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ערב טוב2 אני רוצה לפתוח את הישיבה הראשונה מן המניין  :צביקה צרפתי

אני של הקדנציה הנוכחית2 אני מאחל לכולם בהצלחה2 

מקווה שהישיבות יהיו ישיבות נעימות וטובות ומועילות2 

לפני שנפתח בסדר היום הראשון0 ראש יש פה שני סעיפים 

שבע כחבר יהעיר יגיד גם מספר מילים ואחרי זה ממה 

המועצה0 ואחרי זה נתחיל את סדר היום2 בבקשה ראש 

 העיר2

 ערב טוב לכולם2  יהודה בן חמו:

 )מדברים ברקע( 

 קהל0 בבקשה לא להפריע2  :צביקה צרפתי

 תצלמו שהוא מונע ממני לצלם2  קהל:

0 זה מותר עפ"י חוק2 אבל צביקה סליחה0 אין בעיה לצלם :לוי אהוד יובל

 בשביל מה העימות הזה? מיותר2 

 )מדברים ברקע( 

 מרק0 אתה תצא החוצה2  :צביקה צרפתי

 הישיבה לא מצולמת2 תנו לו0  קהל:

 היא מצולמת גם ככה2 תודה2  :צביקה צרפתי

 לא2  קהל:

 היא לא מצולמת באיכות נכונה2  קהל:

את הישיבה מאוד שמח לפתוח -ערב טוב לכולם2 אני מאוד חמו: יהודה בן

אני הראשונה כפי שצביקה אמר0 הראשונה שמן המניין2 

מקדם בברכה שוב את החברים החדשים והחברים 

היום בחוויה שחווינו שבוע  הוותיקים2 בחרתי לשתף אתכם

היינו אורחים בכנסת תושבי העיר כפר סבא  ..1עם שעבר2 

חים של השר לשירותים חברתיים0 ויו"ר ישראל0 האור

הכנסת יחד עם יושבי ראש ארגוני המתנדבים עם נציגות 
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קיבלנו את פרס מתי פז גם כן היה2 נבחרת מהעיר2 

 2 ההתנדבות0 מקום ראשון בארץ בהתנדבות

מתנדבים מכל המגזרים ומכל  ..1.04-בכפר סבא יש כ 

שראוי0 המגדרים שקיימים בעיר2 אני חושב שזה היה יום 

גם השבוע תהיה סקירה על כך בתקשורת0 אבל זה היה יום 

ה ואמרתי את זה גם בנאומי שיצר איזושהי גאוות יחיד

פרסים הערכות והוקרות לא מעטות ניתנו לעיר2 בכנסת0 

כמו פרס במעמד גבוה יותר כמו פרס החינוך0 אפילו 

 התרבות2 

 אבל אחד הדברים שהיה יפה בפרס הזה שערך ההתנדבות 

בכפר סבא עובר כחוט השני בין כל הגילאים0 בין כל 

המגזרים בעיר0 ולכן אני חושב שהפרס הזה הוא שייך לכל 

תושבי העיר כפר סבא2 הקפיצה במדרגה של מספר 

המתנדבים ובסוגי ההתנדבות0 היא פשוט מחממת את הלב 

 רבים וטובים מבין הפעילים2לא רק שלי0 אלא של 

זו למסור את תודתי גם למנהלת ואני רוצה כבר בישיבה ה 

אגף הרווחה ענת ניסקי0 לסימה בין שמואל מנהלת 

המחלקה להתנדבות ומשאבי אנוש בקהילה0 וכמובן לכל 

אני חושב יו"ר ארגוני המתנדבים והמתנדבים באשר הם2 

 שמגיע להם מאיתנו מילה טובה ומילת הערכה2 

וכמובן שמעבר לכך אנחנו נקיים את הפעילויות  

רתיות בכל שנה אנחנו מקיימים חודש למען מסוה

אנחנו נמצא את הדרך גם איך להביע להם את  ההתנדבות0

ההערכה וההוקרה ברמה המקומית והעירונית2 כמובן שכל 

יוזמנו על מנת להיות שותפים בפעילות הזו2  חברי המועצה 

 תודה רבה לכולם2 
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 ממה0 בבקשה2  :צביקה צרפתי

ויוחנן שיינפיין0 נכדם של טובה  אני אברהם :אברהם שיינפיין ממה בן הדסה 

ויצחק שיינפיין זיכרונם לברכה ממקימי ומייסדי העיר כפר 

סבא0 מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא 

 באמונה את שליחותי במועצה2 

 תודה2  :צביקה צרפתי

 

 שאילתות. ./

 

נת הילדים הזבנושא  אהוד יובל לוי, אלי כהן וענת קלומלשאילתא של  א.

 .111/71/1-, הוגשה בבגני יול"א

 

ל רקע טענות ההורים והפרסומים שיצאו בנושא שבנדון0 ע" 

יובל לוי0 אלי כהן וענת קלומל0 חברי מועצת  חברי המועצה 

העיר מטעם סיעת תפו"ח0 שמקצת מהן מובאים כאן0 

מבקשים את תשובות ראש העיר לשאילתה להלן2 להלן 

 פתוחים בין ההורים :ציטוט מדיונים  –הרקע 

 0 00 שמנסה כבר שנה XXX}אני מייצגת את הגן שלנו מול0

שניה לשפר את איכות המזון של הקייטרינג בגני יול"א 

בכפר סבא2 היא עובדת באופן פורמלי מולם ומול העירייה 

 ובכל בעיה היא מטפלת נקודתית2

היא מצליחה לעשות שינוי אך כל דבר קטן מצריך מצידה  

אד קשה2 לנו כהורים יש את הכח לעשות שינוי0 עבודה מ

רק  -לפעול במסגרת פחות פורמלית ולהקים קול צעקה גדול

 כך נוכל לשנות!
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0 שבשנה שעברה מצאו בשניצל XXXXמדובר בקייטרינג  

 2)! ( המעובד שלו באחד מהגנים שלנו שקית ניילון שחורה 

 יש לי את הצילום להוכחה2 

ה השאירה את הספק ולא גם השנה העיריי -ובכל זאת 

החליפה2 הם שולחים פירות לא ראויים למאכל0 מזון ירוד 

 -ברמתו ובאיכותו0 ומזלזלים באופן בוטה ביקר לנו מכל

 בריאות ילדינו2 

חייבים לנדנד0 להתקשר0 לצעוק0 לכתוב  -אסור לנו לשתוק 

לעשות כל מה שביכולתנו כדי לגרום להם  -פוסטים

טענות נקודתיות0 פותרים אותן הם מטפלים רק ב2 להקשיב

בעיות לרגע0 ואז בשבוע שלאחר מכן חוזרים לסורם וצצות 

אנא מכם0 עזרו לנו כדי נוספות2 כך מתחילת השנה2 

 שיתייחסו אלינו ברצינות!{

 :  להלן השאלות 

לגבי מכרז "מבושלת" שהסתיים0 ולגבי המכרז החדש  2 1

את הכנת שיוצא בימים אלה: מי היועץ שהכין או ליווה 

המכרז? מי היועץ/ת התזונאי/ת שבנה או ליווה את 

בניית המפרט לתפריטים? נא לציין שם מלא והסמכה 

 מקצועית2 

מה היו הסעיפים במכרז ההזנה לגני יול"א הנוגעים  2 1

לרישוי0 פיקוח ובקרה של הספקים שזכו במכרז0 כולל 

פיקוח על טמפרטורות הכנה0 אחסון והובלה תקינים0 

הובלה בקירור בתוקף0 רישוי רכב תקף0 רישוי  רישוי

עסק0 רישוי משרד הבריאות ובדיקות מעבדה לדגימות 

מקום -האוכל על בסיס קבוע? נא להציג מראי

 מדוייקים ולציין האם הסעיף מנדטורי או אופציונלי2
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מי מפקח או מלווה את הפיקוח על מנגנון ההזנה או מה  2 1

על עמידת הספקים  המנגנון העירוני לפיקוח ובקרה

הזוכים בתנאי המכרז ולאיכות השירות והמזון 

המסופקים ע"י כל אחד מהספקים0 ועל הסעיפים 

אדם -? נא לציין היקף כח1המפורטים בשאלה הקודמת 

 ואחוזי משרה2

האם העירייה גובה מכל ספק מזון תשלום כלשהו0 האם  2 4

התשלום נגבה מהרווח הנקי או מהמחזור ומה אחוז 

לום שנגבה מכל ספק? נא לציין לאיזה סעיף מועבר התש

 התשלום שנגבה2

ש"ח )כולל  1.21 -האם ומדוע מנה מתומחרת לכאורה ב 2 1

מע"מ( למיטב הידוע לנו0  כאשר לאחר קיזוז תשלומים 

לעירייה ומע"מ 0 המחיר הריאלי למנה יכול להגיע 

למחצית ? האם לדעת העירייה והגורמים המקצועיים 

)י ועץ0 כלכלן0 תזונאי( ניתן לספק תזונה סבירה מטעמה 

בתמחור הנוכחי? נא לצרף פירוט התפריטים שצורפו 

כנספחים להצעות שהוגשו ע"י הספקים2 באם הספקים 

 לא נדרשו לצרף תפריטים נא לנמק מדוע2"

 

 :תשובת ראש העיר 

 11/1.11סבא פרסמה מכרז פומבי מס' -עיריית כפר" 12

ומועדוניות0 לקראת שנת  לאספקת ארוחות לגני ילדים

שנים  1הלימודים תשע"ג2 המכרז היה עבור שנה + 

 כאשר הוא מתחדש מדי שנה2

המכרז הוכן ע"י מנהלת מח' גני ילדים בעירייה0 בהתאם 

להנחיות משרד הבריאות וחוזר מנכ"ל משרד החינוך 
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 בנושא2

החברה שנקבעה כזוכה במכרז הינה חברת סי2אי2פי2 

היא אחת מהחברות הגדולות בארץ בע"מ )"מבושלת"(0 ש

ארוחות  ...4.0 –בשרותי הסעדה2 החברה מספקת כ 

ארוחות למוסדות חינוך כולל  ...160ביום0 מתוכם 

 אביב0 רחובות0 שוהם ועוד2-ברשויות: רעננה0 תל

לאור בקורת קשה מצד ההורים ובהמשך להמלצת אגף 

החינוך הוחלט שלא להאריך את המכרז בשנה נוספת 

 1/14./11 –את ההתקשרות עם "מבושלת" ב  ולסיים

 ולצאת במכרז חדש בימים הקרובים2

בתנאי המכרז ונספח ה' המצורף למכרז קובעים  7סעיף  12

את תנאי נותן השרות0 הדרך בה יסופק המזון קרי0 דרך 

ההובלה החזקת המזון בטמפרטורה קרה/חמה בהתאם 

ג' ד' בנספח(2  לסוג המזון )סעיף 

פק עובר מדי יום את ביקורת הרופא המזון הבשרי המסו 12

 הוטרינרי2

העירייה לא גובה כל תשלום מהספק או מאף ספק אחר  42

לא מהמחזור לא מהרווח ולא בכלל 0 הספק מקבל  –

  2תשלום מלא עבור הארוחות שמספק

העירייה אינה קובעת את המחיר אלא את התפריט2 בכל  12

מקרה התפריט עבור המכרז החדש יוכן ע"י דפנה רון 

גורן יועצת תזונה  2"דיאטנית קלינית ושימרית 
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מול בית  /111מזבלה בכ''ס בנושא אהוד יובל לוי, שאילתא של  ב.

 .111/71/1-הוגשה ב ,הקברות

 

על רקע טענות ההורים והפרסומים שיצאו בנושא שבנדון0 " 

חבר המועצה יובל לוי0 יו"ר סיעת תפו"ח0 מבקש את 

ן2 רצ"ב פרסום ברשומות תשובות ראש העיר לשאילתה להל

וכן אישור ועדה  .17/11/1.1ם 1מיו 1117-1111עמ'  6161

 9./16/1מחוזית עם חותמת מקומית מישיבתה מיום 

יו"ר הועדה2  בחתימת 

 :  להלן השאלות 

האם ראש עיריית כפר סבא מר יהודה בן חמו חתום על     12

הפרוטוקול של ועדה המחוזית נושא חותמת מישיבת 

קומית כ"ס המאשר קבלת התוכנית בישיבתה הועדה מ

המאשר את התוכנית  9./16/1מיום   669מספר  

 /ג ? 1/.1כס/מק/

האם ראש עיריית כ"ס מר בן חמו חתום על הפרסום     12

הנותן תוקף לאתה 1111-1117עמ'   6161ברשומות מס 

 ? .17/11/1.1תוכנית מיום 

רה מחייבת האם התוכנית בוטלה או שונתה אחרת בצו    12

 חוקית?"

 

 : תשובת ראש העיר 

פורסמה בילקוט הפרסומים לתוקף תכנית   121.21971 -ב" 

אשר שינתה ייעוד מאזור חקלאי לאזור חקלאי  191כס/

מיוחד שהשימוש בו הוא "אזור חקלאי לסילוק אשפה ע"י 

222" ההחלטה לתת תוקף לתכנית הייתה           כיסוי בעפר 
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 המחוזית2 בועדה 112121971 -ב

 112121971 -הוועדה המקומית דנה בתכנית זו ב 

פורסמה בילקוט הפרסומים לתוקף תכנית  ...12121 -ב 

/א אשר שינתה את ייעוד הקרקע מ"מגרש מיוחד" 1/.1כס/

ל"מתקן לטיפול באשפה"2 ההחלטה  191כאמור בתכני כס/

 בועדה המחוזית2 142121999 -לתת תוקף לתכנית הייתה ב

 1421121991 -המקומית דנה בתכנית זו בהוועדה  

פורסמה בילקוט הפרסומים לתוקף תכנית  .1721121.1 -ב 

תכנית במסכות וועדה מקומית ששינתה  –/ג 1/.1כס/מק/

את מיקום מסוף התחבורה וכדומה אולם לא שינתה ייעודי 

קרקע ולא שינתה את נושא "מתקן לטיפול באשפה" אשר 

 2אושר למעלה מעשור קודם לכן

לפיכך לא רלוונטיים הדיונים אליהם מתייחס מר יובל לוי  

/ג0 תכנית בסמכות 1/.1היות והם עוסקים בתכנית כס/מק/

ועדה מקומית אשר מטרותיה היו: "קביעת הוראות לאיחוד 

וחלוקה0 שינוי מיקום ייעודי קרקע וגודל מגרשי תעסוקה 

ללא שינוי בס"כ שטח הייעודים בתכנית0 קביעת הנחיות 

גז לפי הוראות תמ"א ל  /ב"172קו 

 

את הזכות לשאלה נוספת0 לצערי אני מנצל ואני שוב חוזר  :לוי אהוד יובל

 לדברים0 

 שאלה בבקשה2  :צביקה צרפתי

כן0 שאלת המשך2 ברשותכם0 מכיוון שתשובת ראש העיר  :לוי אהוד יובל

אומרת שלא רלוונטי הדיון אליו הוא מתייחס0 אז אני 

כנספח לשאילתא0 ולצערי לא צורף רף מחזיר למסמך שצו

היום לחברי המועצה0 מתנוססת עליו חתימת ראש העיר2 
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לכאורה חתימת ראש העיר אבל אנחנו שמים את החתימה 

 16212.9-של הוועדה המקומית מ 669שלו0 שאומר שבישיבה 

 הוחלט לאשר את התכנית2 

כבר בפינוי0 למה אם דנתם כבר באיחוד שטחים0 ואם דנתם  

ביטלתם? יכולתם לבטל ולתת תוקף חוקי לביטול2 אז  לא

אתם מסרבים לשאלה2 השאלה  -לא עשיתם2 ב'  -עכשיו א' 

היא האם זאת חתימת ראש העיר על פרוטוקול של ועדה 

מחוזית0 שאומר שהוועדה המקומית החליטה לאשר את 

 2 9..1משנת  669בישיבה התכנית 

שאלה  האם אתם אישרתם את זה? השאלה היא אותה 

כשיוצא הפרסום למתן תוקף0  .1.1שבשאילתא2 האם בשנת 

ראש העיר מאשר וחותם על זה וזה מתפרסם ברשומות0 

 האם זו חתימתו?

 התשובה היא כפי שנאמרה בשאילתא0  :צביקה צרפתי

 לא נאמר בשאילתא2 חתימתו או לא חתימתו? :לוי אהוד יובל

 תודה2  :צביקה צרפתי

 אבל אתה לא עונה לשאלה2 האם הוא חתם או לא?סליחה0  :לוי אהוד יובל

 -השאלות נשאלו0 התשובות :צביקה צרפתי

סליחה אדוני0 יש פה צילום2 האם זו חתימת ראש העיר?  :לוי אהוד יובל

עצמכם2 ביקשתם להתחיל מחדש בצורה תכבדו את 

מכובדת2 האם זו חתימת ראש העיר? אתם שלחתם אליי 

רות אלפי שקלים בחודש דרך עובד העירייה שמרוויח עש

מכתב איום על איום בתביעות בערכאות0 אני רוצה לדעת 

 האם זו חתימת ראש העיר?

 ? -עניתי2 מה אתה רוצה לשכנע אותי :צביקה צרפתי

אני דורש ממך שאלה0  לא ענית2 האם זו חתימתו או לא? :לוי אהוד יובל
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 האם זו חתימתו או לא?

 תודה2  :צביקה צרפתי

 האם זו חתימת שקר? האם זה זיוף של חתימת ראש העיר? :ילו אהוד יובל

 הצעה לסדר0  :צביקה צרפתי

האם ראש סליחה0 האם זה זיוף של חתימת ראש העיר?  :לוי אהוד יובל

 העיר חתום על פרסום למתן תוקף או לא?

 

 הצעות לסדר.  .7

 

  .בנושא הזנת הילדים בגני יול"אשל אהוד יובל לוי הצעה לסדר  א.

 

יובל לוי0  סעיף הבא2 הצעה לסדר בנושא הזנת גני ילדים :יקה צרפתיצב של 

 בבקשה2 

 סליחה0 אני רוצה להגיד כמה מילים2  קהל:

 גברתי0 גברת0  :צביקה צרפתי

2 222  קהל: יגיד לי לצאת החוצה אני אצא החוצה22  אם ראש העיר 

 גברתי0 אני מבקש שתצאי החוצה2  :צביקה צרפתי

22 222 מהפה של קהל:  ו2

 לא0 אני מנהל את הישיבה2  :צביקה צרפתי

2 קהל: 2 2 לצאת החוצה2  ראש העיר22

 אני מבקש2 :צביקה צרפתי

 )מדברים ברקע( 

אני אתם מפריעים לסדר הדיון0 אני מבקש לצאת החוצה2  :צביקה צרפתי

מבקש לצאת החוצה0 תודה2 גברת נאמן0 אני מבקש לצאת 

 החוצה2 גברת נאמן2 

2? בושה וחרפה! נקרא 2זה  קהל: 2 
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 גברת נאמן ואדון נאמן אני מבקש לצאת החוצה0 תודה2  :צביקה צרפתי

 אין לכם לב אתם2 222  קהל:

 תודה2 אני מבקש לצאת0 גב' נאמן0  :צביקה צרפתי

 222 רצח בין השכנים2  קהל:

 אני מבקש0 צאו החוצה0 תודה2 תודה2  :צביקה צרפתי

 )מדברים ברקע( 

נ :צביקה צרפתי  אמן את מפריעה לסדר הדיון2 גב' 

2  קהל:  אני שואלת אותך שאלה0 תענה לי

 גב' נאמן0 את מפריעה לסדר הדיון2 גב' נאמן בבקשה לצאת2  :צביקה צרפתי

 )מדברים ברקע( 

בבקשה גב' נאמן2  גב' נאמן0 שאלת את השאלה פעם אחת0 :צביקה צרפתי

גב' נאמן אני מבקש לצאת החוצה0 אני מבקש לצאת 

  תוציאו אותה בבקשה2 גב' בבקשה לצאת החוצה2  2החוצה

 אדוני0 כל מה שיקרה לי0  קהל:

 בבקשה0 בבקשה לצאת החוצה2 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

2  קהל: 2  אני אומרת לך2

 גב' נאמן בבקשה לצאת החוצה2  :צביקה צרפתי

 יהודה בן חמו קרא לי2  קהל:

 גב' נאמן0  :צביקה צרפתי

2  קהל: 2 2 

גב' נאמן בבקשה לצאת החוצה2 אני מבקש ממך לצאת  :תיצביקה צרפ

 החוצה2 

 את יהודה בן חמו2 אבל פחד?  אמנם 222 קהל:

 גב' נאמן לצאת החוצה2  :צביקה צרפתי

222 אין לי פחד2  קהל:  תסתכל לי בעיניים ותגיד לי 

 גב' נאמן צאו החוצה בבקשה2  :צביקה צרפתי
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2 קהל:   פחד אין לי

 החוצה בבקשה2 צאו  :צביקה צרפתי

 גם אם תבוא מולי בבית המשפט אין לי פחד2  קהל:

 גב' נאמן צאו החוצה בבקשה2  :צביקה צרפתי

 222 שולח לי2  קהל:

22 יהודה2 אתה2 אתה2  קהל:  הרסת לנו את החיים2

 אני מבקש מכם לצאת החוצה2  :צביקה צרפתי

2  קהל: 2 את שנה הרסו  11בורא עולם ישפוט2 אתה זוכר לפני אני2

 המבנה0 מה קיבלו?

 אדון נאמן בבקשה0 אני מבקש לצאת החוצה2   :צביקה צרפתי

אני אגיד ליהודה שישלח לך222 בושה  יאללה שלום לכולם2 קהל:

 וחרפה2 

 בבקשה0 הצעה לסדר2  :צביקה צרפתי

ולכן ני מבקש מהחברה שלי ענת קלומל0 אוטוטו דוקטור0 א :לוי אהוד יובל

אני מבקש ממנה בנושא החינוך0 סיעת תפוח היא שמטפלת 

ביקשתי שיהיו פה הורים2 אני לא להציג את הנושא2 אני 

מזהה אם יש פה נציג מההורים שמבקש לדבר0 אז אני 

הדקות שלנו0 אם תרצו אפילו על  .1-מבקש להקציב מ

הדקות שלו לנציגי ההורים שאלה ילדיהם וזה  .1חשבון 

? לא0 אני רוצה גב' סרנגה פוקס0 מישהו יכול לדברבדמם2 

 לסכם איתך מראש לפני שנדבר2 

 דקות0  .1בבקשה0 דברו יש לכם  :צביקה צרפתי

 אם אתה רוצה לתת לנציגי ההורים לדבר בכבוד2  :לוי אהוד יובל

 יש לנו תשובה0  :צביקה צרפתי

אני סומך עליך שיש לך תשובה0 אין לי ספק שיש לך  :לוי אהוד יובל

 תשובה2
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 ה0 למה אתה מתחיל ברגל שמאל? בבקש :צביקה צרפתי

 לא התחלתי0 אני שואל אותך שאלה2  :לוי אהוד יובל

0  :צביקה צרפתי  יש נהלים2 עניתי לך תשובה0 תדברו

לא0 אני שואל אותך שאלה2 האם אתה מוכן לתת להורים  :לוי אהוד יובל

 לדבר2 

 אני מוכן שתדבר2  :צביקה צרפתי

 ק מזמני0 אני רוצה להקציב חל :לוי אהוד יובל

אמרתי0 אני לא מוכן2 אני מוכן שתדבר2 מה יותר ברור  :צביקה צרפתי

  מזה?

 בגני יול"א2הילדים אז אני רוצה להציג שאילתא לגבי הזנת  :ענת קלומל

הנושא שאני רוצה להציג פה0 יש הרבה מאוד תלונות של 

יול"א2 אני מבינה  הורים על איכות המזון של הילדים בגני 

בכל הנושא הזה0 משתדלים ואכן יש לכם  שאתם מטפלים

תשובות לגבי ההזנה של הילדים0 אבל עדיין העובדה שחוסר 

 שביעות הרצון בקרב ההורים היא נשארה בעינה2 

אנחנו הכנו שאילתא וגם עו"ד קרן עם שלם השקיעה בכך  

מאמץ2  ולאור גם הבדיקות שלנו מול ההורים ותלונות 

לשפר את איכות המזון0 וזו  מרובות של הורים אנחנו רוצים

המטרה שלנו שלילדים יהיה אוכל הרבה יותר איכותי2 סך 

 הכל מבחינה בריאותית זה הרבה יותר טוב2 

אז ההצעה שלנו היא שבמקום שיהיה ספק אחד0 שיהיו שני  

ספקים2 להגדיל את המכרז כדי לתת עוד אפשרויות 

אם 0 ואלטרנטיבות לגבי הזנת הילדים2 הצעה נוספת היא

ו .1כיום התשלום עבור המזון הוא  אגורות0 יש  .1-שקלים 

צורך להעלות את המחיר0 את התשלום0 אז להעלות את 

 המחיר כדי להצליח להביא מזון יותר איכותי לילדים2
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אנחנו רוצים גם לשפר את הנושא של הפיקוח0 המנגנון  

העירוני שמפקח על הספקים מבחינת האיכויות2 גם כל 

ובלה של המזון0 הכנת המזון וגם התפריט הנושא של הת

איש מקצוע שיפקח על המזון עצמו2 אולי אפילו גם שיהיה 

 מזון בשרי2 וגם ביקורת של הרופא הוטרינארי לגבי 

אם התפריט הוא לא מספיק טוב וההורים מתלוננים0 אז  

אולי אפשר גם להרחיב את המנגנון שקובע מה הוא התפריט 

יש חוסר ת ההורים בזה2 אם עדיין שניתן לילדים0 ולשתף א

 שביעות רצון0 

0 תמשיך למרר את222 תמשיך יהודה בן חמו0 תמשיך0 תמשיך קהל:

 2 את התושבים0 תמשיך

אז מחובתנו למצוא פתרונות טובים יותר עבור הילדים2  :ענת קלומל

 עכשיו אני רוצה לצרף את קרן0 

2  :צביקה צרפתי  ענת0 יש סדר ויש נהלים בדיון

0  :לוי ד יובלאהו  ולפנים משורת הדין

2 :ענת קלומל  אני רק רוצה לומר משהו

יודע0 זה בסדר2 בבקשה0 יש לך  :צביקה צרפתי אני לא רוצה0 הורים אתה 

 עדיין מה להוסיף? 

 לא0 אז אני רוצה לומר ככה0  :ענת קלומל

 דקות2  .1-ננצל את ה :לוי אהוד יובל

 י לבחון את הנושא הזה2 הכנו פה שאילתא מסודרת כד :ענת קלומל

 זה הצעה לסדר0 לא שאילתא2  :צביקה צרפתי

אם הבעיה עדיין0 היתה תכנית טלוויזיה לגבי ההזנה של  :ענת קלומל

הילדים0 זו לא תופעה שהיא רק בכפר סבא0 היא תופעה 

שגם בערים אחרות2 אבל אין שום סיבה שבכפר סבא לא 

צריכים למצוא מזה2 ואם לא מרוצים0 אנחנו  יהיו מרוצים
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פתרונות חלופיים2 אז אני כן מציעה לשמוע למה הורים 

 מתלוננים שהאוכל לא טוב0 ולמה הם לא מרוצים מזה2 

אנחנו יודעים בדיוק למה הורים מתלוננים0 אנחנו יודעים  :צביקה צרפתי

 בדיוק מה הבעיות2 יש לך מה להוסיף? 

יודעים לגבי זה? :ענת קלומל   מה אתם 

  יש לך מה להוסיף? :צביקה צרפתי

 ? -אני רוצה לדעת מה :ענת קלומל

 אני לא בחקירה2 אני שואל יש לך מה להוסיף?   :צביקה צרפתי

אני גם לא בחקירה2 אני רוצה להעלות פה בעיה כדי לפתור  :ענת קלומל

 אותה2

דקות0 את יכולה לדבר2 להעלות את כל  .1תדברי0 יש לך  :צביקה צרפתי

 הבעיות2 

בשאילתא שהגיעה ברשותכם חברי המועצה0 צביקה היקר0  :לוי לאהוד יוב

לפני ההצעה לסדר ציטטנו מאמא שמספרת על איכות 

והבאנו הצעה המזון0 על הממצאים שמצאו0 פסולת במזון2 

נורא פשוטה0 אם נשתף בתוכה הורים במנגנון שיבחן את 

המזון0 אם תפרסמו באתר האינטרנט של העירייה בדיקות2 

ם האלה שמוצעים עכשיו בהצעה לסדר0 תשימו לב כל הדברי

 שבהצעה לסדר יש הצעות להחלטה0 הן מחולקות2

אני גם מניח שהקואליציה לא תרצה לקבל את כל  

ההחלטות0 אולי רק את חלקן2 אבל אם תשתפו הורים0 אם 

תשתפו מידע0 אם תהיו שקופים ויש פה הצעה מסודרת 

ירים את וגם אנשים שמכ שכתבו אותה גם משפטנים

התחום0 ההורים יוכלו לדעת שהמזון שמגיע לילדים הוא 

 מזון אכיל0 ולא מזיק2 

אם תקבעו מחיר מינימום0 אז החברות יתחרו באיזה מפרט0  
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באיזה איכות הם נותנים בתוך מחיר המינימום2 אם ננסה 

להאכיל את הילדים באפס כסף0 ולמרות שבשאילתא אתם 

ים0 ואני סמכתי לקרוא קובעים שהעירייה לא גובה אחוז

את זה כי למיטב זיכרוני לפני כחצי שנה בשאילתא בנושא 

אחוזים מסוימים שהעליתי0 קבעתם שהעירייה דורשת 

 מספקים0 מן קרן השבחה כזאת2 

אז אני מתחייב להביא את הציטוט הזה לחברי המועצה2  

ואני הייתי שמח שכהרגלכם אתם תעלו פה איזו הצעה נגד 

שכתוב פה לא היה מעולם2 כל ההורים חיים  שתגיד שכל מה

בדמיון2 הילדים מאושרים ואוכלים הכל0 ויש לכם הצעה 

 יותר טובה2 אז אנחנו נודה לכם2 

לצערנו0 עומדים פה הורים שהילדים שלהם כן בגן הילדים2  

שהנטל הזה שלדאוג למה הם אוכלים0 ואם חס וחלילה 

כים לעבודה0 האוכל מזיק הוא נטל שמפריע להם כשהם הול

ואין להם פתרון אחר2 וכל זה נובע מזה שלאנשים אין 

פתרון אחר2 אז יתכבדו חברי הקואליציה0 יחשבו שהורים 

ילדים צעירים הם לא נטל על העיר2 ילדים בגן הם לא נטל ל

 על העיר2 זה זכות שלנו לגדל אותם2 

תציעו יותר טוב0 תנהלו יותר טוב2 אנחנו נשמח לשמוע2  

כרז שייצא בקרוב ייצא על איכות וייבדק2 נשמח שהמ

ואנחנו נבדוק2 ואתם זכותכם להוריד את ההצעה עכשיו 

ולהעביר אותה לוועדה כזאת או אחרת0 או לקבור אותה 

בכל דרך שהיא כהרגלכם2 בתכלס אנחנו מצפים לשמוע 

  פתרון2 תודה2

 תודה2 בבקשה0 מנכ"ל העירייה2  :צביקה צרפתי

 לב שעדיין מחכה פה אמא שרוצה לדבר2 תשים  :לוי אהוד יובל
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 בבקשה0 מנכ"ל העירייה2  :צביקה צרפתי

וזה יהיה הרבה יותר איכותי אם תיתנו לה לדבר מאשר  :לוי אהוד יובל

 לסתום פיות2 

שרואים שגם קודם כל אני מודה לכם על ההצעה2 אני חושב  :אשל ארמוני

ל השקעתם מחשבה בנושא2 הנושא הזה הוא חשוב לכם0 אב

2 אני אספר טיפה מה נעשה בתחוםוהוא כמובן גם חשוב לנו 

 אגב0 בשיתוף ובשקיפות עם ההורים0 

רגע אחד ברשותך0 צביקה תשים לב0 אתה רק סליחה0 אשל  :לוי אהוד יובל

 נצמדת לפרוטוקול0 

 סליחה0 אתה מפריע למנכ"ל העירייה2  :צביקה צרפתי

נ :לוי אהוד יובל  צמדת לפרוטוקול2 אני לא מפריע לו0 כי אתה 

 אני נצמדתי לפרוטוקול2  :צביקה צרפתי

שזכות הדיבור אחרי המציע עוברת שנייה0 הפרוטוקול קובע  :לוי אהוד יובל

למתנגד2 מכיוון שיש לנו עובד עירייה0 הוא לא מתנגד0 הוא 

לא פוליטיקאי0 הוא לא חבר מועצה0 הוא לא יכול לענות פה 

 בדין מתנגד2 

 הוא איש מקצוע2 לא מתנגד2 אשל מסביר2  אשל :צביקה צרפתי

 אשל המקצוע שלו לא במזון2  :לוי אהוד יובל

 אני לא איש מזון2  :אשל ארמוני

ההישגים שלו עד  הוא לא איש חינוך גם0 למיטב ידיעתי :לוי אהוד יובל

222 ואני רוצה היום לא היו בחינוך2  והלקוחות שלו לא 

תהיה הגון0 תחרוג להגיד אם אתה חורג מהפרוטוקול0 אז 

 0 בצורה

222 הפרוטוקולים ואחרי זה תעיר לי על מה אני חורג  :צביקה צרפתי

מהפרוטוקול2 יש פה יועץ משפטי שאומר שאני לא חורג 

 מהפרוטוקול2 
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 לא0 הפרוטוקול אומר שעכשיו המתנגד2  :לוי אהוד יובל

 חבל על הוויכוח2  :צביקה צרפתי

 המתנגד2 עונה  :לוי אהוד יובל

 בבקשה0 אשל2  :צביקה צרפתי

 יכול יו"ר הישיבה לתת לעובד0  עו"ד אלון בן זקן:

 זאת אומרת שאין מתנגדים2  :לוי אהוד יובל

אני רוצה פשוט לפרוס בפני חברי המועצה ולתת להם קצת  :אשל ארמוני

יותר אינפורמציה על הנושא0 וגם להראות שבסך הכל 

והם נעשים  הדברים שאתם מדברים עליהם כבר נעשים0

אכן חברת מבושלת שזכתה במכרז0 מזה מספר חודשים2 

 הורים רבים הביעו אי שביעות רצון מרמת האוכל2 

אנחנו חשנו0 גם ראש העיר וגם באגף החינוך שמדובר  

בביקורת אותנטית שהגיעה מהורים מודאגים ובצדק0 

כתוצאה מזה0 החלטנו מאיכות המזון שמסופקים בגנים2 

החוזה עם חברת מבושלת2 החלטה שהיא  שלא להאריך את

לא כל כך פשוטה2 כי כאשר יש לך ספק שהוא ספק שמספק 

את המזון לגני הילדים בעיר0 וגם למוסדות דרך אגב של 

חינוך מיוחד ואתה מחליט להפסיק את זה0 זה צעד שהוא 

צעד שלוקח בחובו סיכון מסוים2 ובכל זאת החלטנו לעשות 

 ת המזון איננה מספקת2  את זה כי השתכנענו שאיכו

כתוצאה מזה לא חידשנו את המכרז איתם0 והגענו איתם  

בעצם לכך שהם ימשיכו לספק את המזון עד לסוף פברואר2 

ד עם מי שהיתה בתקופה הזו אנחנו לקחנו תזונאית0 וביח

נציגת ההורים ומאוד מעורבת בנושא לאורך החודשים 

קה0 אנחנו האחרונים0 גם בשיפור התפריט שמבושלת סיפ

 נערכים לכתיבת מכרז חדש2 
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המכרז הזה ייקח בחשבון גם את הנושא של חלוקה בין  

של עקרונות התזונה2 גם את הנושא  ספקים0 גם את הנושא

של מערכת הבקרה ומערכת ההדרכות שיינתנו לצוותים 

 בבית הספר0 וכמובן גם את התקציב הנדרש2 

עי בשקיפות כל הדברים האלה נדונים ע"י הצוות המקצו 

משוכנע שאנחנו נייצר מכרז רבה0 ביחד עם ההורים2 ואני 

שהוא יותר טוב0 יותר נכון0 והוא יאפשר בסופו של דבר 

גני הילדים0 בכל גני היול"א מזון ברמה שגם  לספק בכל 

 אתם תהיו שבעי רצון ממנו2 

לפרסם את התוצאות מהבדיקות? תוכל להתייחס? יש תוכל  :לוי אהוד יובל

 אלות2 פה ש

 אני רק רוצה להוסיף0  :אברהם שיינפיין

 סליחה0 סליחה0 זה לא נפתח לדיון2  :צביקה צרפתי

 לא0 לא דיון0 אני רוצה לחזק מה שהוא אומר2  :אברהם שיינפיין

0 :צביקה צרפתי   יש פרוטוקולים שאחר כך מישהו יגיד לי

 הוא לא מונה כמתנגד2 :לוי אהוד יובל

סבר של אשל0 אני חושב שההסבר של אשל די בעקבות הה :צביקה צרפתי

מקיף למרות הצד הקצר0 ונתן פה איזושהי תשובה 

שכשהתחילה הבעיה העניין טופל ביתר שאת2 ואני מבקש 

 להסיר את ההצעה מסדר היום2 

 לא תיתנו להורים לדבר?  :לוי אהוד יובל

0 אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום כי הדבר מטופל :צביקה צרפתי

יוצא למכרז חדש0 הוא מטופל כיאות בשיתוף עם הורים2 יש 

פה2 אם תרצו אני אתן לה דקה  שמרית גורןפה תזונאית0 

 כדי שתגיד לכם2  

עובדים יחד נעים מאוד2 כפי שאשל אמר אנחנו באמת   :שמרית גורן
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שהיא דיאטנית קלינית היא לא כאן החינוך0 דפנה במחלקת 

מבחינת  ל הילדים בגנים2ש כרגע איתי0 נשפר את התזונה

בקרה הדרכות של הצוותים גם בגנים0 גם מחוץ לגנים2 

ופיקוח על באיזה שעה מגיע מזון0 אם היו מדחומים בגנים0 

שנבדוק את טמפרטורת המזון2 וטרינר תמיד היה בודק את 

האוכל גם בעבר2 האוכל מגיע לרעננה לווטרינר ואז מגיע 

 לכפר סבא2

הדברים שעלו מההורים ואנחנו  לגבי כלי הפלסטיק0 כל 

בקשר עם ההורים0 אני בקשר עם הוועד0 גם עם ההורים 

 שהגיעו פה0 מטפלים בהכל2 באמת ברמה גבוהה2

 את תוכלי לפרסם את זה באינטרנט2 :לוי אהוד יובל

 אני רוצה גם לעלות משהו2  :ענת קלומל

 תודה2  :צביקה צרפתי

ם0 אנחנו לא יכולים לפתור משפט אחד2 אני רוצה לומר שא :ענת קלומל

אם אנחנו ש האת כל הבעיה הזאת בפורום הזה2 אני מציע

0 אלא לנסות  נקיים פורום אחר לא בצורה של ביקורת וכו'

למצוא פתרונות יחד עם ההורים0 אפשר לקיים פורום נוסף 

לא במסגרת של המועצה2 כדאי לנסות להעלות את כל 

 -הנושאים ש

  ענת0 בהחלט ישתפו אותך2 אין בעיה2 יהודה בן חמו:

חשוב להדגיש0 זה שמסירים את ההצעה מסדר היום זה לא  הנדין:-עילאי הרסגור

 אומר שלא מטפלים בזה2 

 תודה רבה2 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? ברור2  :צביקה צרפתי

0  קהל:  סליחה0 אני מבקשת לפני ההצבעה רבותיי

 קשה2 קרן סליחה בב :צביקה צרפתי

 אני רוצה לפנות0  קהל:
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2  :צביקה צרפתי  סליחה0 אנחנו בהצבעה עכשיו

 סליחה0 אני שומעת0  קהל:

 אנחנו בהצבעה עכשיו2 אני מבקש קרן0 קרן תודה2  :צביקה צרפתי

 סליחה0 אני לא פניתי אליך0 קהל:

זה לא משנה0 אני מנהל את הישיבה2 את יכולה לפנות למי  :צביקה צרפתי

 ני מנהל את הישיבה2 קרן0 שאת רוצה א

 0 יהודה0 אמרת לי בארבע עיניים קהל:

2  :צביקה צרפתי  טוב0 תודה רבה0 אנחנו בהצבעה עכשיו

2  קהל: 2 2  יהודה0 אמרת לי

 222הזאת שאלה הלא0  יהודה בן חמו:

אנחנו בהצבעה עכשיו2 מי בעד להסיר את תודה רבה2  :צביקה צרפתי

הודה0 צביקה0 עילאי0 ההצעה מסדר היום? אורן0 עמירם0 י

יטל שלום0 דבי0 שמעון0 ב0 יהודה0 ריטל לן כהןופליאה0 ר

נגד?  0 ענת יובל0 אלי כהןאמיר0 מתי0 איתן0 אמיר2 תודה2 מי 

 ממה2 תודה2 ההצעה ירדה מסדר היום2 2 מי נמנע? קלומל

מחליטים להסיר ההצעה בדבר הזנת ילדים בגני יול"א מסדר  :8 מס' החלטה

העירייה נמצאת בעצומה של הכנת מכרז חדש ע"י היום מכיוון ש

 תזונאית מוסמכת ונציגת ועד הגנים.
 

אני רוצה משהו לומר0 למען הדבר הזה להגיד לך משהו  :אברהם שיינפיין

מאוד חשוב ללמוד -עברה ההצבעה2 מאוד מאוד חשוב2

 מקומות אחרים0 מ

 2 1סעיף  :צביקה צרפתי

ב מה שאני רוצה לומר2 לא0 אני אגיד צביקה זה מאוד חשו :אברהם שיינפיין

מכרז ואתם יכולים  הולכים להוציאלך למה0 כי אתם 

 2הזה חשוב במכרזמאוד -לפספס דבר מאוד
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 למנכ"ל מה חשוב2 אתה יכול להציע לו2  ציעאז ת :צביקה צרפתי

 

מסעיף רזרבה  ///11///1/שקלים לסעיף  12,111אישור העברת  .9

 יום(. )תוספת לסדר ה/91111198/

 

יש בבקשה0 שגיא2  בבקשה0 אישור החלטת ועדת כספים2 :צביקה צרפתי

 שאלות לשגיא? 

2 קהל: 2 2 

קרן0 ישיבות המועצה מתנהלות עפ"י הפרוטוקול0 אני  יהודה בן חמו:

היא בצוות שלא תפריעי2 פשוט חבל0 יוציאו אותך2  מבקש

 המקצועי2 

2  קהל: 2 2 

0 יהודה בן חמו:  את לא בצוות המקצועי2 אבל היא בצוות המקצועי

 את בצוות הפוליטי2  :צביקה צרפתי

לדבר גם אם  היא נמצאת פה בתור אמא2 ידעת לתת לאנשים :לוי אהוד יובל

את הסמכויות  לא לפי הפרוטוקול2 אתה לוקח לעצמךזה 

 בצורה נורא כוחנית2 

 יש שאלות נוספות?  :צביקה צרפתי

 ה קרה היום? ידעת לתת להורים לדבר2 מ :לוי אהוד יובל

 שגיא בבקשה2  :צביקה צרפתי

כולל מספר סעיפים2 אני לפניכם פרוטוקול ועדת כספים  שגיא רוכל:

מבקש את רשותכם להשלים נושא קטן0 בטעות שלי נשמט 

בגלל העומס על התקציב0 נשמט מהעברות מסעיף לסעיף2 

סגנים0 כאשר  1בישיבת המועצה הראשונה אישרנו מינוי 

הייתי אמור להשלים העברה מסעיף לסעיף0 לטובת העניין 

דהיינו השלמת התקציב הנדרש למשרת סגן שני0 כאשר 
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ומאושרת0 תקציב  התקציב הראה על שנה קודמת ממומנת

 2משרת סגן אחד

כמובן שכל הנושא  1.14-בהצעת התקציב שהוגשה לכם ל 

 ימים .1-נלקח בחשבון0 ועל מנת להשלים את החודש וה

העברה וספת0 אני מבקש להשלים מישיבת המועצה הנ

שהוגשו2 העברה  4נוספת להעברות מסעיף לסעיף מספר 

 0 111..1611שקלים לסעיף  ...170בסך 

אני לא מבין0 מאיפה אתה קורא? שגיא סליחה0 זה לא  :לוי אהוד יובל

 מופיע0 

 זה מחוץ לסדר היום2  :צביקה צרפתי

0  שגיא רוכל: דת כספים ממליצה ועאני אומר0 מראש נפלה טעות שלי

כתוצאה מטעות שלי0 אני0 את העניין2 מועצת העיר לאשר ל

חוסר תשומת לב0 הייתי עמוס עם ענייני התקציב השמטתי 

 העברה ספציפית אחת2 

ל :לוי אהוד יובל  ? 1.11או  1.11-העברה ספציפית 

 ם לטובת מימוןשקלי ...110השמטתי העברה נוספת בסך  שגיא רוכל:

  0מהחלטת המועצה ימים .2221 עד 

ו ...110 :לוי אהוד יובל  ימים?   .1-שקלים לחודש 

 לטובת עלות השכר2 זה עלות שכר2  שגיא רוכל:

 ימים?  .1-שקלים לחוד ו ...110עלות שכר של העירייה  :לוי אהוד יובל

2 שגיא רוכל:  כן

  מכובד2 :לוי אהוד יובל

העלויות אם תקרא את חוברת התקציב אתה תראה את  שגיא רוכל:

המדויקות0 יכולת לראות את זה במדויק0 זה לא הוסתר2 זה 

אני מקריא את ההצעה מופיע גם בספר התקציב שלך2 

שקלים  ...170מאחר ואני מבקש את רשותכם להעביר 
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0 כתוספת 911...1944רזרבה מסעיף  111..16111לסעיף 

 להעברות שהצגתי בפניכם2 

 האופוזיציה שתוסיפו את זה2  אין לנו התנגדות מצד :לוי אהוד יובל

 תודה2 הלאה2  יהודה בן חמו:

 אפשר פה אחד?  שגיא רוכל:

 פה אחד0 תודה2  יהודה בן חמו:

 ///11///1/לסעיף ₪  12,111פה אחד העברת  מאשרים :9 מס' החלטה

  ./91111198/מסעיף רזרבה 
 

 .181/71/1אישור החלטות ועדת כספים מישיבתה ביום  .1

 

ם? אושר פה לגבי פרוטוקול ועדת כספים0 יש הערות לחברי :צביקה צרפתי

 אחד? 

לא  -א' אמרנו אלף פעמים0 חבל שתחזרו מההתחלה0  :לוי אהוד יובל

-ועדת כספים מאשרים החלטה -מאשרים פה פרוטוקול2 ב' 

לכל  -החלטה כפי שעלתה0 שהומלצה בוועדת כספים2 ג' 

לא  -קצר עם הצבעה משלה2 תרצו להחלטה יש דיון משלה 

 מצאנו סיבה2

אתה רצית פרוטוקול0 לא נתת לה לדבר0 סליחה אדוני0 לך  

 לפי הפרוטוקול2 

 אתה מעניש אותי? דבר2  :צביקה צרפתי

שקל לפחות  ...110שקל0  ...110אתה יכול להתפטר0  :לוי אהוד יובל

סעיפים0  6סליחה0 יש לך פה  דקות2 מה קרה? 1תתאמץ עוד 

 דקות2  .6אדוני יתעכב עוד 

ל  :צביקה צרפתי  הסעיפים0 בבקשה2  6-הערות לשאלות 

אני מבקש קודם כל שהגזבר יזכור את הנושא0 כי חברי  :לוי אהוד יובל
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ו ...110המועצה שעכשיו אישרו  ימים0  .1-שקלים לחודש 

לא מכירים את ההעברות לטובת קבלנים0 לא מכירים את 

בר0 רובן ההעברות הנוספות שאנחנו כבר לקראת סוף דצמ

ביכולת ההבנה  בדיעבד0 אני לא התכוונתי חלילה להמעיט

של אף אחד0 אני מתנצל אם זה נשמע ככה2 הכוונה שלי 

שכשמגיעים למועצה וצריכים להכיר את החוק0 יש איסור 

 לאשר בדיעבד וזה דבר שאמרנו2 

וכשהיום באים בסוף או באמצע דצמבר ומאשרים לשנת  

דיעבד0 לא יכול להיות 0 אז מאשרים בהכרח שב1.11

2 ב'  -שההוצאות האלה עדיין לא הוצאו  לגבי ההוצאות  -א'

אסור להוציא אותן ואחרי זה לבוא למועצה2  1.11של שנת 

 כי אם המועצה לא מאשרת אז הגזבר לא ישלם מכיסו2 

כל עוד אין לו כיסוי תקציבי0 אסור היה לו להוציא כספים  

ההתחייבות הוא צריך  כי במסמך שהוא מתחייב בעת יצירת

2 ב'  -שיהיה לו כיסוי תקציבי ולא בדיעבד לבוא למועצה  א'

ואותו אנחנו לא יש פה דבר שעליו אנחנו כן מתלוננים0  -

 1.11להוצאות  1.14אוהבים0 והוא פתיחת תקציבי 

 בתאגידים2

ואמר לנו הגזבר המלומד ורצינו שיחזור על זה בפרוטוקול0  

ניקה חשבונאית להעביר עודפים בהקלטה0 פה0 שמדובר בטכ

לתאגידים2 רק שמדובר פה במיליוני שקלים2 ואם נוצר 

תאגיד התרבות כדי לחסוך לנו כסף0 ובשנה הראשונה הוא 

קיבל עוד איזה מיליון שקל של הגדלת הון וכל מיני רכישות 

 כאילו לא היה קיים מעולם2 

הפעילות היתה קיימת אבל קיבלו עוד למעלה היה קיים0  

ממיליון שקל לפעילויות נוספות0 להגדלת הון0 למשכורות 
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2 והנה באים ומגדילים עוד פעם בסכומים של מיליונים  וכו'

 כמדומני2 

שתשמעו איך עוברים מיליונים2 ואם זה אז מן הסתם עדיף  

ואם זאת רק  1.142-היה עדיף שייצאו ב 1.14תקציבי 

עיה עם טכניקה חשבונאית כי אין שום חוסר שם0 לי יש ב

זה2 מכיוון שהתאגידים האלה אחרי הבחירות0 חודשיים 

 אחרי הבחירות עדיין פועלים בלי נציגי אופוזיציה2

יש להם דירקטוריון שהוא פסול כי והתאגידים האלה  

מישהו צריך לכהן שם מחברי המועצה והם לא2 והיום 

התאגידים האלה יקבלו כספים ואנחנו לא רואים מה קורה 

כשהם ידווחו למועצה הדיווח יהיה בחוסר0 שם2 גם ככה 

 2 המאזן לא מפרט

אז מן הסתם מסתבר שכשראש העיר רוצה למהר את ועדת  

משנה לבנייה הוא כן ממנה את מכרזים0 הוא כן ממנה את 

הוא כן ממנה2 כשמגיע לביקורת היינו צריכים כספים0 

 להפעיל המון לחצים כדי שביקורת כן תתמנה2 

ת מכספים או ממכרזים? ומה שונה ומה שונה ביקור 

התאגיד שנקרא 'החברה הכלכלית' או תאגיד התרבות 

שמגלגלים מאות מיליונים? למה הם צריכים להיות בלי 

נציגי ציבור? או מה שונה הנהלת מפעל המים שהיא תתנהל 

כשהם שוב פעם בלי נציגי המועצה2 אז כל הדברים האלה 

ר0 יסביר לנו2 אנחנו 0 יבוא בבקשה הגזבמגיעים פה לתזרים

 נשמע את ההקלטה2 

חברי המועצה שלא שמעו את זה בוועדת כספים יבינו למה  

0 למה לא חסר שם שום כסף כי 1.11-יוצא ב 1.14תקציב 

הוא לא הלך לשום מסיבות2 חלילה וחס לא אמרנו שהוא 
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 בחירות2 הלך למסיבות של 

ינוך ולמה מיליוני השקלים שהיו יכולים ללכת לכאורה לח 

מענק למדינת ישראל0 דבר שעד הולכים פה לתקציבים כמו 

היום לא שמענו וציפינו למצוא עכשיו בדברי ההסבר 

הסמכה מפורשת שעירייה יכולה לתת מענקים0 לא לגוף 

נתמך0 לא לחב"ד0 אלא למדינת ישראל במיליוני שקלים2 

שאמור היה בהגדרה שלו לפני כשנה לסבסד ערים מענק 

זה זה הושתק0 והיום אנחנו מבינים שזאת שכנות ואחרי 

הכוונה2 אנחנו מסבסדים פה ערים שכנות בדרך של מענק 

 למדינת ישראל2

לנפנף את  שקלים למנה לילד 1.21אז עדיף שכשמדברים על  

הדיון0 אבל גם כשמגיעים למיליונים וגם כשאנחנו 

מסבסדים למשל ערים שכנות0 בין בצורה כזאת בין בצורה 

 שאתם תדעו את זה2  אחרת עדיף

אתם מצביעים ואתם אנשים מלומדים0 ואתם היום באתם  

אחד ואחד מכם0 כי אתם  לתרום לציבור ואני מודה לכל

היום תראו0 אדון מתי גם בכלל מגיע מארגוני המתנדבים2 

שקל של תרומה לציבור בכלל ידוע לו0 אז לסבסד את 

ת0 השכנים או לסבסד את תושבי כפר סבא את הפעילויו

 בואו תתייחסו0 נשמע את הגזבר0 לא קרה כלום2 

יש פה גם סעיפים שדנים במאזנים שמגיעים מבוקרים0 אבל  

 אלינו0 הרבעוניים לא מגיעים 

 גם לגופו של עניין0 בסדר?  יהודה בן חמו:

  0ולא לגופו שלאני אתייחס לגופו של עניין  :לוי אהוד יובל

 תודה2  :צביקה צרפתי

סליחה0 סלח לי אני עדיין לא מיציתי את זכות הדיבור  :לוי אהוד יובל
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 לסעיף הראשון2 

ב ד"ר אמיר גבע:  1-סעיפים הסכמת וב 4-אבל אתה לא התנגדת2 אתה 

 נמנעת2 

 אני אמרתי לגופו של עניין0 אני לא אומר שלא2  :לוי אהוד יובל

 אבל יש סעיפים על סדר היום2  יהודה בן חמו:

נסים היום לדלג את הדיון0 הצורה הזאת לא אז אתם מ :לוי אהוד יובל

 ראויה2 ההסבר הראוי צריך להינתן במועצה2 

אתה יכול להציג את זה איך שבא לך אבל אלה העובדות2  :צביקה צרפתי

 שאלות או התייחסויות נוספות? 

 את העובדות שיציג הגזבר2 האמת היא תמיד שלכם2  :לוי אהוד יובל

לאשר את החלטות ועדת הכספים מישיבתה תודה2 מי בעד  :צביקה צרפתי

1211 ? 

 אחת2 -אתה לא יכול2 אתה לא יכול כמקשה0 אתה יכול אחת :לוי אהוד יובל

 תודה2  :צביקה צרפתי

 אתה רוצה להתנגד? עו"ד אלון בן זקן:

בישיבת ועדת כספים ואני  אני רוצה להתנגד2 התנגדתי :לוי אהוד יובל

   ם2רוצה להתנגד עכשיו בחלק מהסעיפי

 בפרוטוקול יש את ההתנגדויות2  :צביקה צרפתי

0 סעיף-הצעה וסעיף-סליחה לא0 אתה חייב להעלות הצעה :לוי אהוד יובל

התנגדות2 חלק מהדברים -ואתה חייב לרשום התנגדות

 הסכמתי להם2 צודק דר' גבע0 חלק מהדברים הסכמתי להם2 

ו 4-ל ד"ר אמיר גבע:  נמנעת2 1-הסכמת 

 בעד לאשר את פרוטוקול ועדת כספים?  מי :צביקה צרפתי

 אתה לא יכול0 אתה חוזר לטעות שלך2  :לוי אהוד יובל

 מי בעד לאשר את פרוטוקול ועדת כספים? :צביקה צרפתי

 יש פה את חברי המועצה מהקואליציה0  :לוי אהוד יובל
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 מי בעד?  :צביקה צרפתי

יש פה  גוד לחוק2תצביעו בניגוד לחוק0 זכותכם להצביע בני :לוי אהוד יובל

יועץ משפטי0 למה הוא לא אומר שאתה טועה או שאני 

טועה2 שיגיד שאני טועה וזכותך לעשות כמו שאתה נוהג2 

 אני אשתק2 

 אני מעמיד את זה להצבעה2   :צביקה צרפתי

למה היועץ המשפטי לא אומר שאני טועה? למה? דנו בזה  :לוי אהוד יובל

 פעמים בקדנציה הקודמת2  .1

 ככה2  ישיגעל איזה סעיף שאתה רוצה0 כל אחד  שיגת ה בן חמו:יהוד

 אדוני זה לא עובד ככה2  :לוי אהוד יובל

 ככה זה עבד וככה זה עובד2  יהודה בן חמו:

 הצעה2 -זה לא עובד2 אתה מאשר הצעה :לוי אהוד יובל

 6יובל0 יש לך פה החלטה או המלצה של ועדת כספים לגבי  עו"ד אלון בן זקן:

 ים של סדר היום בוועדת הכספים0 סעיפ

 אחת2 -המלצות שאתה צריך לאשר אחת 6 :לוי אהוד יובל

 אחת2 אתה יכול להגיד0 -לא0 אתה לא חייב לאשר אחת עו"ד אלון בן זקן:

תערער על מה שאתה רוצה לערער0 תגיד על מה אתה  יהודה בן חמו:

 מתנגד2 

  אחד2-אם אני דורש0 אתה עובר אחד :לוי אהוד יובל

אני מאשר את ארבעתם2 לא0 זה אותו נושא על סדר היום2  עו"ד אלון בן זקן:

 סעיפים על סדר היום2  6אין לך פה עכשיו 

 אתה לא מאשר פרוטוקול2  :לוי אהוד יובל

 6על סדר היום של ועדת כספים יש לך  1במסגרת סעיף  עו"ד אלון בן זקן:

ר אותם2 תגיד אני לא מאשר אותם או אני כן מאשהחלטות2 

 0 04 ולא מאשר את 1אני מאשר את 

 המלצה? -סעיף0 המלצה-אלון0 אתה מאשר עכשיו סעיף :לוי אהוד יובל
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 המלצה2 -לא2 לא צריך המלצה עו"ד אלון בן זקן:

סליחה0 אתה מאשר פרוטוקול ככתבו וכלשונו? אתה מאשר  :לוי אהוד יובל

 את ההמלצות להעביר כספים מכאן לכאן2 

 במסגרת ועדת כספים תצביע עליהם2  זקן: עו"ד אלון בן

 תודה2 מי בעד לאשר את הפרוטוקול כפי שהוא מופיע?  :צביקה צרפתי

 אישור הפרוטוקול לא מאשר את ההחלטות2  :לוי אהוד יובל

 מי בעד? אורן0 עמירם0  :צביקה צרפתי

 יש לכם חוק0 אתם עוברים על החוק2  :לוי אהוד יובל

יקה0 עילאי0 פליאה0 רויטל0 יהודה0 רויטל0 דבי0 יהודה0 צב :צביקה צרפתי

מי נגד? ענת0 יובל0 שמעון0 אמיר0 מתי0 איתן0 אמיר2 תודה2 

 אלי2 מי נמנע? ממה נמנע2 תודה2 

 181/71/1החלטות ועדת כספים מישיבתה ביום  מאשרים :1/ מס' החלטה

  )מצ"ב הפרוטוקול(.
 

 .אישור קריטריונים לתמיכות .1

 

יש הערות0  קריטריונים לתמיכות2אישור עיף הבא: ס :צביקה צרפתי

 השגות? 

אני רוצה לטובת החדשים שבין חברי המועצה0 שיקראו  :לוי אהוד יובל

עכשיו את הקריטריונים וינסו להבין את הדרך איך נקבעת 

את כל  .1איזה המלצה של מי מכפילה פי המלצה ו

מה שכתוב שם2 יש פה הקריטריונים שנקבעו לפי 

יונים שאף אחד לא יכול לעקוב אחריהם2 לכאורה קריטר

בפועל אם תנסו לנתח  הם שקופים עם ניקוד כזה ואחר0

בחיים לא תצליחו2 משמע שבתוך הערפל קובע מי שממליץ 

וההמלצה שלו נתונה לראש העיר0  .1וההמלצה שלו היא פי 
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 כי הוא עובד עירייה2 

ור באנו זאת אומרת0 אם אנחנו חברי המועצה0 נציגי הציב 

 0 והיינו אמורים להיות אלה שמצביעים בעד פעילות א'

0 קשר לציבור א' או ב'0 אנחנו מושתקים כי יש  פעילות ב'

 קריטריונים0 כי יש מקצוענים2 

מצד שני הקריטריונים לא ברורים2 זאת אומרת0 שהמלצתו  

 .1המלצת הפקיד וכו'0 שווה פי של פקיד שמופיעה פה כ

ם נשארים בערפל2 הקריטריונים מכל הקריטריונים ואת

חלוקה שאף חבר מועצה לא הבין האלה הובילו בעבר ל

 אותה2 זאת אומרת שהציבור0 

 דבר בשם עצמך2  אורן כהן:

2  :לוי אהוד יובל  אני מדבר בשם עצמי

2  אורן כהן: '  תגיד 'לא הבנתי

לכאורה אני חושב שאני מצטט גם אותך0 אבל אני יודע  :לוי אהוד יובל

 עברת לקואליציה אז אני מצטער2  שהיום

 אותי אתה לא מצטט2דבר בשם עצמך2  אורן כהן:

אני אצטט אותך בדבר אחר0 אתה צודק אורן2 לא אצטט  :לוי אהוד יובל

נראה אם אורן אותך2 אז אנחנו נביא פרוטוקולים ואנחנו 

אמר או לא אמר2 אבל חברי מועצה רואים מקשה של 

וועדה שבוחנת את קריטריונים0 הם לא נמצאים ב

 הקריטריונים0 את ההתאמה להם2 

זאת אומרת0 שהנושא של הקצבות במיליוני שקלים עובר  

אין לו לא יד מתחת לרדאר2 והציבור שמינה לעצמו מועצה0 

ולא רגל0 הוא לא מבין מה קורה פה2 אז האישור של 

הקריטריונים האלה הוא אישור לעצום עיניים ולתת את 

תפקידים2 והכל זה אצטלה של  חההסמכות למי שמנ
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 כשרות0 ושקיפות אין פה2 תודה2

 אשל0 בבקשה2  :צביקה צרפתי

בתור יו"ר הוועדה אני לא מקבל את הדברים שאתה אומר  :אשל ארמוני

 ואת הרמיזות שלך המזלזלות בפקידי העירייה0 

 לא זלזלתי2 מצטער אם מישהו מרגיש מזולזל2  :לוי אהוד יובל

 חושב0 אני :אשל ארמוני

 אמרתי שיש פה הנחיה של ראש העיר לפקודה2  :לוי אהוד יובל

סליחה0 אתה זלזלת ביכולת של פקידי העירייה כדבריך0  :אשל ארמוני

המקצוענים כדבריך0 לקבל החלטות על בסיס ההשגות 

המקצועיות שלהם בתוך הקווים המנחים של הקריטריונים 

 שעליהם אתם מצביעים0  האלה

 בלי קשר להנחיות ראש העיר2  :לוי אהוד יובל

 סליחה0 אני מבקש לא להפריע לי0 אני בזכות דיבור עכשיו2  :אשל ארמוני

  אתה כפוף לראש העיר כמדומני2 :לוי אהוד יובל

אני מודיע לך שראש העיר מעולם בכל התקופה שהייתי בה0  :אשל ארמוני

לא התערב0 לא אמר0 לא יעץ ולא נקט עמדה כלשהי לגבי 

מיכות לעמותה כזו או אחרת במסגרת הקריטריונים מתן ת

שנקבעו2 הקריטריונים האלה הם אמנם מסובכים0 והם 

 אמנם מתישים אותנו לפעמים עד אימה2 

אבל הקריטריונים האלה זו הדרך הטובה ביותר לייצר  

טבלת צדק שבתוכה גבול הפרשנות של איש המקצוע שהוא 

וא לא גבול מאוד הבדרך כלל האדם שאמון על התחום הזה0 

גדול0 ואנחנו מוסיפים לעניין הזה ככל שניתן גם ביקורות 

 וגם אופנים שיעזרו לנו למדוד דברים כמיתים2 חיצוניות0 

כך שאני שולל מכל וכל את הפרשנות לפיה הדברים לא  

 נקבעו עפ"י אמות מידה שהן נקיות מכל לזות שפתיים2 
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 טריונים משנה שעברה?יש שינויים ביחס לקרי עו"ד איתן צנעני:

 לא2  :צביקה צרפתי

 זה אותם קריטריונים? עו"ד איתן צנעני:

 יש שינויים קלים2  שגיא רוכל:

אני רוצה רק לומר בכמה מילים שלמיטב זיכרוני ויש לי  ד"ר אמיר גבע:

זיכרון לא רע0 נדמה לי שכשאשל הגיע וקיבל את תפקידו 

ים הראשונים שנים0 אחד הדבר 1-כמנכ"ל העירייה לפני כ

שהוא עשה0 הוא ישב וכינס ועדה ובנה את הקריטריונים 

 האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו2

זה חייב לקבל ביטוי באחד הפרוטוקולים של מועצת העיר  

מאוד מקיפה של אשל -מאז0 אבל היתה לנו פה הרצאה מאוד

למעט  0לאחר קביעת הקריטריונים שהם לא השתנו מאז

ונים עצמם לא השתנו2 הטבלאות בשוליים2 הקריטרי

 משתנות מעת לעת2

 222 את הנושא של העדפת נשים0  :אשל ארמוני

 222 טיפול לגמלאים2  :עמירם מילר

מאוד מקצועית2 גם אז -בגדול באמת שבוצעה עבודה מאוד ד"ר אמיר גבע:

בעניין אלא זה נאמרה לנו שלא היתה התערבות פוליטית 

בייקטיביים לחלוטין2 היה באמת עפ"י קריטריונים או

העבודה נעשתה0 היתה עבודה מאוד רצינית2 זה באמת 

מסובך אבל קיבלנו אז את כל ההסברים2 יכול להיות שחלק 

מהאנשים החדשים צריכים לקבל אולי בפגישה פרטית עם 

 יותר אינפורמציה0 בגדול האינפורמציה ניתנה2  המנכ"ל

א בעבר המלצת הגורם מה המשקל של הגורם שהיה נקר :לוי אהוד יובל

 המקצועי0 הפקיד שמטפל בנושא? 

2  שגיא רוכל: במרבית0 אתה יכול  לראות0 צירפנו את  %.1לא שינינו
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טבלאות הדירוג2 לא רק שצירפתי0 אני השנה אפילו כתבתי 

את האופן שבו אנחנו מחשבים את הדירוג2 ציינתי0 הוספתי 

פלים0 את האופן שבו אנחנו מחשבים0 איך כובטבלה שלנו 

מה כופלים במה2 כתבתי הנחיות יותר מפורטות לעניין 

 האופן שבו הדירוג נעשה2 

ניסינו לעשות האחדה של הדירוג0 לוודא שבכל הגופים  

המקבלים יש האחדה2 הדירוג הוא בצורה אחידה2 זה נכון 

שהמשקלות משתנים2 המשקלות מנושא לנושא משתנים2 

למשקלות בנושא נושא רווחה0 משקלות ברווחה לא זהים 

איכות הסביבה2 הנושאים שאנחנו בודקים בכל תחום או 

 מתייחסים אליהם הם קצת שונים2

מסתכל למשל בחוות הדעת של ממלא הטופס0 אבל אם אתה  

מכלל הניקוד2 הטכניקה ברורה0 ניתן בנקל לקחת את  %.1

שיטת הניקוד0 להסתכל על טופס הדירוג ולראות באיזו 

יכול ליפול אם הוא עונה לדירוג כזה קטגוריה גוף מסוים 

 או אחר2 

הערות נוספות? מי בעד לאשר את תמיכות הקריטריונים  :צביקה צרפתי

פליאה0 ? ממה0 אורן0 עמירם0 יהודה0 צביקה0 עילאי0 1.14

רויטל כהן0 יהודה0 רביטל שלום0 דבי0 שמעון0 אמיר0 מתי0 

 איתן0 אמיר2 מי נגד? אלי0 יובל0 ענת2 

לפי המצורף  71/1קריטריונים לתמיכות לשנת  מאשרים :// מס' החלטה

 לפרוטוקול.
 

וידונו מה מתאים  :לוי אהוד יובל אנחנו רוצים שחברי המועצה ישבו 

 לציבור ומה הציבור רוצה לקדם2 
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 החלפת חברים בוועדות העירייה. .1

 

ויש איזה  ועדות2 מינינו ועדות בישיבה האחרונההחלפת  :צביקה צרפתי

ים קלים0 אנחנו רוצים להביא למועצה את השינויים שינוי

הבאים: בוועדת מכרזים דר' אמיר גבע יהיה חבר קבוע 

מתי פז יהיה מחליף קבוע לדר' במקום רביטל שלום ממעוף2 

 אמיר גבע בוועדת המכרזים2 

 אין פה שום חומר2 לא צירפתם שום דבר2  :לוי אהוד יובל

כתוב בסדר  קריא את זה2 זה שמית2אין שום חומר0 אני מ :צביקה צרפתי

מי בעד ההצעה? היום: החלפת חברים בוועדות העירייה2 

 אפשר פה אחד? 

 לא שמעתי2  :לוי אהוד יובל

החלפה בין החברים במעוף0 אתה מתנגד שיחליפו ביניהם?  :צביקה צרפתי

 פה אחד2 

 מעדיף שיהיה לו תחליף מתפוח2 תתנגד0 תגיד שאתה מעדיף  אורן כהן:

החלפה נוספת0 אני רוצה להודות לעמירם מילר על שתי  :יקה צרפתיצב

ישיבות ועדת כספים שהוא מילא את מקומו בוועדה ועזר 

 לנו להעביר את ההמלצה לתקציב העירייה2 

 2 1 :עמירם מילר

אני מודה לך מקרב לב2 אנחנו רוצים למנות את אורן כהן  :צביקה צרפתי

 לר2 אפשר פה אחד? כחבר ועדת כספים במקום עמירם מי

 

ביקשנו שיהיה תיקון בוועדות0 בנושא הוועדות שאתה דן בו  :לוי אהוד יובל

עכשיו שאלי כהן וענת קלומל הם חליפים בכל הוועדות2 

זה לא עלה זה לא הוקלט בפרוטוקול הקודם2 איפה מיכל? 

כהחלטה0 דיברנו על זה2 יירשם בפרוטוקול שנשמט שם 
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כהן0 ואני צריך להיות החליף של אין חליף לאלי שבמכרזים 

אז אם אתה מעלה את זה כהחלטה אלי כהן במכרזים2 

  תכניס את זה לפרוטוקול באותה מידה2 

 זה לא החלטה0  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

 אני חליף של אלי כהן2 יש הצעה והחלטה2  :לוי אהוד יובל

 מחליף מתפוח2

 דות כדלקמן:החלפת חברים בווע מאשרים :7/ מס' החלטה

 עמר. מ"מ מתי פז.-ד"ר אמיר גבע יחליף את רביטל שלום ועדת מכרזים:

  אורן כהן יחליף את עמירם מילר. ועדת כספים:

 יובל לוי מ"מ אלי כהן. ועדת מכרזים:
 

 

 מינוי ועדת ביקורת. .1

 

מינוי ועדת ביקורת0 הסעיף הבא2 אני רוצה להקריא את  :צביקה צרפתי

מעוף0  -מתי פז ממעוף0 רביטל שלום ת: הרכב ועדת הביקור

 -עמירם מילר תנופה0  -מרצ0 אמיר קולמן  -יהודה יוגד 

 אפשר פה אחד? תפוח2  -ליכוד0 יובל לוי  -עבודה0 אורן כהן 

 מי יו"ר?  :לוי אהוד יובל

הוועדה תקבע2 יו"ר האופוזיציה0 אתה היחידי כרגע  :צביקה צרפתי

 מהאופוזיציה2

ה0 אתה לא יכול להגיד את זה? רוצה שזה יהיה מ :לוי אהוד יובל

 תגיד2  בפרוטוקול2 תהיה לארג'2

 תכבד אותי0 אני ממלא מקום שלך2  אורן כהן:

למרות שלא אישרת אותי כסגן ראש העיר0 אני0 אתה יודע  :צביקה צרפתי
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 -מה2 אני לא אהיה קטנוני2 מי בעד ההרכב? יו"ר הוועדה 

מעוף0  -ף0 רביטל שלום תפוח0 מתי פז ממעו -יובל לוי 

 -תנופה0 עמירם מילר  -מרצ0 אמיר קולמן  -יהודה יוגד 

 ליכוד0 אפשר פה אחד? תודה2  -עבודה0 אורן כהן 

 את הרכב ועדת הביקורת כדלקמן:פה אחד  מאשרים :1/ מס' החלטה

 יובל לוי מסיעת תפו"ח –יו"ר הוועדה 

 עמר מסיעת מעוף-מתי פז, רביטל שלום חברים:

 יוגד מסיעת מרצ יהודה

 אמיר קולמן מסיעת תנופה

 מילר מסיעת העבודה םעמיר

  אורן כהן מסיעת הליכוד
 

יש חליפים בוועדה הזאת? לנושא המינויים בוועדות0 לא  :לוי אהוד יובל

 מיניתם דירקטורים בחברות2 

 חברים0 לגבי המינויים בוועדות0  :צביקה צרפתי

 בחברות2  :לוי אהוד יובל

 אתה רואה0 אני רוצה לענות2  שאלת? :יצביקה צרפת

 עוד לא שמעת את השאלה2  :לוי אהוד יובל

לגבי  אני קולט מהר2 שאלתי וקלטתי מהר0 אתה רואה? :צביקה צרפתי

ינואר0 אנחנו נביא את כל הוועדות0 כל  הוועדות בישיבה של 

התאגידים2 בגלל שיש הרכבים קואליציוניים שעדיין לא 

צים לעשות בלגן2 אנחנו יומיים פחות גמורים0 אנחנו לא רו

אז ועדות חובה2  4חודש אחרי הבחירות0 זה כבר מינימום 

אנחנו נביא את כל התאגידים בינואר0 בישיבה הראשונה2 

 ונשלח לך רשימה0 תשלח לנו את השמות2

יש לי הצעה בשבילכם להקל0 אם עד אז הדירקטוריונים לא  :לוי אהוד יובל



   1121121.11 .4 מועצה מן המניין   

 

ינואר0 ו ין לכם הסתייגות0 תמנו נציג אמתכנסים עד 

או שאתם אומרים שהדירקטוריונים לא לאופוזיציה 

 יתכנסו עד ינואר2 

ינואר2  :צביקה צרפתי  הם לא מתכנסים עד 

 הם חייבים לאשר0 יש להם סוף שנה0  :לוי אהוד יובל

 יובל0 יהיו דירקטוריונים0  :עמירם מילר

 לא יעשו2 תודה2 אשל0 בבקשה2  :צביקה צרפתי

 אני שואל אם לא יהיו דירקטוריונים לפני0  :לוי וד יובלאה

 יש לנו חוות דעת משפטיות0 הכל בסדר2  לא יהיו בעיות2 :צביקה צרפתי

לא סליחה0 אין לי בעיה2 אני שואל2 האם אתם מתכוונים  :לוי אהוד יובל

 לכנס דירקטוריונים לפני שיהיה נציג אופוזיציה? 

 ? אמרנו לא2 ור מזהלא2 מה? יותר בר :צביקה צרפתי

 תודה רבה2 היה פשוט להגיד לא2  :לוי אהוד יובל

 אמרנו לא2  :צביקה צרפתי

 

 .הקצאת חדר לפעילות המועדון -מועדון הליונס  .2

 

 על סדר היום2  7סעיף אשל בבקשה0 מועדון הליונס  :צביקה צרפתי

אנחנו מבקשים את המועצה לאשר את ההמלצה של ועדת  :אשל ארמוני

 1-צאות לפיו יוקצה חדר בחטיבת בן צבי בקומה א' לההק

יום לארגון  .6בהודעה של  שנים עם אפשרות לביטול

שכולם מכירים אותו ואת פעילותו2 ארגון התנדבות 0 הליונס

0 מונה 1911פועל פה מאז מהחשובים שפועלים בכפר סבא2 

 חברים2  .6

פעיל בתחומי רווחה0 רפואה0 טיפוח0 התנדבות0 נוער  

-מלגות2 לקויי ראייה2 יש באמת פרויקט מאוד כדומה2ו
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מאוד חשוב בתחום הזה2 מדובר בחדר שלא נמצא כרגע 

 2 בשימוש

 אפשר פה אחד? תודה2 :צביקה צרפתי

 181181217מס'  פה אחד הקצאה לעמותת הליונס מאשרים :1/ מס' החלטה

של החדר המערבי בקומה הראשונה של המבנה הדרומי בחט"ב 

, למטרת 78חלקה  1172שעבר( ברח' זאב גלר, גוש צבי )ל-בן

 שנים. 1-פעילות ומשרד העמותה. ההקצאה הינה ל
 

 אישור עבודה נוספת של עובדת עירייה. .8

 

יש לנו אישור לעבודה נוספת לעובדת  -הסעיף האחרון  :צביקה צרפתי

עירייה2 מדי פעם אנחנו מביאים לפה אישורים0 הדברים 

 אחד את האישור? תודה רבה2  נבדקו2 אפשר לאשר פה

  עבודה נוספת לעובדת עירייה. מאשרים :1/ מס' החלטה
 

 הישיבה נעולה2 :צביקה צרפתי

 

 

 

 

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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 11/11/11ריכוז החלטות מועצה מיום 

 

א מסדר מחליטים להסיר ההצעה בדבר הזנת ילדים בגני יול" :8 מס' החלטה

היום מכיוון שהעירייה נמצאת בעצומה של הכנת מכרז חדש ע"י 

 תזונאית מוסמכת ונציגת ועד הגנים.
 

 ///11///1/לסעיף ₪  12,111פה אחד העברת  מאשרים :9 מס' החלטה

  ./91111198/מסעיף רזרבה 

 

 181/71/1החלטות ועדת כספים מישיבתה ביום  מאשרים :1/ מס' החלטה

  ל(.)מצ"ב הפרוטוקו
 

לפי המצורף  71/1קריטריונים לתמיכות לשנת  מאשרים :// מס' החלטה

 לפרוטוקול.
 

 החלפת חברים בוועדות כדלקמן: מאשרים :7/ מס' החלטה

 עמר. מ"מ מתי פז.-ד"ר אמיר גבע יחליף את רביטל שלום ועדת מכרזים:

  אורן כהן יחליף את עמירם מילר. ועדת כספים:

 מ"מ אלי כהן.יובל לוי  ועדת מכרזים:
 

 פה אחד את הרכב ועדת הביקורת כדלקמן: מאשרים :1/ מס' החלטה

 יובל לוי מסיעת תפו"ח –יו"ר הוועדה 

 עמר מסיעת מעוף-מתי פז, רביטל שלום חברים:

 יהודה יוגד מסיעת מרצ

 אמיר קולמן מסיעת תנופה

 מילר מסיעת העבודה םעמיר
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 אורן כהן מסיעת הליכוד 
 

 181181217מס'  פה אחד הקצאה לעמותת הליונס ריםמאש :1/ מס' החלטה

של החדר המערבי בקומה הראשונה של המבנה הדרומי בחט"ב 

, למטרת 78חלקה  1172צבי )לשעבר( ברח' זאב גלר, גוש -בן

 שנים. 1-פעילות ומשרד העמותה. ההקצאה הינה ל
 

  עבודה נוספת לעובדת עירייה. מאשרים :1/ מס' החלטה
 

 


