבלנים6  יהודה בן חמו:

ובכל זאת אני אשמח לתשובה המקצועית ולא  :גיא בן גל

 ההומוריסטית של ראש העיר6 

 אורן, בבקשה6  :צביקה צרפתי

ו אורן כהן: בזהירות, חושב גיא יקירי, אני אגיד את זה ככה בעדינות 

יהודים צריך להיזהר מאוד להגיד לא להקים שבמדינת ה

בית כנסת, בטח ובטח אם הוא יחיד, ואם אני מקבל אפילו 

רוח גבית מראש העיר אז בוודאי זה מעודד אותי להגיד את 

 הדברים6 

באי בודד אורן אתה מכיר את הבדיחה על היהודי שהיה  :גיא בן גל

ד, אתה רק בן אדם אחוהיו שני בתי כנסת, ושאלו אותו 

למה שניים? הוא אמר 'אחד שאני הולך, אחד שאני לא 

 הולך'6 

נגע באינסטינקט של חלק מהאנשים להגיב בתור אנטי  :יאיר אברהם אורן 

 נגד בתי כנסת, 

 מי נגד בתי כנסת? :גיא בן גל

 אז אני אומר באופן עקרוני, שצריך מאוד להיזהר,  אורן כהן:

נגד666, לא, אני בע :גיא בן גל  ד תכנון, אורן6  אני לא 
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השאלות יחד עם זאת, תמיד יש יחד עם זאת וזה החשוב,  אורן כהן:

שאתה מעלה הן שאלות שהן ראויות לדיון6 ואני אומר לך 

שאני הייתי רוצה להוסיף ולשאול שאם אפשר לקבל פרטים 

 על העמותה, על העומד בראשם6 דברים שאנחנו, 

6 יהודה בן חמו:  66 אבל אי אפשר להקצות בלי 

 לא, בסדר6 אבל בכמה מילים מי זו העמותה,  אורן כהן:

 למה אורי נגר לא כאן? :לוי אהוד יובל

 תודה רבה6  יהודה בן חמו:

 כן אתי, בבקשה6  :צביקה צרפתי

 צביקה, אני אחרי אתי6  :לוי אהוד יובל

סיעת הירוקים אני לא זוכרת בדיוק אם זה כזכור לכם,  אל:-אתי גן

או שנה וחצי, אנחנו בגלל מה שגיא אמר,  היה לפני שנתיים

שיש מקבצים של בתי כנסת בתוך דירות, בתוך בתים6 

הופכים וילות פרטיות בשכונות לבתי כנסת6 וכנראה שאין 

סדר6 הגשנו הצעה לסדר שביקשנו להכין תכנית אב, בזה 

שבדיוק היא זו שתיקח ותמפה את העיר, איפה, מה, כמה, 

 כמה תושבים, איך6 

לו אחת השאלות היתה האם ידוע כמה תושבים בכלל אפי 

שומרי דת או שומרי מסורת ישנם6 ואמרו שלא יודעים אלא 

רק לפי מספר התלמידים6 ואנחנו יודעים שדתיים הרבה 

 בכלל לא לומדים בכפר סבא, אז למה לקפח אותם6

אם אנחנו הולכים לכיוון של השכונה הצעירה, בהצעה זו  

ם, גם לתשלוז וגם לשכונת הקצאת קרקע גם להדרי

הדתיים האוניברסיטה6 האם מבחינת מספר התושבים 

באזור הכי קרוב של שכונת האוניברסיטה זה הכי הרבה 

תושבים? אולי רצוי היה להקים את זה בשכונת הדרים? 
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אולי דווקא בתשלוז? אנחנו לא יודעים6 ולכן מה שאנחנו 

 מבקשים זה סך הכל, 

 שיו"ר העמותה גר שם קשור לזה?  אולי העובדה :גיא בן גל

 כנראה שכן,  אל:-אתי גן

גם יכול להיות6 בדקתם את האפשרות הזאת שיו"ר העמותה  :גיא בן גל

  מתגורר בעצמו בשכונה ויש לזה קשר?

6 אורן כהן:  זה לא פוסל אותו

 לא פוסל6 אבל גם לא אומר שזה חייב להיות שם6  :גיא בן גל

קבוצה מגיע את ם, אנחנו חושבים שלכל אנחנו לא פוסלי אל:-אתי גן

 שלה6 אבל צריך, 

 אבל צריך להתייחס לאיפה הקרקע נמצאת6  :איציק יואל

תק -תק-תראה, לא אמרו לנו, מביאים לנו את האישור, תק אל:-אתי גן

ונגמר הסיפור6 ולכן מה לעשות, אנחנו מבקשים קצת יותר 

 להתאמץ ולעשות דברים כהווייתם שזה יהיה6 זה כל

 הדרישה שלנו6 דבר נוסף,

כמו שהם הכשירו את מלב"י הם יכולים להכשיר עוד  :לוי אהוד יובל

 עמותות6 

אם אני זוכרת עוד, אז באותה ישיבה שהיה סיפור, היה על  אל:-אתי גן

מהקבוצה, מהשכונה, הם ביקשו גני ילדים שבאו אנשים 

תוספת של גני ילדים6 ואז אמרו אין קרקע6 ואז דיברנו 

קומות6 אז ראו זה  0-רקע אפשר להתחיל אולי לבנות בשק

מהמידע פלא, בכפר סבא החליטו לפי מה שנמסר לי, בחלק 

שכן מוסרים לי, נאמר שעכשיו לוקחים חשבון שייבנו גני 

 קומות6  0ילדים על 

 אולי בונים6  :לוי אהוד יובל

אבל בית כנסת שאמרנו הכי דחוף, אז מה שהיה, זה הנה  אל:-אתי גן
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קרקע שישנה, למטה תעשו גן ילדים, למעלה בית כנסת6 

אמרו לא6 אי אפשר6 אז גם את זה צריך לבחון, את הדברים 

האלה6 כי סך הכל הקרקעות הן באמת בצמצום, ורצוי שכל 

קרקע שמוקצית תשרת הכי טוב את תושבי האזור שבה היא 

 נמצאת6

יובל6  :צביקה צרפתי  תודה6 כן, 

ב :לוי אהוד יובל טרם אני אתחיל לדבר, אני רוצה להגיד שמה שקרה אני 

לשאלות או פה כשמנעו את הדיון ומנעו מהגזבר לענות 

לשמוע אותם, זה דבר שלא מכבד לא את הדיון ולא את 

 מנהליו6

אני רוצה להגיד בפשטות6 היה ראוי שאורי נגר יעמוד פה,  

נכיר אותו6 למיטב ידיעתי הוא פעיל ציבור מכובד6 לא 

ותו במועצת העיר6 לא ידוע לי אם הוא שומר ראינו א

 מצוות, 

6 אל:-אתי גן  הוא הוזמן6  מזמן פעם אחת ראינו אותו

  מה זה משנה אם הוא פה או לא? :???

 מה זה, בית כנסת הוא פרטי שלו? :איציק יואל

 סגני ראש העיר,  :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

ישסו את דבריי, זה לא ישנה את סגני ראש העיר הנכבדים   :לוי אהוד יובל

מה שאני רוצה להגיד6 ההפרעות של נאמני ראש העיר, 

סיעת מעוף תודה6 עכשיו ברשותכם, פעם שלישית 

 ברשותכם, 

 לא כל חברי סיעת מעוף הם נאמני ראש העיר6  :גיא בן גל

6 יהודה בן חמו:   זה נכון

  גם6לא כל חברי סיעת הירוקים נאמני גיא בן גל,  :גיא בן גל
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חשבתי שתגיד שלא כל חברי סיעת הירוקים נאמנים לראש  :לוי אהוד יובל

נניח לזה6   העיר, אבל 

 אנחנו נאמנים לאמת6  אל:-אתי גן

אני סופר את הדקות שסגני ראש העיר ונאמניו יתירו לי  :לוי אהוד יובל

רבותיי, היה ראוי שיבוא לפה מנשה, לדבר6 אני ברשותכם, 

 ,את עצמו, ובמיוחד אם הוא מתמודדנציג העמותה, יציג 

 אותו בהתמודדות דמוקרטית ראויה6 נברך 

 מה הקשר לבית הכנסת, יובל?  :מנשה אליאס

 מנשה, תן לו לדבר6  יהודה בן חמו:

 מותר לי גם לדבר6  :מנשה אליאס

 לא6 יהודה בן חמו:

למי שעוד עו"ד אליאס, מותר לך לדבר תמיד6 ברשותכם,  :לוי אהוד יובל

 הבין, לא 

,  יהודה בן חמו:  מנשה מספיק כבר, נו

תושבים בהדרים בלי בית כנסת6 מישהו אומר את  ...,.0 :מנשה אליאס

 זה? 

 שיעשו בהדרים6  :גיא בן גל

 אין בעיה6 אולי בהדרים? אל:-אתי גן

 )מדברים ביחד( 

6  :לוי אהוד יובל  אני עצרתי את השעון

 יובל, קדימה6  :צביקה צרפתי

יו"ר ראוי6  :לוי אהוד יובל  תדאג שיהיה שקט, תהיה 

 אתה מרגיז אותם,  :צביקה צרפתי

תשתיק את סגני ראש העיר לכל הפחות או את חברי  :לוי אהוד יובל

 הקואליציה לשעבר6 

 הרגזת גם את מנשה6  :צביקה צרפתי
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אני בטוח שצריך שם בית כנסת, ואני  למי שעוד לא הבין, :לוי אהוד יובל

איש כמו שהוא אומר, צריך אולי יותר  ...,.0-בטוח שב

6 כי לא יכול להיות, 1מבית כנסת אחד בהדרים6 אולי אפילו 

 רגע, רגע, סליחה, 

6  :מנשה אליאס 6  666 מתוכנן בלי לדעת כמה ילדים יש שם, הכל בתכנית6

 מנשה, תן לו לסיים, מנשה6  :צביקה צרפתי

ישראל גם מוכר שיש פה  , ובמדינת0יכול להיות שצריך שם  :לוי אהוד יובל

זרם רפורמי, בנוסף ליאיר אברהם שהוא בטח מייצג אותם 

נכונה וירצה לדבר בשמם6 אני רוצה להגיד שצריך בית 

כנסת אחד ושניים ואולי שלושה6 אבל אנחנו לא מכירים את 

 מר נגר במועצה6 אני לא רפורמי6 

 למה, אתה נגד בית כנסת רפורמי, איתן?  :גיא בן גל

 כן6  איתן צנעני:עו"ד 

מה הבעיה בבית כנסת רפורמי? למה אתה נגד בית כנסת  :גיא בן גל

נגד בית  רפורמי, איתן? מה הבעיה בזה? איתן, למה אתה 

כנסת רפורמי? עם נציג רפורמי במועצה הדתית אין לך 

 בעיה, אז למה בית כנסת לא?

ת מקבלת אנחנו שואלים פעם אחרי פעם איך העירייה הזא :לוי אהוד יובל

נגר, אבל כמו החלט ות6 אנחנו לא חלילה מטילים ספק במר 

שהיא  מלב"י, עמותתשקיבלנו דו"ח ביקורת שמכשיר את 

 עסק עפ"י דו"ח המבקר,

 עוד פעם6  :עמירם מילר

וכמו שאנחנו מבינים שההכשרה הזאת נועדה להכשיר עוד  :לוי אהוד יובל

ם ספק הארכת שכירות חינם לבית עסק, אנחנו לא מטילי

יגיד את  במר נגר6 אנחנו חושבים שזה ראוי שהוא יגיע לפה, 

מי הוא מייצג, יגיד אם בית הכנסת הזה ינוהל עבור כמה 
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קבוצות6 יגיד לנו איך עיריית כפר סבא מנהלת את שטחיה6 

יגיד לנו, רגע ברשותכם, הבריונות שלכם נמאסה6 יגיד לנו 

 1-מות, למקו 1-למה השטח הזה לא יכול להיות מנוצל ל

 בתי כנסת6

 ?אישור הקצאה מי בעד :צביקה צרפתי

 מה התשובה? מה עם השאלות? :גיא בן גל

 מי בעד אישור הקצאת הקרקע?חבר'ה,  :צביקה צרפתי

ל :גיא בן גל  666אין תשובה מקורית 

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

 מי נגד? איתן, יאיר, יובל6 תודה6 

 אני לא6 אני נמנע6  :ד"ר בוקי צ'יש

 אנחנו נמנעים6 אני נמנעת6  אל:-אתי גן

 מי נגד? גיא נגד6 מי נמנע? אתי ובוקי6 תודה6 :צביקה צרפתי

6 אל:-אתי גן  ונפתלי

סבא -הבקשה להקצאת קרקע ל"עמותת כפר מאשרים :833 מס' החלטה

מ' ברח'  822 –, שטח בגודל כ 85-24/5013הצעירה" שמספרה 

למטרת הקמת בית כנסת. ההקצאה  15חלקה  5255בגוש  14הנשר 

  חודש. 11שנים+ 04לתקופה של 
 

 

 

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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 21/60/21ריכוז החלטות מועצה מן המניין מיום 

 

 

לפתוח הישיבה בשיחה עם נציג מהקהל בטרם  מאשרים :805 מס' החלטה

  יון בסדר היום.ד

 

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר כיבוד החלטת עדת  :805 מס' החלטה

 יוצאי אתיופיה על נציגות העדה, מסדר היום.
 

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר  :832 מס' החלטה

 הנגשת רחוב ויצמן מסדר היום.

 

סדר בדבר מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה ל :831 מס' החלטה

 הטמעת עקרונות של תקציב עירוני השתתפותי.

 

 2562/613החלטות פרוטוקול ועדת כספים מיום  מאשרים :830 מס' החלטה

  המצ"ב.
 

סבא -הבקשה להקצאת קרקע ל"עמותת כפר מאשרים :833 מס' החלטה

מ' ברח'  822 –, שטח בגודל כ 85-24/5013הצעירה" שמספרה 

למטרת הקמת בית כנסת. ההקצאה  15חלקה  5255בגוש  14הנשר 

  חודש. 11שנים+ 04לתקופה של 
 

 

 

 


