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 .13תמ"א שאילתא בנושא  א.

 . בכספי הארנונה לשטחי פרסום שימוששאילתא בנושא  ב.

 .4.11חגיגות העצמאות שאילתא בנושא  ג.

 . יעלותיהפרטה והתשאילתא בנושא  ד.

 .הבטחת הבחירותשאילתא בנושא  ה.

 .ביטול דוחות חניהשאילתא בנושא  ו.

 

 :הצעות לסדר 87

 .הקצאת שטח לגינת כלבים בפארק  -הצעה לסדר  א.

נג -הצעה לסדר  ב.  .ד פעיל ציבורהטרדת המשטרה 

 . הגברת השקיפות באתר העירייה -הצעה לסדר  ג.

 

 .בקשת שבעה חברי מועצה לדון בנושא צפיפות בכיתות בתי הספר בעיר .1

 .4/11./1. –ו  1/11./41ועדת תמיכות מיום אישור פרוטוקול  .2

 .41/11/14ועדת שמות מיום פרוטוקול אישור  .5
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לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין ערב טוב, אני מבקש  :צביקה צרפתי

בפתח הישיבות הסעיף הראשון על סדר  .4.11לחודש אפריל 

היום יהיה סעיף השאילתות. הסעיף הראשון אחריו יהיה 

 ההצעה, 

 אסור לך.  :לוי אהוד יובל

. :איציק יואל נולד לו בן  מזל טוב לסגן ראש העיר, 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 מזל טוב לאיתן.  ו:בוזגל-עו"ד שלי עמרמי

 סליחה, איפה היועץ המשפטי?  :לוי אהוד יובל

 הסעיף הראשון על סדר היום אחרי השאילתות.  :צביקה צרפתי

אבל אתה לא יכול, אתה חייב לפתוח בנושא הישיבה שלא  :לוי אהוד יובל

 מן המניין. 

 

 שאילתות7 17

 

בכפר סבא,  32נתונים אודות תכניות תמ"א  גיא בן גלשאילתא של  א7

   826786137 -הוגשה ב 

 

פרסם משרד הפנים נתונים ארציים  4.11בחודש ינואר " 

שמטרתן חיזוק מבנים  13אודות תכניות תמ"א  4.14לשנת 

במטרה להכשירם בפני רעידות  .113שנבחנו לפני שנת 

 אדמה.

 מנתוני הדו"ח ביחס לעיר כפר סבא עולה כי : 

 . 15בקשות תמ"א  13גשו הו 4.14עד סוף שנת  5..4משנת  

 חודשים. 42זמן הטיפול הממוצע בבקשה עומד על  

בקשות  4ומתוכן רק  4.14בקשות הוגשו בסך הכל בשנת  6 
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.  טופלו

בכפר  13מהנתונים עולה שפרק זמן לטיפול בבקשות תמ"א  

סבא הוא הארוך ביותר מבין כל הערים בארץ שנבדקו על 

 ידי משרד הפנים.

 :ל רצוני לשאוללאור האמור לעי 

כמה  5..4בקשות התמ"א שהוגשו משנת  13מתוך כלל  .1

 בקשות טרם טופלו?

 מהו מועד הגשת הבקשות שטרם טופלו?  .4

מהם הסיבות הספציפיות לעיכוב בטיפול בבקשות  .1

 שטרם אושרו?

כיצד עיריית כפר סבא מסבירה את העובדה כי משנת  .2

 – ו 14הוגשו בעיריית רעננה והרצליה ו בהתאמה  5..4

וכי פרק הזמן לטיפול בערים אלה  13בקשות תמ"א  34

חודשים בממוצע )מחצית מפרק הזמן של  14עומד על 

 טיפול בבקשות בכפר סבא(.

וכיצד  13מי הגורם באגף ההנדסה המטפל בבקשות תמ"א  .5

בכוונת העירייה לייעל את תהליך הטיפול בבקשות תמ"א 

13"? 

 :תשובת ראש העיר 

נקלטו עד  13נים ע"פ תמ"א בקשות לחיזוק מב 41 .1

 היום. כל הבקשות טופלו ונמצאות בהליכי רישוי.

טרם עריכת בקשה להיתר וטרם קליטת הבקשות נערך  .4

תאום של הבקשות ע"פ תנאי המגרש, המבנה, אופי 

הרחוב וכו'. כל בקשה שהוגשה טרם קליטה נמצאת 

 בתאום מול אגף הנדסה.
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הבקשה בחלק מהבקשות הופסק הטיפול ע"י יוזמי  .1

)חוסר כדאיות כלכלית, חוסר יכולת להשיג הסכמת 

דיירים וכו'( או עקב הליכים משפטיים שונים בין בעלי 

 הדירות.

כמו כן בחלק מהבקשות מבוקשים דברים שאינם 

תואמים את הוראות התב"ע או המהווים פגיעה 

 בשכנים.

התארכות הטיפול בבקשה נובעת בין היתר מהליכים 

ם קשורים לאגף ההנדסה ושאינם חיצוניים אשר אינ

 לפיכך בשליטת העירייה.

 להבדלים במספר הבקשות מספר סיבות כגון: .2

עד לתיקון האחרון של התמ"א  –כדאיות כלכלית  .א

קידום בקשות לא היה כדאי כלכלית בעיר. רק 

לאחר התיקון כפר סבא נכנסה למעגל הערים בהם 

מקודמים באופן משמעותי היתרים לחיזוק מבנים 

 .13פ תמ"א ע"

 13המבנים המתאימים לתמ"א  -סוג המבנים  .ב

בהרצליה וברעננה, בחלקם שונים מהבניה הקיימת 

בכפר סבא )המבנים בכפר סבא חלקם ללא קומת 

עמודים מפולשת המאפשרת תוספת חנייה, מספר 

יחידות הדיור הממוצע במבנה בכפר סבא גבוה 

. כ ) וכו' מו ממספר יחידות הדיור בהרצליה או רעננה 

כן צפיפות הבניה בהרצליה וברעננה שונה 

 מהצפיפות הקיימת בכפר סבא.

מאחר וכאמור הכדאיות הכלכלית בכפר סבא  .5

השתנתה לאחר אישור התיקון לתמ"א וכחלק 
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משינוי מערך קליטת בקשות להיתרים בכלל בעיר, 

הוחלט על קידום מסלול נפרד להיתרי בניה ע"פ 

פעול בעיר החלה ל 4.11והחל מינואר  13תמ"א 

, בראשות אדריכלית העיר, 13מינהלת תמ"א 

העוסקת בליווי וטיפול בבקשות להיתרים החל 

משלב הקליטה ועד להליך הוצאת היתר הבניה. 

במקביל הנושא נבחן גם באופן אסטרטגי ע"י צוות 

המתכננים של תוכנית המתאר ובראשם פרופ' אלי 

 ."פירסט

יח שהעובדה שהמנהלת קמה בדיוק אני רוצה לשאול, אני מנ :גיא בן גל 

באותו חודש שפורסם דו"ח שלא מחמיא לעירייה לגבי הזמן 

שלוקח לאשר את בקשות העומק, אבל טוב שהוקמה מנהלת 

כזאת. השאלה שלי, אני לא הצלחתי להבין. אני שאלתי 

 4בשאלה רביעית איך בעצם הבקשות בכפר סבא לוקחות פי 

ק בשני הדברים האלה? יותר זמן, ואתם מסבירים את זה ר

 כדאיות כלכלית? 

 כדאיות כלכלית וסוג המבנים.  :צביקה צרפתי

חודש וברעננה  42זה מה שלוקח לבקשה בכפר סבא בממוצע  :גיא בן גל

 ?... 

אחד הדברים שהדיונים הכי קשים זה לא רק הכלכלי, גם  :צביקה צרפתי

דעת נושא החנייה. אתי יושבת בוועדת תכנון ובנייה והיא יו

 . מאוד. 13שנושא החנייה מאוד מהותי בתמ"א 

או  אני מניח אבל שברעננה ובהרצליה נתקלים באותן בעיות :גיא בן גל

 בעיות דומות מאוד.

, אני לא אתן עכשיו, אם תרצה אני 13בדקנו. הנושא תמ"א  :צביקה צרפתי

תושב רעננה לשעבר. הבנייה ברעננה היא היתה קצת שונה 
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ה גם הישנה ברעננה היא נבנתה ברובה על בכפר סבא. הבניי

עמודים, היא בנייה הרבה יותר מאוחרת ומתקדמת. העניין 

יש פה הרבה של חנייה למשל, היה פחות בעייתי ברעננה. 

יש פה הרבה בעיות בעיות בגלל שהעיר ותיקה מאוד, 

 שבערים אחרות שהן פחות ותיקות אין את אותן הבעיות. 

 ם הבעיה היא לא במחלקת...השאלה היא א אל:-אתי גן

 קיבלנו החלטה להעביר דיון למליאה בנושא.  :גיא בן גל

 לא. לא במחלקת הנדסה.  :צביקה צרפתי

 מיום הגשת הבקשה  אל:-אתי גן

שהמועצה קיבלה באחת הישיבות האחרונות שלה להעביר  :גיא בן גל

 , 13את הנושא של תמ"א 

 תוך חודש. אורן כהן:

 דיון.  יהיה :צביקה צרפתי

 יהיה מקום להיכנס שם לרזולוציות יותר,  :גיא בן גל

 הסברנו שיהיה, תודה.  :צביקה צרפתי

 

שימוש פוליטי אישי לכאורה של ראש  בנושאבוקי צ'יש שאילתא של  ב7

העיר בכספי ארנונה לרכישת שטחי הפרסום שרוכש הפרסומאי של 

ראש העיר, העירייה על חשבונה, לצורך קומוניקטים פוליטיים של 

 736736137 -הוגשה ב 

 

 המקומית בעיתונות הקומוניקטים התרבו האחרון בחודש" 

 העירייה מטעם תדמית פרסומי מכיל שני דף כל כמעט  –

 דוברת י"ע ומפורסמות הנכתבות ככתבות לכאורה שנראים

 . העירייה
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 \בכמה כסף נרכשו שטחי פרסום )בנק מודעות  .א

 שטחים(?

מקומון ומקומון, בעלות שקלית )נא להפריד בין כל   .ב

 .  סך( 

בהתאמה, כמה הושקע בשטחי  הפרסום נרכשו בכל  .ג

  4.11חודש כולל חודש מרץ בשנת 

 נא לפרט בטבלה לכל עיתון ולכל חודש בנפרד.

מדוע הקומוניקטים שמפורסמים על חשבון כספי  .ד

הארנונה בעיתונות אינם מסומנים כדין בכותרת 

 "מודעה" על כל פרסום ?

העירייה )או מי מטעמה / עבורה( רכשה את השער  האם .ה

( ותמונת 1/1/4.11של "קול הכפר" בשבוע האחרון )

ראש העיר הופיע בו בתשלום? מהו מחיר התשלום 

 לקופת הציבור ?

כמה מודעות וכמה קומוניקטים בתשלום ע"ח העירייה  .ו

 הופיעו בשבוע זה בעיתון זה ? 

שלם הארנונה כמה עולות מודעות אלה לקופת הציבור מ .ז

 לעירייה ?

האם פרסומי תדמית ו/או קומוניקטים  אלה מותרים  .ח

 עפ"י כללי מימון הבחירות ?

,  .ט האם אין חובה לסמן כל קומוניקט של העירייה 

במיוחד את אלה שכתבה דוברת העירייה ופרסומן 

נעשה על חשבון בנק מודעות שנרכש בכספי משלם 

 הארנונה, בכיתוב "מודעה" ?

העירייה מאשר כל קומוניקט כחלק מכל  האם  מנכ"ל .י

 פרסומי הדוברות?
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האם פרסומים אלה ומעורבות עובדי העירייה )ככל  .יא

שהם מעורבים בפעילות זאת( אינם מהווים הפרה 

 לכאורה של החלטת  כבוד השופט אליקים רובינשטיין? 

 

 א' שאבקש לצרף.12פרוט דרישת מסמכים לפי סעיף 

 בנספח לתשובת ראש העיר:

הנהלת החשבונות שמנהלת  עיריית כפר סבא   דפי .1

 לתקציבי פילבסקי אסטרטגיה .

ינואר,  .2 הזמנות עבודה מטעם העירייה בחודשים 

 .4.11פברואר, מרץ 

דו"ח ביצוע של הקבלן פילבסקי אסטרטגיה  הכולל  .3

 דוגמאות פרסום בחודשים אלה. "

 

 :תשובת ראש העיר

 א, ב: שאלות לא ברורות.

 ש מרץ.ג: כמדגם נלקח חוד

 עיתון ירוק

           מודעה מרוץ כפר סבא 1.1

                 מודעה בית היוצר 3.1

         חצי עמוד פנינה זלצמן  3.1

 חצי עמוד הרשמה לתיכונים  3.1

        .11מודעה כפר סבא  15.1

           מודעה פנינה זלצמן 15.1 .יב

 ₪  1,652סה"כ 
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 קול הכפר

 כפר סבא חצי עמוד מרוץ  3.1

 עמוד בית היוצר 3.1

 חצי עמוד פנינה זלצמן 3.1

 חצי עמוד הרשמה לתיכונים 3.1

 .11מודעה כפר סבא  15.1

 מודעה פנינה זלצמן 15.1

 מודעה מימונה 41.1

  ₪  11,445סה"כ 

 

אין חובה לסמן בקומוניקטים את הכותר "מודעה"  על  ד: 

 כל פרסום.

"קול הכפר". "קול העירייה לא רכשה את שער עיתון  ה: 

הכפר" הוא זה שבחר את התמונה שהופיעה בשער 

העיתון כולל הכתבה שסקרה את כנס האלימות 

 בספורט.

 לא היה כל פרסום בשבוע הנדון. ו: 

 אין עלות. –באין פרסום  ז: 

העירייה אינה מפרסמת פרסומי תדמית. המדובר  ח:

 בפרסום לגיטימי של מידע חיוני לתושבי העיר.

 ין חובה לסמן.א ט: 

 בדרך כלל, כן. י: 

פרסומי העירייה עומדים בהוראות הדין, לרבות  י"א:

הנחיות היועמ"ש לממשלה בנושא בחירות, והאם 

 ."אינם מהווים תעמולת בחירות אסורה
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אבל אתם לא עניתם לשתי השאלות הראשונות שלו וזה  :לוי אהוד יובל

 בושה. 

 

 8713חגיגות העצמאות בנושא  אברהם ממה שיינפייןשאילתא של  ג7

 116736137 -סבא, הוגשה ב -בכפר

 

פורסם השבוע בכלי תקשורת שונים כי כחלק אינטגרלי " 

מתכננת עיריית כפר סבא, הידועה  4.11מיום העצמאות 

פרסמה לפני   BDIכמושפעת במזומנים, זו אשר חברת 

כשבועיים כי יציבותה הפיננסית התדרדרה עד לעשירייה 

, זו אשר כל עמותות הרווחה שבה 4.14בשנת השנייה 

משגשגות ופיות תושביה שבעות, זו אשר כילתה את מלאי 

בסך מאות  –הרזרבות שהיו לה הן מהיטלי ההשבחה 

מיליוני שקלים בשכונה הירוקה והן מעתודות עסקיה 

המתרוקנים בכל עת, אז עיריית כפר סבא זו, החליטה 

ולן, ללא ספק איש ידוע לשכור את שירותיו של הזמר אייל ג

וינעים  ומפורסם אשר בטוחני כי יביא אחריו קהל מעריצים 

אשר דורש בעבור   -דקות תמימות כה לחי  .2 –את זמנם 

 שקלים.  ...,.45-אותן דקות אלו 

יות ומניסיוני יודע אני כי נחתם חוזה התקשרות עם ה 

האמן וכל הפרה של חוזה זה תגרור אחריה קנסות, אינני 

 כוון לדרוש את ביטולה של ההופעה. מת

האם במסגרת השנה  –אך מה שכן, וזו עיקר השאילתה  

הקרובה מתוכננות לנו עוד אירועים מעין אלו, משופעים 

בסלבריטאים ועתירי תקציב? אבקש ממזכירות העירייה 

ומהאחראים במחלקת התרבות להעביר לידי המועצה לו"ז 
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העתידיים בשנת מפורט של כל התוכניות והאירועים 

התקציב הנוכחית, עלותם וכן המשתתפים בהם, וכן לבדוק 

עם מי נחתמו הסכמים וחוזי התקשרות כאלו ואחרים, 

 שאולי עוד ניתן להציל מעט מפרץ ההוללות הזו. "

 

 :תשובת ראש העיר 

מצורפים כתשובה, והיא  4.11האירועים עד סוף שנת  

  .מתוקצבת בתקציב ללא שינוי בשום שקל

 

 27.2.13 3102 -תכנית אירועים שנתית 

    

    מאי
 אירוע שעה יום  תאריך

טורניר כדורגל ספיישל   ה 5.2
 אולימפיק

 שבוע אהבה לסביבה  ו-א 2..2-5

 יום הנערה 17:30 א 5.5

 טקס יום הזיכרון לנספים מסודן  ד 8.5

 "ס"לכפ געגועים"  ו 10.5

 חג השומר הצעיר 20-22 ש 11.5

 אירוע לצעירים 11-17 ו 17.5
 בונים קהילה-טקס סיום ..:50 ה 2..5

 יום ספורט עממי בינלאומי  ד 29.5

 כדורגל בין שוטרים ובני נוער   טרם נקבע

 טקס אלכסנדרוני   טרם נקבע

 פאנל הורים עירוני   טרם נקבע

 טקס סיום שנת קבוצות מנהיגות   טרם נקבע
 עסוקה לנועריריד מלגות ות  אחה"צ 27.5

    

 כנס מגדר בחינוך    טרם נקבע

 ל"ג בעומר   טרם נקבע

 ל"ג בעומר   טרם נקבע

    יוני
 אירוע שעה יום  תאריך

 כנס מקהלות עירוני  ג 6.4

 ערב הוקרה למתנדבים  ד 2.4

 שבוע הספר העברי  ש-ד 5-15.6

 יב'-צים כתות י"מסיבת סיום מד  ה 4.4
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 ח'-צים"ום מדמסיבת סי  ה 4.4

ערב הוקרה למתנדבים ע"ש   ב 4..5
 גלר

 פרס הנוער העירוני-מסיבת סיום  ה 4..5

 מסיבת סיום חט"ב אלון 19-21 ה 13.6

 מסיבת סיום מרכז ישי צהריים ו 14.6
מסיבות סוף שנה בכל בתי  צ"אחה ו 15-31.6

 הנוער

 בר אילן -מסיבת סיום  19-21 א 16.6

 ת סיום שרתמסיב 19-21 א 16.6

 מסיבת סיום בר לב 19-21 ג 18.6
 מסיבת סיום גלריה+דיג'יים 19:30 ד 19.6

 מסיבת סיום שז"ר 19-21 ג 18.6

 מסיבת סיום גורדון 19-21 א 23.6

 מסיבת סיום גולדה 19-21 א 23.6

 מסיבת סיום סורקיס 19-21 ב 24.6

 מסיבת סיום רמז 19-21 ב 24.6

 יום אופירה נבוןמסיבת ס 19-21 ג 25.6

 מסיבת סיום סאלד 19-21 ד 26.6

 מסיבת סיום יצחק שדה 19-21 ד 26.6

 מסיבת סיום ברנר 19-21 ד 26.6

 מסיבת סיום אוסישקין 19-21 ה 27.6

 מסיבת סיום בן גוריון 19-21 ה 27.6

 מסיבת סיום ב"ס ירוק צהריים ו 28.6

 מסיבת סיום דמוקרטי 19-21 א 30.6
 פתיחת יולינוער+סטנדאפ לנוער 21-02 א 30.6

-במהלך יוני
 אוגוסט-יולי

 פעילות קיץ בבתי הנוער 50-56 

גמר טורניר ארצי בכדורגל    טרם נקבע
 ליוצאי דרום אמריקה

 ערב תנועה ומחול   טרם נקבע

 52-מרוץ גולני ה   טרם נקבע

 סיום ליגת כדורשת   טרם נקבע

 גמר באבארגל   טרם נקבע
 מרכז חינוך-מסיבת סיום   קבעטרם נ

 חב"ד-מסיבת סיום   טרם נקבע

 כצנלסון-מסיבת סיום   טרם נקבע

 שילה-מסיבת סיום   טרם נקבע

 הרצוג-מסיבת סיום   טרם נקבע

 מפתן-מסיבת סיום   טרם נקבע

 אורט שפירא-מסיבת סיום   טרם נקבע

 אולפנית הראל-מסיבת סיום   טרם נקבע

 עטרת חיים-יבת סיוםמס   טרם נקבע

 פסטיבל גן יחדיו   טרם נקבע
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    יולי
 אירוע שעה יום  תאריך

ה-א 1.7-25.7  יולינוער 21-02 

 פסטיבל ספורט עממי  ה 4.7

 מד"צים כיתות ט'-מסיבת סיום  ה 55.2

 ט' באב  ב 15.7

 רייב הנוער  ה 18.7

 עולי דרום אמריקה-טקס זכרון 18:30 ה 18.7

 י קיץ ספורטיבייםאירוע  ד 

במהלך 
 החודש

 קייטנות בתי הנוער והקהילה  

במהלך 
 החודש

 בתי נוער-פעילויות קיץ 50-56 

במהלך 
 החודש

 18:30-
19:30 

 שעת סיפור בגנים 

 גלילי-מסיבת סיום   טרם נקבע

 רבין-מסיבת סיום   טרם נקבע

-.5 ב טרם נקבע
55:.. 

 שירה בציבור-אירועי קיץ

 מוסיקה בספיר-אירועי קיץ  ג טרם נקבע

-.5 ד טרם נקבע
55:.. 

 סרטים בפארק-אירועי קיץ

-52 ה טרם נקבע
50:.. 

 לכל המשפחה-אירועי קיץ

-52 ה טרם נקבע
50:.. 

 לכל המשפחה-אירועי קיץ

 קונצרטים בכיכר 20:30 ג טרם נקבע

   טרם נקבע
-טורניר סיום בכדורגל לנוער

 משחק הוגן
 צ"יםסמינר מד   טרם נקבע

-במהלך יולי
   אוגוסט

אליפות קט רגל לנוער בבית 
 גיורא

-במהלך יולי
 אוגוסט

 טורניר ארצי בכדורשת  

-במהלך יולי
 אוגוסט

 פעילות טאי צ'י  

-במהלך יולי
 אוגוסט

 טורניר כדורגל  

-במהלך יולי
 אוגוסט

-סיורים ליליים ומבצעי אכיפה  
 סקייטרים ורעש

-במהלך יולי
 אוגוסט

 נות לילדי העובדיםקייט  

    אוגוסט
 אירוע שעה יום  תאריך

 יריד מלגות ותעסוקה .54-5  5.1

 אירוע "ים"   טרם נקבע
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-.5 ד טרם נקבע
55:.. 

 סרטים בפארק-אירועי קיץ

 מוסיקה בספיר-אירועי קיץ  ג טרם נקבע

-52 ה טרם נקבע
50:.. 

 לכל המשפחה-אירועי קיץ

 פסטיבל גן יחדיו   טרם נקבע

 יב'-סמינר מדצ"ים י'   טרם נקבע

    ספטמבר
 אירוע שעה יום  תאריך

 טריאתלון לילדים 7-12 ו 0..5

מוצאי  ה 26.9
 החג

 הקפות שניות

-הרמת כוסית לראש השנה .50-5 א טרם נקבע
 עובדי עירייה

 הרמות כוסית במועדוני קשישים   טרם נקבע

 סוכות בפארק   טרם נקבע

 ב לכל ילדמחש   טרם נקבע

פרויקט תיארון קהילתי עם נשים    טרם נקבע
 אתיופיות

    אוקטובר
 אירוע שעה יום  תאריך

 עצרת זיכרון ליצחק רבין  ב 14.10

 והדרת פני זקן   טרם נקבע

במהלך 
   נוב' -אוק'

פעילויות הצדעה לאוכלוסיה 
 המבוגרת

    נובמבר
 אירוע שעה יום  תאריך

ינלאומי למניעת אלימות היום הב  ה 51.55
 כלפי נשים

 הצבת חנוכיות ברחבי העיר   טרם נקבע

    

    דצמבר
 אירוע שעה יום  תאריך

 יום המקהלות הבינלאומי  א 1.55

 אירועי חנוכה   5-2.55

 פסטיבל חנוקט   טרם נקבע

   טרם נקבע
היום בינלאומי למאבק נגד 

 קשישים
 

 זו התשובה?  :אברהם שיינפיין
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 כן.  :צביקה צרפתי

 אני אענה על התשובה בקריאה, אני אחסוך לך,  :אברהם שיינפיין

 שאלה,  :צביקה צרפתי

 אחסוך לשאלה, אחסוך הרבה מאוד זמן.  :אברהם שיינפיין

 בשאילתות אתה יכול לשאול שאלת המשך.  :צביקה צרפתי

, בשאלת המשך אני שואל כמהאני אשאל שאלת המשך.  :אברהם שיינפיין

גולן. יש סכומים של   .15שאלתי במפורש, כמה עלה אייל 

וכן הלאה. ויש חוזים  ..2, והבמה עלתה ..1ושל  ..4ושל 

שחלק ראו חתומים וחלק לא, ולא קיבלתי תשובה כמה 

 עלה. זה שיש תקציב זה יפה מאוד, 

 נאמר גם בהתנדבות. אורן כהן:

 מי אמר בהתנדבות?  אל:-אתי גן

 סדר, אין בעיה. ב :אברהם שיינפיין

 ראש העיר. אורן כהן:

ולכן אני חושב שהשאלה היתה, זו תשובתך לא מספקת,  :אברהם שיינפיין

 השאלה שהיתה בעצם, 

 התשובה.  וז :צביקה צרפתי

רוצים  זה יפה זה התשובה, אבל אנשים -זה התשובה  :אברהם שיינפיין

 לדעת. 

 זו התשובה.  :צביקה צרפתי

 שנים לכפר סבא,  .11נו חברי מועצה, רוצים לדעת, יש אנח :אברהם שיינפיין

 זו התשובה.  :צביקה צרפתי

שנים לכפר סבא שחוגגים אותם כבר  .11, יש שנייה :אברהם שיינפיין

 שנתיים. אנחנו רוצים לדעת איזה חגיגות יש בהמשך, 

 תודה. זו התשובה. :צביקה צרפתי

 וכמה זה עולה לעיר. :אברהם שיינפיין
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קיבלת את כל לוח האירועים, תשווה אותם לתקציב  :רפתיצביקה צ

 העירוני שהצבעת בעדו, ותגיע למשוואה.

 תסלח לי, לא רשום בו לחלוטין כמה עולה כל דבר.  :אברהם שיינפיין

 לא, אבל יש תקציב. תודה רבה. שאילתא של גיא בן גל, :צביקה צרפתי

 ... תקציב, סליחה, התקציב,  אל:-אתי גן

 אתי, זו לא שאילתא שלך.  :פתיצביקה צר

 כתוב הוצאות אחרות,  אל:-אתי גן

שאילתא של גיא בן גל בנושא הפרטה והתייעלות בדרך  :צביקה צרפתי

 למצוינות. 

 ... אתה לא יכול, צביקה אתה לא יכול,  אל:-אתי גן

. אורן כהן: .  אנחנו ביקשנו.

 )מדברים ביחד( 

  לחברי מועצה. ש כתובהתבקשתם להגי ,שאילתא :אברהם שיינפיין

 שאילתא של גיא בן גל בנושא הפרטה.  :צביקה צרפתי

 לפני חודשיים,הגשתי השאילתא, צביקה את השאילתא  :אברהם שיינפיין

עיר שלמה מתבוננת עלינו ומחכים לשמוע מה המספרים  אורן כהן:

 ואתם מסתירים את זה, למה? 

הזאת הוגשה לפני  השאילתאלפני חודשיים, אורן,  :אברהם שיינפיין

 חודשיים,

 שאילתא של גיא בן גל בנושא הפרטה והתייעלות,  :צביקה צרפתי

 יבקשו להביא ניירות שנוכל ללמוד.  :אברהם שיינפיין

גל,  :צביקה צרפתי  שאילתא של גיא בן 

.  :אברהם שיינפיין  זכותנו. זכותנו
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    , הוגשה הפרטה והתייעלות בדרך למצויינותשאילתא של גיא בן גל  ד7

 806736137 -ב 

 

הפרטה והתייעלות בדרך למצוינות בשירות  –חזון כלכלי " 

לתושב: מלבד אגפי החינוך והגבייה, תבוצע בטווח הארוך 

וייוצרו בכך סטנדרטים  הפרטה של כל האגפים בעירייה 

חדשים של שירות, יעילות, ומקצועיות. מדובר בתהליך 

ות שקיימות בהן מתמשך, שעד להשלמתו יאוחדו מחלק

כפילויות ושניתן להפיק על ידי איחודן חיסכון ושירות טוב 

לתושב. יאוחדו מערכות הגביה של מפעל המים והעירייה, 

תגבנה יחד לטובת חיסכון עצום במשאבי כוח אדם 

ואדנמיניסטרציה. יוחזר השוויון באכיפת הגביה ותועמק 

סים גביה בקרב קבוצות שלמות, שכיום אינן משלמות מי

 וזוכות מהעירייה לויתורים ועצימת עין"

מתוך חוברת קמפיין הבחירות של יהודה בן חמו לראשות  

 (.1)עמוד  1..4העיר בשנת 

 :לאור האמור לעיל רצוני לשאול 

במהלך שנות כהונתו של יהודה בן חמו כראש עיר אילו  . 1

 אגפים בעירייה הופרטו?

חמו כראש עיר במהלך  שנות כהונתו של יהודה  בן  . 4

 אילו מחלקות עירוניות אוחדו?

מדוע במקום לאחר את מערכות הגביה של מפעל המים  . 1

והעירייה הוקם למעשה תאגיד המים "פלגי השרון" 

באופן שרק הוסיף משאבי כוח אדם ואדמיניסטרציה 

 בדיוק בניגוד להבטחת הבחירות?

 באיזה גובה הועמקה הגבייה בעשור האחרון? . 2
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לו קבוצות שלא שילמה לפני עידן בן חמו כראש עיר אי . 5

 מיסים וזכו לכאורה לויתורים משלמות כיום?

לאור ההתחייבות למדיניות של שוויון אכיפתי והעדר  . 6

עצימת עין מה היקף החובות של עובדי עירייה )כגון 

( כנגד העירייה לשנים  , .4.1ארנונה, היטלי פיתוח וכד'

4.11 ,4.14 "? 

 

 :ראש העירתשובת 

 והם העירוני הפיקוח יחידת עם אוחדה החניה רשות. 1

 .(שוהר+ כלכלית חברה) הופרטו

 .והאשפה  הגיזום מנופי שירותי הופרטו הרכב במחלקת

אני ביקשתי לפני חודשיים לבקש גברתי היועצת המשפטית,  :אברהם שיינפיין

ניירות שנוכל לדעת כמה סכומים מוציאים ואיזה אירועים 

זכותנו בתור נציגי ציבור, סלח לי, זכותנו בתור נציגי יש. 

 ציבור לדעת על מה מדובר.  

 ",הופרטו הרכב במחלקת" צביקה צרפתי:

אם  ... על האירועים, אם זה היה, שלי עם כל הכבוד, אל:-אתי גן

הנושא היה מגיע לפי מינהל תקין, היה מגיע לוועדת 

 השאלות, הכספים ואחר כך למועצה, אז כנראה שחלק מ

 אתי, היו ישיבות תקציב, את כל השאלות אפשר לשאול,  :צביקה צרפתי

 צביקה, אני אמרתי לך כבר פעם אחת,  אל:-אתי גן

 יש שאילתא, אתה לא עונה. לא, סליחה,  :לוי אהוד יובל

אני לא מבינה למה אני צריכה להרים את קולי. אמרתי לך  אל:-אתי גן

 בתקציב כתוב כללי, 

 לא עונים. אבל אתם לא עונים.  :אורן כהן

הוצאות שונות, הוצאות אחרות, קבלנים כללים. חבר'ה,  אל:-אתי גן
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 4.14אתם מסתירים, וגם החוזה שנחתם כבר בספטמבר 

 הוסתר מחברי המועצה, 

 תודה. רשות החנייה אוחדה עם יחידות, אתי,  :צביקה צרפתי

לא יכול, זה לא שני ולכן באות כל השאלות. לא, אבל אתה  אל:-אתי גן

 גרוש, 

.  :צביקה צרפתי  אתי, את מפריעה לי

. אל:-אתי גן . . גולן מול   רק החוזה עם אייל 

 אתי, את מפריעה לי בנוהל הישיבה.  :צביקה צרפתי

 שקל. רק החוזה.  ...,..2היה  אל:-אתי גן

 . רשות החנייה אוחדה", 1טוב. " :צביקה צרפתי

 ל זה. אתם לא יכולים לזלזל בנו ככה. אז רוצים תשובות ע אל:-אתי גן

+ כלכלית חברה) הופרטו והם העירוני הפיקוח יחידת עם" צביקה צרפתי:

 " .(שוהר

 את מפריעה לו לא לענות.  אורן כהן:

 "במחלקת הרכב הופרטו שירותי מנופי גיזום ואשפה". :צביקה צרפתי

,  אל:-אתי גן  לא, תגיד 'נתנו לו"ז'

 :ובת ראש העירהמשך תש צביקה צרפתי:

 .לקבלנים גינון שירותי הופרטו הגינון במחלקת"

 .ס.נ. ת לאגף אוחדו וספורט נוער, תרבות מחלקות . 4

 ומנהל אירועים מנהל העירוני הפארק מנהל תפקידי

 .אוחדו הקליטה תחום

 .השרון פלגי לתאגיד עברו ביוב ומחלקת טיהור מכון

 פעילות תא שאיחד( ופנאי לתרבות חברה) תאגיד הוקם

  .המוסיקה קרן פעילות עם העירוני הקונסרבטוריון

העירייה הייתה מודעת לעניין ובקשה אישור חריג . 1

הממונה ממנהל רשות המים להשאיר את מערך הגבייה 
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וזאת על מנת לחסוך  ,של מפעל המים והתאגיד מאוחד

בעלויות ולשמור על יעילות תפעולית. כמו כן, יש לזכור 

 והחלטה בעניין קיום ,מתוך חוק שהתאגיד הוקם

 תאגיד מים אינה רק בידנו.

 4.14אחוז הגביה בשנת  1..4גביה בשנת  36.1% –מ  . 2

. בנוסף העירייה מצליחה להגיע למיצוי 12.5% –הגיע ל 

הגביה של שנת מס שהסתיימה, זאת תוך שנתיים 

 שנים לפני עשור. 5מחלוף שנת המס לעומת 

צות, אנו לא מתייגים את אין איפיון לפי קבו . 5

אוכלוסיית העיר. מדובר רק על אחוז גביה. פועלים רק 

 עפ"י החוק לגביה מלאה ושיוויונית.

ככלל, עובדי העירייה החייבים מטופלים ונאכפים  . 6

 ומדווחים למשרד הפנים מידי שנה בדוחות הכספיים.

 אלש"ח. 5.4  – .4.1שנת 

 אלש"ח. 155  – 4.11שנת 

 ."טרם נערכו מאזנים – 4.14שנת 

 איזה שאילתא קראת עכשיו? :לוי אהוד יובל

גל. :צביקה צרפתי  גיא בן 

אני הגשתי שתי שאלות. השאילתא שאלת ההמשך שלי,  :גיא בן גל

היתה אמורה להיענות בישיבה  13הראשונה בנושא תמ"א 

הקודמת, דחיתם את הדיון בה, הגשתי שתיים נוספות, לא 

 וספת שלי? אחת. איפה השאילתא הנ

 קודם כל זאת. תתייחס לזאת.  יהודה בן חמו:

 זאת שאלת ההמשך שלי, איפה השאילתא.  :גיא בן גל

  אה, זהו? יהודה בן חמו:

 נשמטה משום מה מסדר היום. כן.  :גיא בן גל
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 כנראה שלא הספיקו לענות.  :צביקה צרפתי

 באיזה נושא?  יהודה בן חמו:

 ,  13בנושא תמ"א  :גיא בן גל

אז יכול להיות שהיא נדחתה לישיבה הבאה, לא הספיקו  :צביקה צרפתי

 לענות. 

 מה הנושא אבל?  יהודה בן חמו:

 ... מודיעים אבל? עוד אחת מהבטחות הבחירות שלך.  :גיא בן גל

 אז כנראה שזה נדחה לישיבות הבאות.  :צביקה צרפתי

 ,בחירות כל כך הרבה הבטחות :גיא בן גל

 י מבין שאם אין לך שאלת המשך, אני מבין ש...אנ יהודה בן חמו:

 אני מסתפק בתשובה. :גיא בן גל

 אז אני אוסיף, חיכיתי שתשאל,  אה, אתה מסתפק? יהודה בן חמו:

 אבל אני לא מבין למה השנייה לא,  :גיא בן גל

אני אענה תשובת המשך ללא שאלה שלך. גם את ההבטחות  יהודה בן חמו:

 שהבטחת לא קיימת. שלך קיימתי. כי כל מה 

.  :גיא בן גל . . 

  מה הבטחת? יהודה בן חמו:

  ואיפה בכל זאת התשובה לשאלה שלי? :גיא בן גל

 הנה זה מתחיל הפופוליזם.  אל:-אתי גן

 טוב, תודה.  :צביקה צרפתי

 זה ביני לבינך אבל.  יהודה בן חמו:

 אתה יכול להגיד לא הגבתי, סליחה אין תשובה.  :גיא בן גל

 יש לך עוד שאילתא פה.  :ארמוניאשל 

 איפה היא? היא לא בסדר היום. :גיא בן גל

 של הבטחות בחירות.  :אשל ארמוני

 כן, איפה היא? היא לא מופיעה בסדר היום.  :גיא בן גל
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 זה אורן, זה לא הוא.  :איציק יואל

 יכול להיות שהיא נדחתה.  :צביקה צרפתי

וגיא,  אורן כהן:  אבל את גיא השביתו.אנחנו התחלקנו, אני 

גיא, בישיבה הקודמת הבטיחו לי תשובות ועד היום לא  :לוי אהוד יובל

 ראינו אותם. 

 זה מחמיא לי שלוקח חודשיים לענות על שאילתות שלי.  :גיא בן גל

 

 שאילתא של אורן כהן בנושא הבטחת הבחירות.  :צביקה צרפתי

 .על פילבסקיתשובות בישיבה הקודמת המנכ"ל הבטיח לנו  :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

כי לא כתוב לנו איזה שאילתות אתם עונים. כתוב בסדר  :גיא בן גל

 היום שאילתות. אני לא יכול לנחש. 

 כנראה שזה נדחה.  :צביקה צרפתי

 ישיבה הבאה.  יהודה בן חמו:

 

  , הוגשה של יהודה בן חמו הבטחת בחירותבנושא אורן שאילתא של  ה7

 806736137-ב

 

מתוך חוברת קמפיין הבחירות של יהודה בן חמו לראשות " 

 . 1..4העיר בשנת 

נעניק הנחה משמעותית בארנונה לסטודנטים צעירים   -

תושבי העיר, ובכך נשאיר בכפר סבא בכל שנה מאות 

ונודד  צעירים, שרובם הגדול עוזב בדרך כלל את העיר 

 ליישובים אחרים, גם בשל יוקר הדיור בעירנו".

נפתור את מצוקת הדיור של זוגות צעירים בעיר,  -

באמצעות חיוב קבלנים להקצות בתכניות הבניה שלהם 
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דירות קטנות וזולות יותר עבור אותם זוגות. נתנה מתן 

ונוודא ביצועם. התוצאה שתושג  אישורי בניה בכך 

תבטיח מגורים אינטגרליים של בני מעמדות כלכליים 

ות בעלות אופי ודימויים שונים ותמנע היווצרות שכונ

  נמוכים".

 :לאור האמור לעיל רצוני לשאול

שנות כהונה כראש עיר לא קודמה  .1מדוע לאחר  .1

הבטחת הבחירות להענקת הנחה בארנונה לסטודנטים 

 תושבי העיר? 

מדוע מעולם לא הוגשה בקשה למשרד הפנים להוספת  .4

 סיווג הנחה בארנונה לסטודנטים תושבי העיר?

לא קודמו תכניות לקידום מגורי מעונות  מדוע מעולם .1

 ייעודיים עבור סטודנטים בעיר ?

למעט פרויקט האוניברסיטה. כמה דירות קטנות  .2

וזולות הוקמו ואוכלסו  עבור זוגות צעירים בכפר סבא 

?  הגדר בצורה כמותית למה התכוונת 1..4מאז שנת 

וזולות".  כשכתבת "קטנות 

אחת מאז שנת האם ניתן להצביע על תוכנית בניה  .5

, בה חויבו קבלנים בכפר סבא להקצות בתוכניות 1..4

הבניה שלהם דירות קטנות ואשר בכך הותנו מתן 

 אישורי הבניה ?

האם ראש העיר שינה את עמדתו בנוגע לנחיצות בבניית  .6

 דירות קטנות ומדוע?"

 :תשובת ראש העיר 

מרשויות  מונעותתקנות ההסדרים במשק המדינה ". 1

על מתן הנחות או  לטה באופן עצמאי החמקומיות 
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הפחתות בארנונה והסמיכו את השרים לקבוע בתקנות 

 את התנאים והכללים למתן הנחות ושיעורן המרבי. 

לאור ההרכב החדש בכנסת, נוצר חלון הזדמנויות חדש,  . 4

ובכוונת העירייה לפעול על מנת לנסות ולהוביל שינוי 

לסטודנטים  חקיקה שתאפשר הפחתת תשלומי ארנונה

 תושבי העיר.

עד היום בניית מעונות נעשתה רק בקרקעות של . 1

המוסדות להשכלה גבוהה עצמם, ע"י המוסדות )או 

בליווי המוסד לטובת סטודנטים של אותו מוסד( 

 ובתמיכת המועצה להשכלה גבוהה.

לא נבנו מעונות לסטודנטים שלא כחלק מפרוייקט כולל 

 של מוסד להשכלה גבוהה.

מהלך של בניית  מקדמת עיריית כפר סבא ת, עם זא

מעונות בעיר ללא תלות במוסד להשכלה גבוהה זה או 

אחר אלא לאוכלוסיית הסטודנטים לאור העובדה 

עיר נגישה מאד מבחינת תחבורה ציבורית למוסדות הש

 . במקומות שונים בארץ להשכלה גבוהה

הבחינה הנעשית היום מלווה בייעוץ כלכלי, נבחנת מול 

גודת הסטודנטים, משרד האוצר, יזמים וכו' על מנת א

מדובר על שני  שניתן יהיה לקדם פרוייקט בר מימוש.

פרוייקטים קונקרטיים מול יזמים ואנו תקוה שבמהלך 

 החודשים הקרובים תהיה התקדמות בנושא.

אושרו מספר תוכניות בניין עיר  1..4מאז שנת 

ת. עיקר הכוללות הנחיות לבניית יחידות דיור קטנו

יחה"ד כלולות בתכניות בניין העיר של השכונות 

מכלל  %.1הירוקות. בכל מגרש בתחום תכניות אלה 
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מ"ר  35 –יחה"ד צריכים להיות בגודל של לא יותר מ 

 שטח עיקרי כל אחת.

( נקבע שתבננה .3במספר מגרשים בשכונה הירוקה )כס/

מ"ר ברוטו.   61יח"ד קטנות בשטח של עד  ..2 –כ 

ות דיור אלה ניתן לייעד אף למעונות סטודנטים יחיד

 ע"פ החלטת בעלי הקרקע.

 -1 –בנוסף, ברשימה ארוכה של  תכניות שאושרו ב 

השנים האחרונות נקבע היקף מסויים של יחידות דיור 

קטנות כגון בתוכנית רח' הרעות , נקבע ששליש 

 חדרים.  1מיחידות הדיור יהוו יחידות של 

קודמים מספר  פרוייקטים של בשנתיים האחרונות מ

חדרים  1אשר חלקם מציעים יח"ד קטנות של  13תמ"א 

 מבנה הקיים.הע"פ 

 ".. לא6

 

וניקיונה של  :גיא בן גל השאילתא היתה אגב, "סטנדרטים בטיפוחה 

העיר". אולי כי יש פה גינות כלבים היום לא רציתם לדון 

 בזה. 

 לא שייך.  :צביקה צרפתי

הוא  4ברשותך הערה אחת, אם מה שכתוב בסעיף  אני רוצה אורן כהן:

למתן הנחה  שסטודנטים יקבלו או שתפעלו ,נכון

לסטודנטים בעיר, אז אדוני ראש העיר אני מבקש לברך 

 . אותך על כך

בהקשר של שאלת ההמשך, אני מבקש לשאול, לי באופן  

אישי אין פקפוק ואין בעיית אמון עם מה שכתבת באותה 

כל זאת ביקשו ממני מספר אנשים לשאול חוברת ידועה. וב
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שאמרת אותה, שאתה אדוני ראש האם הבטחת הבחירות 

קדנציות, היא הבטחה שאתה מתכוון  4-העיר תרוץ רק ל

 לממש אותה?

 זה שייך לשאילתא?  :צביקה צרפתי

 אני רוצה לשאול שאלת המשך.  אורן כהן:

 ם שלישית. נכון, יהודה? לא הכרזת רשמית שאתה רץ פע :גיא בן גל

אני שמח מאוד שהנושא של הבטחת הבחירות מעסיק את  יהודה בן חמו:

חברי המועצה, גם את אורן, גם את גיא ואני מניח עוד 

מאוד שמח שבמסגרת ההבטחות -אני מאודרבים ואחרים. 

בתכניות העבודה שהצגתי בפני הבוחרים שלי ותושבי העיר, 

ייבנו, ואף ממה שהתח %.3, %.1-הצלחנו ליישם יותר מ

 הוספנו למה שנכתב. 

חלק מהאנשים מהאופוזיציה היו גם שותפים בתחילת  

הדרך. אלא מה, שלא רצינו להכניס אותם לרשימת מעוף, 

 אז היום הם נמצאים בצד השני. 

אז  ,חזקים... אתה יודע שבמספרים אתה לא מקבל אצלנו  אורן כהן:

 . %.1אל תלך איתי על 

רן, גם אם אני אתמודד וגם אם אני לא אתמודד, ולכן או יהודה בן חמו:

אני מניח שאתה הולך להתמודד והתוצאה שאתה תביא, 

 תושבי כפר סבא ידעו להעריך את העבודה שלך ושל כולם. 

 בדיוק. אבל אתה, גם אתה,  אורן כהן:

 תודה.  :צביקה צרפתי

אני הודעתי שאני מתמודד, אבל אני שאלתי אותך, אתה לא  אורן כהן:

 ענית.
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7 "חוסר עניין לציבור" שהביא  בנושאאהוד יובל לוי שאילתא של  ו

     , הוגשה לביטול אלפי דוחות יכול לכלול "חנינה"לנכה עם תו נכה

 176716137-ב

 

שנתי כי  מבקר העירייה היוצא העיד במימצאיו בדו"ח" 

אלפי דוחות חניה בוטלו ע''י התובע העירוני של עיריית כפר 

 סבא. 

ה אחרי שנה אני שואל את אותן שאלות בעניין מיליוני שנ 

השקלים שמוטלים כקנסות חניה על תושבי העיר ועל הנכים 

 בפרט.

השנה הצטרפו גם "נפגעי המצלמות" שעצרו לרגע, ישבו  

בריכבם הדולק ולמרות זאת ניקנסו, וחמור מכל, גם נכים 

גלגלים על המדרכה לפי הסדר מקובל  4שרכביהם עמדו עם 

 ובכל זאת נקנסו.  

בעבר ענתה העירייה לכתבת אירית מארק כי העילה לביטול  

אלפי דוחות החניה לתושבים לא ידועים בכלל כי העילה 

היא  "חוסר עניין לציבור" או עקב כך שלא התקיימה בכלל 

 "עבירה". 

 :שאלותי 

 מה חלקן של המצלמות ב"ייצור" קנסות מאז הפעלתן?   .1

         שהושתו באמצעות המצלמות  מה מספר הקנסות 

? ? באיזה סכומים ? מהם 4.11? ב 4.14ב 

?   הרחובות עשרים  ה"מכניסים" ביותר ממצלמות 

האם למפעילי המצלמות יש חלק בקנסות שניתנים דרך  . 4

 המצלמות? 
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מי מפעיל את המצלמות בפועל ומי מחליט להטיל קנס  .1

 לפי מידע שהגיע מהמצלמות?

יין לציבור בקניסת נכים וכמה כסף ניגבה מה הענ .2

 ? 4.14לקופת העירייה נטו מנכים בשנת 

מה התועלת לקהילה באי ביטול קנסות שקיבלו ? כמה  .5

  כסף התקבל מההוצאה לפועל שנשלחת לבתיהם?

מה הקריטריונים שמחייבים אכיפה נגד נכים ? כיצד  .6

 מפעיל המצלמות מבחין בין רכב נכה לרכב רגיל?

מהגבייה בפועל לא הגיע כלל   14%לפי מידע בעבר כ  .1

 לקופת העירייה. 

כמה כסף סך הכל בשקלים וכמה באחוזים מכלל  

 הקנסות אכן התקבלו כהכנסות בפועל בקופת העירייה? 

, 3..4)נא פרט לכל שנה בקדנציה הנוכחית בניפרד,  

4..1 ,4.1. ,4.11 ,4.14  ) 

 הרחובות בעיר? מהו פרוט הקנסות בפועל לפי  .3

 4.11, 4.14)נא פרט בשקלים סך הכל בניפרד לשנים  

קנסות שהושתו בעשרים הרחובות ה"מכניסים 

 .  ביותר"(

מה חלקן של החברות המטפלות בגבייה "בדרך"  .1

   לעירייה?

?  -מתוכו       כמה שכרה של חברת שוהר ? כמה בונוסים 

מאיזה סכום היא זכאית לבונוס? כמה חלקה של 

 החברה הכלכלית ובגין איזה שרות ? 

האם במקום להעשיר את החברה הפרטית בבונוסים של . .1

מיליוני שקלים ניתן להעביר את הגביה למרכז לגביית 

ובעלויות  קנסות הממשלתי הפועל כדין וביעילות
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 "??? נמוכות ממה שנמסר למועצה עד כה 

 

 :תשובת ראש העיר 

דוחות  3,122ם נרשמו עד היו 1/14./15 –. מתאריך ה 1

 ₪. .4,115,15מצלמה בסכום כולל של 

 .מפעילי המצלמות הם פקחי החנייה . 4

בפועל הם הפקחים,   מפעילי המצלמות .1

, מצלמים העבירה ומנפיקים  מהעבירה שמתרשמים

 . הדוח

לעניין דוחות שהושתו   נתונים חתך  לא ניתן להמציא .2

 רק לרכבי נכים.

, דוחות הינה של התובע העירוניהסמכות לביטול . 5

שלא  פי שיקול דעתו. דוח לעו בהתאם להוראות הדין

משולם במועדו צובר ריבית פיגורים וננקטות פעולות 

שוהר בשם  מטעם  שליחת גובה לרבות ,לצרכי גבייה

 . החייב לכתובת עיריית כפ"ס

נכים אמורים לחנות בהתאם לחוק חנייה לנכים )בחוק  . 6

.ורים והקלותמוגדרים איס ) 

 לערגיל בין רכב מפעיל המצלמות מבחין בין רכב נכה ל   

 פי לוחית הרישוי ותוכנת המסופון.

המוזכר בפנייה, ומכל מידע מהו מקורו של ה לא ברור . 1

 . מקום, מדובר בנתון שגוי

רוב האכיפה מתמקדת באזורים בהם חניות אסורות   3

ים בהם כך שהרחובות העיקרי-יוצרות מפגע ממשי 

, בנתיבי כניסה  מבוצעת האכיפה הינם במרכז העיר 

 לעיר ובאזה"ת. 
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 ..3,151,1של  כוללהושתו קנסות בסכום  4.14בשנת 

 קרן₪ 

₪  .4,212,15בסכום מקור של   הושתו דוחות 4.11שנת 

  קרן

 חלקן של החברות הינו: . 1

מסך כל הגביה וזאת ללא  %.6א: העירייה מקבלת 

 שום הוצאות.

ונושאת  %.2חברת שוהר מקבלת  ב:  מכלל ההכנסות, 

בכל ההוצאות כולל שכר פקחים, רכבים, דלק, 

 שכ"ע לפקחים, הוצאות גביה, מנהליות וכו'.

 נה לבין העירייהעל פי החוזה המשולש שנחתם בי ג: 

מספקת שירותי החברה הכלכלית  ,שוהר וחברת

לרבות ניהול תחום החניה על כל המשתמע מכך, 

התקנת ניהול צוות הפקחים, החניונים, אחריות ו

, הנהלת  שילוט, תקינות אמצעי הגבייה )המדחנים(

פיקוח ובקרה על חברת , חשבונות, שירותי משרד

". בגין שירותים אלו זכאית החברה "שוהר

החל מן השקל  1.45%הכלכלית לעמלה בשיעור 

 1מש"ח. מעל סכום של  1הראשון ועד לסכום של 

 .עולהמש"ח אחוז התקורה 

 שוהר אינה מקבלת בונוסים. ד: 

 . כפי שצויין שוהר אינה מקבלת בונוסים..1

החברה אינה מכירה את המרכז לגביית קנסות, אגרות 

והוצאות הוקם על פי חוק, לשם גביית קנסות, אגרות 

והוצאות המשולמים לאוצר המדינה. המרכז אינו 
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מוסמך בחוק לטפל בגביית קנסות המשולמים לקופת 

 ."שויות המקומיותהר

שאלת ההמשך, כיוון שהכל משוכלל רק קשה להבין פה כמה  :לוי אהוד יובל

בעבר הופיע בדו"חות הולך לנכים והכל כל כך יפה, 

לא מגיע לעירייה, ואת זה  14%-הביקורת שרוב התשלום כ

 אישר אפילו סגן ראש העיר מר מילר. 

 מי ש... את הפרוטוקול.  :עמירם מילר

אני אביא. מ כיוון שכך, נשארה שאלה מה התועלת בכל  :לוי אהוד יובל

נועדו לאבטחה והפכו  התהליך הזה של מצלמות, ואם הם 

להיות עניין של כספים, במיוחד שהנהלת העיר התחייבה 

שהמצלמות לא ישמשו לקנסות בתקופה הקרובה. אז אם 

כבוד סגן ראש העיר או מי מטעמו יואיל לענות לנו, אם 

או לא התחייבתם להפסיק את הקנסות דרך התחייבתם 

 המצלמות. 

  אני לא מכיר התחייבויות כאלה. :צביקה צרפתי

זאת אומרת שנכון להיום אין התחייבות להפסיק את  :לוי אהוד יובל

 הקנסות במצלמות? 

  אשל? :צביקה צרפתי

אני ברשותך, אתה יכול לחייך, גם את ההתחייבות שלך  :לוי אהוד יובל

ו את התשובות על השאילתא על פילבסקי בפעם להביא לנ

הקודמת התחייבת, לא קיימת. אני עכשיו שואל. התחייבת, 

לא התחייבת להפסיק את הקנסות מהמצלמות מאזור 

יש התחייבות כזאת? אין התחייבות כזאת  ?מסוים או בכלל

באזור מסוים או בכלל אין התחייבות כזאת, וכל מה 

 שהמצלמה קולטת תטיל קנסות?

לגבי המצלמות שמורכבות בצומת של ויצמן, סוקולוב  :אשל ארמוני
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יופעלו  וכצנלסון, אז אני אמרתי שבשלב הראשון המצלמות 

יופעלו בציר של ויצמן. -רק בציר צפון  דרום ועוד לא 

זאת אומרת, אתה קובע קנסות על סמך המצלמות בכל  :לוי אהוד יובל

 עם המצלמות? העיר

ל :אשל ארמוני א בכל העיר. תראו, צריך להבין, המצלמות האלה לא, זה 

, מצלמות הותקנו גם בששת שהם דרך אגב לא רק בויצמן

הימים, הם מצלמות שעושות עבודה מאוד טובה. הם ניקו 

לנו צירים שהיו מאוד בעייתיים ושיצרו מפגעי בטיחות 

עם שיקול דעת כשם חמורים, ובסופו של דבר הם עובדים 

ח מסתכל דרך המצלמה והוא קובע שפקח עובד, אלא שפק

 עפ"י זמנים ועפ"י אופי העבירה האם לתת קנס או לא. 

צריך להגיד, שלגבי ששת הימים זה אפשר לנו לנקות את  

הכניסה, והכניסה לעיר היום הרבה יותר נוחה. כנ"ל גם 

בצומת של ויצמן, שיש הרבה מאוד בעיות באזור הצפוני, 

וכו'. ובשלב הזה פורקות ועל תלונות על משאיות  מוניות 

מכיוון שצריך לעשות את הכניסה, טוב שאתה מקשיב 

 לתשובה שלי. 

אני רק מפנה, לא, אני מקשיב לך ואני אשמח להמשיך לכל  :לוי אהוד יובל

 מילה שתמשיך אני אשמח. 

-ן המצלמות האלה הופעלו צפוןבשלב הראשובכל אופן,  :אשל ארמוני

הכוונה בהמשך גם להציב  מזרח.-דרום, ולא הופעלו מערב

  מצלמות נוספות. 

 לצרכי קנסות?  :לוי אהוד יובל

 ברור.  :שמעון פרץ

 תודה.  :צביקה צרפתי

 השאלה אם זה לצרכי קנסות?  :לוי אהוד יובל
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 תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר היום.   :צביקה צרפתי

ב :איציק יואל  -לגרום לאנשים לא לחנות 

 אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר היום, תודה.  :יצביקה צרפת

האם לצרכי אכיפת קנסות? אני לא שומע. חברי הקואליציה  :לוי אהוד יובל

 מפריעים. 

.  :עמירם מילר .  לצרכי ניקוי רחובות.

 אני עובר לסעיף הבא על סדר היום.  :צביקה צרפתי

 הביטחון והבטיחות.  :אשל ארמוני

 

צה לדון בנושא צפיפות בכיתות בתי הספר בקשת שבעה חברי מוע 37

 בעיר7

 

אני עובר לסעיף הבא לסדר היום. הבנו כבר שאתה רוצה  :צביקה צרפתי

 1עיר ללא אכיפה. אני עובר לסעיף הבא, הוגשה בקשה של 

לקיים דיון על נושא צפיפות בכיתות בתי חברי מועצה 

 דקות.  5 -הספר. לכל דובר, מי שרוצה לדבר 

 ירצו לדבר.  1-אני מראש מודיע שכל ה :גיא בן גל

 . 1כרגע אין פה  :צביקה צרפתי

 מאלה הנוכחים.  :גיא בן גל

ל :צביקה צרפתי  דקות, אני מבקש לשמור על נוהל.  5-כל דובר זכאי 

בתנאי שחברי הקואליציה יפסיקו להפריע, אי אפשר  :לוי אהוד יובל

 להתגבר על הקול שלהם. 

 תה מפריע עכשיו. בינתיים א :צביקה צרפתי

 צביקה, רק תגיד לי מתי אני מתחיל.  :גיא בן גל

 בבקשה, גיא מתחיל.  :צביקה צרפתי

ולהנהלת עיר יש אינטרס לדון  לקואליציהמטבע הדברים  :גיא בן גל
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נגדי בנושאים  שמאירים אותה באור חיובי, ועל אותו משקל 

לאופוזיציה יש מן הסתם את האינטרס להאיר נושאים שלא 

 מציגים בהכרח תמיד את העיר באור חיובי. 

אני מקדים ואומר את המשפט הזה משום שנראה שהנהלת  

העיר השתמשה בכל אמצעי אפשרי להביא לדחיית הדיון. 

אני מתחיל בעניין הפרוצדוראלי, בלי המהות עוד. הגשנו   

למרץ בקשה שמוקנית לנו עפ"י פקודת העיריות,  11-ב

צה, ועפ"י הפקודה הייתם אמורים אנחנו שליש מחברי המוע

 לקיים ישיבה תוך שבועיים.

ניצלתם זכות שמוקנית לכם לצרף את זה כנושא ראשון,  

במידה והישיבה מתקיימת תוך שבועיים. הישיבה לא 

היא מתקיימת למעלה מחודש מתקיימת תוך שבועיים, 

לאחר מכן. מה גם שהישיבה הזו גם היתה אמורה להתקיים 

בלי שניתן לנו ההסבר המעשי, אלא שיש משהו לפני שבוע, ו

דחוף שמנע מראש העיר ומסגן ראש העיר להגיע לכאן שבוע 

 שעבר, הדיון לא התקיים.

אז באיחור של חודש אנחנו דנים בעצם בנושא שאנחנו  

נשענו עליו, וזה הצפיפות בכיתות של בתי הספר בכפר סבא, 

שעבר,  במרץ, בתחילת חודש 6-בעקבות כתבה שפורסמה ב

בעיתון דה מרקר, שבאמת עשתה סקירה מאוד מקיפה של 

 הצפיפות של בתי הספר בכל הערים בארץ.נתוני 

והנתונים הלא מחמיאים, מה לעשות, שמיוחסים לעיר כפר  

סבא, ואני לא אומר אותם כדברי פרשנות אלא אני אומר 

נעשה פרמטר של  אותם כפי שהופיעו בנתונים, הם כאלה:

ים בממוצע בכיתה בחינוך בממלכתי, כמות כמות התלמיד

דתי, ואחוז הכיתות מכלל -התלמידים בממוצע בממלכתי
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הכיתות באותה עיר שנחשבות לכיתות צפופות. כלומר, 

 15כיתות צפופות לפי הגדרת הסקר הן כיתות מעל 

 תלמידים.

דתי כיתות -הנתונים בכפר סבא מלמדים שבממלכתי 

מלכתי האחוז הגבוה במ תלמידים. 43בממוצע יש בהם 

תלמידים בכיתה, ואחוז הכיתות  6..1ביותר בארץ 

תלמידים  15-שנחשבות לצפופות, כיתות שיש בהן יותר מ

מכלל הכיתות בעיר. כלומר, שליש מהכיתות בעיר  11%הן 

 בכפר סבא הן כיתות שמוגדרות ככיתות צפופות.

 שוב, אלה לא נתונים שלי, אלה נתונים של סקר דה מרקר. 

כדי להיות הוגנים, זה נשמע הרי מאוד רע שאנחנו הכי  

צפופים בארץ, אבל השאלה גם אם אנחנו הכי צפופים ביחס 

למי. כל מי שקצת מכיר את הנושא של צפיפות בכיתות, 

יודע שגם הממשלה נדרשה לעניין בהחלטות ממשלה. וכמו 

 שהממשלה הרבה פעמים יודעת לעשות, היא יודעת להחליט. 

גיע הקטע של התקצוב, הדברים מגיעים קצת יותר אבל כשמ 

לאט. ובמסגרת איזשהו עיקרון של תעדוף, במידה מסוימת 

של צדק ומתוך רציונאל שהמדינה לא יכולה באקט מהיר 

להביא לירידה  שנים 5אחד, לא של שנה וגם לא של 

דרמתית של הצפיפויות בכל בתי הספר בכל הערים בארץ, 

אקונומי שנותן עדיפות לישובים היא קבעה תעדוף סוציו 

בעלי מעמד סוציו אקונומי נמוך יותר על פני כאלה מעמד 

 סוציו אקונומי גבוה. 

אני לא אבוא ולכן מה שאני לא אעשה בעקבות הדבר הזה,  

ואשווה את רמת הצפיפות בכפר סבא לזו שיש נניח ביקנעם, 

או לזו שיש נניח באופקים או בשדרות, או בעיירות פיתוח 
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שהעשירון הכלכלי חברתי שלהם נמוך משמעותית מזה של 

כפר סבא. מה שאני כן יכול לעשות, ואגב ערים אלה זכו 

למידה מסוימת של תקצוב. לא מיליארדים, אבל זכו לכמה 

וכמה מיליוני שקלים במסגרת מאבק ארצי או משימה 

 ארצית להקטנת נטל הצפיפות של כיתות.

של כפר סבא לערים צפיפות אני כן יכול להשוות את רמת ה 

בשרון. והמצב שלנו לעומת למשל הרצליה, נתניה, רמת 

השרון ורעננה הוא רע מאוד. אם אצלנו רמת הצפיפות 

ילדים בכיתה, בהרצליה זה  43דתי עומדת על -בממלכתי

, כמעט אותו הדבר. 41.1. בנתניה זה 41ילד אחד פחות, 

ראה נובע , זה כנ12.1-ברמת השרון זה יורד דרמתית ל

מכמות של אוכלוסייה דתית פחותה. וגם ברעננה זה פחות 

 .45.1 -מאיתנו 

מה לעשות שרוב התלמידים בכפר סבא ורוב הרכב העיר  

אז השוואה לממלכתי הרגיל אומרת  דתי.-הוא לא ממלכתי

בנתניה,  41.4תלמידים בהרצליה,  43.5בכפר סבא,  6..1

ו 46.2  בכיתה ברעננה.ילדים בממוצע  41-ברמת השרון, 

גם אם פה אני מנרמל נניח את גודל העיר, אני יכול לבוא  

כפר סבא לרעננה שהיא עיר ולהגיד שלהשוות את נניח 

קטנה יותר מאיתנו, זה לא הוגן. אני עדיין רואה שבערים 

שחתך האוכלוסייה שלהם גדול יותר, כמו הרצליה ונתניה, 

 רמת הצפיפות שם עדיין נמוכה יותר.

בוחן את הצפיפות של כיתות צפופות במיוחד, מעל  כשאני 

ילדים בכיתה, שליש מהכיתות בכפר סבא הן כאלה. רק  15

בנתניה, רק  45%מהכיתות בהרצליה הן כאלה, רק  11%

 ברעננה. 41%ברמת השרון ורק  13%
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החברים שלי להצעה ישלימו אולי פן נוסף או פנים נוספים  

זה שלא צריך לשים את  של הבעייתיות. מה שאנחנו טוענים

כל יהבנו על תקציבים ארציים. אנחנו לא מצפים שעיריית 

כפר סבא במימון שלה ובתקציבים האישיים שלה תפתור 

 את בעיית הצפיפות. 

אבל יש מקום לעשות חשיבה מחודשת, בטח ובטח בשכונות  

החדשות ובבתי הספר החדשים שנבנו, כדי לצאת מהנתון 

גם כיתות הכי צפופות וגם עם של  המאוד בעייתי הזה

הנתונים הכי בעייתיים, גם בהיקף ארצי וגם בחתך שלך 

 . ערים מאותו עשירון, ואפילו בעשירון גבוה יותר משלנו

 תודה. אתי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

.  יהודה בן חמו: מכיוון אני רוצה ברשותכם להציע הצעה לטובת הדיון

, ההתייחסות של שנגעת בשתי נקודות שהן באמת מרכזיות

השלטון המרכזי שהוא המהותי למעשה, וקיימנו גם דיון די 

נרחב עם גורמים מקצועיים בוועדת החינוך. נמצא פה דב 

רקוביץ מנהל אגף החינוך, אני חושב, תרצו להיצמד 

לפורמליסטיקה, אז כולכם תדברו ורק בסוף תשמעו את 

בלבל הנתונים האמיתיים, והעובדות, לא תיתנו לעובדות ל

 אתכם.

 הנתונים של דה מרקר לא אמיתיים?  :גיא בן גל

 לא מדויק. לא אמרתי שלא אמיתי. לא מדויק.  יהודה בן חמו:

 הנתונים של אייל גולן אמיתיים.  :לוי אהוד יובל

 אני רק ציטטתי משם. :גיא בן גל

לכן אני חושב שזה יהיה נכון אם תיתנו לדב לדבר, לאחר   יהודה בן חמו:

 חליטו. מכן ת

 אנחנו עומדים על דעתנו.  :גיא בן גל
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 תודה. אתי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 ... בקשב רב לדב בסוף הדברים.  :גיא בן גל

 אגב, אני הייתי שמח לשמוע אותו עכשיו. תחליטו.  אורן כהן:

 אתה יכול לוותר על זכות הדיבור שלך. :גיא בן גל

את ההצעה הזו לפני שהיה  אנחנו פה במועצת העיר העלינו אל:-אתי גן

לנו את כל המחקרים, לפני שראינו את התוצאות אנחנו כבר 

הרגשנו את זה. ובאמת אז הנושא הועבר לוועדת החינוך 

 לדון בזה. אני הייתי נוכחת בדיון.

אני רוצה לומר שלצערי הרב, הנתונים של דה מרקר אימתו  

. יש את מה שאנחנו אמרנו. לצערי הרב. חשבנו שכן נתקדם

פה מערכת שאם אני אלך למה שאמר גיא, שכונות חדשות, 

שדבר ראשון ששאלנו האם בתי ספר חדשים שהיו נבנים, 

גני ילדים  -האם הם בנויים לכיתות קטנות  לא. האם 

שנבנים היום, האם הם נעשים לפי תכנית לכיתות קטנות 

 לא.  -יותר 

ני כמובן שבישיבה של ועדת החינוך נאמר ואפילו אם א 

זוכרת טוב, אני אצטט את מנהל בית ספר גלילי, הוא אמר 

'המבנים הישנים לא בנויים, לא ערוכים', לא כל הדברים 

 האלה.

אני חושבת שפה צריכה להיות פנייה שהיא חוזרת ונשנית,  

 מה שביקשנו, ולצערי אני צריכה להגיד שכבר ביקשנו,

שונה ולחזור על זה. העיר לא החליטה שאצלה בעדיפות רא

זה קידום החינוך. קידום החינוך זה להשקיע מהכסף שלך. 

לא סתם בעיריית בת ים החליטו על זה ועשו. בעיריית 

 נתניה החליטו על זה ועשו. 

יותר מזה, בפעם הקודמת כאשר העלינו את ההצעה זה היה  
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בעקבות תכנית אב לחינוך שקיבלתי מרעננה, שהם החליטו. 

זה בבום, בבת אחת. אבל היכן אף אחד לא דיבר לעשות את 

 הראייה.

אז מאוד קל להאשים את הרשויות הארציות. אבל סליחה,  

 מה סדר שלהם בזה? say-יש לנו את הרשויות שלנו. מה ה

זה שיש במקרה חלק כיתות קטנות,  העדיפות שלהם בזה?

מלכתחילה אבל לא  ,זה בגלל שהאוכלוסייה במקום קטנה

. זהו. זו ההחלטה Z-ו Y ,Xה שמחליטים. אנחנו שמים על ז

 של העירייה ואת זה אנחנו מתקצבים.  

. האם העירייה 1מגיל  יותר מזה, יש לנו היום גני ילדים 

החליטה איך היא רוצה את הגנים האלה? באיזה גודל היא 

רוצה את הגנים האלה? מה היא רוצה להשקיע? הרי אנחנו 

ו עוד יודעים שהיתה פה איזושהי מהומה על זה שביקש

, כשסך הכל ההוצאה כמה 1סייעת לגן של ילדים בגיל 

 15או  12וכמה היה, יובל?  .1משלמים לסייעת שלישית על 

 . לא חלילה בתיכון. בתיכון נותנים המון.1ילדים בני 

אבל איפה התשתיות של גני הילדים? לא נתנו. משלמים  

הוצאה  ...,.5שקל לחודש? זה  ...,2כמה לסייעת? 

דקות שזה אולי לחלק,  .2-להוציא ל ...,..2אז שנתית. 

אין את  -לשנה לסייעת  ...,.6-...,.5זה בסדר. אבל 

 המקום. 

בתי הספר אני מודה, אני בחברה הכלכלית שם תוכנן ונבנה  

האם בית הספר הירוק נבנה הסיפור של בית הספר הירוק. 

בתפיסה לכיתות קטנות? לא. אז על מה אתם מדברים? 

ה ייצא? להאשים? תמיד קל להאשים מישהו שבמקרה ז

אחר. נכון, הלוואי ומשרד החינוך היה נותן יותר כספים. 
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אבל גם בערים אחרות הוא לא נותן. אז למה אצלנו אנחנו 

 לא מחליטים את זה?

אבל אחר כך יבואו ויגידו 'קיבלנו פרס חינוך, קיבלנו פרס,  

שטח. הרי מה שקובע זה ב מה בשטח? פרס, פרס, פרס'.

ולצערי הרב, השטח, סדרי העדיפויות הם לא שהולכים 

ומובילים לפחות את כל החדש. ויותר מזה, גם תכנית האב 

שכאן נערכה לאורך אי אילו שנים, לא הכתיבה או לא עזרה 

, כי זה 1להכניס את התפיסה של כיתות כאלה קטנות מגיל 

 התשתיות של העיר. 

כפר סבא אחת הבעיות גם בחטיבות הביניים, תדעו לכם שב 

הכי חריפות זה חטיבות הביניים, ובטח דב יאשר את 

 הנתונים האלה. 

 אורן, בבקשה. תודה.  :צביקה צרפתי

לצערי אני נאלץ להשתמש בזכות הדיבור שלי קודם כל  אורן כהן:

בשביל להגיד הערה אחרת שלא קשורה, רק משום שפשוט 

ם סיטואציה לא תינתן לי הזכות לומר את ההערה הזו בשו

אחרת. אז נקבע בישיבה האחרונה שיובא לפה נושא קופת 

שרציתם למכור אותה, זו היתה חולים המאוחדת והקרקע 

החלטה לא חוקית שלכאורה ביקשתם לקבל חברי הנהלת 

העיר, ולא הבאתם את זה גם יחסית למה שאתם לכאורה 

 ביקשתם להעביר.

מה  אז אני מבקש להעיר את ההערה הזו. לא יודע 

 המשמעות המשפטית של זה. אם תרצי, תתייחסי. 

קודם כל, בראשית דבריי אני מבקש אני רוצה לעניין.  

להדגיש, לחדד גם את המובן מאליו, שלי יש באופן אישי 

אמון מלא גם בדב רקוביץ וגם בצוות המקצועי שעומד 
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 לימינו. אני חושב שאתם עושים עבודה נפלאה. 

באים להגדיר את סדר העדיפות ובכל זאת, כאשר אנחנו  

העירוני, הוא מתבטא קודם כל בתקציב. ואני שאלתי אז 

ואני שואל גם היום, ושאלתי בדרך כמה פעמים, כמה כסף 

יש לפעולות בחינוך. כלומר, לקחת את התקציב שיש בו 

שחלקו הלא מבוטל מגיע הרבה ספרות ומספרים גדולים, 

את המשכורות  בכלל מממשלת ישראל, ולהוציא ממנו גם

וגם את הבינוי, וגם את כל הדברים האלה ולהגיד כמה כסף 

 יש לפעולות. 

את זה לחלק פר ראש, מה שנקרא, ולהגיד לי האם המספר  

ולדעתי עם השנים לאחרונה הוא קטן, הזה קטן או גדול. 

אם כי תשובה לא קיבלתי. ואנחנו כעיר, אם אנחנו רוצים 

נו צריכים לבוא ולהגיד כמו לומר סדר עדיפות מה הוא, אנח

שאמרה למעשה אתי, אנחנו מגדילים את התקציב העירוני 

 וזה לא נעשה. בחינוך. 

 אז נכון שהתקציב הזה גדל כי הממשלה עושה חוק חינם 

וחוק זה, והיא מוסיפה כספים מעצמה. אבל מהתקציב 

 עולים מספרים אחרים. שהתקציב לפעילות פר ראש קטן.

תה יודע לתקן אותי, את מה שביקשתי ואם אני, שגיא, א

כבר כמה פעמים, בבקשה. תקן. ותנמק את זה גם 

 במספרים. 

יתרה מכך אני רוצה לומר, שגם כמשנה לראש העיר, אמרתי  

ממשיך להגיד את אותו דבר.  אז ואני אומר גם היום

כשדיברנו בנושא החינוך, אמרתי שצריכה לקום פה ועדה, 

הידרדרות הזו שקורית בחינוך. לא כהתרסה, ועדת חירום ל

ועדת חירום שתכלול גם את אנשי המקצוע, גם אם נבחרי 
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לתת הציבור וגם אנשים נוספים בעלי מקצוע שיכולים 

דעתם ולתרום מניסיונם ומהכשרתם, כדי להצעיד את 

 מערכת החינוך לאן שהיא צריכה להיות. 

ומערכת החינוך, אם אני מסתכל על המדדים, אז דובר על  

הערים  5אחוזי זכאות, אנחנו מקום חמישי כבר מתוך 

אז שולחים את יאיר כדי שיגיד בשרון, זכאות לבגרות. 

 שהבעיה היא במדד בכלל. 

 יאיר אתה מתכוון אליי?  :יאיר אברהם

 כן.  אורן כהן:

אותי לא שולחים לשום מקום. אני מבקש ממך לא לדווח  :יאיר אברהם

 דברים שלא קורים, בסדר?

 סליחה, יאיר בא ועצמו ואמר שבעיה היא במדד. כהן: אורן

איך אתם נוהגים להגיד, תחזור בך מהדברים שלך, כי אותי  :יאיר אברהם

 לא שולחים. אני לא עובד אצל אף אחד פה, אוקי?

 אני שמח לשמוע את זה, וההערה שלך נרשמה לפרוטוקול.  אורן כהן:

.  :יאיר אברהם . . אני מציע להימנע מוויכוח כי הנתונים שאתה מציג או 

 על הנושא הזה, כי ידך תהיה על התחתונה. אז תמנע מזה. 

 תוסיף דקה, אורן.  :לוי אהוד יובל

כי בכל מה שקורה בחינוך אני מציע לא להתיימר לדעת מה  :יאיר אברהם

 אוקי?שאתה לא יודע. 

אני מאוד מודה ליאיר על ההבהרה, והיא גם נרשמה. ובכל  אורן כהן:

ארוך הבעיה היא במדד אמר יאיר, וגם נימק במכתב , זאת

למה הבעיה היא במדד. ואחר כך אנחנו היום שומעים 

שבנושא הצפיפות גם כן אנחנו נמצאים אי שם באחד 

המקומות האחרונים, ותכף נשמע איפה הבעיה גם במקרה 

 הזה.
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אני מציע באמת את מה שהצעתי אז, לקחת את לכן  

ופסא. לפעמים ברגע שמוסיפים הדברים, לחשוב מחוץ לק

אנשים נוספים למערכת, יהיו מקצועיים ככל שיהיו, הם 

יכולים לתרום מניסיונם. זו הצעתי: ועדת חירום לחינוך 

 בכפר סבא.

יש הצעה פה שהצעתם ביחד, אתה לא יכול להציע הצעה  :צביקה צרפתי

 יובל, בבקשה.  אחרת.

. אורן כהן: . .  אחרת.  אני מקווה שאתה לא כועס על 

 לא. יובל, בבקשה.  :צביקה צרפתי

לא, אני אעצור. כל פעם כשיהיה פה שקט אני אתחיל.  :לוי אהוד יובל

אני אעצור ואני אאפס. אני שיהיו פה הפרעות מהקואליציה 

לא רוצה לחזור על מה שאמרו חבריי, אני רוצה להגיד שיש 

מתאם ברור בין תנאי הלימוד לבין תוצאות של תלמידים. 

כמו תמיד אנחנו שומעים שמשרד החינוך לא יודע למדוד ו

כשזה מגיע לתוצאות בגרות, אבל תוצאות בגרות זה מדד 

 שקל להשוות בינו לבין יישובים אחרים. 

כמו תמיד אנחנו שומעים שראש העיר הקודם טעה, אבל  

 בשנה האחרונה זה קצת נעלם. 

התפקיד שלך, אבל צביקה, אני מבין שכקואליציה זה חלק מ :גיא בן גל

 זה מפריע לדובר. 

ברשותכם, תגידו לי  צביקה, אתה מפריע לי, אני אעצור. :לוי אהוד יובל

 תודה.   מתי אני יכול להתחיל. אפשר להתחיל?

  -גיא, להפך, הם עושים עבודה יפה. למה לנסות ול :יאיר אברהם

 אפס.אני לא אדבר יחד איתו. יאיר, אתה מפריע אני מ :לוי אהוד יובל

 יובל, אני מתנצל.  :יאיר אברהם

 לא, אל תתנצל, אתה תהיה, :לוי אהוד יובל
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 יאיר, יאיר, עזוב.  :צביקה צרפתי

 אתה תהיה אתה. זה בסדר.  :לוי אהוד יובל

 אתה יכול להמשיך.  :יאיר אברהם

שמענו שבכיתות צפופות  אני יכול להתחיל, אתה מתכוון. :לוי אהוד יובל

ר סבא. בגנים צפופים הגננות כבר לא מתחולל ניסים בכפ

צריכות חומרים, יש עודף תקציבים. בכיתות צפופות יש 

לתלמידים של כפר  אחוזי בגרות אבל לא 14ניסים, יש 

הצלחה בבגרות לתלמידים תושבי כפר סבא. יש  11%סבא, 

 אחוז הצלחה מעולה לתושבי היישובים השכנים. 

להיות שיש קשר בין אז אנחנו שואלים שאלה פשוטה, יכול  

צפיפות בכיתות לבין ציוני בגרות? יכול להיות שהתלמידים 

שלנו, מה לעשות, זה הגנטיקה של כפר סבא ואלה שגרים 

ביישובים על הגבעה מוצלחים מעצם היותם תושבי יישובים 

אחרים. אני לא חושב שאתם בדעה כזאת. אני בטוח שאם 

גם התלמידים  היתה להם אפשרות עם כיתות פחות צפופות,

את היכולת שלהם ולהגיע שלנו היו מצליחים לבטא 

 להצלחה. 

מה שכן, לעיר שלנו לא חסר כסף ואני בטוח שהנהלת העיר  

לא חוסכת, ולא הסיבה שהיא חוסכת כסף היא הסיבה 

וגורמת לצפיפות בכיתות. אני בטוח שבעיר שיש  שמפריעה 

אלפי  דקות של בידוק שמשכו לפה .2-שקל ל ...,..2בה 

 אנשים מכל הארץ, 

 עשרות אלפים.  :שמעון פרץ

עשרות אלפים, רק לא אותנו, תושבי כפר סבא ישבו בבית,  :לוי אהוד יובל

  לעיר הזאת שלא חסר כסף, 

אגב, ראיתי גם חברי מועצה שהתנגדו, ראיתי אותם מבלים  :צביקה צרפתי
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 יפה. 

עיניו של חבר המועצה תגיד לי מתי להתחיל. אני מברך את  :לוי אהוד יובל

צבי צרפתי, עיניו רואות, כך הוא מעיד על עצמו. אבל אנחנו 

ראינו הרבה מאוד תושבים שלא מכפר סבא. גם שהיינו שם, 

 שאלנו. סליחה, תפריעו לי אני אעצור.

הכי נמוך בשרון, ה לילד אאבל העיר שמוציאה בממוצע הוצ 

לפצל  צריכה לפצות את עצמה בהעדר שעות כשכבר הצלחנו

, כדי להקנות את  כיתות בשנים מסוימות בכיתות א'

היסודות של קריאה וכתיבה. זה היה בכיתות שבהם התחלל 

נס. נס שאיזה גביר עבר לגור בעיירה או שהוא יצא ממנה. 

 כיתות התרחבו, הצטמצמו. ואז 

היתה פה גם הפגנה לפני כשנתיים והרחיבו בבית ספר ברנר  

. וראו זה פלא, אחרי שנה ירדה בכיתה א' 2-כיתות ל 1-מ

האש, צמצמו כיתות, לא קראו לזה כיתה, קראו לזה 

שכשיש כסף יש אפשרות להביא קבוצה. אבל אין ספק 

 מורים. 

מורים בחינם לא קיימים לפי דעתי. המורים של כפר סבא  

מעולים, מגיע להם שכר ראוי. ועכשיו אנחנו נשב ובהרצאה 

ד שכולנו טועים. משרד מלומדת של מר דב רקוביץ נלמ

יודעים לספור אמפירית. תלמידי  החינוך טועה, אנחנו לא 

גם תושבי כפר סבא עצמם וגם כפר סבא מעולים, מצוינים, 

 תושבים אחרים, ובסך הכל התקלה היא בנו.

 אז אנחנו כשאנחנו מבקשים,  

 תלמידי כפר סבא הם מעולים.  אל:-אתי גן

.  :לוי אהוד יובל  ודאי

 השאלה ממה זה נובע.  ל:א-אתי גן
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 השאלה היא אם אנחנו קוצרים היום,  :לוי אהוד יובל

 באים מהבית מחונכים.  :עמירם מילר

, סליחה, אני אעצור את השעון עוד אנחנו קוצרים היום :לוי אהוד יובל

 פעם. מר מילר, עצרתי את השעון, תודה. 

בכל אופן אבל זו חברתך, אתה יו"ר האופוזיציה והיא  :עמירם מילר

 דיברה בזמנך. 

 )מדברים ביחד( 

שנהנתה הרבה שנים  אז עכשיו נבוא ונבקש מהנהלת העיר :לוי אהוד יובל

בקדנציות קודמות, שתהיה קצת מתשתיות והשקעות שנעשו 

סוף את רוב החובות -יותר רחמנית על ילדי כפר סבא. סוף

של היישובים השכנים לא קיבלנו. את הכספים השקענו, 

לא היו משתתפים איתנו, אז היה קצת יותר רווח  ואם הם

 לילדי כפר סבא. 

אולי בכיתה פחות צפופה הם היו מקבלים טיפה יותר  

תשומת לב. אולי המורה היה מצליח לדבר איתם. אולי לא 

בכל הכיתות, אולי בשלב הבגרות כי את זה לוקחים לכל 

ה ב' שזה היסודות של קריא-החיים. אולי בשלב של כיתה א'

 .1ילד, זה לא כמו ביפן  11-ו 13-כתיבה, ויספרו לנו שו

ילד יושבים בכיתה, אבל  .1ילד. אני גם הייתי ביפן ששם 

 מה לעשות שהילדים שלנו זה לא אותם ילדים. 

 הם גם קטנים כאלה.  ד"ר אמיר גבע:

 הם גם קטנים כאלה, נכון.  :לוי אהוד יובל

  כמעט אותה מנטאליות.   :גיא בן גל

אז עכשיו חברי הקואליציה  כמעט אותה מנטאליות. :לוי וד יובלאה

שתסיים את התפקיד שלה בעוד כמה חודשים, לא יודע כמה 

 תספיקו לשנות את פני העיר בחודשים שנשארו לכם, 
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 תודה.  :צביקה צרפתי

לא, עוד לא הסתיים הזמן. אתם לא תספיקו הרבה לשנות.  :לוי אהוד יובל

  אתם התבקשתם, 

מדינות יותר צפופות מישראל לפי הנתונים  1יובל, יש רק  :בן גל גיא

 של דה מרקר. המדינה שציינת, יפן, צ'ילה ודרום קוריאה.

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 לא, עוד לא סיימתי. לא, לא, השניות שלכם לא נספרו,  :לוי אהוד יובל

 תודה רבה. ממה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

ישובים ערביים בצפון הארץ מגיעים להישגי בגרות ם יא :לוי אהוד יובל

ם ההישג שלנו בשנה האחרונה היה אשעוברים אותנו, 

להיות אחרי פורדיס או לפני פורדיס, אז רבותיי, עיריית 

כפר סבא ההנהלה שעומדת בראשה, אתם מכובדים, תופיעו 

 בטלוויזיה, תתגאו, 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

לעצמכם פרסים, תעודת בגרות כמו בן אדם רק  תדפיסו :לוי אהוד יובל

 מילדי כפר סבא משיגים. מגיע לכם זר של קוצים. %.1

 תודה. ממה.  :צביקה צרפתי

אני רוצה להבהיר שהתבקשתי לחתום ולהתווסף לחברים,  :אברהם שיינפיין

זה מסיבה לא מבחינה של גחמה של מישהו שהעלה איזשהו 

והקואליציה אש העיר רעיון על מנת לבוא ולתקוף את ר

אלא בא על סמך נתונים. אם היתה שקיפות והיינו יכולים 

לראות נתונים וכל דבר שלא היה, אני מבטיח לכם שלא 

 היינו מזמינים אתכם לישיבות שהן לא מן המניין.

ולכן אני אשמח מאוד שהנתונים שנאמרו פה הם באמת לא  

ב ואם נכונים. אני אשמח מאוד לשמוע את זה. אם זה מד

 זה מאחרים, אני אהיה הבן אדם הכי מאושר שיש. 
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תודה רבה. אבל אני רק לגבי השקיפות, לפני שאני מעביר  :צביקה צרפתי

נערכו פה לפחות, אני זוכר בקדנציה את זכות הדיבור לדב, 

הזאת לפחות פעמיים ישיבות בנושא חינוך. ודב הראה פה 

שקיפות, אז  מצגות ומספרים, ובתחילת כל שנה. אז לא זה

יכול להיות שהשקיפות לא  אני לא יודע מה זה שקיפות.

 , מתאימה לחלק מהאנשים, זה בסדר. אבל שקיפות

  שקיפות על כל דבר, ... העניין של החינוך, אני אמרתי :אברהם שיינפיין

 אז בנושא חינוך יש פה שקיפות מלאה.  :צביקה צרפתי

 חינוך. לא דיברתי רק על נושא  :אברהם שיינפיין

 אנחנו בדיון על חינוך.  :צביקה צרפתי

השקיפות שאני אמרתי היא שקיפות מוחלטת, זו היתה  :אברהם שיינפיין

 הכוונה. 

 תודה. ראש העיר, בבקשה.  :צביקה צרפתי

טוב חברים, הנושא הזה לא זר לשולחן הזה ולא זר לחלק  יהודה בן חמו:

ר בפני ו בעבכל הנתונים שיוצגו כאן כרגע הוצגמהצופים. 

חברי המועצה בדיון די נרחב, גם לחברי המועצה, גם 

לוועדת החינוך. ועדת החינוך דנה בנושא הזה עם נציגי 

משרד החינוך, עם נציגי השר לשעבר, עם נציגי המחוז. 

מאוד ענייני ומקצועי, אני מוכרח לציין -התקיים דיון מאוד

 זאת. 

, כי מצד אחד ואם חלילה מתקבל פה איזשהו רושם, חלילה 

מגבים מאוד את אנשי האגף, את אנשי החינוך שנמצאים 

 פה.  

אני רוצה ושמח לומר שהאווירה שנמצאת מסביב לשולחן  

על שום עובד, על שום מחנך בעיר  הזה לא משפיעה כהוא זה

ועל שום סייעת לגננת. אני משוחח הרבה עם העובדים, אני 
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תם אומרים פה משוחח הרבה עם אנשי החינוך, וכל מה שא

אי מיילים למיניהם ובכתבות היות וזה יוצא בכל מיני 

למיניהם, תנוח דעתכם, זה לא משפיע כהוא זה כפי 

 מאוד שמח. -שאמרתי על אנשי החינוך בהם. ואני מאוד

אתם יכולים לומר עד מחר 'מדפיסים הישגים ומדפיסים  

. ההישגים הללו הם באים לקולקטיב בעירייה. כל  תעודות'

חלק גם מאנשי אנשים ביחד בלי יוצא מן הכלל, כולל ה

 בבקשה, דב. האופוזיציה, לא כולם, אבל חלק. 

..  6..1השאלה איך נתון של  :גיא בן גל .  ילדים בכיתה משפיע על 

 גיא, היות ואתה מחנך יותר משעתיים,  יהודה בן חמו:

 זאת השאלה.  :גיא בן גל

ניגוד לאחרים אתה גם קשוב אתה תשמע את הדברים וב יהודה בן חמו:

 יותר גם להקשיב, נכון? 

ילדים, מניסיון אישי יהודה, זה לא  15ללמד כיתה מעל  :גיא בן גל

  , אם שליש מהכיתות בעיר שלך הם כאלה.משימה קלה

אף אחד מאיתנו לא תקף את אנשי מערכת החינוך, ההפך.  אל:-אתי גן

 מי שמצליח לתפקד בתנאים האלה מגיע לו צל"ש.

 בדיוק.  :גיא בן גל

 לא תקפנו. אנחנו באנו בטענות,  אל:-אתי גן

.  :גיא בן גל .  אני בטוח שדב ישמח לקבל.

בדיוק, גם דב שהוא מתמרן וזה, היה מאוד שמח לקבל עוד  אל:-אתי גן

תקציבים. אנחנו דיברנו להנהלת העיר. לאלה שמובילים 

חד לא את נושא העיר. אנחנו לא דיברנו על העובדים. אף א

 העלה את זה. 

אלא אם אתה גאה בנתון ששליש מהכיתה, שליש אתה ראש  :גיא בן גל

 עיר שלה הם צפופות. אם אתה גאה בנתון הזה,  
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 אני גאה בעשייה.  יהודה בן חמו:

 דב, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 העשייה של האנשים היא נהדרת.  אל:-אתי גן

ידבר, כי הנתונים יהיו  אני מבין שאתם לא רוצים שדב :צביקה צרפתי

אחרת. אנחנו מבין שאתם לא רוצים שדב יראה את 

 הנתונים. אז בבקשה, דב. 

אני מבקש לחלק את הדברים שלי לשלושה דברים. יש פה  :דב רקוביץ

קהל, אני רוצה לקרוא משהו שהגיב לדה מרקר, כלכלנים ב

כלכלן שאני מאוד מעריך, קוראים לו דר' נחום בלס והוא 

ואני רוצה לקרוא כמה מילים, אני גם  מכון טאוב.עובד ב

 אתן לכם את מה שהוא כתב. 

לפני זה, ללא כל קשר, כולנו היינו מאוד שמחים אם מספר  

ל אתה הרבה פעמים חוזר התלמידים בכיתות היה קטן, אב

 , שלעיתים על נתונים

יובל.  :לוי אהוד יובל  יובל, שמי 

רצוי להגיד אותם נכון גם אם אתה . יובל, שהם לא נכונים :דב רקוביץ

 לא רוצה לומר אותם. 

 אני מתבלבל בין אחד לאחת.  :לוי אהוד יובל

 אני אחזור עליהם.  :דב רקוביץ

 שבעים או שבעים ושתיים? איך אומרים?  :לוי אהוד יובל

שמנסים  כבר שנים" :אני מיד אחזור עליהם. הוא כותב כך :דב רקוביץ

גדולה ביותר של מערכת החינוך לשכנע אותנו כי הבעיה ה

היא הצפיפות בכיתות. כעת מסתבר כי הטיעון שהלעיטו 

 " שגוי. -אותנו בו 

כל הורה רוצה שילדתו תזכה לתשומת לב אישית, ולא  

תלמידה בין עשרות תלמידים אחרים. ואכן, התהיה 
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בעקבות המאבק שניהלו ארגוני המורים, השיקה הממשלה 

תכנית שעולה  ,מידים בכיתותתוכנית לצמצום מספר התל

  ממון רב.

כעת מתברר שההשקעה הזאת הניבה פירות דלים. לא רק  

שבמגזר הממלכתי אין ירידה במספר התלמידים בכיתות, 

טוען חוקר החינוך נחום בלס, אלא ולא די בכך שיהיה צורך 

להעסיק מורים נוספים, לגנוב כיתות וכו' וכו'. הראיות 

בכיתה יש השפעה על הישגי  שלכך שלמספר התלמידים

. OECD-התלמידים הן חלשות. זה נכתב בדו"ח שפרסם ה

חוסר מתאם זה בין מספר התלמידים לבין הישגי 

 התלמידים מתגלה כעת גם בישראל. 

מה שהוא אומר, ואני מצטט: "מבדיקת דה מרקר עולה כי  

הכיתות בבתי ספר ביישובים מבוססים צפופות יותר מאשר 

חלשים יותר. והעשירון המבוסס ביותר ביישובים מו

 46.1לעומת  43.5באוכלוסייה מספר התלמידים בכיתה הוא 

 בעשירון הנמוך ביותר." 

"גודל הכיתות במרכז ובפריפריה זהה כמעט, וזה לא מסביר  

את הפערים בהישגים." ואז הוא אומר, ולא אני כתבתי את 

ם ברמה זה, הוא אומר "ידוע כי החינוך הממלכתי ביישובי

סוציו אקונומית גבוהה באזור המרכז איכותי יותר 

 מהחינוך הציבורי בפריפריה." 

"אפשר לספק חינוך איכותי עם מספר רב של תלמידים  

בכיתה, כפי שנעשה", והוא אומר "בכפר סבא, מודיעין, 

שיעור התלמידים חולון וראשון לציון. יישובים שבהם 

אפשר גם ו. %.1–ה מהלומדים בכיתות צפופות במיוחד גבו

לספק חינוך איכותי פחות עם מספר קטן יותר של תלמידים 
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 -בכיתה; כפי שנעשה בעכו, אילת, קרית גת ושדרות 

יישובים שבהם שיעור התלמידים הלומדים בכיתות צפופות 

 ."%.1–במיוחד נמוך מ

אני מסיים, ומה שקראתי כרגע אני רק אומר נתונים  

דברים אחרים. אני מדבר כרגע  עובדתיים, אני לא אומר על

על הקשר, על המתאם לקורלציה בין הישגים לימודיים לבין 

 השתתפות בכיתה. 

 הוא לא עשה מחקר, הוא הביע את דעתו.  אל:-אתי גן

  -לא, הוא :דב רקוביץ

  -אני לפחות הכלכלנית פה, אז אל:-אתי גן

 תני לו לסיים.  :עמירם מילר

. אל:-אתי גן  .להביע את דעתו.

 הוא אמר שהתכנית הזאת לא בוצעה,  :לוי אהוד יובל

 סליחה אתי,  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

אתה גם לא מציע לעשות את ההפך ולהגדיל את כל הכיתות  :גיא בן גל

 , נכון? .2-ל

 דב עדיין לא סיים, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 ... מחקר.  אל:-אתי גן

כ :צביקה צרפתי  חושבת אחרת. כה. את בסדר, אז הוא חושב 

 הוא אמר שהתכנית עוד לא בוצעה.  :לוי אהוד יובל

 דב, בבקשה.  :צביקה צרפתי

אז התכנית שעוד לא בוצעה כבר נפסלה. את לא מבינה?  :לוי אהוד יובל

עוד לא הוצאו, הוא אמר התכנית עוד לא בוצעה, הכספים 

המורים עוד לא, עוד לא שכרו את המורים שהוא כבר חוגג 

 ת כישלונם.  א
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 בבקשה, דב.  :צביקה צרפתי

 לגבי הצפיפות, אני רוצה להגיד כמה דברים.  :דב רקוביץ

הוא גם לא דיבר על נושא של אלימות, ואלימות בכיתות  :אברהם שיינפיין

 שהם גדולות, אנחנו יודעים מה קורה. זה הכל טוב ויפה.

ב :דב רקוביץ כיתות כאן יש לכם את הממוצע של מספר התלמידים 

במוסדות החינוך אצלנו, כאשר ברוב המוסדות להוציא 

סביר. הוא מספר לפי דעתי חטיבות הביניים, המספר 

 בחטיבות ביניים המספר יחסית גבוה. 

הרבה יותר גבוה ממה שהציע פרופסור אדלר. הכנת תכנית  :לוי אהוד יובל

 אב, 

 סליחה, אני מבקש.  :צביקה צרפתי

 ש. אני תבק :לוי אהוד יובל

.  :צביקה צרפתי  אתה לא יכול להפריע כל הזמן

 אל תבקש.  :לוי אהוד יובל

 אתה לא יכול להפריע.  :צביקה צרפתי

.  :לוי אהוד יובל .  אנחנו שומעים פה על.

 כשאתה מדבר שומרים על שקט.  :צביקה צרפתי

 ואנחנו לא שומעים פה על פרופסור אדלר,  :לוי אהוד יובל

 ן שלא נוח, אני מבי :צביקה צרפתי

 והמספרים האלה נבדקו ע"י פרופסור אדלר.   :לוי אהוד יובל

 אני מבין שלא נוח לכם עם הנתונים האלה.  :צביקה צרפתי

 לא, נוח לנו מאוד.  :לוי אהוד יובל

 מבין. מבין. מבין. אבל תנו לו,  :צביקה צרפתי

 נוח לנו מאוד. :לוי אהוד יובל

 לדב לדבר.  תנו לדב לדבר. תנו :צביקה צרפתי

  ולא על זה. ... ועל חטיבות ביניים, לא על תיכונים אל:-אתי גן
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 על תיכונים. לא על זה דיברתם, דיברתם על יסודי, על גנים,  :צביקה צרפתי

 על יסודי,  אל:-אתי גן

 אל תבלבלי את העובדות עכשיו.  :צביקה צרפתי

 חטיבת ביניים, צביקה,  אל:-אתי גן

 לא לבלבל את העובדות. דב, בבקשה. אתי,  :צביקה צרפתי

 צביקה, תסתכל בפרוטוקול אחרי זה.  אל:-אתי גן

 אתה פועל עפ"י תכנית שאושרה במועצה.  :לוי אהוד יובל

 אל תבלבלי את העובדות. בבקשה, דב. :צביקה צרפתי

אחרי זה אני אדבר גם מה זה נקרא ממוצע. ממוצע זה  אל:-אתי גן

יון. באמצע זה הריון וחצי. אישה בהריון ואישה בלי הר

 מה אתם מדברים איתי על ממוצעים. באמת. 

 אבל זה שונה מהתכנית של פרופסור אדלר,  :לוי אהוד יובל

 אי אפשר. מנהל אגף החינוך רוצה לדבר, אתם לא נותנים :צביקה צרפתי

 . לו

 לא, כי אתה אומר לא התייחסו לזה.  אל:-אתי גן

 .תנו לו לדבר :צביקה צרפתי

 ... חטיבת ביניים.    אל:-תי גןא

לא התייחסתם לחטיבות ביניים, התייחסתם להכל. להכל.  :צביקה צרפתי

 בבקשה. 

נכשלתם ביישום תכנית אב של פרופסור אדלר שהבאתם  :לוי אהוד יובל

תגיד שאתה לא מתייחס לתכנית של פרופסור  למועצה.

 אדלר. הבאתם תכנית אב ואתם לא מתייחסים. 

 אתה לא מתכוון להקשיב, אתה מתכוון להפריע,  :אלאיציק יו

 )מדברים ביחד( 

 אם תתייחס לפרופסור אדלר בבקשה, לתכנית האב,  :לוי אהוד יובל

.  :גיא בן גל  בואו אבל נאפשר לו
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אפרופו נתונים, יובל חוזר על נתונים שהם לא נכונים  :דב רקוביץ

 והנתונים כאן זה צריך להגיד שאנשים שהם רציניים

מסתכלים על נתונים אמפיריים. הנתונים האמפיריים פה 

לפניכם, אני אגיד עליהם כמה מילים, אבל לפני זה אני 

 רוצה לומר משהו על חטיבות הביניים. 

חטיבות הביניים, אתם יודעים שיש תכנית היום שהיא בכל  

 תכניתההארץ, אצלנו בכל בתי הספר להוציא חטיבה אחת, 

רוצה להגיד עליה מילה שתבינו מה  נקראת אופק חדש. אני

היא עשתה, כי היא מאוד משמעותית בהקשר גם לצפיפות 

 תלמידים בכיתות.

חטיבות ביניים  1-, אני אתן דוגמא. בהתכנית הזו אפשרה 

זה מאוד בעיר בכיתות ז', ח', יש שני מחנכים בכל כיתה. 

משמעותי. כי אם תשאלו אותי, התחום שאני עובד בו, אני 

שאני גם מעט יודע בו, אז החשוב מאוד בתוך כיתה  מקווה

, הקשר הבלתי אמצעי בין המחנך לבין זה הקשר הרגשי

 . הילד

ומה שאפשרו בחטיבת הביניים, אפשרו קשר, חילקו את כל  

הכיתה לשניים, ובעצם מאפשרים לכל מחנך, וזה עשה טוב 

 שנים.  1מאוד. אנחנו עוקבים אחרי זה כבר 

.  :לוי אהוד יובל .  תודיע לבלס שהוא טעה. אם בלס לא יכול להגיד.

.  :צביקה צרפתי  יובל, אני לא מבין, יובל, תרבות דיון

 הטיעון שלך מתהפך מרגע לרגע.  :לוי אהוד יובל

 תרבות דיון. דב בזכות דיבור.  :צביקה צרפתי

 ממך אני אלמד?  :לוי אהוד יובל

  אל תלמד ממני, אבל אל תפריע לו. :צביקה צרפתי

אבל הוא מוכיח את מה שבאנו לטעון, כשמחלקים את  :לוי אהוד יובל
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חצי כיתה, הרבה יותר טוב. הכיתה לשניים ויש מחנך לכל 

 זה סותר את כל מה שהוא אמר לפני רגע. 

הנושא נדון, גם אתי אמרה את יובל, יובל, בוועדת החינוך  :יאיר אברהם

 זה. והתמקדנו בנושא חטיבות הביניים, 

  אין טעם בדיון פה. תעביר את זה לוועדת החינוך.  :יואל איציק

 )מדברים ביחד( 

.  :יאיר אברהם  בואו תתמקדו

 אם לא רוצים להקשיב לו, להעביר את זה לוועדת החינוך.  :איציק יואל

רוצים לתת לכם נתונים, אם לא, אז בואו נעשה הצבעה  יהודה בן חמו:

ים, ביום ההולדת אנחנו מביאים פה גורמים מקצועי וזהו.

 של דב מביאים אותו פה, 

 )מדברים ביחד( 

 הזמנתם משטרה? בואו תזמינו משטרה.  :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

 אנחנו לא רוצים, תאמין לי שלא.  :צביקה צרפתי

נתון שני בחטיבות הביניים שהוא מאוד משמעותי והוא  :דב רקוביץ

משרתם של המורים כיוון שקיים גם בבתי הספר היסודיים, 

. גדלה מאוד, והמורים צריכים לעבוד היום ויש שינוי אדיר

היה שינוי גם בשכרם אבל גם בהיקף עבודתם. היקף 

שעות שבועיות, ואז מתוך השעות האלה  .2-עבודתם עלה ל

 לכל מורה יש שעות פרטניות.

המשמעות של שעות פרטניות, שיש מצבור גדול מאוד בכל  

שעות פרטניות. כל חטיבת ביניים לבית ספר יסודי, ב

השעות האלו מיועדות לעבודה עם מספר קטן של תלמידים, 

כאשר המורה עובד איתם לבד. אני רוצה לומר לכם, ויש 

 שעות רבות כאלה, המנהל משכיל להשתמש בהם. 
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שקלים אם אני זוכר נכון,  ...,..5-בנוסף יש תקציב של כ 

בות הביניים. אנחנו שגיא, שאנחנו מדי שנה נותנים לחטי

מקימים שם קבוצה בכל החטיבות, קבוצת תלמידים שהיא 

תלמידים, והם מקבלים חינם  .1-ל .4מונה בדרך כלל בין 

פעמים בשבוע או פעמיים בשבוע: אנגלית,  1אין כסף 

 עברית, מתמטיקה. 

זה מיועד לתלמידים שהם על קו התפר בין הכניסה לתיכון  

ואנחנו מנסים ומצליחים עוד. אני לבין אי כניסה לתיכון, 

. תכנית 'גם עוקב אחריהם. קוראים לתכנית הזאת  קדימה'

 אני גם עוקב אחריהם,

אתה אמור להכיר את זה, לא? אתה אמור. הם לא, אבל  יהודה בן חמו:

 אתה כן. 

 למה 'הם לא'? למה ישר 'הם לא'?  אל:-אתי גן

 מי שאמון על קדימה זה אתה.  :לוי אהוד יובל

 ומה הקשר?  :יא בן גלג

מה זה איש חינוך? מה זה קשור לאיש חינוך? אנחנו גרים  אל:-אתי גן

בכפר סבא. אתה יודע לדבר על סגנונות, אז תראה את 

 הסגנון שלך. 

יהודה, אני רוצה לדעת מבחינה כלכלית מה המשמעות  :גיא בן גל

ילדים  6..1-שעיריית כפר סבא שמה לה יעד לרדת מ

יגיד לי שהוא מרוצה מהנתון הזה. בכיתה, שגם   דב לא 

 אני לא אמרתי.  :דב רקוביץ

ילדים  1.1פחות  46.1ולהגיע לפחות לממוצע ארצי של  :גיא בן גל

בכיתה. מה המשמעות שעיריית כפר סבא אני מליטרת 

הבשר התקציבית שלי מציבה יעד לא להיות אחרונה בארץ 

 בצפיפות, כל הפרויקטים היפים האלה, 
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 רים ביחד( )מדב

תראה דב, בדבר אחד לא יצליחו, לא יצליחו לגרום לי  :גיא בן גל

 להטיל בך רבב. 

 תודה.  :דב רקוביץ

אני יודע שאתה הראשון שאם המועצה תעמיד לידך  :גיא בן גל

ותגיד לך בוא תעזור לנו ספים, ואמצעים תקציביים נ

לצמצם את מימדי הצפיפות לרמה סבירה, יש לך את הכלים 

שות את זה. אבל צריך להעמיד בפניך את האמצעים לע

 בשביל זה.

 תרשה לי רק להשלים.  :דב רקוביץ

 ואני לא חושב שמעמידים בפניך את האמצעים האלה היום.  :גיא בן גל

 תרשה לי רק להשלים.  :דב רקוביץ

שנים כראש  1וזה יהודה, הייתי מצפה ממך להבין אחרי  :גיא בן גל

 זה. עיר, איך לעשות את 

 גיא, תן לי להשלים. מה שניסיתי לומר,  :דב רקוביץ

 )מדברים ביחד( 

. יהודה בן חמו: .  מימינך ומשמאלך אנשים.

נותן לי קרדיט, אני גם נותן לך קרדיט. :גיא בן גל  ..אתה 

, אלה כמה נתונים שרציתי לומר לכם, שתכנית אופק חדש :דב רקוביץ

' דרך אגב, היא עוד מעט נכנסת תכנית אחרת 'עוז לתמורה

תכנית מאוד משמעותית ואנחנו עוקבים אחריה. אנחנו גם 

רואים את השינויים. אגב, המיצבים היום פתוחים לכל 

הקהל, בעקבות בג"ץ, ואנחנו רואים גם את השינויים בתוך 

 המיצבים גם בתוך בתי הספר. 

כל פעם מנסים להגיד יישובים לגבי נתונים אמפיריים, כי  

הנתונים כאן אלה הנתונים של כפר סבא. זאת אחרים ולא. 
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מהתלמידים כתוב פה זכאים לבגרות  14%אומרת, שלא רק 

התיכונים העיוניים, אגב זה כולל גם את אולפנית  5-ב

אם לוקחים את כל ילדי כפר סבא שלומדים הראל, אלא גם 

בה ומחוצה לה, בכל העיר כולל מרכז חינוך אורט, כולל 

 זה יפה מאוד. זה כבוד זכאים. 31.11%מפתן, כולל הכל, 

 אגב, עשיתי גם פילוח,  

 )מדברים ביחד( 

הנשירה פה היא יותר הנתון הכי מרשים שלמרות זאת  :דב רקוביץ

 נמוכה מהערים שהזכרתם, אני לא אזכיר את שמותיהם, 

הנתון הכי מרשים כי זה תושבי כפר סבא משלמי  16%גיא,  :לוי אהוד יובל

 מיסים. 

סליחה, אגב כוכב יאיר ואלפי מנשה הם לא שונים, רק  :ביץדב רקו

שתדעו בזכאותם פילחנו אותם לעומת ילדי כפר סבא הם 

הם לא טובים יותר מילדי כפר אותו דבר, הם לא שונים, 

 סבא. 

אני רוצה להעיר עוד הערה. תראו, אני אגיד את דעתי. אני  

ה לא חבר מועצה, אני אכן בדרך המבצע. אבל אני רוצ

להגיד דעתי. יש סכנה, אני מכיר את הערים בסביבה ואני 

ישבתי עם מנהלת מחוז מרכז, זה המחוז הכי גדול במדינת 

 ישראל.

ערים לא לוקחות על עצמן את התפקיד שאתם מדברים  

עליהם. אני לא אומר אם זה טוב או רע, אני מציין עובדה. 

פו עשינו גם לפני שנה פעם תחשיב כלכלי, אפרוכלומר, 

השאלה שלך, מבחינת עלות. אני רק רוצה שתבינו 

שכשמדובר על מספרי תלמידים בכיתות זה לא רק העסקת 

מאות מורים, זה לא רק העסקה אלא זה עשרות או 
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תשתיות. זה תשתיות של בנייה, זה תשתיות שוטפות יותר. 

 מדובר במיליונים כבדים ביותר. 

 כמה? כמה מיליונים?  :לוי אהוד יובל

 אני אציג את זה.  :ארמוני אשל

הגון ולומר, שהקורלציה יחד עם זה אני גם רוצה להיות  :דב רקוביץ

המוחלטת, זאת אומרת מי שמצפה שבעקבות זה הישגים 

אני אגיד  לימודיים וצפיפות הקורלציה הזו איננה מוכחת.

יותר מזה, בכל המחקרים האחרונים בעולם ובישראל, 

מפינלנד, שהיא  עו חוקריםהשתתפתי בכנס לא מזמן שהגי

והגיעו חוקרים  ,נחשבת מדינה מאוד מובילה בחינוך

 מארצות הברית ואנגליה.

אני רוצה לומר לכם מה נאמר שם וידעתי את זה. מה  

שמשפיע ביותר על ההישגים ולא רק על ההישגים של 

התלמידים, זה איכות המורים. זאת אומרת, ככל שהמורים 

ת מלאה ואתם יכולים לבדוק ואני אומר את זה באחריו

ותכנסו לכל המחקרים האחרונים בעולם. ככל  אותי,

שהמורים יותר משכילים, ככל שהמורים יותר יודעים, ככל 

שהמורים עובדים טוב יותר עם תלמידים, לזה יש השפעה 

 מכרעת.

ואם אני מנסה להשפיע, אז אני מנסה מאוד איפה שאני  

ה היא תשתית חזקה יכול. אני חושב שתשתית ההוראה פ

באמת זו וטובה ואני מקווה שהיא תמשיך כך. כלומר, 

 צריכה להיות העבודה העיקרית שלנו. 

אגב, לפני הרבה זמן אני אמרתי שהלוואי ונוכל להגיע  

למצב שנעודד בוגרי תיכונים מצטיינים, שאנחנו ניתן להם 

', כדי שיוכלו לחזור אלינו  מלגת קיום באוניברסיטה וכו
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מאוד חשוב. -זה מאודך לפחות כמה שנים כמורים, אחר כ

 אבל זה מבחינת המחקרים העתידיים. 

אני אסיים ואומר עוד משפט אחד. אני יכול להראות לכם,  

בכל כיתה, בכל שכבת אני בדקתי את הנתונים דרך אגב, 

גיל, לפי בית ספר, לפי חתכים. בבתי הספר היסודיים 

ול רוב בתי הספר, דרך מאוד טובה, בגד-התמונה היא מאוד

אגב, ציינתם למשל את בית הספר החדש, יש בו כיתות לא 

 צפופות ולא עמוסות. רוב בתי הספר הם כאלה.

שיטת התקצוב של משרד החינוך ביחס לערים וליישובים  

שהם במדרג, סטטוס סוציו אקונומי גבוה, היא שיטה קשה. 

ניים , למשל בחטיבת הבי11כי הם מדברים על ממוצע של 

 תלמידים בכיתה וזה קשה.  11

אני משתדל מאוד לומר לכם שאני חושב שיחד עם זה  

המערכת עובדת טוב. תמיד אפשר לשפר אותה. אנחנו לא 

 נחים על זרי דפנה.

 1של פרופסור אדלר, שעבדתי איתו כמעט אפרופו הדו"ח  

אז הרבה דברים, היתה ישיבה בוועדת החינוך, אתה שנים, 

ף בה, אבל הרבה דברים ממה שהוא הציע לא היית שות

 אנחנו יישמנו. אני רק אתן לך דוגמא, 

 ... למחוננים בהרצליה למדעים.  :לוי אהוד יובל

 סליחה, שאלת על כסף.  :דב רקוביץ

תודה לאדון ראש העיר שהעלה את שובו, חצי הולכים  :לוי אהוד יובל

לימוד למחוננים בהרצליה ואתה מסרב לשלם להם שכר 

 וץ. ח

 אנחנו נאמץ את השיטה של שובו.  יהודה בן חמו:

 ג'.-ונכון. עם לוח חכם בכיתה א' וב'  :לוי אהוד יובל
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.  :דב רקוביץ . .  יובל, הזכרת את 

 יש לך לוח חכם?  :לוי אהוד יובל

יודע שעיריית כפר סבא בניגוד להרבה ערים אחרות,  :דב רקוביץ אתה 

פסיכולוגים בגני ומשלמת וזה שכר גבוה מאוד, ל תננות

ובתי ספר יסודיים, אתה יודע למה? כי אנחנו  טרום חובה

שהם עם ליקויי למידה, ילדים רוצים לאתר ילדים עוד לפני 

עם עיכוב התפתחותי, וזה עיריית כפר סבא עושה בכספה. 

 מאוד חשוב. -לא משרד החינוך מממן את זה. וזה מאוד

ייה כן עושה. כי אם אתה מאתר, אני נותן דוגמאות שעיר 

... שוטפים,   כלומר, להגיד שאין 

 כל הכבוד.  :לוי אהוד יובל

ואני יכול לתת עוד דוגמאות שאנחנו מתערבים, תכניות  :דב רקוביץ

 התערבות של העירייה, 

שהוא תתייחס לפרופסור אדלר, לתכנית שלו, לצפיפות  :לוי אהוד יובל

  דרש,

 אני לא, אני מכיר את התכנית בעל פה,  :דב רקוביץ

אבל המועצה קיבלה החלטה שאתה מיישם, אתה אמור  :לוי אהוד יובל

 ליישם החלטת מועצה, 

 אני מיישם,  :דב רקוביץ

 שאלה, אפשר?  אורן כהן:

 שאמרה להוריד צפיפות,  :לוי אהוד יובל

 לא, הוא לא אמר את זה. אבל לא משנה. :דב רקוביץ

לשובו וללוחות חכמים שיש לנו בכל  ראש העיר התייחס :ילו אהוד יובל

 כיתה. 

 תודה רבה לכולם.  :דב רקוביץ

 תודה. :צביקה צרפתי
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 בוא, תתייחס לעובדות. :לוי אהוד יובל

 אשל רוצה.  :צביקה צרפתי

 הצלחה בבגרות של תלמידים,  16%סליחה, רק שנייה,  :לוי אהוד יובל

 מאיפה זה?  :דב רקוביץ

שגרים בכפר סבא. בוא תתייחס לנתון אמפירי שאתה הבאת  :לוי בלאהוד יו

 אותו. 

 אני אתייחס.  :דב רקוביץ

 בבקשה.  :לוי אהוד יובל

  -, קודם כל יחסית ולא יחסית בעיניי זה16.43 :דב רקוביץ

 יחסית לטמרה או פורדיס?  :לוי אהוד יובל

 אוי בחייך. :איציק יואל

ולל, אני גם הייתי פה ואתה היית זה נתון יפה, זה כ :דב רקוביץ

במועצה אבל אתה מתכחש לנתונים. אני פילחתי את כל 

ילדים שלומדים מחוץ לכפר סבא ולבפנים. הנתונים של 

והראיתי, שבעוד שבתוך כפר סבא הנתון היה כזה כמו 

שכתוב לך כאן, אלה שיצאו מכפר סבא, ואגב הם לא יצאו 

  ירה שלהם.מכפר סבא מבחירה שלנו, הם יצאו מבח

 .. מדעים.  :לוי אהוד יובל

 לא, לא רק מדעים. יש הרבה אוכלוסיות דתיות,  :דב רקוביץ

 שוב, הולכים למדעים,  :לוי אהוד יובל

שונות, מה שאמרת זה בטל בשישים מבחינת סדר גודל,  יש :דב רקוביץ

מספר התלמידים שיוצאים מהמקומות שאמרנו. ואגב, 

לכיתות ם כבר לא יוצאים פתחנו כיתות למחוננים, ה

 למחוננים, 

 חצי לא רוצים לבוא,  :לוי אהוד יובל

 אתה אוהב להיות שגוי בדברים שלך וזה בסדר.  :דב רקוביץ
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 תודה. אשל, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 11-דב, תמיד השאיפה היא, זה לא משנה, אם אתה פחות מ אל:-אתי גן

, אז זכותנו לשאוף לזה. ואולי ר ק מילה אחת, אתה תמיד...

איכות של מורים. מחשב לכל מורה וגננת בכפר סבא לא 

 מיושם. 

 אתי, בכל כיתה מחשב עם ברקוד.  :דב רקוביץ

 זה גם זה וגם זה.  אל:-אתי גן

 בבקשה, אשל.  :צביקה צרפתי

 זה בדיוק למורה. רק בכפר סבא אין.  אל:-אתי גן

 נתוני הצפיפות, לא שמענו שמנהל אגף החינוך שבע רצון מ :גיא בן גל

גיא, כשאתה לא הקשבת מנהל אגף החינוך אמר שהוא לא  :לוי אהוד יובל

 מרוצה מהצפיפות. 

אני רציתי להוסיף לכם עוד נתונים לדיון, למרות שהנתונים  :אשל ארמוני

מתי שהם והם עדכניים ל האלה הוצגו בוועדת החינוך

ונים הוצגו, הם בוודאי לא השתנו יותר מדי, ואלה בעצם נת

 של עלויות. 

אשל, רק תיקון קטן, סליחה. הישיבה שהיתה, שאנחנו  אל:-אתי גן

. אנחנו 4.11-ביקשנו שהועברה לוועדת החינוך היתה ב

שתראו לנו מה השינויים . לכן אנחנו מצפים 4.11-היום ב

 . 4.11-ל 4.11-מ

 דב נגע פה בשינויים שקרו. קורים כל הזמן.  :צביקה צרפתי

קודם כל לא מזמן סיימנו דיונים על תקציבים. מי שבא  :יהודה בן חמו

היה לשמוע את הדברים  לישיבות ועדת הכספים יכול

 האלה. 

השינויים שיכולים להיות בחינוך, ודב אמר את זה בדרכו  :יאיר אברהם

היא יכולה להיות רק במעטפת  העדינה, היא לא בתשתיות.
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ה הרעיון, שמתמודדת עם הצפיפות בכיתות. ז יםתשל שירו

 וגיא יודע את זה היטב. 

 וזה לא תשתיות?  אל:-אתי גן

 ממש לא.  :יאיר אברהם

 יאיר, אתה מורה.  אל:-אתי גן

 אי אפשר, אתי,  :יאיר אברהם

 זה לא תשתיות גם? זה גם וגם וגם.  אל:-אתי גן

אני מעריך את הדברים שלכם, באתם מאוד מוכנים לדיון,  :יאיר אברהם

 יפה מאוד,  אבל אתם יודעים

 אנחנו תמיד מכינים שיעורי בית.  אל:-אתי גן

שבכל הקשור לתשתיות ואשל יציג את הנתונים וזה נתונים,  :יאיר אברהם

אין מה לעשות, שגדולים על העירייה הזאת, בכל הקשור 

לתשתיות הדיון הזה כאילו לא יכול להוסיף הרבה. מה 

פת של שהוא יכול להוסיף זה מה העירייה נותנת במעט

 שירותים של הוראה.שירותים. 

במדינת ישראל, אז אבל יאיר, אם אתה העיר הכי צפופה  :גיא בן גל

ממה  יכול להיות שאתה צריך צעדים יותר דרמתיים

  שהעירייה עושה.

 יאיר סליחה, אנחנו בשנה הראשונה, יאיר,  אל:-אתי גן

אל, זה לא מדינת ישר... אתה מוביל את הטבלה של צפיפות  :גיא בן גל

 נתון, 

על  דאתה כבר בשנה הראשונה, לפחות אני יכולה להעי אל:-אתי גן

עצמי שהייתי פה, ניתחתי את תקציב החינוך, לקחתי בדיוק 

את הדברים שהם נקראים פרמטרים קבועים ולא תלויים 

 באגף, 

 אתי, תודה. אתי, את לא בזכות דיבור עכשיו, אתי.  :צביקה צרפתי
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הפרמטרים בעירייה. ומה שהיה לילדים, מה שנשאר ואת  אל:-אתי גן

 נטו לילדים, 

.  :צביקה צרפתי . .  אני מבין שהנתונים 

.  אל:-אתי גן  באמת. אל תגיד לנו

 סליחה, אשל בבקשה.   :צביקה צרפתי

יקטעו אותי. כל מה שרציתי אני אנסה לדבר בשטף שלא  :אשל ארמוני

למרות מה להגיד, שלמרות מה שדב אמר, בסופו של דבר 

שהוא אמר גם לגבי מה שעושים בתוך הכיתות, ולמעשה 

הפיצולים שנעשים בתוך הכיתות, וגם לגבי ההישגים, וגם 

הוא המרכיב -לגבי העובדה שההון האנושי של המורים הוא

 המרכזי והחשוב ביותר. 

למרות כל זה, אנחנו בדקנו כמה יעלה לנו להיות בעולם  

י? עולם אידיאלי זה עולם אידיאלי. מה זה עולם אידיאל

תלמידים בכיתות ביסודי ובחטיבות. אני  .1שיש בו 

חשבתי, כשאני הגעתי לפה חשבתי שזה עולם שצריך לשאוף 

אליו. זה לא נראה משהו שהוא, חשבתי, שהוא איננו בהישג 

 ידה.

אז ביקשתי לעשות בדיקה כדי שלפחות נדע על מה אנחנו  

לעולם אידיאלי כזה.  עלה לנו כדי להגיעמדברים, מה י

והנתונים האלה הוצגו לכם. זה משהו שאולי אפשר להגיע 

אליו, אבל צריך לקחת בחשבון שזה יבוא על חשבון דברים 

 אחרים. ועל מה אנחנו מדברים?

 ? -איזה סדרי גודל אנחנו  :גיא בן גל

ואל תתפסו . אני חישבנו בפניכם אני מציג את הדבריםהנה,  :אשל ארמוני

 אותי, 

 נוכל, אם נבטל את יום העצמאות  יהודה בן חמו:
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 מיליון.  4יש לך כבר  אל:-אתי גן

 רק אייל גולן זה כיתה.  :גיא בן גל

 הלוואי.  :צביקה צרפתי

 זה בית ספר.  אורן כהן:

 אל תתפסו אותי על,  :אשל ארמוני

 )מדברים ביחד( 

 14היתה של אולי זה השתנה, אבל התוספת הנדרשת  :אשל ארמוני

כיתות מכיוון שיש  14כיתות, שזה לא אומר שצריך לבנות 

בתי ספר שבהם יש כיתות שניתן לצמצם. אמנם זה ירע 

מאוד את איכות החיים, מכיוון שהכיתות האלה לפעמים הן 

 משמשות ככיתות ספח וככיתות אחרות.

כיתות  14אבל אם אנחנו רוצים בכל זאת לחסוך, צריך עוד  

הנוספת זה שכר עבודה בסך של  , שעיקר העלותלהפעיל

 1.5שלזה צריך להוסיף עוד מיליון שקל בשנה.  12בערך 

 11.5מיליון שקל של עלויות שוטפות למיניהם. בסך הכל 

 מיליון שקל בשנה. 

 העלות החד הפעמית היא יותר קטנה. במפתיע. 

 אבל מה הבעיה?  :לוי אהוד יובל

 אני לא אמרתי שיש בעיה.  :אשל ארמוני

 זה למהלך הכולל.  :בן גל גיא

 15-ל 14אני מציג את הנתונים. העלות החד פעמית היא בין  :אשל ארמוני

 מיליון שקל כדי, 

 בינוי.  :גיא בן גל

הבינוי, הרהיטים, דברים שהם חד פעמיים. זה בסך הכל  :אשל ארמוני

 העלויות. 

 ? -ו 11 כמה יוצא הכל? בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי
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 . 15ובערך  11 :אשל ארמוני

נבחנה אפשרות לעשות את זה במודל מדורג ולא במודל כלל  :גיא בן גל

  עירוני?

 מיליון?  ..3בעירייה של  :לוי אהוד יובל

אף אחד פה לא פופוליסטי עד כדי כך להגיד בואו תייצרו  :גיא בן גל

מיליון שקל הכנסות, ותיישמו את זה מתשע"ד.  12לנו עוד 

ננחה את הנהלת העיר, שזה  אבל מה ביקשנו? שבאמת

בגדול מה שעשית, לגבש תכנית לצמצום הצפיפות. אתה 

 עכשיו נותן לנו את נתוני המאקרו. 

 12אין לאף אחד כאן ציפייה שתייצר בשנה הבאה עוד  

מיליון שקל מאפיקים  12מיליון שקל הכנסות, או שתקצץ 

 תקציביים עירוניים אחרים במטרה ליישם את התכנית. 

 למה לא?  אל:-ןאתי ג

למרות שאם אני הייתי הקברניט לא הייתי שולל את  :גיא בן גל

האפשרות הזאת. אבל אני לא מציע את זה. אבל מודל רב 

שנתי, פיילוט אולי רק ביסודיים או בכמה מהיסודיים. כי 

השאלה אם אנחנו נמתין עד שממשלת ישראל היקרה עם שר 

בתפקידו, יסיט החינוך החדש, כולנו מאחלים לו הצלחה 

, כנראה שרמת הצפיפות בכפר סבא תמשיך לפה תקציבים

 להיות בעייתית מאוד. 

 השאלה אם העירייה מעוניינת בכלל לנקוט צעדים פרו 

 אקטיביים לצמצם את 

אם הייתי מתחיל, אז הייתי מתחיל דווקא בחטיבות, לא  :אשל ארמוני

 ביסודי. 

ה שיקבע. אשל, שנייה, יש אוקי, אני בטח לא, אני לא ז :גיא בן גל

 חשיבה בכיוון הזה אבל?
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 תודה.  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

,  :לוי אהוד יובל  בואו נברך את אשל שמגיע לו

 ראש העיר, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 ,מיליון שקל 11סליחה, אני צריך לברך את אשל שמגיע לו  :לוי אהוד יובל

ת העבודה. לפחות הוא עשה אהוא בא להפחיד אותנו, אבל 

וזה לא ויתור על אוויר  מיליון. .5אנחנו יודעים שזה לא 

נקי בעיר. אז מגיע לך ברכות שהצלחת לגבש מספר. המספר 

 הזה הוא בר השגה. 

עובדים יכולה  .1,16-עובדים ל ..1,4-עיר שעלתה מ 

תקנים. סליחה עם כל הכבוד,  .1להרשות לעצמה תוספת 

  תקנים זה לא בשמיים.  .1

 בבקשה, ראש העיר. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

תקנים, כמה  .1-מיליון מתחלק ל 11ואנחנו נבדוק איך  :לוי אהוד יובל

 עולה תקן בעיריית כפר סבא. אם מורה עולה מיליון שקל, 

אני מבקש לשאול את דב או/ו את שגיא את ששאלתי קודם,  אורן כהן:

שנים, אם אתה ה 1-האם תקציב הפעילות, לצורך העניין ב

 השנים עלה? ירד? פר תלמיד. 1-לענות, ביודע 

 השנים האחרונות,  5-שינוי בתקציב החינוך ב שגיא רוכל:

 בניכוי בבקשה הוצאות שכר ובינוי.  אורן כהן:

 להוריד את השיפוצים מהתקציב.  :לוי אהוד יובל

 מספיק, תנו לו לענות.  :צביקה צרפתי

 אנחנו לא שומעים.  רגע, בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 שגיא, הוא שאל שאלה, תענה לשאלה.  :צביקה צרפתי

ב שגיא רוכל:          השנים האחרונות עלה  5-תקציב עיריית כפר סבא 

. ביצוע.  .11-ב .. 
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 . 111פלוס  :לוי אהוד יובל

הרי קראת קודם את הנתון בשאילתא שהגשת, מי הגיש את  יהודה בן חמו:

 שת שאילתא קודם, נכון? השאילתא, גיא, אתה הג

 מה?  :גיא בן גל

שקראת את הנתונים. הרי דיברת על הנושא של האיחוד  יהודה בן חמו:

והשאילתא שדיברת על הבטחות הבחירות. על ההפרטה. 

הרי קראת לנגד עיניך ואתה בטח ובטח יודע כי אתה יושב 

שאחוזי הגבייה מארנונה עלו        פה כבר קדנציה שנייה, 

מאוד -. ההכנסות בעירייה גדלו באופן מאוד15%-ל 34%-מ

משמעותי מכיוון שהבאנו לכאן הרבה מאוד מוקדי תעסוקה 

 ומסחר. 

ונעשו הרבה מאוד דברים מהתקציב, ואתם מאשרים כל  

 ושנה את התקציב. שנה 

.  :גיא בן גל .  רק שזה לא.

 סליחה גיא, אני אמנם לא מקשיב לכולם, אבל לך אני יהודה בן חמו:

 אני בפירוש אומר לך, הקשבתי לדברים. 

 זכיתי בקשב שלך.  :גיא בן גל

 כולכם בלי יוצא מן הכלל,  יהודה בן חמו:

 הייתי רוצה להאמין שתקשיב לכל חברי המועצה.  :גיא בן גל

 זכית.  אל:-אתי גן

בלי יוצא מהכלל, אני אומר לכולכם, אתם מכירים את  יהודה בן חמו:

אתם מנסים לייצר עכשיו אלא מה,  הנתונים יותר מכולם.

 איזושהי, 

 לא, לא, אנחנו,  :גיא בן גל

 אבל תן לי,  יהודה בן חמו:

אבל אי אפשר להתווכח על נתון אחד. אתה ראש העיר של  :גיא בן גל
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העיר הצפופה ביותר במדינת ישראל. אם אתה אוהב את 

הנתון הזה ואתה חי איתו בשלום, כי מנהל אגף החינוך 

לסחוט את הלימון ולהגיע, בהינתן מר שהוא מצליח שלך או

זאת החלטת הנתון הזה עדיין להישגים יפים מאוד, 

 מדיניות לגיטימית. 

 מה יפה?  יהודה בן חמו:

המנכ"ל שלך שלא תפקידו לקבל החלטות, תפקידו לבצע,  :גיא בן גל

עשה עבורך את הבדיקה הכספית במה כרוך השינוי הזה 

ולחן הזה ואתה עומד בראשו, צריך מבחינה תקציבית. הש

לקבל החלטה. או שנשארים עם הצפיפות הקיימת ומגיעים 

איתה לנתונים היפים האלה, ומקבלים את הרציונאל של 

מנהל אגף החינוך שהקשר בין הצפיפות להישגים הוא 

מקרי, או שאומרים בוא נשאף לכיתות מעט צפופות יותר, 

 נעשה את זה בתהליך מדורג, 

.  :צרפתיצביקה   הבנו

כל אחוז נוסף שאתה מנשיר, בעיקר הכיתות שאנחנו  :יאיר אברהם

מדברים עליהם, משפרים את איכות הכיתות ומשפרים גם 

 את ההישגים. תנשיר תלמידים. 

 זה הפתרון שלך?  אוי, נו באמת, מה, זה הפתרון שלך? אל:-אתי גן

 ? כל הכבוד. 12%-אז אתה העלית גבייה ל :גיא בן גל

 מדברים ביחד( )

אנחנו שנים נלחמים, אז כל הפתרונות יהיו בתוך העיר, אז  אל:-אתי גן

 אתה מדבר...

 אתי,  אתי, :צביקה צרפתי

 לא, כי הוא... אני נורא מצטערת,  אל:-אתי גן

אני שמח שהעליתם את אחוזי הגבייה. כל אחוז של עליית  :גיא בן גל
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 או יותר? מיליונים, שגיא, פחות  הגבייה שקול לכמה

 מיליון.  4 :לוי אהוד יובל

בערך מיליון שקל. כלומר, אם תעמיק את הגבייה       4.5 :גיא בן גל

מיליון שקל. הנה שליש  5הרי לך עוד  13%-ל 16%-מ

 מהתקציב שהמנכ"ל הצביע עליו כדי, אני לא מבין. 

.  אל:-אתי גן .  תוריד את החגיגות יש לך עוד.

גולן,  כן, פחות איי :גיא בן גל  ל 

 אתם רוצים לשמוע תשובות? :צביקה צרפתי

אנחנו רוצים שלא תהפכו, אני העלינו פה בסך הכל תמונת  :גיא בן גל

ראי של מצב העיר. ולא אמרנו אפילו איך לשפר. אמרנו 

אתם תקבעו את הצוות. ההחלטה היחידה שצריכה להתקבל 

זה האם רוצים להפחית או לא. אם לא רוצים היום 

, זה לגיטימי. ואם רוצים להפחית אז הצוות להפחית

המקצועי שלכם צריך להצביע על איך עושים את זה, ועל 

 חשבון מה זה בא.

ועם כל הכבוד יאיר, להגיד על חשבון נשירה, זה פופוליזם,  

כי אף אחד פה לא יציע להקטין את הכיתות על חשבון 

ת נשירה של ילדים. אמרתי לדב נתון שהוא הכי יכול להיו

זה נתון מדהים שהרבה ערים  1.1%גאה בו, אחוז נשירה של 

ילדים  6..1יכולות להתקנא בו. אבל אחוז צפיפות של 

 בכיתה זה לא נתון שיש...

 רק בחטיבות הביניים, לא בכל בתי הספר.  :צביקה צרפתי

.  :גיא בן גל  תתחיל במשהו

 אתם מדברים על הכל. לא, אתם התחלתם בהכל.  :צביקה צרפתי

לצמצום הצפיפות. אתה רוצה להתחיל בחטיבות, על  :גיא בן גל

 הכיפאק. 
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 אנחנו לא אמרנו לך,  אל:-אתי גן

 אתי, גיא, מספיק. הבנתי.  :צביקה צרפתי

אתה חושב שאם אתה תעלה פה הצעה לצמצם חטיבה  :גיא בן גל

 מישהו פה יתנגד לזה? 

 גיא, גיא, אוקי, בסדר, הבנו. בבקשה.  :צביקה צרפתי

גיא, חשבתי שתתחיל בתקציב הפרסום והמיתוג בתור מקור  :לוי אהוד יובל

 טוב. 

 ... אמר חסר סעיפים.  אל:-אתי גן

 תנו לבן אדם לדבר, די.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 לבני אדם ניתן לדבר, למה לא.  :לוי אהוד יובל

לא הקשבתם לדבר המהותי שדב אמר מבחינת ההתנהלות.  יהודה בן חמו:

שחושב שמנהלים עיר, זה מעיד על חוסר ניסיון וזה  מי

בסדר, אבל מי שחושב שמנהלים עיר בצורה כמו שאתם 

מציעים, אתם לא רק טועים אתם גם מטעים. ולמה אני 

 . מתכוון

אמר דב בדבריו, ואם הוא לא אמר את זה מספיק ברור, אני  

אחזור על זה עוד פעם. ישנם דיונים שמתנהלים כל הזמן 

משרדי הממשלה, לא רק בתחום החינוך, אבל נתייחס מול 

נטו לנושא החינוך כרגע. ראשי רשויות רבים מתנהלים מול 

המשרד, המשרד מחכה למי שימצמץ ראשון. והמשרד מחכה 

 להעביר תקציבים ממקום למקום. 

המספרים שאשל נקב, בלי לפגוע בעבודה שנעשתה פה, הם  

הרבה -הם הרבהאפילו לא המינימאליים. זאת אומרת 

יותר. ואני יכול להיכנס לרזולוציות נמוכות ולהמחיש את 

 לגמרי שונה. -המספרים בצורה לגמרי

 הייתי מאוד רוצה לשמוע את הרזולוציה הנמוכה.  אל:-אתי גן
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,  יהודה בן חמו:  ולכן

 באמת, לזרוק פה,  אל:-אתי גן

 סליחה, הוא לא הפריע לך.   :צביקה צרפתי

 א בכדי הדיונים האלה,  ל יהודה בן חמו:

.  אל:-אתי גן .  מה, כי גם.

 אתי, לא הפריעו לך.  :צביקה צרפתי

. עכשיו המילים האלה הן  אל:-אתי גן לא, כי הוא יודע להקשיב..

 פופוליסטיות. 

 אתי, ראש העיר לא הפריע פעם אחת בזמן שדיברת.  :צביקה צרפתי

 פופוליסטיות. אל:-אתי גן

לא הפריע לך פעם אחת, אז תלמדי גם להקשיב  פעם אחת. :צביקה צרפתי

 גם כשלא נוח לך.  

לכן אני בא ואומר, דיון כזה שמתנהל פה, אתם חושבים  יהודה בן חמו:

שזו הדרך להציג את הדברים בפני המשרד? מתקיימים 

שלושה, ונכנס שר חדש -, כולל מלפני שבועיים וחצידיונים

ונים האלה שאנחנו מחכים לראות מה המדיניות. והדי

 מתקיימים עם הגורמים המקצועיים. 

ולכן אני בא ואומר, אמור להתקיים בלי שום קשר להצעה  

לסדר שלכם, אמור להתקיים דיון נוסף עם הגורמים 

המקצועיים בוועדת החינוך. לכן אני בא ואומר, אתם הרי 

, יש לכם אינטרס להביא גם, למרות שזה לא התפקיד שלכם

שגם ייכנסו כספים מלמעלה, נכון?  אבל יש לכם אינטרס

 ממשרדי הממשלה?

אני מניח שאם משרדי הממשלה יביאו כספים לעיריית כפר  

סבא לא כולכם תתנגדו. יכול להיות שיהיו כמה שיתנגדו, 

אבל לא כולכם. לכן אני בא ואומר, כשאני אבוא ועכשיו 
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 , אגיד לגורמים במשרד זה או אחר 'אל תיתנו לכפר סבא'

לנתרופ. אני את כל מה שאני מצליח להכניס, כולנו, אני הפי

מה שאנחנו מצליחים להכניס מההכנסות הנוספות, ממוקדי 

התעסוקה הנוספים שנכנסים ומהארנונה הנוספת שנכנסת 

מהתעשייה ומסחר, לאן אנחנו מייעדים את זה? בראש 

 ובראשונה חינוך. 

.. מה הבעיה?  :לוי אהוד יובל .   מימנת 

 אז איך אתה הכי צפוף בארץ?  :גיא בן גל

 ? -אתה שםלפרסום, למיתוג? לאיפה  אל:-אתי גן

 יהודה, זה נתון שאתה לא יכול להתחמק ממנו.  :גיא בן גל

 טוב, תודה. :צביקה צרפתי

 אתה העיר הכי צפופה במדינת ישראל.  :גיא בן גל

 את המנטרה הזאת הבנו, גיא.  :צביקה צרפתי

 שנות את זה?מה אתה עושה ל :גיא בן גל

 אז אנחנו נציע הצעה,  :צביקה צרפתי

אם זה רוע הגזירה, כי הפריץ בירושלים לא נותן את הכסף,  :גיא בן גל

 זה טיעון אחד. 

שגיא, אתה יכול לשלוח לי את הנתונים בבקשה, אחרי  אורן כהן:

 הישיבה? תודה.

א , ההצעה היתודה רבה. אני רוצה להעמיד להצעת החלטה :צביקה צרפתי

להעביר את הנושא לוועדת החינוך שהיא הוועדה 

הסטטוטורית בעיריית כפר סבא. יושבים שם מקצוענים. מי 

 בעד להעביר את החלטת, 

 אגף החינוך יכול להגיע לישיבה הזאת?  :???

 כן.  :צביקה צרפתי

 כל חבר מועצה, כן.  יהודה בן חמו:
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 תזמנו את כל חברי המועצה.  :לוי אהוד יובל

 שתמשיך מהמקום שבו היא הפסיקה בו בפעם הקודמת.  :ברהםיאיר א

 אז אני מבקש לזמן את כולם.  אורן כהן:

 מי שרוצה, מה.  :צביקה צרפתי

.  אורן כהן: יודע מתי, תגיד לי  אני לא 

 אני רוצה. תרשום שאני רוצה.  :לוי אהוד יובל

תודה. מי בעד ההצעה להעביר את הנושא להמשך דיון  :צביקה צרפתי

 בוועדת החינוך? 

 פה אחד אפשר להתאחד.  :עמירם מילר

.  :לוי אהוד יובל  לא, לא, אנחנו רוצים דיון ציבורי

צביקה, שלי, שמעון, איציק, יאיר, אמיר, עמירם, יהודה,  :צביקה צרפתי

 אורן, יעקב, ארנון, אמיר. מי נגד? ממה, אהוד. 

 נמנעים.  יהודה בן חמו:

יובל, גיא נגד. גיא נמנע, סליחה.נגד: אתי נגד :צביקה צרפתי הסעיף הבא  , 

 של סדר היום, ממה בבקשה. 

אשל אגב, אם תוכל להעביר את הנתונים לכל חברי המועצה  :גיא בן גל

בדבר הבדיקה הכלכלית שעשית, יכול להיות שזה גם יחסוך 

 שאלות בתהליך.

 לא דוחים את הבקשה, אלא דוחים את ההחלטה.  "ר אמיר גבע:ד

 

מחליטים להעביר להמשך דיון בועדת החינוך את נושא  :710 מס' ההחלט

 הצפיפות בכיתות בתי הספר בעיר7
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 הצעות לסדר7  87

 

הקצאת שטח לגינות בנושא  אברהם ממה שיינפיין,הצעה לסדר של  א7

 7כפר סבא פארקחלקו השלישי של כלבים ב

 

ם לומדים אשל, אני מציע לשאוף לדגם הפינלנדי, שש ד"ר אמיר גבע:

תלמידים  4תלמידים פר קילומטר מרובע, והמדד שלהם זה 

 לקילומטר מרובע. 

 בבקשה, ממה. :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

לגבי הצעתי לגבי גינה לכלבים בפארק. אני אקריא את  :אברהם שיינפיין

לתת גם למישהי מהקהל, שהיא נציגה הצעתי ואני אבקש 

 דקות. .1אני לא אדבר של בעלי כלבים להשלים דברים. 

כלבים  ...,5בעלי כלבים, בעצם  ...,5-בכפר סבא יש כ 

ונתון  1לעומת  גינות בלבד. זה נתון שגם מופיע בעירייה 

שמופיע בוטרינר הראשי. במידה ורק חלק מהמשפחות של 

משיק מכך שבין הולכי על ארבע מבלים בגינות הקיימות, 

בל להולכי על ארבע לגינה. נתון בלתי נס כלבים ..1-ל ..6

 ובעליהם במיוחד.

בעיר שרוצה להיות עיר בריאה, ואני החזקתי תיק בריאות  

בזמנו, גם להולכי על ארבע וגם לבעלים חובה להגדיל את 

כמות הגינות. מי שלא יודע מה זה שמחזיק כלב וכלב אין 

לו יכולת חופש להסתובב, לשחק, ליהנות, הכלב בדיכאון 

 ומסכן וגם הבעלים. 

מנהיגות ציבורית ניכרת גם בפרטים קטנים. אם אתם  

חושבים שגינות כלבים הן זוטות שאין להתעסק בהן, אני 
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אומר לכם חברי מועצה נכבדים, אין לנו כשליחי ציבור מה 

גם לאנשים מגיע שיהיה להם קצת רווחה. לא  לחפש כאן.

יקרה שום דבר. וכלב זה דבר חשוב. ומי שאין לו כלב לא 

 ה זה.מבין מ

כולנו צריכים לדעת שאנחנו משרתי ציבור גם בפרטים הכי   

קטנים. ולכן מנהיג באם קיים, חייב לקבל החלטות 

שלפעמים אינן רק תוספות בבנייה, חנויות ותשתיות, אלא 

 החלטות לרווחת התושבים. 

 גם בתב"ע של השוק.  יהודה בן חמו:

 גם. לרווחת התושבים.  :אברהם שיינפיין

למה אתה מזכיר את השוק? יש לך עניין אישי? מה, אתה  :לוי בלאהוד יו

 מאיים עליו במשהו? 

  -לא, הוא יהודה בן חמו:

? צביקה התייחס מה העניין אתה תפגע בו בתכנית בשוק? :לוי אהוד יובל

אתה מתייחס אליו עוד פעם, מזכיר אליו בצורה לא ראויה, 

 לו. 

  אני מבקש ממך לחזור בך. :צביקה צרפתי

 צביקה התייחס אליו בצורה לא ראויה,  אני חוזר בי. :לוי אהוד יובל

אני מבקש ממך לחזור בך. ממה, אנחנו את הדברים בינינו  :צביקה צרפתי

 סוגרים. אתה תחזור בך, 

 אמרת שהחולצה, שהוא לא לבש,  :לוי אהוד יובל

לי עם אני מציע לך לחזור בך. אני מציע לך, את העניינים ש :צביקה צרפתי

 ממה,

 אמרת או לא אמרת שהוא לא לבן כמו החולצה שלו?  :לוי אהוד יובל

 לא. תחזור בך.  :צביקה צרפתי

 לא אמרת לו 'אתה לא לבן כמו החולצה'?  :לוי אהוד יובל
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 תחזור בך.  :צביקה צרפתי

 אני חוזר בי. אני חוזר בי.  :לוי אהוד יובל

שהכניס  ש העירקש מראצביקה, במקביל אתה צריך גם לב אל:-אתי גן

פה עניין אישי גם הוא יחזור בו. בוא נראה אותך פעם תהיה 

אובייקטיבי לפחות. למה ראש העיר צריך היה לנגוע במשהו 

 למה? אישי? 

 תקשיבי טוב, את מתבלבלת.  :צביקה צרפתי

. אל:-אתי גן  אני לא מתבלבלת. אני שמעתי

ד, אל תיתני לי. יובל פנה אני אגיד לך, אני לא רוצה להגי :צביקה צרפתי

מה שאיתי, לא ראש העיר. אז לעניין הזה אמרתי לו  אליי

לחזור בו. לא מעניין אותי. אני אדאג לעצמי. אני דואג 

 לעצמי. 

 ... לממה.  אל:-אתי גן

אני דואג לעצמי. יובל לוי יפסיק לתקוף אותי כל הזמן  :צביקה צרפתי

 ובטח לא בשמו. בטח שזה לא קשור אליו.

,  אל:-אתי גן  נכון, נכון

 אתה טוב בלדאוג לעצמך, אין ספק.  :לוי אהוד יובל

 אבל גם ראש העיר שמכניס אמרות אישיות,  וצריך להתנצל. אל:-אתי גן

 ראש העיר אחראי על עצמו.  :צביקה צרפתי

 גם הוא צריך להתנצל. הנושא של מה שקשור אישי,  אל:-אתי גן

 הוא לא לבן כמו החולצה? למה אמרת לו ש :לוי אהוד יובל

 למשפחה לא היה מקומו. לא היה מקום לתקוף את זה.  אל:-אתי גן

 אתי, הבנתי, תודה.  :צביקה צרפתי

 הוא בא עם הצעה רצינית, הוא מייצג תושבי עיר,  אל:-אתי גן

, ולמה ראש שהוא לא לבן כמו החולצהאתה אמרת לממה  :לוי אהוד יובל

?. ..  העיר 
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 ן לא היה צריך להכניס את זה. ולכ אל:-אתי גן

 הזמן עובר, אתה מפריע לחבר שלך.  :צביקה צרפתי

 הזמן לא עובד.  :לוי אהוד יובל

 עובד ועוד איך עובד.  :צביקה צרפתי

.  אל:-אתי גן .  ... ואם ראש העיר לא יודע, אז שלא.

,  :לוי אהוד יובל . .. ראש העיר התפרץ. ראש העיר התפרץ עם הסיפורים על 

... מה ז  ה קשור 

 למה אתה לא מבקש כמנהל שהוא יתנצל?  אל:-אתי גן

 למה אתם מזכירים לו את הנכסים שלו? מה זה עסק שלכם?  :לוי אהוד יובל

 ממה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

אני רוצה להגיד לך שאם יש מנהיג אני לא צריך להתנצל,  :אברהם שיינפיין

.יר הזאת, הוריי וסבי שהקים פה את העמה שהשאירו לי  . . 

.. המועצה. אתה  איפה שתהיה. ,הצהרת ההון שלך ,אתה .

 לא מתבייש להעלות דברים אישיים? 

ולכן באם קיים מנהיג, ולא קיים פה מנהיג לפי מה שאתה  

העלית עכשיו, זה באמת גועל נפש מה שעשית. חייב לקבל 

החלטות שלפעמים אינם רק תוספות בנייה, חניות 

ות לרווחת התושבים וגינת כלבים. ותשתיות, אלא החלט

זאת אמירה. אני למען התושבים. וככה כל חברי המועצה 

 צריכים להיות. 

ולכן הצעתי תומכת בהקמת גינת כלבים בפארק. זה מקום  

אידיאלי, אין בעיה של שטחים, אין בעיה של שכנים. זאת 

אחת הבעיות. יש בעיר גינות שזה אחת הבעיות, שלשכנים 

 הם. זה מפריע ל

 כי זה לא מטופל.  אל:-אתי גן

ו וזה יש בעיה. שם אין "יש גם בביל לא, לא, יש גם רעש. :אברהם שיינפיין
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מקבלי ההחלטות צריכים בעיה בפארק. יש רק בעיה אחת, 

והצעתי אומרת, עמירם  להגדיל ראש ולאשר את הצעתי.

 אתה מפריע לי, בבקשה עמירם, 

 ן. אני עוצר את השעו :לוי אהוד יובל

 סביר לאיציק את הדברים. מ :עמירם מילר

.  :לוי אהוד יובל כמה סגן ראש העיר מר מילר, אני עוצר את השעון

 שתפריעו לחבר המועצה, 

 יובל, תפסיק לנהל את הישיבות פה. לא ביקשו ממך את זה.  :עמירם מילר

נו מה אתה מתייחס.  :צביקה צרפתי  עמירם, 

.  :עמירם מילר  באמת נו

עיריית כפר סבא תקצה שטח לגינת כלבים בחלק השלישי    :יינפייןאברהם ש

מטר מרובע,  ..5-המתוכנן בפארק כפר סבא, שלא יפחת מ

מה שרחוק, כולל  ,כניסה-מגודר בגדר ועם שני פתחי יציאה

 .1בסדר גודל המבוקש, וזאת בתוך צרכים בסיסיים לגינה 

 יום מיום קבלת ההחלטה.

ואני מבקש מהגברת בבקשה, אם סיימתי את הזמן שלי לא  

. יש לך משהו לומר לגבי גינות   , נשמח מאוד לשמוע...

 רגע, רגע, רגע, אתה לא מנהל את הישיבה פה.  :צביקה צרפתי

 אני לא מנהל.  :אברהם שיינפיין

 יש חוקים לישיבה.  :צביקה צרפתי

 לא, אתה המנהיג.  יהודה בן חמו:

 יש חוקים לישיבה.  :צביקה צרפתי

 סליחה, אני ביקשתי, אני מבקש,  :ברהם שיינפייןא

אז אני את הבנות האלה שמעתי, מכיר את הדעות שלהם.  :צביקה צרפתי

יודע מה הן רוצות.   אני 

.  :גיא בן גל  אנחנו לא שמענו
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 אני אסביר. אני אסביר.  :צביקה צרפתי

 אתה לא מועצה, עם כל הכבוד.  :לוי אהוד יובל

 יר. אני אסב :צביקה צרפתי

 זה גם לא תקדים שנתנו לאנשים מהקבל,  :גיא בן גל

קודם  תן, אני אסביר. אני אפתור את הבעיות לכולם תכף. :צביקה צרפתי

כל אני רוצה להבהיר לכם ולהגיד לכם ולהתחיל ככה, קודם 

גינות כלבים. באזור זה אחת הערים  1כל בכפר סבא יש 

גינות כלבים. שהתחילה עם העניין הזה, ויש בה הכי הרבה 

. בכפר 5. אנחנו לא תל אביב. ברעננה יש 1בהרצליה יש 

 סבא יש גם פריסה די טובה, אבל לא מספיקה.

מעבר לזה, יש בעיות רבות מאוד עם התושבים. זה לא גן  

ציבורי של ילדים, מה לעשות. תושבים לא רוצים כלבים 

הכלב הרי לא עושה את הצרכים שלו בתוך  לידם. ולמה?

מטר  ..4הכלבים בעיקרון. כשאתה יורד ואתה גר גינת 

מטר, הוא עושה את זה בדרך. הוא  ..1מגינת הכלבים או 

לא שולט, הוא לא כמו אדם יודע לשלוט ולהגיע לגינת 

 הכלבים. 

, שאתה גינת הכלבים בדרך כלל מיועדת לכלבים גדולים 

רוצה לשחרר אותם ורוצה לתת להם לרוץ, וזה בסדר, ואני 

אני יש לי כלב בבית. אבל מה, הכלבים האלה כשיש בעד, ו

ויש אסיפה של כלבים יש לפעמים גם מלחמות בין כלבים. 

 נביחות שיכולות להטריף שכנים שגרים קרוב.

אז מה אנחנו עושים? אנחנו כן דואגים לכלבים. ואני אקח  

גינות כלבים ואני אגע. אחד  בפארק זה לא רלוונטי  -שתי 

אדם לא ייקח כלב, יכניס אותו לאוטו ואני אסביר למה. 

  -שלו, ייסע
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 זה מה שאתה אומר.  :אברהם שיינפיין

 שנייה, תן לי.  :צביקה צרפתי

.  :לוי אהוד יובל  אתה לא עונה לו

 אני לא הפרעתי לך.  :צביקה צרפתי

 תסלח לי אדוני, אתה בבוקר עושה ספורט בפארק?  :אברהם שיינפיין

 לך. תי אני לא הפרע :צביקה צרפתי

 ... שידבר,  :לוי אהוד יובל

 מי אתה בכלל שאתה אומר על הוא, הוא.  :צביקה צרפתי

.  :לוי אהוד יובל . ... מוקנית לך עפ"י חוק שיגמור לדבר. עוד לא נכנסת.

.. התשובה, .  אתה כבר עונה על סמך 

גינת כלבים. צריך יותר  :צביקה צרפתי אני אומר בפארק. בפארק לא צריך 

בים באזורים שהם קרובים ואנשים יכולים להגיע גינות כל

לא לנסוע עם הפרייבטים. אני אגיד לך יותר איתם ברגל. 

מזה, אלה שהולכים עם הכלבים הגדולים, עושים הליכה 

יודע מה הם צריכים? הם ספורטיבית עם הכלב  איתם, אתה 

צריכים שתייה לכלבים בדרך. כי הם לא עומדים ומשחקים. 

ו מציבים שתי ברזיות כלבים בפארק, אז אנחנו עכשי

 חודש וחצי, -חדשות, תוך חודש

 איפה בפארק אתה עושה את זה?  :גיא בן גל

בשני צידי הפארק יהיה ברזייה לכלבים. אני לפני שבוע  :צביקה צרפתי

 נפגשתי, 

 אפשר לבקש,  אל:-אתי גן

ה, אני לפני שבוע נפגשתי עם תושבים. הבחור עוד שנייה. :צביקה צרפתי

גב' שיר היתה אצלי בפגישה. והם ביקשו גינת כלבים ברחוב 

המפלס פינת הרמה. והיו התנגדויות גם. היו הרבה שרצו, 

 סליחה שנייה, והיו גם התנגדויות. 
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לפני שבוע וחצי נפגשתי עם הבחור שהיה לו התנגדויות.  

והסברתי לו והראיתי לו, ולשמחתי הרבה הגענו איתו 

 נת כלבים. להסכמה שתהיה שם גי

 אוקי. מתי?  קהל:

אני מקווה שתוך חודש וחצי. אני רק אומר לבעלי הכלבים,  :צביקה צרפתי

אתם רוצים גינות כלבים? אתם רוצים שהאנשים שגרים 

באזור ירצו את גינות הכלבים לידם? תדעו לחיות עם 

יש אנשים התושבים ביחד עם הכלבים במשותף. לדעת ש

 שחיים ליד הגינות האלה. 

אם תדעו לעשות את זה, תאמינו לי, לא יהיה בעיה בבילו,  

לא יהיה בעיה בכלנית, לא יהיה בעיה באף מקום. אבל הכל 

גינת  ...,.2יעשה פה בשיתוף ציבור. ולזרוק  שקל עלות 

 כלבים בפארק, לדעתי זה מיותר. 

 תחסוך אייל גולן.  :לוי אהוד יובל

 ד את ההצעה מסדר היום, לאור זאת, אני מבקש להורי :צביקה צרפתי

 לענות לך שנייה אחת.  אני רק רוצה :אברהם שיינפיין

 לא, סליחה, סליחה,  :לוי אהוד יובל

 אתה לא מנהל אותי.  :צביקה צרפתי

 אמרת שתיתן לה לדבר.  :לוי אהוד יובל

 הוא לא אמר.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 אמרת שתיתן לה לדבר.  :לוי אהוד יובל

  אני לא אמרתי. :יצביקה צרפת

 )מדברים ביחד( 

אתה עכשיו מדבר בדיוק כמו שאתה אמרת עשיתם סקר  :אברהם שיינפיין

..לפני שנתיים מה שאתה מדבר עכשיו זה שטויות כי אתה , .

 לא בדקת כמה יש צורך, 
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 תודה רבה. מי בעד הצעתו של ממה שיינפיין?  :צביקה צרפתי

 ים, זה העניין.לא מפריע לשכנ פארק :אברהם שיינפיין

 אמרת שתיתן לה לדבר. :לוי אהוד יובל

 מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? :צביקה צרפתי

 אמרת שתיתן לה לדבר. :לוי אהוד יובל

 ארנון, יעקב,  :צביקה צרפתי

 איזה גועל.  :לוי אהוד יובל

אמיר, יאיר ושמעון. שלי, צביקה, יהודה, עמירם, איציק,  :צביקה צרפתי

 מי נגד? אתי. תודה.

 תודה רבה. סעיף הבא.  יהודה בן חמו:

 תודה.  :צביקה צרפתי

 לא, לא, סליחה. תקריא מי נגד.  :אברהם שיינפיין

 אמיר נמנע.  :צביקה צרפתי

 תקריא את השמות מי נגד.  :אברהם שיינפיין

 ממה, יובל, אתי וגיא.  :צביקה צרפתי

ה יכול, סלח לי אדוני, ככה יהודה, מה שיש לך איתי, את :אברהם שיינפיין

 . לא מתנהג ראש עיר בעל יכולת להיות מנהיג. אתה לא..

אני לא אמרתי מילה עליך שאתה ככה  דבר, תן כבוד,

 .. .  מתנהג 

 תודה רבה. תודה.  :צביקה צרפתי

 תתבייש לך.  :אברהם שיינפיין

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא  :712 מס' החלטה

 שטח לגינת כלבים בפארק7הקצאת 
 

 )מדברים ביחד( 

.  אל:-אתי גן .  אפילו במשהו שאפשר היה להגיע להסכמה.
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שקל איפה שלא צריך. את רוצה לדעת  ...,.2לא, לזרוק  :צביקה צרפתי

גינות כלבים? דברי איתי  דקות בארבע עיניים,  5מה זה 

 תלמדי פעם. 

.  :אברהם שיינפיין .  עשית בדיקה.

 . תלמדי פעם.BAפעם תלמדי. תלמדי גם מאלה שלא גמרו  :צביקה צרפתי

 אתה עשית בדיקה? על סמך איזה נתונים?  :אברהם שיינפיין

 יותר ממך, כן. אני בדקתי  :צביקה צרפתי

 על סמך איזה נתונים?  :אברהם שיינפיין

 אתה רוצה לשמוע? אני אשמיע לך.  :צביקה צרפתי

 לא, תראה לי סקר.  :אברהם שיינפיין

 אני אשמיע לך. תודה.  :צביקה צרפתי

שקל  ...,.2-מעניין אותי לדעת איך העירייה קובעת ש :גיא בן גל

 שקל לאייל גולן זה לא בזבוז.  ...,.12-לגינה זה בזבוז, ו

למה? אבל אנחנו עושים גינות כלבים. במקביל נעשה, אנחנו  :צביקה צרפתי

 לא אמרנו לא נעשה. נעשה אבל לא במקומות, 

לפני שקבעת תקשיב, אם היית אומר את המילה לדעתי,  :א בן גלגי

 קטגורית שבן אדם לא לוקח את הכלב שלו לפארק, 

.  :צביקה צרפתי  גיא, אנחנו בהצעה שלך עכשיו

לפי ההיגיון שלי גם ברחוב  ...,.2בפארק זה כמו  ...,.2 אל:-אתי גן

המפלס. אז תבוא ותגיד מה דעתכם להתפשר כרגע כשלב 

 ן. ישר להוריד את ההצעה. ראשו

 )מדברים ביחד( 

הטרדת המשטרה נגד פעיל  , בנושאאהוד יובל לויהצעה לסדר של  ב7

 הציבור אילן ערב ממשיכות7

 

 גיא, לפי סדר היום ההצעה שלי, סליחה.  :לוי אהוד יובל
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 נכון. אני חושב שיובל צודק. ההצעה של יובל לפניי.  :גיא בן גל

 יובל, בבקשה. בסדר.  :צביקה צרפתי

, מופיע קודם. יובל הסב את תשומת הטרדת המשטרה נגד :גיא בן גל

 לבי, הוא צודק. 

ולמי שהסדר לא מעניין אותו, רבותיי, למי שהסדר יקר לו  :לוי אהוד יובל

למי שהסדר הציבורי יקר לו ולמי שהסדר לא מעניין אותו, 

ם יש סדר ציבורי שמגיע גם דרך בית המשפט והמשטרה. וג

כשציבור מנסה לבטא שאפילו אומרים לציבור שיתנו לו 

דקה לדבר, אתם רואים שהדמוקרטיה מנוצלת לפעמים 

כופה שתיקה על אחרים. אין דעות בצורה כזאת שהרוב 

 שונות. 

במקרה הזה, מגיע אלינו תושב העיר אילן ערב. אילן ערב  

הצטרף לרשימה מאוד ארוכה, מאוד אטרקטיבית של 

והגיעו  הכל ניסו לעשות פעילות ציבוריתאנשים שבסך 

 למעצר, לחקירות, לבתי משפט. 

... שגם לי היה הנועם והתענוג הייחודי להיות אני לא  

מוזמן לחקירות משטרה ולאיומים, בזמן שהבאתי פה בסך 

גני  5-הכל הזמנה ל אמהות לבוא לישיבת מועצה בנושא 

אבטחים יול"א שזה נושא טעון ומסוכן, וכל השוטרים והמ

 בנשק זה דבר שאילן עוד לא ראה.

שוטרים בשעת לילה מגיעים אליו הביתה כי זו  1אילן ראה  

הדרך הנכונה לנהל עיר, לפי גישתם של אנשים שאולי עבר 

זמנם. הגישה עבר זמנה גם במצרים וגם בלוב. אין יותר 

, ואם מישהו חס וחלילה  דיקטטורה בסגנון 'אתם תשתקו'

 ינסה לתקן עולם. 

 ברוסיה זה עוד עובד.  :גיא בן גל
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 ברוסיה זה לא עובד.  :לוי אהוד יובל

,  :יאיר אברהם  תגיד לי, כל פעם שאתה רוצה להזכיר משהו

.  :לוי אהוד יובל  אני עוצר את השעון

לא באמת, אני שואל שאלה. כל פעם שנעשה משהו לא טוב,  :יאיר אברהם

מה זה  יש לך?אתה משווה את זה לעניין הערבי. מה 

נגד ערבים?   האובססיה הזאת 

  יאיר, אתה הצלחת לעורר בי אפילו חיוך.  אורן כהן:

כל פעם דיר אל אסד, כל פעם פורדיס ועכשיו לוב, תוניסיה,  :יאיר אברהם

 מה אתה רוצה מהערבים? 

סליחה, לפי בקשתו של יאיר אני אשווה את הדברים  :לוי אהוד יובל

 להתנהלות, 

מהמדינה הזאת זה מהגרים מארצות ערב. אתה פוגע  חצי :יאיר אברהם

 אחד.-בהם אחד

לבקשתו של יאיר אני אשווה את הדברים להתנהלות בסניף  :לוי אהוד יובל

מר"צ, כי בסניף מר"צ למשל זכות הדיבור וההתנהלות 

התקינה היא גם כן דבר שבידועות והמפורסמות, שגם 

 בסניף מר"צ שהציבור רוצה דבר אחד, 

.  :ברהםיאיר א  פלורליסטי לחלוטין

פלורליסטי, ואנחנו נבדוק מאיפה הקולות שלך הגיעו. אבל  :לוי אהוד יובל

כשאנחנו מגיעים לשאלה מה קורה עם חופש ביטוי, אם בן 

אדם מסמן לנו מכשולים ברחוב שחס וחלילה אנשים לא 

ימעדו, מי יתקן אותם? אייל גולן, הוא קנה מרצדס אז הוא 

נסוע. הוא נתן דוגמא. לא צריך ללכת כבר לא צריך ל

 ברחובות כפר סבא, צריך לנסוע במרצדסים. 

 הבדיחה כבר איבדה מעצמה.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 אתה באמת חושב כולם מפגרים פה? :איציק יואל
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יש חברי לא כולם, לא כולם. אני עוצר את השעון.  :לוי אהוד יובל

 אופוזיציה. 

ניות שלך. מה זה ייתן לך? זה ייתן לך נקודות כל די עם הצי :איציק יואל

 ההצגות האלה שאתה עושה פה? 

  אני עוצר את השעון כל פעם שחברים שלך מפריעים לי. :לוי אהוד יובל

 גם האיומים שלך כבר נמאסו,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

,  :לוי אהוד יובל  השיסוי המכוון של הקואליציה ידוע וכבר שמענו עליו

 אתה עושה לנו שירות טוב. :ה צרפתיצביק

האלימות שלכם הגיעה לבית המשפט, אפשר להוציא  :לוי אהוד יובל

שהעירייה סירבה לתקן, באמצע הלילה תושב שסימן בורות 

הגעתם כבר לשופט ומה קרה? השופט גדול דחה אתכם. 

רובינשטיין והוא כבר אמר שהשלטון שלכם הוא מעולמות 

 אחרים. 

ופטת נוספת שהביאו אותה דחוף לאשר  הגעתם גם לש 

מעצר, הרחקה מהעיר. אוי ואבוי. יש פה תושב שמנסה 

למנוע שאנשים יפלו בבורות, שהעירייה מסרבת לתקן 

אותם. ומה אמרה לכם השופטת? אנחנו רוצים לשמוע מכם. 

 בכלל איך אתם מעיזים? 

מועצת העיר צריכה לשבת, היא צריכה לחשוב איך לתקן  

ת, לסתום אותם בזמן, לסמן אותם. איך אנשים את הבורו

פה לא יעמדו. איך אנשים מבוגרים עם בריחת סידן לא 

ואנחנו ישברו מותניים ולא יגיעו לניתוחים מיותרים, 

 יודעים שלא כולם עוברים אותם. 

אתם צריכים לחשוב שהעיתונות מלאה בתמונות של  

מות מבוגרים שנפלו והפנים שלהם מדממות, עם שברי עצ

 בגולגולת, ואתם יושבים, מתגאים, 
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 הו. -כמו מחנה השמדה אתה מתאר את הדברים או :עמירם מילר

מתגאים. יושב פה סגן ראש העיר שהוא גם אחראי על תיק  :לוי אהוד יובל

ההנדסה, וגם מדי פעם מייצג את האנשים המבוגרים שיש 

כשאתם מגיעים לו זכות להימנות על הטובים שבהם, אבל 

שתושב שמסמן בורות מופיע בבית המשפט לפי הזמנה  לזה

שלכם, ואתם קוראים לו עבריין. למי אתם קוראים עבריין? 

התגובות שלכם לעיתונות, עבירות חוזרות ונשנות של 

 עבריין. הלוואי והעיר הזאת תתברך באנשים כמוהו. 

הלוואי שעיריית כפר סבא תהיה מספיק חכמה לא להגיע  

ולא להזמין תושבים עם  תי משמע,לבורות האלה, תר

 שוטרים באמצע הלילה. 

אמרו עליכם שאתם מתחרים בעולמות אחרים מבחינת  

תנועת השלטון, אז בואו נגיד לשופט שאולי פעם אחת ניתן 

 .צ'אנס ומישהו יקשיב לולו 

הנבחרים, די העירייה, העובדים שלה, פקיהבקשה שלי ש 

ע את המשטרה הבכירים שיש להם את הסמכות פה לזעז

באמצע הלילה, יפסיקו לעשות את זה. תפנו לציבור דרך 

תשתדלו להגיד  הודעות לעיתונות, תשתדלו שהם יהיו אמת.

תיקנו. תשתדלו להגיד שאין בורות אלא בדמיונו של אדם. 

 אבל הבורות שלכם נודדים, הם בכל חור בעיר.

אני כבר לא מדבר על זה שזה פתח לתביעות. לא רוצים  

עות. אני מדבר על זה שהמינימום הבסיסי, אייל גולן, תבי

 5עוד מדרכה מתוקנת. אייל גולן ועוד  ...,..2עוד בור. 

 שניות בטלוויזיה,  15דקות בטלוויזיה או 

 אתה נהנית.  :צביקה צרפתי

מאוד. לשבת בבית ולא לראות אתכם על הבמה. הייתי נהנה  :לוי אהוד יובל
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מתושבי העיר.  על הבמה יותר אם ילדים היו מופיעים

הייתי נהנה כמו מוטי ששון, הייתם מביאים ביום אחר 

שהוא לא היום הכי יקר את כל האמנים היקרים, ועושים 

  עשרה הופעות במקום הופעה אחת. 

 עשר. עשר.  :עמירם מילר

.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי . יידע איך להגיד.  אולי אם הכיתות יצומצמו, יובל 

. :ילו אהוד יובל עשר זה  בשובו, בשובו לא למדתי לצערי. בכיתה ט' למדתי

מי שלא יודע אחרי ט'. אבל אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. 

לספור ולא סופר כסף ציבורי שהוא מוציא אותו ומפאר את 

עצמו במיתוג, מוציא מיליונים, צריך להשתיק את הציבור 

 בזמן שהציבור מתלונן. 

עצמי שלכם, תפסיקו להסתובב תעשו משהו בשביל הכבוד ה 

 . . פה כמו איזה גבירים מעולמות אחרים. תתקנו מדרכות ו.

לציבור שתדברו בגובה העיניים, לא מאחורי מחיצות 

זכוכית. אל תתחבאו. אל תקנו מודעות בעיתון בדיווחים 

ובכל מיני דברים שאתם מתפארים בפרסים או שקניתם 

שלכם כבר  בכסף או שהדפסתם במדפסת, כי את הפרסים

  נקעה נפשנו לראות אותם.

 למי אתה אומר כל הזמן 'אתם, אתם', למי אתה מתכוון? :איציק יואל

 לחברי הקואליציה היקרים שיושבים פה,  :לוי אהוד יובל

 חברי הקואליציה?  :איציק יואל

 כולכם כאחד. תומכים במדיניות,  :לוי אהוד יובל

ענות לו, כי זה שונה לגמרי אני לא מבין על מה צריך ל :עמירם מילר

 מההצעה לסדר מה שהוא אומר. אני פשוט לא מבין, 

.  :איציק יואל  אתה יכול לחבר כמה משפטים שיהיה לכיוון הנכון

 ברשותכם, אני אחזור.   :לוי אהוד יובל
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 אני עוצרת את הזמן, עמירם, אתה הפרעת ליובל.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 לא יכולים לעשות דבר כזה.  נכון, אנחנו :עמירם מילר

 גידו לי מתי אני יכול לחזור לדבר. ת :לוי אהוד יובל

., אתה צריך אל:-אתי גן  ?-עמירם..

 אני רק שואל, אני לא מבין פשוט.   :עמירם מילר

אני אסביר לך. לבקשה של סגן ראש העיר אני אקריא לו  :לוי אהוד יובל

 כדי שיהיה לו ברור. 

ו :עמירם מילר  בזה תסיים. זהו, 

המועצה צריכה לקבל דיווח על המפגעים שלא תוקנו תוך  :לוי אהוד יובל

לא שאיימו עם מכתבי הם למוקד. ילעמיום שנודע  שבוע

עורכי דין על אלה שמתלוננים, אלא שמתקנים ומודיעים 

שתוקנו. המועצה צריכה לקבל דיווח על היקף תביעות נגד 

מפגעי בטיחות בשטחים העירייה בגין תאונות וחבלות, עקב 

 שבאחריותה. 

 המועצה אוסרת על פקידיה ונבחריה בתפקידים בכירים 

להפעיל את משטרת ישראל נגד פעילי ציבור שיסמנו 

מפגעים במדרכות, וברשות הרבים שבאחריות העירייה. 

של שמעון היא התנהגות טיפוסית לחברי ההתנהגות הזאת 

 קואליציה.

משטרה באמצע הלילה. אתם  רבותיי, אתם יכולים לשלוח 

לא מצליחים לעצור בשכונת יוספטל, בן אדם שנאלץ לעזוב 

את הבית שלו, לוחם בצנחנים שבורח כשמשטרה לא מגיעה. 

המשטרה לא מגיעה לאלף קריאות של אנשים, כי שולחים 

 את המוקד העירוני. 

 סליחה צביקה, ההפרעות שלך, הדיבורים שלכם,  

 מותר לנו לדבר כמה שאנחנו רוצים.  :בוזגלו-עו"ד שלי עמרמי
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הדיבורים שלך עם הידיים, לא עם הפה. מועצת העיר  :לוי אהוד יובל

 מתבקשת, סליחה אני עוצר את הזמן, 

הוא כבר קרא אותה פעמיים והמשיך אחרי זה, מהרהורי  :עמירם מילר

 לבו.

מועצת העיר מתבקשת להסתכל על חברי הקואליציה  :לוי אהוד יובל

בים פה ומנהלים את העיר, סך הכל מה התבקשתם? שיוש

 שאנשים זקנים לא יפלו בעיר? 

 אמרת את זה כבר.  :עמירם מילר

 וזה לבושתכם צריך להגיד,  :לוי אהוד יובל

 שכחת להגיד עוד הפעם,  :עמירם מילר

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

נשים למנוע מפגעים ולא למנוע מאמועצת העיר מתבקשת  :לוי אהוד יובל

שמתלוננים על מפגעים, בסך הכל תקיימו את התפקיד 

 ושניפרד מכם, ניפרד לשלום.  שלכם בזמן שנותר לכם, 

 תודה רבה.  :עמירם מילר

 בבקשה, עמירם.  :צביקה צרפתי

אני רוצה לומר לאילן ערב בעיקר, שלהבדיל מיובל לוי  :עמירם מילר

ים שמשתמש בדמגוגיה זולה ולצרכים הפוליטיים הנלוז

בשמך, אני מאוד מעריך את העבודה הציבורית שאתה ויוסי 

 ואחרים, כולל העיתונות המקומית עושים בגילוי תקלות,

 ובהתראה מראש על תקלות. 

אבל אתם יודעים כמוני שהמוקד העירוני מטפל במאות  

תלונות במשך שבוע, אולי אפילו קצת יותר, וכל התלונות 

נם מטופלים. וההערכה תחת מעקב ותחת טיפול, ובבוא זמ

האישית שלי לא אומרת שלך ולאחרים יש זכות לפגוע 

 ברכוש הציבורי. 
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ובהחלט פקידי העירייה שהם ממונים על הרכוש הציבורי,  

יש להם את הזכות לפעול באמצעות החוק כדי למנוע פגיעה 

 ברכוש הציבורי. 

 הסימון של, :לוי אהוד יובל

  ה לי. כשאני מדבר אתה תשתוק.אל תענה לי. אל תענ :עמירם מילר

 )מדברים ביחד( 

 כשאני מדבר אתה תשתוק.  :עמירם מילר

 אני לא עונה לך, אני שואל אותך. :לוי אהוד יובל

.  :עמירם מילר  אתה לא שואל אותי שאלות עכשיו

.  :לוי אהוד יובל   אני אשאל אותך. אתה שאלת אותי

 אלתי אותך שום דבר.תגיש שאילתא לישיבה הבאה. לא ש :עמירם מילר

 ... זה פגיעה?  :לוי אהוד יובל

לפי עניות דעתי זו אפילו חובתם למנוע פגיעה  בוודאי. :עמירם מילר

ולכן אני מבקש להוריד את ההצעה הנלוזה ברכוש הציבורי. 

 הזו מסדר היום של ישיבת המועצה. 

 תודה רבה. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? אמיר, :צביקה צרפתי

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

 יאיר. שמעון. תודה. מי נגד? אתי, גיא, אורן, יובל. תודה. 

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא  :715 מס' החלטה

 הטרדת המשטרה נגד פעיל ציבור7
 

 הסעיף הבא על סדר היום, גיא.  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

אני לא ידעתי שזה אילן, סליחה, אני לא ידעתי שזה אילן  בוזגלו:-ו"ד שלי עמרמיע

עושה את זה. לא ידעתי בכלל מה זה. אני הולכת ברחוב, זה 

הרחוב שלי בדיוק כמו שלו, מסומנים לי פסים. למה? באיזו 
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  רשות? למה שיסמנו לי פסים על הרצפה?

 )מדברים ביחד( 

הדרך היא לא לעבור על החוק  דרך לעשות את זה. יש בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 ולעשות מה שאתה רוצה, 

 ... את עוברת על החוק.  :אילן ערב

 תודה.  :צביקה צרפתי

.. מה קרה? באמת. תבואו, יש אנשים בעיר שאמרו תודה  אל:-אתי גן .

 ... . תגידו לו תשמע, אנחנו   תיקחו..

 אתי, תודה.  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

 כמה מהם...? מה קרה? אל:-תי גןא

 אבל למה לסמן? :עמירם מילר

 הצבע לא עושה נזק?אתי, תגידי והצבע הזה לא עושה נזק?  :צביקה צרפתי

 איזה נזק?  אל:-אתי גן

עושה נזק, אני אסביר לך איזה נזק. כי אחר כך צריך  :צביקה צרפתי

 עזבי אתי, בחייך. להוריד את זה. מי צריך להוריד את זה.

בואו לא נעודד מעשים לא תקינים, בסדר? בואו לא נעודד. 

נו באמת. זה לעודד  מחר גם יירו בראש עירייה פה בעכו, 

 מעשים בלתי ראויים, סליחה. גיא, בבקשה. יש גבול. 

 

שקיפות באתר עיריית כפר סבא, ה, בנושא גיא בן גלהצעה לסדר של  ג7

 7 71671613-הוגשה ב

 

 שה. גיא, בבק :צביקה צרפתי

. אני זה קצת סמלי שהנושא של ההצעה הבאה הוא שקיפות :גיא בן גל

רוצה באופן מאוד ממצה וקצר להעביר את הרציונאל של 
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 ההצעה הזאת. 

אני לא מבין למה חבר מועצה מהאופוזיציה עכשיו לא,  :עמירם מילר

 צורך בחירות ולא שומע את ההצעה שלך. מצטלם ל

 ירם? מה הבעיה שלך, עמ :גיא בן גל

 שאתה מכבד אותו כל כך.  :עמירם מילר

 כואב לך?  :גיא בן גל

 אני לא אוהב את היחס הזה ההפוך.  :עמירם מילר

,  אל:-אתי גן  ואם זה לא כואב לו

אבל לפני רגע קראת לו דמגוג, אז אתה כנראה מכבד אותו  :גיא בן גל

 פחות. 

על  שיתבע אותיבוודאי שהוא דמגוג, בוודאי שהוא דמגוג.  :עמירם מילר

 הוצאת דיבה.

ותמצא את הכוחות כדי  אני מציע עמירם שתתעלה :גיא בן גל

להתעלות על עצמך, ובכל זאת להאזין לי עתה. איפה מנהל 

  הישיבות, יצא?

 תמשיך, זה בסדר.  יהודה בן חמו:

 שקיפותההנושא של ההצעה זה הגברת אני רוצה להתחיל.  :גיא בן גל

אני לא יודע כמה מכם יודעים אבל  באתר עיריית כפר סבא.

ל, "השנים האחרונות יש גוף, עמותה שנקראת שבי 1,2-ב

שקיפות בין לאומית, שיש לה סניף בישראל שעובדת בתוך 

 בעצם אוניברסיטת תל אביב. 

והעמותה הזאת לקחה על עצמה לבדוק כל מיני אפיקים של  

שקיפות במגזר הציבורי, לרבות במגזר המוניציפאלי. 

שנים נדמה לי, זו השנה הרביעית כבר,  2או  1במשך כבר ו

הם בודקים כל מיני פרמטרים, שבעצם מהם ניתן ללמוד על 

 רמת השקיפות של הרשויות המקומיות. 
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בשלב זה מה  הם לא הציבו לעצמם יעד יותר מדי יומרני. 

שהם בודקים זה בעצם את חלון הראווה המרכזי של העיר, 

ט העירוני. שקיפות יכולה להימדד שזה מה? אתר האינטרנ

בהרבה מאוד פרמטרים, אבל אנחנו בעידן מידע ובעידן 

ברוחב פס טכנולוגי, וקצב החדירה של אינטרנט לבתים 

והאינטרנט הוא בהחלט  מאוד משמעותי.-הוא מאודגבוה 

נגיש שאפשר להגיד כמעט לכל בית בכפר סבא. אני  דבר 

 בודדים שאין.  נזהר ואומר כמעט כי יכול להיות שיש

אבל אם פעם כדי לקבל אפיקי אינפורמציה היית רץ ישר  

ואחרי זה אולי היית מרים טלפון, לעירייה או למשרד, 

היום הסבירות שאתה תחפש אינפורמציה שקשורה לאפיקי 

קליקים של מידע שחשובים לך לגבי העירייה, ייעשו בכמה 

 , עכבר ובהדלקת המחשב, ולאו דווקא

 ...אה מי שמנהל את הישיבה עמירם, תר 

  למה הוא לא מעיר לי? :עמירם מילר

 אני מעיר לך.  :גיא בן גל

 הוא לא מעיר.  מה אני גדול מכולם? :עמירם מילר

לכן הדבר הזה מקבל בעצם משנה תוקף לגבי מה אפיקי  :גיא בן גל

. המידע שהעירייה מכניסה או לא מכניסה לאתר האינטרנט

שיר האינפורמטיבי הראשון של כי בדרך כלל המגע הי

 התושב זה קודם כל עם אתר האינטרנט.

לכן יש שם גם תמונה יפה של ראש העיר בין יתר הדברים,  

ובצדק, ומופיעים שם הרבה מאוד אפיקי מידע. יש הבחנה 

מאוד ברורה בין מה שהעירייה חייבת לשים עפ"י חוק 

 למשהו בגדר רשות. באתר העירייה שלה,

פרמטרים שחלקם הם  .14עושים, הם בודקים מה ששבי"ל  
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פרמטרים שחובה להכניס לאתרים וחלקם אינם חובה, 

ונותנת בעצם ציון לרשות שהיא המצטיינת ביותר, קרי 

הרבים ביותר מבין רשות שהכניסה את כמות אפיקי המידע 

 הפרמטרים האלה.  .14

קבוצות אפיקי  14באמת קשת מאוד רחבה של בעיקר  ווז 

רכזיים, פרטי ההתקשרות עם הרשות, מבקר מידע מ

העירייה, שקיפות לפי הנדרש, לפי חוק חופש המידע, מידע 

שנוגע למענקים ותמיכות, ישיבות מועצה, תקציבי ארנונה, 

רכש, חוזים, רישוי עסקים, תכנון בנייה, מידע סביבתי 

 וחברות עירוניות. 

 14יש סך הכל בכל אחד מהם הפרמטרים האלה  14-ב 

ובממצאים האחרונים של מטרים ספציפיים שנבדקו. פר

הבדיקה הארצית, אגב, לא נבדקו כל הרשויות בישראל כי 

 .45-זו בכל זאת עמותה שאין לה אמצעים לבדוק יותר מ

הערים  15-רשויות שפועלות, והם ממקדים את הבדיקה ב

 . 15-הגדולות, וכפר סבא נמנית בפורום ה

דקו, כפר סבא הגיעה בדקה הערים הגדולות שנב 15ומבין  

. יש מי שיגיד מקום 15-האחרונה למקום השישי מבין ה

 5, אולי לא חצי כוס מלאה אבל בכל זאת רק 15שישי מתוך 

ובכל זאת יותר רשויות פחות שקופות. הבעיה  יותר שקופות

שכשבודקים את הנתונים רואים שהנתון האבסולוטי, הציון 

 . 54למאה, הוא  האבסולוטי שכפר סבא קיבלה מאפס

מזה אפשר להסיק שגם הרשות לכאורה השקופה ביותר,  

 ..1לא זוכר, גם היא לא מקבלת נדמה לי זה תל אביב, אני 

במדד. זאת אומרת, אפשר להגיד שיש עדיין גם לרשויות 

המון עדיין מה לשפר. הציון המעשי הוא  5ובטופ  1בטופ 
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יודע  ך פעם הביתה אם מישהו הלציון נכשל עדיין. אני לא 

בשורה התחתונה זה  54להורים שלו. אז  54והתגאה בציון 

 .עדיין ציון נכשל

פרמטרים שגוף בלתי תלוי שאמון על  .14-כלומר, מתוך ה 

נושא השקיפות בישראל קבע שהם החשובים ביותר, יש 

שלא הוכנסו לאתר עד היום. למי שרוצה  .6-למעלה מ

בהצעה לסדר. אנחנו להכיר את הנתונים יכול לראות אותם 

. יש עמודה שבהם הכנסנו. הכנסתי את כל הפרמטרים עצמם

, זו העמודה הימנית, ועמודה המידע מופיע באופן חלקי

 שהמידע לא מופיע כלל. 

אני רוצה לתת כמה דוגמאות איזה אפיקי מידע למשל  

לא טרחה להכניס, שבאמת לא דורשים היום עד העירייה 

למשל את מה שאנחנו עושים פה עבודה מאומצת מדי. קחו 

היום. אנחנו אחת הרשויות היחידות בישראל, אני חייב 

שיש את המצלמה להגיד לחובתה ולזכותה של העירייה, 

 סוף משודרות.-והישיבות סוף

ואלה שפה יותר מקדנציה אגב, זה לא קרה ביום אחד,  

שאנשים סיימו את הערב תקופות חשוכות יותר, גם זוכרים 

ר, פה של כפר סבא, על זה שהם העיזו להגיע עם בבית מעצ

 מצלמת וידאו. 

 נדיר. נדיר.  :שמעון פרץ

שנים בא וצילם  5תושב העיר שלפני גונטז', זה קרה לניר  :גיא בן גל

סיים את היום במעצר. על מה? על זה שהוא העיז לצלם פה ו

 , ישיבת מועצה. אז העירייה

 לא על זה,  :עמירם מילר

לא, ביקשתם ממנו להפסיק לצלם והוא סירב, ועל זה  :גיא בן גל
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הבאתם לפה משטרה. יהודה, אתה יודע, חבל שזה לא 

מצולם והייתי מוכיח לך שכן זה מה שקרה. אבל יש לך 

 עברת כברת דרך ארוכה מאז,  זיכרון סלקטיבי.

.  יהודה בן חמו: . . 

 הוא לא תקף שום שוטר. שלתעד ישיבות מועצה,הבנת  :גיא בן גל

הבנת שלצלם ישיבות מועצה זה כורח המציאות, וזו 

שקיפות שמתקדמת עם הזמן, מצוין. עכשיו צריך להתקדם 

צעד נוסף קדימה. תגיד לי אתה למה לא מפורסם המועד של 

הישיבות ומקומם. דבר טכני פשוט שהעוזרת של דוברת 

לעשות בחצי דקה של עבודה. למה העירייה יכולה 

אפיק שלא  -אש את סדר היום שהתושבים לא יידעו מר

 מופיע.

לא מופיע.  -האם קיימת הזמנה לעידוד תושבים להשתתף  

וטיוטות שקשורות לישיבות האם יש פרסום מסמכים 

המועצה? לא. חוץ מהפרוטוקול. האם סדר היום מופיע 

למה אין פרסום של תכנון  -אמרנו לא. התקציב  -מראש 

 מול ביצוע. 

שאני המצאתי אותם. אלה שוב, אלה לא פרמטרים  

פרמטרים ששבי"ל בודקת בצורה אחידה את כל הרשויות. 

כפר סבא לא מכניסה אותם לאתר של העירייה. חוזים 

אין לא  הממלכה שלך עמירם מילר. למה -ומכרזים 

קריטריונים, לא פרסום תכנון שנתי, לא פרוטוקולים ולא 

 פרסום של תוצאות מכרזים, עמירם? 

יו"ר הוועדה, אני מנחש שאתה מייחס  קח לך משימה,  אתה 

לעצמך זכויות של שקיפות בעבודה שלך, ולא דברים 

פרמטרים שמחר בבוקר אתה  2אחרים. הנה. עמירם, הנה 
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ולדאוג יכול להעביר את המידע הזה למנכ"ל העירייה, 

 שייכנסו.

לא מופיע פרסום תכניות בשפה  -עוד דברים, תכנון ובנייה  

ייעוד של מבנה  ברורה, לא נכנס פרסום הנוהל לשינוי 

ציבור, אין מידע קונקרטי לנושא רישוי ופיקוח, אין פרסום 

של הצעות של מועמדים לפני שינוי ייעוד בנייה, אין פרסום 

ונימוקים לגבי שינוי, ועוד הרשימה ארוכה.  של החלטות 

איכות סביבה, עיר ירוקה. או עיר לפחות שאוהבת לקרוא 

ה אני אגיד. תראו איזה אפיקי מידע לעצמה עיר ירוק

 סביבתיים לא מופיעים באתר העירייה. 

אין פרסום של קומפוסטרים, ודווקא יש קומפוסטרים. חבל  

שלא מפרסמים את המיקום שלהם. אין מידע לגבי נוהל 

פינוי במקרה שלתושב אין יכולת לפנות. אין פרסום של 

פירוט האם  מספר הגנים הציבוריים ביחס לשטח העיר. אין

קיימים מסמכים בנושא זיהום אוויר, מים ואנרגיה. אין 

הרבה מאוד דברים שאני אגב, אשל, בטוח שהמידע הזה 

 הוא זמין. אני בטוח שהוא קיים. 

אפילו מנחש שהוא לא סודי. אני גם מרשה לעצמי אני  

להניח שאין לכם עניין היסטרי להסתיר אותו מהציבור. 

מצת, בעבודה די פשוטה, יש פה ובאמת, בעבודה לא מאו

פרמטרים, אתה יודע מה, אני אסכים איתך, הם מורכבים, 

העיבוד שלהם הוא לוקח הרבה זמן. אבל אף אחד לא יכול 

פרמטרים בעבודת מטה  .6-לספר לי שמתוך למעלה מ

קטנה, אתם לא יכולים לעשות מאמץ, לא כדי לא להגיע 

 ן. מקום שישי בשנה הבאה, להגיע מקום ראשו

ואני מתחייב למרות שעוד שנה אולי אני לא אהיה פה, אבל  
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אני מתחייב שבמידה ותגיעו מקום ראשון, למרות ששוב, 

מקום ראשון לא חייב, אפשר להגיע מקום ראשון עם ציון 

, זה לא מגיע על זה מדליה. היום אתה מקום שישי בארץ .6

 .  54עם ציון נכשל, 

ת למקום גבוה, לא סתם אבל אם תגיעו גם ברמה המהותי 

 .14טוב יותר מכל הרשויות האחרות אלא נראה שמתוך 

 פרמטרים אתם אכן משקיעים, מצוין. 

עכשיו מאוד יכול להיות שאתר העירייה שלא סתם אנחנו  

רואים אותו על הרקע שלי כרגע, עבר מתיחת פנים. 

 ומבחינה עיצובית, 

 זה לא מעודכן.  לדעתי מאיזה שנה זה? בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

זה האחרון שנעשה. שלי, תני לי את הקרדיט שהנתונים  :גיא בן גל

עדכניים לפחות ליום פרסומם. אני אגב מאוד אשמח אם 

 כן מופיעים באתר. אני רק אומר, חלק גדול מהנתונים כבר 

.  יהודה בן חמו: . . 

שנים להסכים לשדר ישיבות מועצה  2.5יהודה, לקח לך  :גיא בן גל

וידאו. הגעת להכרה שיותר משזה מזיק לך, זה כנראה בו

בריא לך, ולא רק כי אתה אדם פוטוגני, בסדר? אלא כי 

אולי לציבור יש מקום וזכות לשמוע את תוכן הדברים שלך 

 בלייב. 

אז עם כל הכבוד לזה, שאני גם מברך על זה, זה יפה, ועמוד  

גם  פייסבוק של העירייה זה יפה, ולצרף כמה הצטרפו זה

אבל מאחורי הדברים האלה גם צריכה להיות מהות, יפה. 

והמהות אנשים חכמים יותר ממני ומכם קבעו מה היא. 

 ואתם במבחן המהותי עכשיו קיבלתם ציון נכשל, 

 אולי יהיו הפתעות עכשיו.  :צביקה צרפתי
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שאתה  -אז אני הראשון שיברך, מה ביקשנו אז חבל.  :גיא בן גל

שתיתן לנו סטטוס עדכני  הפריטיםהמנכ"ל תפעל להכנת 

איפה הדברים עומדים כבר בישיבת המועצה הבאה. 

חצי פרמטרים לפעול להערכתי תוך חודש אתה יכול לפחות 

 להכנסתם. באמת, ביקורת בונה לחלוטין. 

אני רוצה רק להגיד משפט. אני קיבלתי עכשיו הודעה  ד"ר אמיר גבע:

ת היא שמעה את מאשתי שצורפה בזמן אמיתי בישיבה, בבי

הדברים של גיא, והיא ביקשה למסור שבאתר העירייה יש 

 הזמנה לתושבים להשתתף בישיבה. 

 . 51אז הנה, פרמטר אחד חיסלנו. עכשיו רק עוד  :גיא בן גל

 גם שבי"ל טעו, מה דעתך? מה דעתך אולי שבי"ל טעו?  יהודה בן חמו:

לא טוען שאף  יהודה, מה שיפה זה שאתה מקבל פרס אתה :גיא בן גל

אחד טעה. אבל כשמציבים לך מראה קצת פחות 

 העיניים, אטרקטיבית מול 

 אני סומך על זה שאתה,  יהודה בן חמו:

אז כולם טעו. אז אני נותן קרדיט גם לאלה שנותנים לך  :גיא בן גל

 פרסים וגם לאלה שאומרים שהציון שלך הוא נכשל. 

 תודה. אשל, בבקשה.  :צביקה צרפתי

,  :מוניאשל אר קודם כל אני חושב שהעלו פה נושא שהוא ראוי לדבר עליו

הוא חשוב. ואני באמת מזדהה עם מה שאמרת, שאנחנו 

למרות שזה בסך הכל  נהיה מקום ראשון ולא מקום שישי.

מקום טוב באמצע. אלא מה, זה לא ששמו את הדברים 

אתמול בבוקר. חלק גדול מהדברים שמידות רשמו הם פשוט 

 תר הישן. פספסו בא

ואני רוצה לנצל את ההזדמנות להראות את האתר החדש,  

שהוא לא רק משובב עין, הוא גם נגיש מאוד, הוא נוח 
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לעבודה. חשוב שגם אתם תכירו אותו כי בעיניי הוא גם כלי 

עבודה לחברי המועצה, ויש בו לא את כל הנתונים 

ואולי על חלקם גם צריך לדבר, כי שמופיעים בטבלה, 

 בכל זאת זו המלצה ולא הנחייה.  מידות

אבל יש שם הרבה נתונים ויש המון אינפורמציה. אפשר  

למצוא את האינפורמציה גם באמצעות חיפוש טקסטואלי 

שנמצא בצד שמאל למעלה, וגם באמצעות כפתורים נוחים. 

ואני אעשה לכם סיבוב לא ארוך שבו אני אתייחס לחלק 

 מהדברים. 

התקשרות בעצם עם הנושא של בואו קודם כל נדבר על  

הרשות המקומית. נראה רגע את אלפון הטלפונים, שם לא 

קיבלנו את הציון המלא. למעשה אתה יכול לכל אגף שאתה 

רוצה, לבחור ולקבל מיד בכל אגף גם את השם של בעל 

התפקיד, גם את מספר הטלפון שלו, גם את מספר הפקס 

 נוחה. יש פה דואר אלקטרוני.  בצורה מאוד

 מגיע לכולם.   יהודה בן חמו:

מגיע לכולם, זה אגף איכות הסביבה, אותו דבר בצורה  :אשל ארמוני

מאוד נוחה ונגישה. לגבי חברי המועצה שגם פה כתוב שלא 

מה הוא ומי הוא. אז הנה, יש פה לכל חבר מועצה מצוין 

רשימה מלאה של חברי המועצה. חוץ ממך יעקב, שחסרה 

ר לנו בהקדם. כל אחד עם כל אנא תעבי ,תמונה שלך

 התפקידים שלו, 

 אה, גם האופוזיציה?  יהודה בן חמו:

 זה היה בתחילת הקדנציה.  אל:-אתי גן

 לא צפון קוריאה פה. זה  :גיא בן גל

 ב את התמונה או אם אחד הנתונים, שלא אוהמי  :אשל ארמוני
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יש מדינות שמעלימים את חברי המועצה מהאתר, ויש  :גיא בן גל

ינות שמעלימים חברי מועצה בכלל מעל פני האדמה. יש מד

 מדינות שלא עושים לא את זה ולא את זה. 

.  יהודה בן חמו: . .  אני מחר מוריד את התמונה 

אני באמת מפציר בכם להסתכל, ואם נשמט משהו, כמובן  :אשל ארמוני

 אז אנא, 

 רגע אבל מי יו"ר האופוזיציה?  יהודה בן חמו:

 אחרון חביב. אני  :שמעון פרץ

יש פה דברים ששבי"ל פספסו לגבי חופש המידע, ואני  :אשל ארמוני

כמובן מיכל כמעט אכלה לי את הלב, בגלל שהדברים האלה 

יש פה גם את הדין וחשבון הופיעו גם באתר הקודם. 

ותאמינו לי שלא עשינו את זה אתמול בבוקר. יש פה דין 

את זה. אז  שמופיע. משום מה הם פספסו 6..4-וחשבון מ

הערה לנו שזה לא היה מספיק אתה יודע, יכול להיות שזה 

 נגיש.

 למה? זה תלוי לאיזה תאריך.  אל:-אתי גן

 אשל, אני מאוד אשמח אם הכל טעות. אבל יש להניח,  :גיא בן גל

 לא, לא הכל טעות.  :אשל ארמוני

 אשל, אם שיפרתם תבורכו. מה אנחנו רוצים.  אל:-אתי גן

 לא שופר, זה גם היה קודם.  בוזגלו:-רמיעו"ד שלי עמ

חלק גדול מהדברים היה קודם, זה פשוט נראה יותר טוב  :אשל ארמוני

 הזמנה לישיבות המועצה, עכשיו. 

עד כמה שאני יודע אשל, בתהליך הבדיקה שהם עושים הם  :גיא בן גל

לא רק מחפשים בעצמם ובזה נגמר הסיפור. הם נותנים 

אלה הפרמטרים שלא מצאנו, מאוד הזדמנות לרשות להגיד 

 נשמח אם תגידו לנו, 
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ני לא רוצה להעביר ביקורת שיגידו, הרקדן אמר שהרצפה א :אשל ארמוני

 עקומה. 

 המגמה היא להשלים בשאיפה, לא?  :גיא בן גל

פנינו הוועדה הזאת של השקיפות לא ממש שקופים. ואנחנו  :אשל ארמוני

 אליהם, 

ישיבות מן המניין לא שלא מן המניין. זה אבל יש טעות,  :שמעון פרץ

 מהמניין.

 מהמניין לחלוטין.  ד"ר אמיר גבע:

  אנחנו גם נעשה ביקורת על שבי"ל. יהודה בן חמו:

אגב, העניין הזה שישיבות המועצה הן בשידור חי, ודרך  :אשל ארמוני

אגב יש לנו סטטיסטיקה גם לגבי מספר הכניסות, אני 

 מעדיף לא להגיד. 

? אחד אנחנו יודעים %.1-למה? זה מעניין דווקא. יותר מ כהן:אורן 

 היום אחד אנחנו יודעים שיש לפחות.שיש. 

בין המועצות הבודדות המועצה הזאת קבעה, אנחנו  :אשל ארמוני

, גם פרוטוקול ועדת ביקורת שעושות את זה, גם פרוטוקול

 וגם זה, אני חושב שזה בסדר גמור. 

בולטים וקיבלנו ציון גבוה גם  איפה שאנחנו כן במיוחד 

בנושא הירוק ביחס לערים אחרות, זה דווקא בנושא הירוק. 

חלק גדול מהדברים שהם אמרו שאין אז יש אותם. למשל, 

מרכזי המיחזור וזה באמת לא משהו חדש, יש פה לגבי 

 מרכזי המיחזור, 

לא דיברו על מרכזי המיחזור. דווקא זה הם אמרו שיש. הם  :גיא בן גל

מן הסתם, אשל, ציינתי  דיברו על הקומפוסטרים ספציפית.

 מהפרמטרים קיימים.את כל מה שהם טוענים שאין. חצי 

קומפוסטרים הנה הם כתבו 'האם יש פרסום של מיקום  :אשל ארמוני
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אני  והתשובה שאין. אז הנה -ואתרי מיחזור לפסולת' 

מאוד נוחה. -מראה שדווקא יש, וזה גם כתוב בצורה מאוד

תם רואים, יש פה מיקום של כל סוג של מתקן, איפה א

נמצא כל מתקן, אם יש בן אדם שיש לו בקבוק פלסטיק 

והוא רוצה דווקא את הבקבוק פלסטיק. או מישהו שיש לו 

איזה משהו של אלומיניום והוא רוצה ללכת ברגל ולשים 

 אז יש.  -את זה 

שא לפני כמה זמן לגבי הנו העלה נושא חשוב שנפתלי העל 

של אנטנות סלולאריות, שזה באמת נושא חשוב. גם פה 

אנחנו בעצם מפרסמים את אנחנו לדעתי די יחידים בארץ. 

  ,הדו"ח, יש לנו גם

בחלק מהמקרים צריך להגיד גם, הם אומרים שאפיקי  :גיא בן גל

לא מופיעים בכלל, אבל לא  -הם חלקיים. לא המידע 

 -מופיעים באופן

 ן לי ספק שהשנה אנחנו נחתוך במקום הרבה יותרתראה, אי :אשל ארמוני

לא רק בגלל שאנחנו יותר טובים. הנה, יש פה תמצית , גבוה

מנהלים שאנחנו מפרסמים מדי חודש. נדמה לי שזה של 

מרץ. ובו יש התפלגות של האתרים הסלולאריים ודיווח 

., א' כדאי   -מעודכן האם יש איזשהו אתר שהוא חורג מה..

ותעיינו בזה. ובאמת אם יש דברים נוספים שתכירו את זה 

נוסיף את זה שאתם חושבים שצריכים להיות באתר, אנחנו 

 באתר.

ביקש כל מיני דברים שקשורים בספורט, ושבילי צביקה  

יופיע באתר-אופניים. הכל אגב, סתם  .בצורה נוחה הכל 

אם אתה נכנס, איזה תשלומים אתה יכול תשלומים למשל, 

לשלם ארנונה, מים, דו"חות חנייה. אתה לשלם. אתה יכול 
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יכול להירשם לגני הילדים, אתה יכול לעשות תשלומים 

 אחרים, הכל דרך האינטרנט.

אם אתה רוצה סתם, ממומשק לפה גם האתר של אגף  

התרבות. מפעל המינויים, בצורה מאוד קלה אתה מגיע 

, תראו באיזו מהירות. דבר אחרון מפעל המינויים ויכולל

רוצה להראות לכם זה גם מנהלת העסקים. אתה יכול שאני 

להזמין אם תזמין לנו במקום ישיבת המועצה לאלי 

ומריאנו. זה האתר של מנהלת העסקים בכפר סבא וגם פה 

בקיצור מה שאני אומר, באופן יש הרבה מאוד נתונים. 

 , כללי

אין ספק שהאתר היום נראה הרבה יותר טוב ממה שהוא  :גיא בן גל

לגופו של עניין, ההצעה ראה לפני שנה ולפני שנתיים. היה נ

מדברת על פרמטרים מאוד מוגדרים שנקבעו בצורה בלתי 

  תלויה שמעידים על שקיפות.

 אני מקבל את זה.  :אשל ארמוני

מחציתם לפי מועד הבדיקה נמצאים, מחציתם לא. אתה  :גיא בן גל

 אומר שחלק, 

נמצא. חלק אחר, למשל שאלה, אני אומר שחלק לא מבוטל  :אשל ארמוני

יש פרסום מסמכים וטיוטות שקשורות יש פה פרמטר האם 

לישיבות המועצה באתר. ואני לא בטוח שלפני שחברי 

המועצה רואים דברים ודנים בהם, צריך להפיץ את זה לכל 

אני רק אומר יש פה עניין לדיון. זה מאן דבעי. זאת שאלה. 

להם את הזכות לעיין לא בהכרח שלפני שחברי המועצה יש 

ולהגיב, אז צריך להפיץ לכל האזרחים. בין כה וכה הם 

 יקבלו את זה בדיעבד.

לא בטוח שמדובר בהכרח על לפני. זה לא כתוב, כתוב  :גיא בן גל
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 לא כתוב מתי. פרסום מסמכים.

 אז בדיעבד הם מקבלים, כי זה נמצא בתוך הפרוטוקול.  :אשל ארמוני

 לים מופיעים. הפרוטוקו ד"ר אמיר גבע:

אגב, זה לא מדויק, אשל. קח למשל את הדוגמא של  :גיא בן גל

זה השמאות קרקע של קופת חולים מאוחדת המדוברת, 

נמסר לחברי המועצה כחומר רקע לפני, אבל בפרוטוקול 

כחומר רקע נלווה זה לא מופיע שם. שנכנס לאתר העירייה 

 לזה הכוונה. 

 טות. אבל לא התקבלו החל :צביקה צרפתי

 אחרי מסמך נלווה שלא מופיע.  :גיא בן גל

 אבל לא התקבלו החלטות.  :צביקה צרפתי

 אני נותן את זה כמשל.  :גיא בן גל

 ? 'לא התקבלו החלטות'זה מעניין מה שאמרת,  אורן כהן:

מה שאני רציתי להציג זה פשוט להכיר לכם את האתר,  :אשל ארמוני

לכל אחד מחברי ה חשוב שתכירו את האתר, זה כלי עבוד

מאוד נשמח לשמוע עוד דברים -המועצה. אנחנו מאוד

שחסרים. אני רוצה בהזדמנות הזאת להציג את דותן. דותן 

הוא האיש שבסך הכל עבד קשה על האתר הזה יחד עם 

 הדוברות, ובאמת אני חושב שעשה עבודה יפה. 

 יש לכם בעיה עקרונית עם ההצעה? שואל.  :גיא בן גל

 חד( )מדברים בי

אני אסביר. לא הכל יכול להיות מבוצע. אני חושב שההצעה  :צביקה צרפתי

הזאת, מנכ"ל העירייה אומר שהוא מקבל כבר את רוב 

הדברים, אין לו בעיה איתם. רק אני חושב שלשים לוח 

  ביוני, .1זמנים זה לא סביר בתקופה הזאת, 

להתווכח  אפשר תאריך. לשים לוח זמנים זה סביר מאוד. :גיא בן גל
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 מה פרק הזמן, 

 גיא, גיא, מספיק.  יהודה בן חמו:

 מה מספיק?  :גיא בן גל

 לאור מה ששמעת,  יהודה בן חמו:

אני מציע לאור מה ששמענו לתת את הקרדיט. להסיר את  :צביקה צרפתי

ההצעה ולתת את הקרדיט, רגע תקשיב עד הסוף, ולתת את 

 הקרדיט למנכ"ל העירייה שימשיך, 

 בזמנו החופשי הוא יעשה את זה?  :לגיא בן ג

,  :צביקה צרפתי  כן, שבזמנו החופשי

 לא.   :גיא בן גל

 לא? לא. :צביקה צרפתי

אני נותן הרבה קרדיט, אבל תן קרדיט להצעה. אתה לא  :גיא בן גל

יום. אבל  .1יום. אני מוכן  .6יום, אני מוכן  .1רוצה 

 יני.להסיר את ההצעה על הרקע הזה, למה? זה לא עני

 צביקה, זה לא ענייני. תקבע זמן אני אזרום איתך. 

 אשל ישים פקידה עכשיו? :צביקה צרפתי

אשל, יש לך בעיה עקרונית לשים תג זמן על הביצוע של  :גיא בן גל

 הדבר הזה? 

 גם לא בטוח שהכל צריך.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 תיכנס אליו פעם בחודש,  יהודה בן חמו:

 יהודה. מה זה 'תיכנס'?לא,  :גיא בן גל

 ? מה אנחנו עובדים...? 'תיכנס'מה זה  אל:-אתי גן

 אני לא מדבר אליך, אני מדבר אליו.  יהודה בן חמו:

 מה זה? אל:-אתי גן

 תודה.  :צביקה צרפתי

 תצטרך לענות, מה לעשות.  אל:-אתי גן
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אני הצעתי הצעה, אתם רוצים להסיר אותה, זכותכם. לכם  :גיא בן גל

 נטרס לקבוע לוחות זמנים. יש אי

.  :עמירם מילר  סליחה, מועצת העיר מביעה שביעות רצון

 ממה? מהציון נכשל שיש היום עפ"י שבי"ל? :גיא בן גל

. באתר,  :עמירם מילר  ממידת השקיפות. מה..

ברור שאתה מביע שביעות רצון. אז אני מביע חוסר שביעות  :גיא בן גל

 ל לא לקבל אותה. אתה יכורצון ולכן הצעתי הצעה. 

 אני מבקש להסיר את ההצעה, היות ולא הגענו להסכמות,  :צביקה צרפתי

 אני מעוניין להאריך את פרק הזמן, אתם לא מוכנים.  :גיא בן גל

 היות ולא הגענו להסכמה,  :צביקה צרפתי

 יום?  .6מה הבעיה להסכים על  :גיא בן גל

להסיר את ההצעה מסדר  היות ולא הגענו, תודה, מי בעד :צביקה צרפתי

 היום? 

 ...העבודה לא מתבצעת :גיא בן גל

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

אתי, יובל. מי נמנע?  שמעון, יאיר, תודה. מי נגד? גיא,

 אורן. 

 אורן היה נגד.  :לוי אהוד יובל

 אורן גם נגד.  :צביקה צרפתי

 המקודשת של המנכ"ל.  זאת אני מברך את העבודה יחד עם אורן כהן:

 שמעון בעד. תודה.  :צביקה צרפתי

 

מחליטים להסיר מסדר יום המועצה את ההצעה לסדר  :787 מס' החלטה

 הגברת השקיפות באתר העירייה7 בנושא
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  א, תמיכות. יש הערות לתמיכות?סעיף הבא, שגי :צביקה צרפתי

כן, שזה לא מופיע באתר העירייה. זה אחד הפרמטרים, מה  :גיא בן גל

 לעשות.

.  :צביקה צרפתי  כן, אתי

משהו שחוזר כל שנה. יש לנו פה את התמיכות, רובן זה  אל:-אתי גן

ת לעמותות שהן עמותות רווחה, דעת ותרבות. אני תמיכו

אנשים זה משרת, את כמה לא אשאל כי לא שאלתי מראש 

מי זה משרת, איך זה משרת. אבל עדיין כאשר אנחנו רואים 

את התמיכה שהולכת לספורט, בסך הכל את המיליונים 

שהולכים, אני חושבת שהעמותות האלה משרתות, ככה 

נראה לי, אמרתי אני לא בדקתי, משרתות הרבה יותר 

 אנשים. 

אני ואללה מופתע מרת אחרת, בדיון על הפועל כפר סבא א :צביקה צרפתי

 שלספורט מגיע ומגיע ומגיע.ממה שאת אומרת. 

אני יודעת בדיוק מה אמרתי. אם אני הייתי אמרתי שמגיע,  אל:-אתי גן

הולך לכל הדברים שהיו  יודעת שזה הולך לנוער, אם זה לא

עד עכשיו, אין ספק שמגיע גם. זה לא שולל את זה 

מגיע יותר. מגיע יותר.  שלעמותות של הרווחה, של התרבות

. ...,6, ...,5לפחות. אם אני מסתכלת, כל אחד ממוצע שם 

זה הסכומים. אני חושבת שצריך היה לעשות ניתוח, לראות 

כמה זה משרת ואיך. ובטח ובטח שלא יקרה כלום אם 

 ההקצבה והתמיכה תגדל לזה. 

שאם חס  דיברנו לא פעם על זה שיש פה גופים כמו יד שרה, :לוי אהוד יובל

וחלילה מישהו צריך ואין להם את האביזר הנחוץ, צריך 
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לרוץ ולקנות אותו. דיברנו הרבה פעמים שיש פה עמותות 

 שעושות דברים שהם חיוניות. 

שקל ושומו שמיים, השנה  ...,5-אתה מגיע ליד שרה ב 

שקל, אתה אומר ואוו, איזה  ...,.1-מציעים להכפיל להם ל

לברך את מי שהכפיל  ז אני רוצהכל הכבוד מגיע, שאפו. א

היום ליד שרה. אני צודק או טועה, שגיא? אני גם קורא את 

 זה בלי המשקפיים. אני צודק.

ואני אני רוצה להגיד לכם שזו גבהות נפש וזה אות כבוד,  

רוצה להגיד לך גב' עמרמי בוזגלו, שכשצריך, הנה אני גם 

להופעה שקל  ...,..2מצדיע לכם. הצלחתם להפריד מתוך 

גולן, הצלחתם להפריד עוד תוספת  שקל ואדון  ...,5של מר 

 , היזכר בעובדהראש העיר הצליח ל

 צלם, צלם.  יוסי, אתה מצלם? :צביקה צרפתי

.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי . מה יד שרה קונים את המכשירים שלהם מהתקציב של.

.. הרי למה שאתם עושים מה הקשר  הקשר בכלל? לבין זה.

  ונים את זה מזה. הם לא ק

שרה לא נעזר. את צודקת גב' עמרמי בוזגלו, את צודקת. יד  :לוי אהוד יובל

גם לי נראה שיד שרה לא קונה שום אביזר מהכסף שהיא 

מקבלת מהעירייה, כי הכסף שהיא מקבלת מהעירייה לא 

 יכול לכסות את חשבון החשמל. 

 היא עמותה. של העירייה. היא לא צריכה לקנות בכסף  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

  היא מקבלת ברמה ארצית בכל הרשויות. :איציק יואל

רבים ממכשירי הציוד עם החזרת הציוד משלמים תרומה  :עמירם מילר

 גדולה מאוד. 

 מה זה תרומה, שילמתי הרבה כסף עכשיו.  :איציק יואל

... וזה בסדר.  :עמירם מילר  זה לא נכון, זה עמותה עם הכנסות 
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 ועכשיו אני רוצה להגיד לך, .זה לא קשורגם אני תרמתי,  :לוי ובלאהוד י

שהצטערתי מאוד שלא ראיתי ברשימה הזאת, ואולי תתקנו 

, אותי, את העמותה שכל כך תומכת בנזקקי כפר סבא

עמותת מלב"י, שגם עליה גאוותכם. ועוד מעט נראה אם 

 תחדשו לה או לא את, 

 )מדברים ביחד( 

? זה שהיו הסדרים, זה לא אומר שהרעיון של מה קרה :עמירם מילר

 מלב"י לא נכון. 

מתעוררים, אז אני אזכיר לכם שבשיאי  אני רואה שאתם :לוי אהוד יובל

 שיאים ש... שובו דוגמא למקום...

 אנחנו עכשיו בתמיכות.  :צביקה צרפתי

תם רואים שאתם אני סומך על התנהגות של בני אדם, וא :לוי אהוד יובל

מפה אחד אחרי השני, אם זה הנוער הצעיר שהיה מרחיקים 

יודעים להתנהג כמו בני  אדם. אתם פה, כי אתם לא 

תומכים באייל גולן שקונה מרצדס. עמותות רווחה, חס 

 ימשכו לפה, שמעתי דעה מלומדת, וחלילה 

 )מדברים ביחד( 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 ודה לעצמך. לא, לא, דיברתי. לא, לא, תגיד ת :לוי אהוד יובל

 תודה.  :צביקה צרפתי

. :לוי אהוד יובל  לא דיברתי כי אתה הפרעת לי

 גיא, בבקשה.  :צביקה צרפתי

שמעתי פה דעה שחושש פה ראש העיר, פעם הוא אמר הוא  :לוי אהוד יובל

לא רוצה למשוך לפה סוציו אקונומיים. הוא אמר את זה 

מבין  לפרוטוקול כשדיברנו על דיור בדירות קטנות. אני

שהמיעוט של הכספים שיופנו לרווחה הוא מאותה כוונה. 
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חס וחלילה נתמוך במי שצריך. עדיף לגרש אותם, עדיף 

 להוציא להם הוצאה לפועל.

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 רוצה לקבל עוד תביעה?  יהודה בן חמו:

  אתה מאיים עליי? :לוי אהוד יובל

 אתה תקבל תביעה.  יהודה בן חמו:

 אתה מאיים עליי?  :לוי ובלאהוד י

 כן, אני אתבע אותך.  יהודה בן חמו:

 תתבע אותי.  :לוי אהוד יובל

 אני אתבע אותך על הדברים האלה.  יהודה בן חמו:

 תתבע אותי.  :לוי אהוד יובל

 אתה לא חוזר בך?  יהודה בן חמו:

.  :לוי אהוד יובל  לא חוזר בי

 תודה רבה.  יהודה בן חמו:

 תודה רבה.  :לוי אהוד יובל

 אתה תקבל תביעה.  יהודה בן חמו:

 , נחמד, מאיים כל הזמן בתביעות, ראש עיר משכיל, נאמן :לוי אהוד יובל

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 ואני אתבע אותך.  :לוי אהוד יובל

 תתחנן אחר כך.  יהודה בן חמו:

.  :לוי אהוד יובל .  אתה תתחנן. אני אראה לך.

 בקשה. גיא, ב :צביקה צרפתי

מבקש להזכיר שרק לפני כמה רגעים הקואליציה אני  :גיא בן גל

 הדורסנית, 

 מה זה דורסנית.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

... שלה, דחתה מסדר היום הצעה שברמה העקרונית :גיא בן גל  עם 
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היא לא התנגדה לה. הרי לא הייתם באופן מהותי נגד 

תם ליצור הכנסת אפיקי המידע והגברת השקיפות. ניסי

איזשהו מצג שווא שבאמצעות האתר הכל נפלא ונהדר 

 היום, כי הוכנסו בו שדרוגים ראויים. 

שאמרה, ואני רוצה אבל רק לפני רגע הצבעתם נגד הצעה  

פרסום של מה? של להצביע על הקישור לתמיכות, על 

מוקדם של סדר יום של ועדת מענקים ותמיכות, אותו סדר 

יע לפי שבי"ל. אם תראה לי אשל יום שאתם עכשיו לא מופ

 זה מופיע באתר, אני אשמח. ש

של פרסום של מידע בנוגע להקצאות קרקע כתמיכה  

לא מופיע באתר. שלהיקף התמיכה  -למטרות ציבוריות 

במוסדות הציבור לא מופיע. של רשימת הקרנות והמלגות 

במימון רשות ציבורית לא מופיע. מאחר ואין לכם אפילו 

מדי פעם להסכים להצעה שלא ות הבסיסית את הענייני

מתלהמת, ולא מבקרת, ומצביעה על הכשל, וגם מצביעה על 

המציע מגלה גמישות באופן שבו הדבר הדרך לתקן. ואפילו 

הזה יבוצע. אבל הכי קל להגיד 'לא, זה כבר מבוצע, לא 

 צריך'. 

אני אקח על עצמי, עד שהדברים יישומו על ידך באופן מלא  

כיר לכם כל פעם איזה אפיק מידע כן נמצא, לא אשל, להז

נמצא. והנה במקרה דנן נושא התמיכות לא מבוצע. ובעניין 

לא שקופה כמו שהיא היתה וצריכה הזה עיריית כפר סבא 

 יכולה להיות. 

 ? -מי בעד לאשר את תמיכותתודה.  :צביקה צרפתי

מובן לא אני כלי יש בכל אופן הערה אחת, לגבי העמותה ש :עמירם מילר

מתנגד להקצבה אליה, אוהלי קידר. אני לא מקבל את 
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הקריטריון שהעמותה מחלקת מזון לנזקקים שלא על 

כתוב במפורש עם כל ם. ירשימות של השירותים החברתי

צריכה לעמוד גם הכבוד, עמותה שנהנית מתקציב עירוני 

 בקריטריונים של שירותי הרווחה, ולא לחלק באופן, 

 י זה אוהלי קידר? מ יהודה בן חמו:

  כתוב אוהלי קידר. :עמירם מילר

 אורן ומירב שעיבי. הם מחלקים,  :חזי ברזני

 הם מחלקים לפי הרווחה,  יהודה בן חמו:

סליחה, כתוב פה במפורש בחומר ומזה אני מסתייג. זה  :עמירם מילר

כמו שמלוא הטנא מחלקים עפ"י הוראות השירותים הכל. 

  החברתיים, גם הם יחלקו.

  -אני אגיד לך, יש להם :חזי ברזני

 מה עם חריגים?  :שמעון פרץ

 מה זה חריגים?  :עמירם מילר

.  :שמעון פרץ .  אלה שפושטים את הרגל ופתאום לא עובדים.

. :צביקה צרפתי  חבר'ה, תנו לחזי

הם טוענים ובצדק, שיש אוכלוסייה בעיר הזאת שהיא לא  :חזי ברזני

פנות לאגף הרווחה. ויש להם יכולה ולא יודעת ומתביישת ל

את הכלים להבין שהם יכולים והם צריכים לקבל סל מזון 

 והם נותנים להם את זה. או סיוע כזה או אחר, 

בשירותים החברתיים לא יודעים שיש אוכלוסייה  :עמירם מילר

 שמתביישת? לא יודעים? 

., יש כאלה  יהודה בן חמו: .. אין מצב שהרווחה תפנה אליהם והם לא 

 ומקבלים.  שפונים לא דרך הרווחה 

מה אתה עושה עם קבלן שפשט את העור שלו ופשט את  :שמעון פרץ

 הרגל? מישהו יכיר בו? 
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 )מדברים ביחד(  

אמיר, ארנון, אורן,  תודה. מי בעד לאשר את התמיכות? :צביקה צרפתי

 יהודה, עמירם, איציק, 

... אייל גולן. :לוי אהוד יובל   אני בעד הצעת נגד 

שמעון, יעקב אביטל. מי נגד? גיא, יובל, אתי. יאיר, אמיר,  :צביקה צרפתי

 תודה. 

ומיום  80671613פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  מאשרים :781 מס' החלטה
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  ועדת שמות.  -סעיף הבא  :צביקה צרפתי

 יש הערות לגבי ועדת שמות?  ן חמו:יהודה ב

 כן, כן.  אורן כהן:

 הערות, כן, אורן.  :צביקה צרפתי

 לא הופיע באתר העירוני. הלאה. יהודה בן חמו:

יודע מה הסיבה, יהודה.  :גיא בן גל  אתה 

 הסיבה הקבועה.  אל:-אתי גן

יודע טוב  :גיא בן גל תראה, ייאמר לזכותנו שאנחנו עקביים, אתה 

חוץ באתי להגיד ה אנחנו, כי אין נציג ציבור. מאוד למ

 אבל אפילו אתה לא חבר בוועדה הזאת. מיהודה בן חמו, 

 אין לנו חבר מועצת עיר? ד"ר אמיר גבע:

 אין נציג ציבור.  אין. אל:-אתי גן

  יש לי הערה. אורן כהן:

 כן, אורן. ירדנה, לאורן יש הערה.  :צביקה צרפתי

 ,4ה וטוב שאת כאן, לגבי סעיף אני רוצה, ירדנ אורן כהן:
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 )מדברים ביחד( 

אני בזכות דיבור, צביקה. אני  למה לא נותנים לי לדבר? אורן כהן:

, ירדנה ברשותך. הדברים 4רוצה להתייחס רגע לסעיף 

שרשומים פה כמו שהם רשומים הם קצת שונים ממה 

אבא אחימאיר אם הבנתי נכון שאמרת לי אז בשיחה בינינו. 

, הוחלט שבהחלט יש לקרוא לרחוב על שמו. את ההחלטה

נכון, אני צודק עד כאן? לא, זה לא בדיוק כתוב ככה. 

  שממליצים שבעתיד אם יהיה רחוב, 

, יתביש תשובה חיויש סוגיה, זו אותה התשובה למעשה,  :ירדנה ויזנברג

  שיימצא רחוב.

זאת אומרת אם לחדד את זה, הבקשה אושרה, אבל מחכים  אורן כהן:

 רחוב. ל

מה יותר ברור  אמרו כשייבנה רחוב יבוא לדיון, מה הבעיה? יהודה בן חמו:

 מזה? 

אני אענה גם ליצחק שמיר. יצחק שמיר אתה לא יכול לתת  :ירדנה ויזנברג

שם של רחוב. , אתה לא יכול לתת או ברחובבאזור תעשייה 

אתה לא יכול לתת כרגע  ,אמנם שמיר היה...אזור תעשייה, 

  ור תעשייה.רחוב באז

 למה אני לא יכול להחליף את רחוב התעש ברחוב שמיר?  :עמירם מילר

הממשלה אבל אפשר, מפאת הניסוח ומפאת כבודו של ראש  אורן כהן:

 לשעבר, 

, ייתכן גם לגבי יצחק שמיר, אנחנו מדברים עם הבת שלו :ירדנה ויזנברג

עם יאיר, אנחנו מנסים בעצם לבדוק ולחשוב אולי לתת 

הרי לתת את ו רחובות. הו פתרון אחר, לא רחוב כי איןאיזש

אז אם תהיה דרך הנצחה באזור תעשייה זה לא נכון. זה 

 אחרת כמו אולי בית ספר, אם הבת תסכים או אם, 
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 אני רוצה בכל זאת להתייחס.  אורן כהן:

 תני לאורן לדבר. בבקשה.  יהודה בן חמו:

ותבים פה על ראש אני מבקש לשנות את הניסוח. כשכ אורן כהן:

ממשלה לשעבר הבקשה נדחית, זה צורם, ואני גם לא חושב 

 שהתכוונתם לזה. ולכן אני מבקש לתקן את הניסוח. 

 כמו באבא אחימאיר.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 ירדנה, תודה. עוד הערות, בבקשה.  יהודה בן חמו:

הדיון שהתקיים פה הוא אינדיקציה מצוינת לסירוב  :גיא בן גל

המתמיד שלנו להצביע בעד הפרוטוקולים ועדת שמות, כל 

עוד לא תשונה ההחלטה התמוהה והייחודית של ראש העיר, 

את הציבור  שהוועדה הזאת אין בה אף נציג שמייצג

זו ועדת השמות  במונחים של השולחן הזה. למיטב ידיעתי 

 היחידה בארץ שאין בה נציגות, 

 לא, לא היחידה.  יהודה בן חמו:

ערים בארץ,  4על עוד אז היא בולטת בחריגותה. תצביע  :בן גל גיא

אולי. אבל היא בולטת בחריגותה בעניין הזה. במקום 

שהדיונים האלה על מי ראוי להנצחה, ולא ראוי להנצחה לא 

יתקיימו רק סביב השולחן הזה, ושוב, שלא ישתמע שאני 

מטיל איזשהו דופי בצוות המקצועי המצוין שנמצא שם. 

דנה היא באמת מעובדות העירייה המסורות והנאמנות ויר

 וכולנו מודעים לה על כך.

אבל לא יכול להיות שנושאים ערכיים כמו הנצחה של  

אישים וותיקי עיר, יתקבלו על טהרת הגורמים המקצועיים 

 בלי, 

 הם ממליצים סך הכל.  יהודה בן חמו:

מה היו  בסדר מה זה סך הכל? יהודה, אני לא יודע :גיא בן גל
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לנטרל מהוועדה הזאת את אנשי השיקולים שהובילו אותך 

חברי המועצה. אנשים גדולים לפעמים גם מסוגלים להכיר 

בטעויות שהם עושים, ולשקול מחדש את המדיניות שלהם. 

כל עוד הוועדה הזו לא יהיו בה נציגי ציבור, אנחנו נצביע 

 נגד. 

 קול? תודה. מי בעד לאשר את הפרוטו :צביקה צרפתי

  בסדר? אני רוצה בכפוף להערה של אורן כהן. יהודה בן חמו:

,  :צביקה צרפתי כפוף להערה, כן. מי בעד לאשר בכפוף להערה? ארנון

 יעקב, אורן, שלי, 

 אני לא מבין את הניסוח.  :עמירם מילר

.  יהודה בן חמו:  הנושא יצחק שמיר יוחזר לדיון ברגע שימצא רחוב ראוי

 חים את הבקשה, נכון. להפך, הבקשה התקבלה. לא דו אורן כהן:

 ההחלטה היא חיובית.  :עמירם מילר

 לא דוחים את הבקשה, אלא דוחים את ההחלטה.  ד"ר אמיר גבע:

7 קריאת 85611618פרוטוקול ועדת שמות מיום  מאשרים :788 מס' החלטה

 רחוב ע"ש יצחק שמיר תוחזר לדיון לכשימצא רחוב ראוי7
 

 יש נאום מהמקום, בבקשה, אורן, דקה. דה. תו :צביקה צרפתי

, לא בגלל שאני  יהודה בן חמו: .. . אני הפעם הולך בגלל שיש בר מצווה של 

 לא רוצה לשמוע. 

 לא בגללי.  אורן כהן:

 אבל אני אכנס בדרך לאתר,  יהודה בן חמו:

 דקות.  4אז תן לי בפעם הבאה  אורן כהן:

 אורן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 יחד( )מדברים ב

 פעם הבאה.  אורן כהן:
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 אורן, אתה לא רוצה? אתי, את רוצה? בבקשה.  :צביקה צרפתי

  בטח שאני רוצה, אבל כשקמים ככה אני חושבת שזה בזוי. אל:-אתי גן

 זה לא מכבד יהודה. :גיא בן גל

 הישיבה נעולה, תודה. :צביקה צרפתי

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 בן חמויהודה  
 ראש העיר 
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 10671613ריכוז החלטות מועצה מיום 
 

מחליטים להעביר להמשך דיון בועדת החינוך את נושא  :710 מס' החלטה

 הצפיפות בכיתות בתי הספר בעיר7

 

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא  :712 מס' החלטה

 הקצאת שטח לגינת כלבים בפארק7

 

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא  :157 מס' החלטה

 הטרדת המשטרה נגד פעיל ציבור7
 

מחליטים להסיר מסדר יום המועצה את ההצעה לסדר  :787 מס' החלטה

 בנושא הגברת השקיפות באתר העירייה7
 

ומיום  80671613פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  מאשרים :781 מס' החלטה

 וקול7המצורף לפרוט 73678613

 

7 קריאת 85611618פרוטוקול ועדת שמות מיום  מאשרים :788 מס' החלטה

 רחוב ע"ש יצחק שמיר תוחזר לדיון לכשימצא רחוב ראוי7
 

 


