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 111/111/7/ - מן המניין שיבת מועצהי
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מן המניין לחודש אני רוצה לפתוח את הישיבה חברים,  :צביקה צרפתי

 בבקשה, כבוד ראש העיר1 ינואר1 

ערב טוב לכולם1 ברשותכם, אני מבקש לפתוח את ישיבת  יהודה בן חמו:

שרון1  לזכרו של ראש הממשלה אריקהמועצה בדקת דומיה 

 ני מבקש מכל החברים והקהל לעמוד1א

 

  *** דקת דומיה לזכרו של ראש הממשלה אריאל שרון ***

 

ברשותכם, בחרתי היום לפתוח את ישיבת נא לשבת1  יהודה בן חמו:

, אריאל שרון, המועצה בכמה מילים לזכרו של אריק שרון

שר  ,של מדינת ישראל 11-מי שהיה ראש הממשלה ה

, חבר כנסת מטעם הליכוד, מייסד ויו"ר בממשלות ישראל

 מפלגת קדימה1

לפני כניסתו לחיים הפוליטיים אריק שרון היה חקלאי,  

ואלוף  1.1, מקים יחידת איש צבא, ממפקדי הצנחנים

שרון נלחם במלחמת העצמאות ונפצע מקליע פיקוד הדרום1 

שפילח את בטנו בקרב על לטרון1 שרון, אני אעשה את זה 

שחרתה  ת, היה אחד ממייסדי מפלגת הליכודגם בתמציתיו

 חזון ארץ ישראל השלמה1על דיגלה את 

עשורים, שנות פעילותו הפוליטית, בלט שרון  3-במשך כ 

בגישתו המיליטנטית למלחמה בטרור ובתמיכתו במפעל 

כשר הביטחון  כונה אבי ההתנחלויות1ההתנחלויות, ואף 

אש ממשלה ונה, וכרהוביל את צה"ל למלחמת לבנון הראש

 את ישראל למבצע חומת מגן1 0..0הוביל במרץ 

חל  לאחר שנבחר בשנית לראשות הממשלה, 3..0בשנת  
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ההתנתקות, מפנה בעמדותיו של שרון1 הוא הכריז על תכנית 

פינה את כל ההתנחלויות מרצועת עזה, וכן  1..0ובאוגוסט 

התנחלויות בצפון השומרון1 בנובמבר אותה שנה פרש  1

 והקים את מפלגת קדימה1 מהליכוד 

שהוא היה איש חזון מנהיגותו של אריאל שרון אופיינה בכך  

בעל הנעה השראתית, אשר היה מסוגל להרחיק ראות 

ולסחוף רבים אחריו1 לאורך כל הקריירה הצבאית 

והפוליטית הענפה שלו, אריק שרון הוכיח שבאמצעות 

 , ומנהיגות נחושה,מהלכים קשים, מסובכים ומסוכנים

 אפשר להגיע לתוצאות מרשימות1

אלא  חזונו של אריק שרון הוא שאינו מתייחס למצב הקיים 

 רואים את החזון מול עיניו1

לצד יסודות ועקרונות כמו; אין משאירים פצוע בשדה  

אהבת הקרב, אין משימה בלתי אפשרית או דבקות במטרה, 

מולדת תוך דאגה לחיי אדם ומניעת נפגעים1 יסודות אלה 

  ונחו ע"י אריאל שרון וקציניו,שה

 סליחה, זה לא מכובד שבזמן הספד מדברים1  :עמירם מילר

ב יהודה בן חמו: בתותחנים, בשריון ופיקוד דרום הפכו לנכסי  1.1-וקציניו 

צאן ברזל במורשת הקרב של צה"ל, לאריאל שרון יש חלק 

נכבד ביצירת מיתוסים אלה, שחלקם גם דבקו בו באופן 

שחקן מחונן יכול היה אריק שרון לראות ולתכנן כמו  אישי1

 מהלכים קדימה ולצפות את התוצאה הרצויה1  3

לקה באירוע מוחי חמור שהביא להעברת  4..11110-ב 

סמכויותיו כראש ממשלה וכיו"ר תנועת קדימה, לאהוד 

שנים שבה היה שרוי  8לאחר  111110.11-ב אולמרט1

 בתרדמת נפטר1 
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, תושבי העיר כפר סבא מביעים את אנו חברי מועצת העיר 

תנחומינו הכנים על פטירתו של אריאל שרון, ושולחים 

נשמתו  יהיתנחומינו אלו לבני המשפחה ולמדינת ישראל1 

 צרורה בצרור החיים1

1 :עמירם מילר  אמן

 

 שאילתות1 1/

 

, הוגשה בנושא מספר המחשבים בבתי הספרשל סיעת תפו"ח  אשאילת א1

 311/11/31-ב

 

רי המועצה ענת קלומל, יובל לוי ואלי כהן חברי מועצת חב" 

את השאילתא העיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים להעלות 

 בבתי הספר, כדלקמן:מחשוב הבנושא 

 :רקע ודברי הסבר לבקשה

המגמות בהוראה בארץ ובעולם היא שימוש רב בכלים  11

דיגיטליים, ולכן עולה השימוש במחשבים במקצועות 

 שונים בהוראה1

הוצג סכומים שווים לבתי  0.11דו"ח התקציב לשנת ב 01

 הספר השונים בעיר כפר סבא1

בשנת ₪,  3810.1הושקע  0.10שנת  -תקציב התיכונים  31

תקציב מתוכנן  0.11ובשנת  ..4110הושקע סכום  0.13

 1₪  ...011-ל

שנת ₪,  01.1311 - 0.10שנת  -תקציב חטיבות הביניים  11

 1₪  ...,413 - 0.11שנת ₪,  ..01811 0.13



   111.110.11 4 מועצה מן המניין   

 

המטרה בדיקת מידת השוויוניות בין בתי הספר,   11

 ושוויון הזדמנויות מבחינת התקשוב1 

 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן

אבקש קבלת טבלה המציגה את יחס בין מספר  11

התלמידים בכל בית ספר )יסודי, חטיבה או תיכון( 

 ומספר המחשבים בהם משתמשים בבתי הספר1

בהם  מבתי הספר מהו מספר הפעמיםאבקש דו"ח  01

)שיעורי מחשב  שימוש במחשביםבזוכים התלמידים 

לכיתות השונות, זמן פנוי לתלמידים לעבוד במחשבים 

בבתי הספר, שעות פתיחת מעבדת המחשבים בבתי 

הספר השונים וכמות המעבדות המצויות בבתי 

 "הספר(1

 

 :תשובת ראש העיר 

החוק קובעות כי שאילתא על פי פקודת העיריות, הוראות " 

תנוסח בקצרה לתקנון ישיבות המועצה  34לפי סעיף 

ובצורת שאלה בלבד1 לפיכך, בקשות לקבלת מידע, דו"חות 

ומסמכים יש להגיש כשאילתא ישירה על פי הוראות סעיף 

 לתוספת השנייה1 38

לגופו של עניין, ראוי לציין כי במסגרת תכנית רב שנתית  

את כל כיתות בתי הספר לכיתות  פועלת העירייה להפוך

 " מקוונות1

תופס לעצמו שאלת המשך, קצת לא נעימה כי אדוני היו"ר  :לוי אהוד יובל

מצג של נייר ואומר מצאתי פה פגם טכני,  פה איזה ספק

1 שואלים ממך שאלה נורא פשוטה, 34, 38תביא לי סעיף 

האם אתה יכול להראות למועצה טבלה שאומרת מה היחס 
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 -פר התלמידים למספר המחשבים1 זה אומר א' בין מס

, בית מספר המחשבים1 בית  -מספר התלמידים1 ב'  ספר א'

 השאילתא מנוסחת בצורה, ספר ב', בית ספר ג'1

 טוב ולעומק1 -אני מציע שתקרא את השאילתא טוב :צביקה צרפתי

אדוני יסלח לי, התבקשת לענות אני שואל אותך, סליחה,  :לוי אהוד יובל

 השאלות בשפת הכותב, על 

אחת תא לישאילתא זו שא שאלות1 שאילתא זה לא שאלות1 :צביקה צרפתי

 קצרה1 

לא, לא, שאילתא סליחה, עברנו את הנוסח הזה, עברנו את  :לוי אהוד יובל

הוויכוחים האלה1 שאילתא גם לשיטת המהדרין, גם לשיטת 

, ביקשתם עד A4 1ביקשתם לעבור על עמוד  עו"ד הקודמת

 שאלות1 0אלות1 והנה יש לנו פה ש 8

 אוקי, קיבלנו1  :צביקה צרפתי

 לא קיבלנו תשובה1 השאלה היא,   :לוי אהוד יובל

 אני מבקש מהקהל להיות בשקט1 הקהל בשקט, תודה1  :צביקה צרפתי

אתם מחזירים את המועצה במהירות לימים הכי לא נעימים  :לוי אהוד יובל

זה תשובה  38ודע, סעיף למי שלא י 38בסעיף שלה1 המועצה 

 -ליום נשלחת הביתה1 היתה פה כוונה שתקריא  .0תוך 

1  :צביקה צרפתי 1 1 

יסלח לי אדוני, אדוני יסלח לי1 היתה פה כוונה שתקריא  :לוי אהוד יובל

כמה תלמידים מול  -תשובה1 שאלה ראשונה לפרוטוקול 

שאלה כמה מחשבים בבתי הספר יסודי, חטיבה או תיכון1 

 דו"ח מבתי הספר,  -שנייה 

1  :צביקה צרפתי 1 1  השאילתא 

 -מספר התלמידים1 עכשיו אדוני, לשאלה :לוי אהוד יובל

יובל לוי,אדוני אדוני,  :צביקה צרפתי  חבר המועצה 
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לא, לא, כששואלים אותך מה מספר אדוני יקשיב לי1  :לוי אהוד יובל

 1 ...,18-ל 1התלמידים אתה יכול להגיד בין 

 אדוני חבר המועצה יובל לוי,  :צביקה צרפתי

 תלמידים בבתי הספר בכפר סבא1  ...,18-ל 1סליחה, בין  :לוי אהוד יובל

 תודה1 הבנו1 בסדר1  :צביקה צרפתי

1 עכשיו, אתה גם לא עונה, אתה 18,841תגיד  ?..18,8יש לך  :לוי אהוד יובל

גם מתנשא בצורה לא מכובדת1 עכשיו מה אני צריך להגיד 

משך1 אדוני, שאלת ההמשך1 מה מספר לך, שאלת ה

 , מה מספר הפעמים שהם זוכים בשימושהתלמידים

פעם1 איפה  ..0 -אחד ימים1  341 -במחשבים? אחד 

1 38התשובה שלך? אתה בא להתנשא, לספר לנו על סעיף 

 יום1 .0זה תשובה תוך  38אדוני סליחה, 

 טוב, תודה1  :צביקה צרפתי

 אתה עונה?אתה מבין מה  :לוי אהוד יובל

 שאילתא הבאה1  :צביקה צרפתי

 אתה מבין מה אתה עונה?סליחה,  :לוי אהוד יובל

 השאילתא הבאה1 :צביקה צרפתי

 אתה הבנת מה ענית?  :לוי אהוד יובל

1  :צביקה צרפתי 1 1  שאילתא הבאה בנושא 

שאלתי אם הבנת מה ענית ואיפה טעית? אל תשחק איתי  :לוי אהוד יובל

 בטכניות1 

 שאילתא,  :צרפתיצביקה 

 אתה הבנת או לא הבנת את הטעות שלך?  :לוי אהוד יובל

 שאילתא בנושא חריגות,  :צביקה צרפתי

 לפחות תגיד שאתה חוזר בך ותיתן תשובה לשאלות1  :לוי אהוד יובל

 אני גם רוצה לומר משהו1  :ענת קלומל
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 111 חוזר בי, כי אני עומד מאחורי מה שאני אומר,  :צביקה צרפתי

 שאתה תגיד לי איך לשאול שאלות, אבל לא תענה לשאלות1   :לוי אהוד יובל

 אני עומד מאחורי,  :צביקה צרפתי

 סליחה אדוני, אתה לא יכול לענות מאחורי תשובה, :לוי אהוד יובל

 אני גם רוצה לומר משהו1  :ענת קלומל

 אתה לא תגיד לי איזה שאלה לשאול1  :לוי אהוד יובל

 ילתא, שא :צביקה צרפתי

 אני אשאל את הנוסח של השאלה ואתה צריך לענות1  :לוי אהוד יובל

 בנושא חריגות בבדיקות קרינה1  :צביקה צרפתי

סליחה, אתה לא עונה לשאלות1 אתה לא תגיד לי איך  :לוי אהוד יובל

 לשאול שאלות ובאיזה נוסח1 

 אבל אתה לא תגיד לי איך לענות1  :צביקה צרפתי

 תה לא ענית1 א :לוי אהוד יובל

 אתה לא תגיד לי איך1  :צביקה צרפתי

אתה גם במקום לענות, אתה מתנשא1 אתה אומר לי איזה  :לוי אהוד יובל

 נוסח שאלה, אם היא תשלח אליי הביתה או למועצה1

 תשובת ראש העיר: עפ"י פקודת העיריות,  :צביקה צרפתי

פה יועץ משפטי1  סליחה, אדוני היועץ המשפטי, סליחה, יש :לוי אהוד יובל

יועץ משפטי1 אדוני היועץ המשפטי, מקובל  סליחה, יש פה 

 , 38או  34-עליך? מקובל עליך שהוא ייתן לנו הרצאה ב

לתקנון ישיבות המועצה תנוסח בקצרה  34"לפי סעיף  :צביקה צרפתי

 ובצורת שאלה בלבד", 

  אני גם רוצה לומר משהו1 אני הכנתי את השאילתא הזאת1 :ענת קלומל
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חריגות בבדיקות הקרינה במוסדות בנושא סיעת תפו"ח שאילתא של  ב1

 311/11/31-, הוגשה בהחינוך

 

יובל לוי, אלי כהן וענת קלומל, חברי "  חברי המועצה 

מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים להעלות את 

ההצעה לסדר היום בנושא בדיקת קרינה במוסדות החינוך 

 ן:ובתנועות הנוער, כדלקמ

 :הצעהרקע ודברי הסבר ל

כל אחד מאיתנו נחשף במידה זו או אחרת, למקורות  11

מקורות הקרינה מרשת החשמל הקרינה מרשת החשמל1 

הם שדות חשמליים ומגנטיים הנמצאים בסביבת קווי 

מתח גבוה ותחנות שנאה1 בישראל מוצבים קווי מתח 

מבני ציבור גבוה בסמוך לבנייני מגורים, בתי ספר, 

ה1 לכן האפשרות לחשיפה של עוצמות גבוהות של וכדומ

 השדה המגנטית ממשית1

המשרד להגנת הסביבה המליץ לכל גורמי התכנון  01

הסביבתי ולחברת החשמל לתכנן ולהפעיל את קווי 

המתח ומתקני ההשנאה החדשים כך שלא יגרמו 

 MG.1לשדה מגנטי העולה על לחשיפת הציבור 

מתקני החשמל  שעות ביממה וכי 01ממוצע על פני ב

את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה  החושפים

MG 1 0על   הם גורם אפשרי לסרטן

אלף ילדים חולי סרטן  31-מחקר בריטי, שכלל יותר מ 31

מטרים משני צידיו  ..1טווח סכנה רוחב  קבע כי קיים

הגרים או  11של כל קו מתח עליון לילדים מתחת לגיל 
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סיכוי כפול ללקות  שוהים בטווח זה, וכי יש להם

בלוקמיה, בהשוואה לבני גילם שאינם מתגוררים ליד 

 קווי מתח עליון1

בישראל כמו ברוב העולם נקבע כי קרינת חשמל  11

  MG1 ...1מסוכנת אם היא עוברת את הסף של 

כיום ההורים מודעים לקרינה הנפלטת ודורשים  11

מהרשויות לעשות בדיקות קרינה בבתי ספר ובגנים 

 יבור1ובמוסדות צ

תלונות של הורים על קרינה בבתי ספר וגם בסניף של  41

 הצופים1

 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן

בקשה לדו"ח המציג מיקומי חדרי קרינה או עמודי  11

קרינה באזורים בו ילדים שוהים זמן רב )לדוגמא, 

הורים התלוננו שבסניף הצופים ישנו עמוד חשמל 

 מסוכן(1

( מטעם ינה שנעשו )כולל תוצאותרשימת בדיקות הקר 01

העירייה בכל המוסדות והאזורים בהם שוהים הילדים 

זמן רב ובאופן קבוע )כולל המיקומים של חדרי קרינה 

 1מסכנים, המרחק מילדים(

האם קיים דף באתר העיר כפר סבא בו מציגים את  31

מדידת הקרינה באזורי המדידה למען השקיפות עבור 

 הורי הילדים"1

 ש העירתשובת רא

דו"חות ומסמכים יש להגיש כשאילתא בקשות לקבלת מידע  

ישירה עפ"י הוראות הסעיף1 לגופו של עניין, הנהלת עיריית 
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מדידות קרינה ממקורות סלולאריים כפר סבא ערכה בעבר 

(, בהם 0..8-0..0בכל מוסדות החינוך העיר )עוד בשנת 

1  נמצאו ערכים נמוכים מאוד )בוצע ע"י חברת מלר"ז(

בימים אלו נערכות מדידות קרינה אלקטרומגנטית  

ממקורות חשמל בכל בתי הספר בעיר1 העירייה תפעל 

בהתאם להמלצות המשרד להגנת הסביבה בהתחשב 

 בתוצאות המדידה1 

יודעים ובמיוחד השואל הראשי  צביקה צרפתי: חבל גם ששואלי השאילתא 

יודע שבעיר, העיר מנוטרת   0147שאחד מהם חתום עליו, 

, מאתרת wave guardמחברת ע"י חברה, מכשירים שנקנו 

קרינה1 יש פה פיקוח רציף1 אחת הערים היחידות בארץ1 

שות העיר לא יודע ושואל אחבל שמי שהיה מועמד לר

 שאלות ממוחזרות כל הזמן1  

טוב, שאלת המשך, ואני חייב לגמול לך אדוני הנכבד, עתיר  :לוי אהוד יובל

פשטות ואתה מחלק ציונים1 שואלים שואלים אותך בהידע1 

אותך בפשטות אדוני, דו"ח שמציג מיקומי חדרי קרינה או 

עמודי קרינה1 מציגים תשריט, מתייחסים איתך פה לדוגמא 

הורים שאומרים לך שבשכונות הירוקות על עמוד חשמל 

 מדדנו1מסוכן1 תגיד יש סיכון קרינה, אין סיכון קרינה1 

, לא אוכלסה השכונה הירוקה1 למיטב זיכרוני 0..8-0..0 

 אין רלוונטיות, 

 01שהעיר מנוטרת  , לא הבנת כנראהלא מביןרק אתה לא,  :צביקה צרפתי

לא צריך לעשות מדידות לאורך כל השנה1 שעות היום 

 ייחודיות1 

שקל  ...,..4שכחת  -התשובה הזאת לא מופיעה1 ב'  -א'  :לוי אהוד יובל

ברה שמנטרת או שהעירייה הזאת השקיעה בהקמת ח
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מפרשת דו"ח של המשרד לאיכות הסביבה או הקימה 

 לניטור עצמאי1 

 ממש לא1  :צביקה צרפתי

, היית צריך להגיד לנו רבותיי, יש לנו חברה נותנת עכשיו :לוי אהוד יובל

 שירות, הנה הדו"ח, הנה התשריט, 

 תודה1  :צביקה צרפתי

 1 ...,..4, לא ...,100 יהודה בן חמו:

אדוני הנכבד יזכה ויצליח1 אלא מה, התבקשת  ...,111 :לוי בלאהוד יו

שואלים אותך דו"ח1 שואלים אותך מה קורה עם לדו"ח1 

שואלים אותך רשימת המיקום של הקרינה1 אלא מה, 

, אתה לא 38בדיקות קרינה1 אתה עכשיו תעשה לי עוד פעם 

 י רשימת בדיקות קרינה, בתאריך א', אומר לי אדונ

דרך אגב, יש שיתוף באתר האינטרנט1 אתה יכול להיכנס  :צביקה צרפתי

 לאתר האינטרנט1 

 אז אדוני יכול להקריא את זה לפרוטוקול1  :לוי אהוד יובל

 תודה רבה1  :צביקה צרפתי

 סליחה, אין פה תודה רבה1  :לוי אהוד יובל

 הצעות לסדר1  :צביקה צרפתי

יכול לענות על רשימת  אדוני, רשימת בדיקות קרינה1 אתה :לוי אהוד יובל

 בדיקות קרינה? 

111 או בבקשה בסעיף  :צביקה צרפתי 111  .11שאילתא   א'

סליחה, אתה לא תכתיב לי, אתה לא תכתיב לא, לא, לא,  :לוי אהוד יובל

לסיעה, אתה לא תכתיב לחבר מועצה את סוג השאילתא 

,  34שהוא רוצה להקריא את התשובה שלה במועצה1 זה  א'

אתה לא תגיד תשלח לי, אני אשלח שת פה1 זה מה שהתבק

 לך ואתה מעולם לא, 
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אני מציע שגם לפני שתוגש הבקשה לפי הסעיף הנכון, תוכן  הנדין:-עילאי הרסגור

תשובה כמו שצריך, גם אם היה איזשהו ליקוי בהגשת 

השאלה, אפשר להכין תשובה ולא תהיה בעיה לעשות את 

 זה1 

 תודה1 הצעה לסדר1  :צביקה צרפתי

 

 הצעות לסדר1  11

 

 סבא1-בנושא ביטול המזבלה בכפר  -הצעה לסדר  א1

 

 עילאי, כאחראי על המשרד לאיכות הסביבה,  :לוי אהוד יובל

 הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ביטול המזבלה1  :צביקה צרפתי

 זו התחייבות שלך?  :לוי אהוד יובל

1  הנדין:-עילאי הרסגור  אני אבדוק את זה, כן

  ביטול המזבלה בכפר סבא, בבקשה1  :צרפתי צביקה

, ראש יש שאילתא נוספת שלי שבה אני שאלתי בפשטות :לוי אהוד יובל

שמאשרת את  14181.0-העיר חתם על פרוטוקול של ישיבת מ

שבה נקבע השימוש למזבלה יחד  ,4ג1.41כס4מק4התכנית 

עם איחוד תחומים1 ויש בה שאלה שאומרת האם ראש העיר 

והיום חתום על  הפרסום1 ראש העיר בן חמו, דאזחתום על 

שנותן תוקף  11107, 11108, עמוד 41,41הפרסום ברשימות 

 1711110.1.1-לאותה תכנית שאושרה בוועדה המחוזית ב

ת, יש גם שאלה האם התכנית הזאת בוטלה או שונתה אחר 

, שמענו פרסומים שלא מיני ולא כי שמענו פה במועצה

לא רק שאושרו ולא רק שנחתמו ה , והדברים האלמקצתי

ולא רק שחתימתו מופיעה פה, ולא רק שנעשה פה ייחוד של 
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תחת שם אחר, כבר לא נעים  םתחומים והשימושים מופיעי

 ', אז קוראים לזה 'אחר'1מזבלה'לכתוב 

שהדברים האלה קיימים1 וכשהדברים  אבל מה לעשות, 

 המתבקש למי שטוען שהם לא יהיו האלה קיימים הדבר

הדברים האלה צריכים להיות מבוטלים1 קיימים יותר, 

הנכון החוקי שכולנו היינו רוצים לראות שיחייב לא והנוהל 

זה הנוהל שהצענו פה לשעה קלה, לא רק מהפה והחוצה, רק 

שזה הנוהל החוקי, שבו מאחורי מילה ואמירה בעלמא, 

 עומדת גם התחייבות וגם אמירה שהיא בעלת תוקף חוקי1 

פה, חברי המועצה שיושבים גם יקשנו שהמועצה לכן ב 

יגידו בוועדה של תכנון, יקבלו את ההחלטה  לתכנון מחדש1 

אנחנו לא מרשים, לא נרשה הצעת היתרים1 השימוש  -שא' 

הזה, הייעוד הזה בטל1 לא רק שבטל, אנחנו אוסרים 

הכי קל, אמרת  ולעשות את השימוש הזה1להוציא היתרים 

בר אין יותר פרשנות1 אין יותר וכ שהשימוש הזה בטל

 טענות באוויר1 

הנוהל אמרנו שמכיוון שהדברים האלה צריכים להופיע לפי  

הוועדה המקומית לתכנון, אנחנו חברי המועצה שבו גם 

יושבים גם כחברי המועצה, הוועדה המקומית לתכנון1 

והוועדה הזאת גם מוסמכת להוציא הודעות שמקפיאות את 

 תכנית חדשה1 זוםמחדש, וגם לי השימוש עד לתכנון

יוחדו לו  71ובתכנית חדשה אנחנו אומרים שהשטח מגרש 

דונם, אנחנו אומרים שהשטח  3411דונם או  31המזבלה על 

  הזה ישמש אך ורק לשימושים האחרים בתכנית1

לא חידשנו1 השימושים האלה קיימים בתכנית1 אנחנו לא  

אופן פורמלי ממציאים פה שימוש חדש1 אנחנו מבטלים ב
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 .0.1, שחודש בשנת .7-וסופי שימוש שהותר בשנות ה

אז כל מה שאנחנו ולכאורה בשולחן הזה אין אף מתנגד1 

את הצעד המתבקש, תבואו מבקשים בסעיף הזה, תיקחו 

נגד ותגידו אנחנו מוותרים על הצעת האופוזיציה,  בהצעת 

תכנית חדשה אנחנו מציעים בעצמנו כמו שעשיתם בעבר, 

הוועדה המקומית1 מועצת העיר מחליטה שמגרש מת ביוז

שיוחד לו שימוש או מזבלה לא נפגע בבעלים שלו, ניתן לו 

 שימוש למשרדים1

ותראו איזה יופי, אנחנו גם נתמוך בכם1 ואם תתמכו  

 בהצעה שלנו על אחת כמה וכמה נודה לכם1 תודה1 

, 70נת קודם כל התכנית הזאת היתה הראשונה בשתודה1  :צביקה צרפתי

בסך הכל לא שינו את  .0.1-, ב...0, בשנת 00-לאחר מכן ב

הייעוד, אלא בסך הכל טיפלו בנושא נקודתי של מסוף 

תחבורה1 היות וגם שמדובר על הצעה לסדר שהיא בנושא 

במליאת תכנון אני מציע להעביר את הנושא לדיון  תכנוני,

ובנייה1 אני מבקש להעלות להצבעה, מי בעד להעלות את 

 ? -הז

 או שאתה מציע פה לחברי המועצה שאתה מתחייב? 111  :לוי אהוד יובל

 אני מציע1  :צביקה צרפתי

האם המועצה מתחייבת שלישיבה הבאה בחודשיים  :לוי אהוד יובל

 הקרובים, 

 אני לא הפרעתי לך1 אני מציע הצעה1 אתה הצעת הצעה1  :צביקה צרפתי

, סליחה1 האם חברי המועצה לא, לא, אתה מטעה פה את :לוי אהוד יובל

 אתה אומר אנחנו תומכים, אנחנו נאסור על הוצאת היתרים

 ואנחנו נביא את זה,

דיון שקט וענייני1 אתה מנסה להפוך את לנהל נסכים אנחנו  :צביקה צרפתי
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 זה למן, אני לא אגרר לזה1 

ל :לוי אהוד יובל 11 אתה עברת על החוק מתחילת הישיבה, אתה כבר   א1

 ,יש עכשיו הצעה לסדר, יש שתי הצעות1 אני מבקש להעלות :רפתיצביקה צ

לדיון?  מי בעד להעביר את הנושא למליאת תכנון ובנייה

עמירם, אורן, יהודה, צביקה, ממה, אמיר, איתן, דבי, מתי, 

 רויטל, יהודה, רביטל, פליאה, עילאי1 תודה1 מי נגד?אמיר, 

 אלי, יובל וענת1 

העביר ההצעה לסדר בנושא ביטול המזבלה מחליטים ל :13 מס' החלטה

  למליאת הוועדה לתכנון ובניה1
 

 מנגד יש לך את ההצעה שלנו, לאסור על השילוט1  :לוי אהוד יובל

  מי בעד הצעתו של יובל? :צביקה צרפתי

 זה נפל1  לא, אין לך1 יהודה בן חמו:

 ן, אין דבר כזה1 זה עבר לדיון במליאה של הוועדה לתכנו :עמירם מילר

סליחה, אבל המועצה יכולה לאסור על שימוש למזבלה1 מה,  :לוי אהוד יובל

 לאסור על השימוש למזבלה? אתם מתנגדים 

המועצה בכובע שלה של ועדת תכנון ובנייה תחליט מה  :עמירם מילר

 שתחליט1 

סליחה, אני רוצה להבין, מועצת העיר תומכת בשימוש  :לוי אהוד יובל

 למזבלה? 

 הצעה שנייה1  :יצביקה צרפת

 אתם תומכים בשימוש למזבלה?  :לוי אהוד יובל

 הצעה שנייה לסדר1  :צביקה צרפתי

 רגע, לקואליציה אסור להוציא פה מילה?  :לוי אהוד יובל

 אנחנו לא תומכים1  הנדין:-עילאי הרסגור

 לא שומעים אותך, אדוני1   :לוי אהוד יובל
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 לא תומכים1  הנדין:-עילאי הרסגור

 לא שומעים אותך1  :לוי יובלאהוד 

 לא תומכים1 שמעת?  הנדין:-עילאי הרסגור

 אז תצביע שאתה מתנגד1  אתה מתנגד? :לוי אהוד יובל

 על111 אבל יש החלטה של ראש העיר  :צביקה צרפתי

נפתח אז בוא תחליט שמועצת העיר יוזמת תכנית חדשה1  :לוי אהוד יובל

  אסור לכם גם לדבר?שלכם דיון או 

 הצעה לסדר הבאה זה גם שהשמש תזרח1  דה בן חמו:יהו

 השמש תזרח בלעדיך1 :לוי אהוד יובל

 

מניעת ניתוק אספקת מים  , בנושאסיעת תפו"חהצעה לסדר של  ב1

 171/11/31-, הוגשה בלחייבי תשלום

 

 בבקשה, אספקת מים1  :צביקה צרפתי

פעם  אני עם בצקת במיתרי הקול ולא ישמעו אותי1 רציתי :אליהו כהן

לדבר עם היועצים המשפטיים, כי פונים אלינו הרבה מאוד 

שמתקשרים לפעמים תושבים לגבי הניתוק של החייבים1 

, וזה רובם חד הוריות, קשיי  באמצע היום 'אלי, ניתקו לי'

אין למי לפנות1 הפעלתי כמה פעמים ו יום, אנשי שכונות1

את הקשרים שלי עם אסנת, וקו הרחמים באמת עזר, 

 ר להם את המים1 והחזי

אנחנו רוצים לדעת מבחינת משפטית מה הכוח של האזרח  

החלש שקשה לו לשלם את המים, ויש פה חוקים שאני רואה 

שגם קבע אותם בג"ץ, את הניתוק להשאיר אותו בנושא 

ויש כאלה שהם לא, האחרון1 לנסות את כל נושא הגבייה1 

 הם חלשים בגבייה1 
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ודמת יהודה אמר, שאם יש אני זוכר בישיבת המועצה הק 

 07%-כאלה חייבים במיסים, הוא התגאה שהוא מגיע ל

אחוזי גבייה, יש כאלה שאין להם, חלשים, אנחנו מוותרים 

להם על החוב1 זה דבריו של ראש העיר והם רשומים 

 בפרוטוקול1 מה עם אותם תושבים, 

 תביא את הפרוטוקול ותקריא אותו פה ליד כולם1  יהודה בן חמו:

 יהודה, אתה אמרת,  :ליהו כהןא

 תביא את הפרוטוקול ותקריא אותו פה לכולם1  יהודה בן חמו:

יהודה, אני זוכר את כל מה שאמרת1 אני יכול להקריא לך1  :אליהו כהן

 ההבדל ביני לבין, 

1 אלי, אני מבין ש יהודה בן חמו: המשמרת עוד לא נרגעת, אבל זה בסדר, 11

  זה בסדר1

 חס וחלילה, לא,  :אליהו כהן

1 :לוי אהוד יובל  סליחה, אתה מפריע 

 זה בסדר, אלי1  יהודה בן חמו:

 אדוני היו"ר הוא מפריע1   :לוי אהוד יובל

 זה ראש העיר1  :צביקה צרפתי

 עדיין, הוא מפריע1  :לוי אהוד יובל

 יהודה, זה הכל לגופו של עניין, לא כדי לפגוע בך1  :אליהו כהן

 , אלי1 זה בסדר יהודה בן חמו:

 אל תיקח את זה,  :אליהו כהן

11 לא נרגעת1  יהודה בן חמו:  המשמרת הצעירה1

 אני אף פעם לא פגעתי בך1  :אליהו כהן

 נעשה עוד פעם בחירות1  יהודה בן חמו:

,  :לוי אהוד יובל סליחה, באת לקנטר? באת להפריע? אולי תתכבד אדוני

ן כיאות למעמדך, כמצופה מראש עיר, אל תפריע לדיו
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 אל תעלה זיכרונות, לדבריו של חבר1 

יהודה, זה לא משנה שגם אחרי הזה הזמנו אותו לבירה,  :אליהו כהן

ויכול להיות שהוא יפסיד באחד הימים גם הוא יזמין 

אתה מבין? אני פעם אחת רוצה להבין את הנושא  אותנו1

אתה  04%-הזה יהודה, אתה אמרת כשדבורה התגאתה ש

דה שמוותרת לו על החוב1 האם זה גם גובה1 מי שחלש יש וע

יכול להיות במפעל המים שאנחנו אוטוטו נהיה חברי הנהלה 

 שם, ונעלה את זה שם להצעה1

 אז תעלה את זה שם, כי זה המנדט של מפעל המים1  יהודה בן חמו:

  לא, אני שואל אותך כראש עיר1 :אליהו כהן

 המנדט הוא קודם כל של העירייה1  :לוי אהוד יובל

המנדט הוא נקבע ע"י העירייה, אתה קובע את נציגי  :אליהו כהן

  הציבור1

 )מדברים ביחד( 

 אתה מודע למה בכלל הקימו תאגידי מים? יש לך הבנה?  :פליאה קטנר

 כפר סבא לא בתאגיד, על מה את מדברת? :עמירם מילר

התשובה היא יש  אלי, אני בוועדה ואמיר משמש לה כיו"ר, אורן כהן:

עוזרים באמת לפנים משורת הדין1  זו והיא פועלתועדה כ

להם ויש הרבה כאלה1 יש1 יש1 יש הרבה1 יש הרבה ויתורים 

שם1 אני גאה לשבת בוועדה הזו, ויש הרבה מאוד ויתורים 

 שם ואמיר מנהל אותה באמת בצורה יוצאת מן הכלל1 

 יש ועדה במפעל המים1  :מתי פז

 ים1יש ועדת תמר במפעל המ ד"ר אמיר גבע:

 רגע, אני שאלתי, יהודה לקח את זה אישית1  :אליהו כהן

1  ד"ר אמיר גבע:  אבל זה לא בסמכותנו

אולי  אולי נדון על האליפות של הפועל תל אביב, למה לא? יהודה בן חמו:
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 , אפשר לדון

אלי, אני אגיד לך משהו, אני רוצה לעזור לך לא להכשיל  :צביקה צרפתי

אז אם היו רוצים לעזור לך,  אותך, אני אסביר לך משהו1

 לא היו נותנים לך בכלל,

, :אליהו כהן , אני יכול לדבר בלי  אני לא צריך111

 תן לי רגע, תן לי1  :צביקה צרפתי

 תראה, אתה עונה לו, אתה מתנגד לו1  :לוי אהוד יובל

אם היו רוצים לעזור לך ולא להכשיל אותך מול המצלמות  :צביקה צרפתי

 גם, 

 אף אחד לא מכשיל אותי1  :אליהו כהן

רגע אלי, תן לי1 תן לי1 לא היה צריך לתת לך בכלל, זה לא  :צביקה צרפתי

זה ישות משפטית נפרדת, צריך להגיע  לפה1 מועצת העיר 

היא לא קובעת למפעל המים, היא לא מחליטה למפעל 

 המים1 

 ? -סליחה, מי ממנה את :אליהו כהן

 )מדברים ביחד( 

 ? -יודע למהאתה  :צביקה צרפתי

סליחה, ההתנשאות שלך אדוני היא  111 תאגיד פלגי השרון? :לוי אהוד יובל

 חסרת טעם, אתה אפילו לא מבין למה אתה, 

 אבל סליחה,  :עמירם מילר

 עמירם, בבקשה1  :צביקה צרפתי

ך את אלי כהן בנאומו הראשון במועצת העיר, יובל, אני מבר :עמירם מילר

ותר את הבעיות הללו הוא הראשון, חכה1 השולחן שפ

בקרוב תהיה בישיבה, תשמע את  הנהלת מפעל המים1 אתה

ניתוקי הפרטים ושם המקום להעלות את הנושא הזה של 

  מים1 לא במועצת העיר1
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 מפעל המים,  :לוי אהוד יובל

אל תענה לי1 אתה עוד חבר ועדת הביקורת, אתה יודע את  :עמירם מילר

 יותר טוב מכולם1 זה 

רבותיי, פלגי השרון העירייה ממנה, חברי המועצה התמנו  :לוי בלאהוד יו

הוגדר לשם, זה גוף שמשרת את העירייה1 התפקיד בחוק 

 מלכתחילה לעיריות, 

 פלגי מים זה דיון,  עו"ד איתן צנעני:

 זה ישות נפרדת1  :עמירם מילר

 זה מופרד לחלוטין עפ"י חוק1 ד"ר אמיר גבע:

 ,שגובה עבור פלגי השרון הקבלןל המים הוא סליחה, מפע :לוי אהוד יובל

הפורום הזה הוא הפורום שמשפיע על פלגי השרון, הוא 

 הפורום שמשפיע, 

 בכובעים שונים1 אבל  : אמיר קולמן

, :לוי אהוד יובל הסמכות, החובה קודם כל התחילה  סליחה רבותיי

בעיריות1 גם אם התאגיד, אם הנציגים של העירייה מגיעים 

פועל עבור התאגיד, עדיין הוא  אם מפעל המיםלתאגיד, ו

 תתחמקו, זה מקובל1 תגידו שיש ועדה,  1פועל עבור התאגיד

 התאגיד עוסק בביוב, מפעל המים עוסק במים1 עו"ד איתן צנעני:

אני מבקש כהצעה לסדר להוריד את הנושא הזה מסדר  :עמירם מילר

 היום1 זה הכל1

 מבקש,  סיימתם? אניתודה רבה1  :צביקה צרפתי

שאילתות אתם אנחנו בכובע אחר לחלוטין, אתה לא יכול1  ד"ר אמיר גבע:

מגישים שלא כדין, ואת ההצעות לסדר לכיוונים הלא 

  נכונים1 תעשו שיעורי בית, תלמדו איך,

 אתה כבר קובע שאילתות שלא כדין?  :לוי אהוד יובל

 כן1 אני יודע1 קראתי את השאילתות,  ד"ר אמיר גבע:
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 קרא למשטרה1 אתה לא ענית לשאילתות1  :לוי ובלאהוד י

 את ההדרכה הנכונה, זה לא בעיה 111כתוב ענת, באמת, לא  ד"ר אמיר גבע:

 שלה1

1 :לוי אהוד יובל  1 מכובדת, אני הייתי מצפה ממך ל1

 ההצעות לסדר האלה הוכחה שאתם לא מבינים את העסק1 ד"ר אמיר גבע:

  -ריך להציע, לא לתציע לאן שצ ככה לא מגישים הצעות1

 אדוני היקר,  :לוי אהוד יובל

 111 בשם מפעל המים? איזה סמכות לנו  ד"ר אמיר גבע:

סיעתך בחר לא לענות לשאלות אתה צריך להתבייש שראש  :לוי אהוד יובל

  כמה פעמים תלמיד נפגש עם מחשב? טכניות פשוטות1

יובל1 עברנו את זה  עו"ד איתן צנעני:  כבר1 אבל עברנו את זה, 

הם  שאלת עכשיו על תאגידי המים1 אבל מה זה קשור? :???

 מנסים לענות לך1 

את ההצעה הזאת יש להפנות למפעל המים, ושיש בה ועדת  ד"ר אמיר גבע:

 ערר וששם העסק עובד, 

 )מדברים ביחד( 

 אני רוצה להעלות להצבעה,  :צביקה צרפתי

1 מ :לוי אהוד יובל  פעל המים 1סליחה, אתה ממנה הערב נציג11

עמירם, אורן, מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?  :צביקה צרפתי

ל, יהודה, רביטל, עילאי, פליאה, רויטיהודה, צביקה, ממה, 

 אמיר, מתי, דבי, איתן, אמיר קולמן1 

 

מניעת ניתוק אספקת מחליטים להסיר ההצעה לסדר בנושא  :17 מס' החלטה

 , מסדר היום1מים לחייבי תשלום
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שיפור הישגי , בנושא יובל לוי, אלי כהן וענת קלומלהצעה לסדר של  ג1

 311/11/31-, הוגשה בתלמידים ממוצא אתיופי

 

 הצעה לסדר הבאה, בבקשה1  :צביקה צרפתי

 , לא לריב1 1דקות1 כל אחד  1, 1יאללה,  אורן כהן:

קריאה את לא, אני רוצה גם להפנות, לפני שאני מ :ענת קלומל

 -להתייחס השאילתא הזאת,

 זה לא שאילתא, זה הצעה לסדר1  :צביקה צרפתי

הצעה לסדר היום, אבל לפני שאני מעלה את ההצעה לסדר  :ענת קלומל

היום, אני רוצה לומר משהו1 אני העליתי פה שאילתא אבל 

לא קיבלתי תשובה כמו שצריך1 אני לא מבינה, לא מכבדים 

מן1 אני אנחנו משקיעים זאת השאילתא של חברי המועצה? 

הייתי מצפה מכם שתעבירו את השאילתא למנהלי בתי ספר, 

תעבירו דו"חות, תבדקו את העניין1 המטרה היא לא לבדוק 

פה רשלנות שלכם, אלא המטרה היא לבוא ולבנות פה 

איזושהי חשיבה שבעתיד אולי להוסיף מחשבים, אולי צריך 

 לחלק את התקציב של המחשבים בצורה שונה1 

אבל ענת, דברים כאלה המקום שלהם בוועדת החינוך,  :רויטל לן כהן

יש הבדל בין  אנחנו נשב שם ונעשה את הבדיקות האלה1

  חשיבה לעתיד לבין שאלה1

 סליחה, לקואליציה מותר להפריע?  :לוי אהוד יובל

1 עבדנו על תקציב  :ענת קלומל 11  ,0.11יש פה שאלה שאנחנו עלינו עליה 

1 מזלזל1 העבו אני לא מבינה, אם זו צורתו  דה11

 ענת, בבקשה1  :צביקה צרפתי

 עכשיו אני עוברת להצעה לסדר היום1  :ענת קלומל

 לכבודך, התשובות האלה לא מתאימות1  :לוי אהוד יובל
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 ההצעה הבאה שלנו שהעלו בפנינו חברת הסיעה שלנו,  :ענת קלומל

אנחנו כשתגמרו את הלחשושים אנחנו נבקש ונתחיל לדבר,  :לוי אהוד יובל

 לא יכולים להרים את הקול מעל הלחשושים שלכם1 

חברת הסיעה שלנו אתי אדנה שהיא באה והעלתה בפנינו  :ענת קלומל

הכנה לתלמידים ממוצא אתיופי, בנוגע לשיש צורך לסייע 

שלהם לבגרויות1 אז אנחנו מודעים שממוצע הציונים, 

ממוצע ההישגים של תלמידים ממוצא אתיופי הוא נמוך 

ר מהחברים שלהם, ויש קשיים רבים יותר אצל יות

 תלמידים ממוצא אתיופי1

לנסות לכן אנחנו באים ומנסים להעלות איזושהי הצעה,  

לארגן בצורה מאוגדת מטעם העירייה עזרה לתלמידים אלו, 

כדי להביא אותם, לקדם אותם שיגיעו להשוות את 

 1םההישגים שלהם מול החברים האחרי

ו אולי להעניק מלגות לסטודנטים ההצעה היא אפילאז  

מבית ברל שיעזרו לתלמידים ממוצא אתיופי, או תלמידים 

בעלי קשיים, לא רק ממוצא אתיופיה, ובכלל, תלמידים 

ההישגים שלהם ולראות אם הם חלשים1 וגם לעקוב אחר 

 מתקדמים, ולתת תשומת לב לקבוצה שהיא חלשה יותר1 

ל זה ושינהל את אפשר גם לארגן מישהו שיהיה אחראי ע 

הנושא הזה1 ושזה לא יהיה איזושהי עזרה ספורדית, אלא 

העירייה לקבוצה חלשה של עזרה ממוסדת, מאורגנת מטעם 

 תלמידים1  

למילים של החברה שלי1  ברשותכם אני אשלים כמה מילים :לוי אהוד יובל

הפורשים במערכת הבחירות יצא פה מכתב שחתמו עליו 

לקם ותיקים בנושא בגרויות1 נושא מניהול, חלקם טריים, ח

איכות של שהציק להרבה אנשים כי הוא לא רק המבחן של 
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הלימוד, לאו דווקא1 הוא קודם כל נושא של כרטיס כניסה 

 להמשך החיים, אם זה לצבא, אם זה לאוניברסיטה1

ילדים, תלמידי כפר סבא, בני כפר סבא זה לא סוד שהרבה  

א פחות מפורסם שהוא לא מגיעים לבגרות, יש נתון שהו

בלבד מתוכם מגיע לתעודת בגרות שהיא מקנה זכות  %.4

 להיכנס לאקדמיה1 

כשזה מחודד יותר בנושא של מגדרים או של קבוצות  

הרבה יותר  חלשות, התוצאות הרבה יותר גבוהות1

 עכשיו, מעליבות1 

  -אני לא יודעת על מה אתה מסתמך, אבל יטל עמר שלום:בר

 אשמח לשבת איתך אחרי הישיבה, אני  :לוי אהוד יובל

11 בגלל זה אני לא מבינה יטל עמר שלום:בר 1 על מה אתה מדבר,  אני ראיתי 

  מאיפה המספרים האלה?

 אני אשמח גם לשמוע אותך,  :לוי אהוד יובל

 אם אתה מביא מספרים, אז שהם יהיו מספרים נכונים1  יטל עמר שלום:בר

 א רק מספרים נכונים, אני אביבוודאי1  :לוי אהוד יובל

 בינתיים אני לא שומעת מספרים נכונים, אבל תמשיך1  יטל עמר שלום:בר

מתנגדת להצעה מטעם אני אשמח לשמוע אותך גם אם  :לוי אהוד יובל

החברים שלך ביקשו שנעשה את הדיון הקואליציה, אבל 

הזה בצורה אחרת1 פעם אנחנו מדברים, פעם אתם1 יש לכם 

הדיון, אתם מורידים את ההצעה ממילא1 את ההכרעה בסוף 

אתם תגידו שיש ועדה שמתכנסת פעם בשנה או פעמיים 

בשנה שאין לה סמכויות, ואנחנו נשמח שהיא תתקבל, 

שהיא תבוא עם סמכויות, שהיא תוכיח את עצמה1 העיר 

 הזאת צריכה שינוי1

ענת קלומל, שיש ציבור שלם אומרת כאן חברה שלנו  
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שמרגיש שהוא לא שייך לקהילה בעיר, חלק מקהילה חלשה1 

גם תשובה למכתב של נפתלי גרוס,  מנגד פרסמו פה מכתב,

טענות שלי, שלא צריך לבזבז שקל אחד נוסף גם בתשובה ל

 לנושא בגרויות1

חותמים,  .0זאת אומרת, עמדו פה קבוצה שלמה, כמעט  

ו לא צריך יותר לבזבז שקל אחד מנהלי בתי ספר ואמר

תלמידים  נוסף1 מה משמע? כל שקל שנקדיש לאותם

תלמידים  ..8-להישגיות שלהם, זה בזבוז1 אם יש לנו כ

יגיעו לבגרות1 שקל  במחזור במסיימי י"ב, רבע מהם לא 

ונעלה את ההצלחה של חצי  ..0 נוסף אם אנחנו רק ניקח

 וסף1 אסור לבזבז על זה שקל נמהם לסף בגרות, 

 %1.1מבזבז כמו הוד השרון עוד מיליון בשביל אני היית  

לא כדי להיות הישגי, כדי להציל ילדים שהחיים שלהם, 

העתיד שלהם הופקד בידינו1 אני מקבל את הטענה שלך, 

האלה דברים 1 הנבוא אליכם בכל דבר עם אסמכתאות

 ידועים1 

ביץ את דב רקולהביא אותם למועצת העיר1 ביקשנו  ביקשנו 

מנהל האגף שיבוא ויציג את האמת שלו, ויראה איך הוא 

מתהדר1 אבל עכשיו אתם מתבקשים לא לקבור דבר 

בקבורת חמור, והנה ראינו1 מגיעה טענה לשולחן, המצפון 

כואב, תשלחו לוועדה1 מתי תתכנס המליאה של הוועדה 

יודע1  ? סליחה, מתי -מתי תתכנס ועדת חינוךלתכנון? מי 

 ינוך?תתכנס ועדת ח

 מנושא לנושא1 תתרכז1אתה קופץ  יטל עמר שלום:בר

שמקנטרת לא יודע, אולי את קיבלת את המנדט להיות זאת  :לוי אהוד יובל

אני אקבע את הנושא לפי הנושא שפה, אני או מפריעה, אבל 
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אקבע את הדברים שלי, אני אשמח לשמוע את הטענות שלך1 

, לאופוזיציה וטוב שיש בקואליציה את האחד שתמיד מפריע

 זה לא מתאים לך1 עכשיו ברשותך, תרשי לי, 

יובל, אני מוחה1 כי לפני זה כששתקנו אמרת שאנחנו  :רויטל לן כהן

שותקים ולא מעיזים לדבר1 וכשמישהו מעיז לדבר אז אתה 

 לא נעים לי1 אומר שיש לו תפקיד1 

 .1 אני אגיד לך רויטל, יש את התפקיד בכל הצעה לסדר :לוי אהוד יובל

 דקות אתם מדברים1  .1דקות אנחנו מדברים, 

בסדר1 אבל אל תיתן לנו תפקידים כמו שאתה מבקש  :רויטל לן כהן

 מאיתנו לא לתת לך1 

 אז אני מבקש ממך,  :לוי אהוד יובל

גם אל תחלק לנו ציונים1 בסך הכל אנחנו אנשים בוגרים,  יטל עמר שלום:בר

 כדאי שתהיה פה אווירה טובה1ו

נגד הציונים מהיום הראשון1  :לוי בלאהוד יו אז רבותיי, אני לא אחלק את 

 לכם ציונים, בבקשה1 תפתיעו אותי1 

אני לא מבינה איך אתם לא אמרתם שום דבר שאני הוצאתי  :ענת קלומל

 שאילתא ועונים לי תשובה כזאת1 ולכם לא אכפת1

ועדת שויושב פה המבקר, ותסתכלו בדו"ח המבקר ותראו,  :לוי אהוד יובל

בשנה או פעמיים בשנה זה אם התכנסה פעם  -החינוך א' 

 ואם היא הגיעה לאיזה החלטה, היה הישג1 

פעמיים ברבעון1 זה פשוט אתה משקר במצח נחושה1 אין לי  יהודה בן חמו:

 מה להגיד אחרת1 

אתה משקר במצח נחושה1 אתי גן אל היתה חברה בוועדה  :לוי אהוד יובל

 הזאת, 

 אבל יש ועדות ויש פרוטוקולים,  יהודה בן חמו:

תפתיעו 111 את דו"ח המבקר1 אבל יש דו"ח מבקר1 למה לא  :לוי אהוד יובל
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 ,  ותגיעו שם להחלטות עם טעם1 אותי

1  יהודה בן חמו: 1  צר לי ש1

 יותר עוד מעט1 אבל יהיה לך צר צר לך הרבה דברים1  :לוי אהוד יובל

שנים תשב בפינה, זה  1אתה1  בינתיים מי שנמצא בצר זה יהודה בן חמו:

אני נהנה לראות כל אחד במקומו1 כל אחד במקומו1 בסדר1 

 אותך1 אגב, אני נהנה לראות אותך1 

 אדוני ישמור את ידיו במקום1  :לוי אהוד יובל

1  יהודה בן חמו:  אני נהנה לשמוע אותך, אפילו

כל  אג1שנים גם אתה תהיה בצר, אל תד 1111 לשמוע אותך  :לוי אהוד יובל

דבר בזמנו1 מה אתה מדבר? מדברים איתך לעניין1 כינסת 

קיבלת החלטות, הבטחת לציבור הרבה דברים1 בפועל ועדה, 

כשאתה מגיע לאקט עצמו אין1 אמרת שלא תהיה מזבלה1 

היתה לך עכשיו הזדמנות העברת לוועדה1 מתי הוועדה 

 תתכנס? 

1 בואי נראה גברתי היקרה מתי הוועדה לחינוך תתכנס 

רויטל, אני אשמח לראות ואמרתי לך את זה גם בכמה 

אני אשמח לראות שהוועדה לחינוך תתכנס1 אני  פורומים1

אני אשמח שהנושא של הישגי  אשמח שיהיו לה החלטות1

שנים שאנחנו רואים  .1הילדים ממוצא אתיופי יזכה אחרי 

לא סתם האנשים  בדיוק לאן זה הולך, נזכה לראות שינוי1

 ביעו אמון, האלה לא ה

, שהוועדה הוועדהאתה רוצה הבטחה שזה יידון בתוך  :רויטל לן כהן

תתכנס מספיק פעמים כדי שכל הנושאים ידונו? אני באופן 

אישי מבטיחה לך, הוועדה תתכנס מספיק פעמים כדי שכל 

 הנושאים ידונו כולל הנושא הזה1 

 תודה1  :צביקה צרפתי
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אפשר לדון  - ולי לא הייתי ברור1 ידונורויטל סליחה, אני א :לוי אהוד יובל

 שעות1  פה שעות1 גם פה דנים

אין בעיה, אני אגיד יטופלו1 ואחר כך תגיד לי שלא טופלו  :רויטל לן כהן

 כמו שאתה רצית1 הם יטופלו1 

 קיבלת אמון, תטפלי1 תטפלי כדרכך1 קיבלת הנהלה,  :לוי אהוד יובל

 בסדר1  :רויטל לן כהן

 רגע שאת בהנהלה, יטופל כדרכך1 ב :לוי אהוד יובל

עוד לא שנה פה ואתה נותן לי ביקורת כאילו אני אני  :רויטל לן כהן

 מסיימת עכשיו את הקדנציה1 

נותנות המלצות, הן אני רוצה גם להזכיר לך יובל, ועדות  :פליאה קטנר

יגיעו לפה ואנחנו נקבע  לא קובעות1 בסופו של דבר הדברים 

 ביחד1 

פליאה, את אומרת מה שאני אמרתי1 ההחלטה היא  :לוי אהוד יובל

 במועצה1 ההפניה לוועדה והפניה חזרה1 

 אבל לא עכשיו1 יהיה דיון מעמיק1 הנדין:-עילאי הרסגור

 רגע1 בסדר, הוועדות צריכות לדון בזה1 :פליאה קטנר

יהיה דיון מעמיק בוועדות ולאחר מכן הדברים יובאו  הנדין:-עילאי הרסגור

 צה1להכרעת המוע

  1 רבה תודה :צביקה צרפתי

 3אתה יכול לחכות אדוני, אתה משתתף בהנהלת העירייה1  :לוי אהוד יובל

אתה יכול חודשים לרבעון, אתה יכול לחכות לדיון בוועדה1 

  -לעשות את זה מחר1 זה המנדט שלך, אמרת שאתה

 אלה דברים שצריכים לדון בהם ולהתעמק בהם, וזה לא הנדין:-עילאי הרסגור

 להחליט בו כלאחר יד1 משהו שאפשר 

 כל דבר כזה שמופיע פה על דף בסופו של דבר,  :פליאה קטנר

1  :צביקה צרפתי  זה שעתיים, שלוש שעות דיון
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, :פליאה קטנר  בדיוק1 זה קלסר שצריך ללמוד אותו

 תודה1  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

ילה היום ועיריית פליאה, את מתנהגת כאילו המועצה התח :לוי אהוד יובל

כפר סבא התחילה היום1 עיריית כפר סבא לאורגנים שלה, 

, .4למנהלים שלה, למנהלי התיקים שלה יש היסטוריה של 

  ,שנה .7

 שמענו את הטיעונים, אוקי תודה1  :צביקה צרפתי

 לפניך, הכל זכה לטיפול1 :לוי אהוד יובל

 שמענו את הטיעונים, תודה1  :צביקה צרפתי

1 :לוי אהוד יובל  לא יהיה שינוי

 יש פה אנשים שלא היו קודם, אז רגע1 :פליאה קטנר

אני עוד פעם תודה רבה1 שמענו את הטיעונים, רק חבל,  :צביקה צרפתי

פותח ואומר שהצעה כזו היא הצעה כבדה לכל דבר, כי 

מדובר פה במגדרים ותמיד לסווג מגדרים זה לא תמיד 

קת נוער וצעירים, מנהלת מחלנעים1 ויושבת פה שירה כץ 

שאולי תיתן מהמעט שאנחנו כן נותנים ומעשירים והתמונה 

 תראה אחרת1 בבקשה, שירה1 

מועדון יונה נמצא אני אגיד כמה מילים על מועדון יונה1  :שירה כץ

, בה כמו שאתם יודעים מרבית הקהילה בשכונת קפלן

 10האתיופית מתגוררת1 הוא נותן מענה לבני נוער בגילאי 

1 בעיקר כמעט לגמרי רק מהקהילה האתיופית1 18עד 

במסגרת המועדון יש כל מיני פעילויות1 גם חברתיות, גם 

 לימודיות1

הלמידה1 מעבר למנהלת  אני אשים רגע זרקור על מרכז 

יש מלגאים הבית יש גם רכזת העשרה, שזה התפקיד שלה1 ו
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נותנים  111שהם גם מלגאים של פר"ח, שבאמצעות החברה 

שבאמצעות מלגה  ודים, גם מלגאים של קרן ספירמענה לימ

 נותנים סיוע לימודי1שהם מקבלים מקרן ספיר 

נוער שמקבלים מענה לימודי במסגרת בני  .0נכון להיום יש  

מרכז למידה שפועל פעמיים בשבוע, בימים שלישי וחמישי 

יונה1 אתם מוזמנים לבוא ולראות  , בין חמש לתשע, במועדון 

 גילאים?  איזה :ענת קלומל

 , רגע1 זה אומר שכל נער ונערה שרוצים להגיע :שירה כץ

 כמה זמן זה פועל? יטל עמר שלום:בר

 הרבה1 שנים כבר1  :שירה כץ

 הם לא יודעים את זה1שנים1  1זה  יטל עמר שלום:בר

 )מדברים ביחד( 

 חברים, תנו לשירה1  :צביקה צרפתי

  נשמע1 בואי כמה ילדים משתתפים בזה? :לוי אהוד יובל

???: ,   0.1היא אמרה לך 

1 במרכז למידה באופן רציף :שירה כץ ואין היום ילד או נער,  11

נוער, שרוצים לקבל סיוע לימודי סליחה, יותר נכון בני 

 1מלגאי פר"ח,  3ומגיעים ואין לנו חונך1 דרך אגב, יש לנו 

מתנדבים עצמאיים, ואין לנו נער  3מלגאים של ספיר ועוד 

לקבל עזרה ולא מקבל1 אז קודם כל בתחום  שבא ורוצה

 הלימודי לבני נוער יש מענה1

פרט לזה, כן חשוב לי להגיד יש תכנית שמתחילה השנה  

שנקראת מנטורים לחיים1 זה תכנית של חונכים לבני נוער 

מהקהילה, זה לאו דווקא בהיבט הלימודי אלא העצמה 

שעוזרת להם ומלווה אותם לא לחודש חודשיים, אלא 

 במסלול החיים1



   111.110.11 33 מועצה מן המניין   

 

אני כן אגע ברשותכם בעוד איזה שתי תכניות ממש בקצרה,  

קהילה הזאת עטופה כי הן מאוד משמעותיות כדי להבין שה

ערבים  1בכל צורה ודרך1 המועדון פועל כמו שאמרתי 

בשבוע1 יש לנו תכנית שנקראת, במסגרת בכלל כל נושא 

ת זינוק גם תכנית שנקראאז יש לנו ההכנה לצה"ל וחיילים, 

 בעלייה1 

אנחנו מלווים אותם מאותם מלש"בים, גם ליווי פרטני  

ללשכת הגיוס, הכנה לצו ראשון וכל מה שנדרש1 גם חיילים, 

יש מפגשים לחיילים מהקהילה האתיופית במוצאי שבת 

אחת לבן חודש לחודשיים, זה תלוי בזמינות שלהם כדי 

 לייצר גם איזשהו מעטפת ומענה חברתי1

יחד עם  ם ערב להורים של הקהילה האתיופיתעשינו ג 

יחידת שיא ביחד עם גורמים נוספים, לתת תשובות להורים, 

לאן הילדים הולכים, מה האפשרויות שעומדות בפניהם1 

אחריי בשטח, יש גם אחריי הרגיל שפתוח לכל הציבור, אבל 

פתחנו קבוצה גם לחבר'ה מהקהילה האתיופית, צעירים 

כדי להתחיל להכין אותם1 אז יש  יותר, מגיל החטיבה,

בני נוער שמגיעים  10קבוצה של אחריי לשטח שיש בה 

 באופן קבוע1 

פרט לזה יש הרבה מאוד קבוצות חברתיות1 רק כדי לתת  

יש לנו סדנת משפט רחוב דוגמא, אז יש קבוצת אתגרים, 

יחד עם המרכז הבינתחומי, יש פעילות בקיץ, יש פעילות 

 לויות1 בחגים, סדנאות, פעי

בני  .1-ל 8משפחות1 בין  .10רק פרט קטן, בכפר סבא יש  

 נוער בשנתון1 אז זה פחות או יותר הכמויות1  

 תודה, שירה1  :צביקה צרפתי
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שירה, זאת אומרת הטענות של העדה שעלו דרכנו, רק העדה  :לוי אהוד יובל

לא מבינה את זה1 שירה, לעומת האמת המוחלטת של 

 ק העדה טועה, נציגות העירייה, ר

 תודה, שירה1  :צביקה צרפתי

 רק העדה לא מבינה מה קורה להם1  :לוי אהוד יובל

תודה1 אני רוצה להעלות להצבעה את הנושא, מי בעד  :צביקה צרפתי

להסיר את ההצעה בעקבות הסקירה הנרחבת של שירה? 

פליאה, רויטל, יהודה, עילאי, עמירם, אורן, יהודה, צביקה, 

, מתי, דבי, איתן, אמיר וממה1 תודה1 מי נגד? אמיר רביטל,

 ענת, אלי ויובל1 תודה1

בנושא מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר  :17מס'  החלטה

 שיפור הישגי תלמידים ממוצא אתיופי
 

 11/71אישור מקדמות לתמיכות לעמותות לשנת  31

 

 הסעיף הבא מקדמות לתמיכות, שגיא1  :צביקה צרפתי

כמדי שנה אנחנו מאשרים קריטריונים לתמיכות לעמותות  :שגיא רוכל

לינואר  10בתחומים שונים, והמועד להגשת התמיכות היה 

שזה היה השבוע1 מה שקורה זה שעד שאנחנו מצליחים 

להשלים את עבודת הבדיקה של החומרים שהגיעו ולהביא 

לפה המלצה על התמיכות לחלוקה, יש חלק מהעמותות 

מות1 יש להם לחץ של תזרים לקבל מקד שמבקשות

מזומנים1 בהתאם להוראות נוהל חוזר מנכ"ל ולנוהג 

 שאנחנו כבר נוהגים פה כבר כמה שנים במועצת העיר1

ת אנחנו מאשרים לעמותות שמבקשות, לעמותות שפונו 

בשני  0.11ומבקשות מקדמה על חשבון תמיכה לשנת 
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שהעמותה קיבלה תמיכה בשנה  -תנאים מצטברים: האחד 

שהם יכתבו על כתב התחייבות אישי  -חולפת1 ושניים ה

שבמידה והתמיכה לא תאושר, הם ישיבו את הכספים 

 שהתקבלו כמקדמה1

כמובן שזה כמובן גם בתנאי שהעמותה הגישה בקשה  

עמותות שהגישו  3לתמיכה בשנה זו1 תכף אני אציג לכם 

בקשות1 אנחנו עברנו על המסמכים שלהם בזריזות, לא 

1 בסך הכל הבקשות נראות בדוק את כל הפרטיםהצלחנו ל

 תקינות1 לא נראה שיש מניעה לאשר להם מקדמה1

העמותות שהגישו את העמותה לגזברות העירייה, הם:  3 

, עמותת יואב כפר סבא כדורעף ובית"ר כפר עמותת הסיף

מהתמיכה שאושרה  01%סבא כדורגל1 המקדמה היא בגובה 

 הסכומים אני רק, בשנה שעברה1 אם אתם רוצים את 

 התמיכה מתי תגיע?  אורן כהן:

אנחנו נשתדל שלישיבת מועצת העיר הבאה, הקרובה, אנחנו  שגיא רוכל:

כבר נביא המלצות לחלוקת התמיכות1 צריך לעבוד במרתון 

 במהלך השבועיים הקרובים, 

 סדר גודל של חודשיים?  אורן כהן:

  לא, למה? שגיא רוכל:

, יקבלו את 111יקבלו1 אני שואל מתי יהיהלא, עד שהם  אורן כהן:

 הכסף?

אם לא נספיק לתחילת חודש פברואר אז יהיה במועצת  שגיא רוכל:

, אנחנו נשתדל שזה יהיה הכי מהר שאפשר, העוקבת העיר

למרות שזה מטיל על הצוות שלנו, על הצוות שלי הרבה 

מאוד עבודה בטווח הקצר1 נשתדל1 אם נצליח להשלים את 

יקה שהוא הליך ארוך1 יש לנו עשרות בקשות תהליך הבד
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לתמיכה1 כל בקשה מלווה בהמון מסמכים, צריך לעבור גם 

  על חומר מקצועי1

 אם יהיו עמותות נוספות שירצו מקדמה?  עו"ד איתן צנעני:

 נביא את זה שוב למועצת העיר בישיבה הבאה1  שגיא רוכל:

  כלומר, זה אפשרי? עו"ד איתן צנעני:

 זה היה בוועדת הכספים?  :לוי אהוד יובל

 אין צורך1  שגיא רוכל:

 למה?  :לוי אהוד יובל

 תמיכות לא אישרנו מעולם בוועדת כספים1 שגיא רוכל:

  מי חותם על ההתחייבות? עו"ד איתן צנעני:

מביאים קודם של התמיכות אנחנו  רק את החלוקה הכספית שגיא רוכל:

 -ש גם לא סבוראני לאישור ועדת כספים1 אבל 

111 חוזר מנכ"ל1 עו"ד אלון בן זקן:  יש נוהל1 זה נוהל שנקבע 

1  שגיא רוכל: 1 1 נכון1 אנחנו לא מביאים את הנושא לוועדת הכספים, 

 , היא ממליצה בפני מועצת העיר שמאשרת

תקן אותי אם אני טועה, אני לא זוכר שראיתי בזימון את  :לוי אהוד יובל

  ם1המקדמות לאיזה עמותות באיזה סכומי

לא קבענו את שמות העמותות שמקבלות את התמיכה1 מי  שגיא רוכל:

אני שפנה, התקבלו הפניות, אמרנו מי שיפנה עד לתאריך, 

 מקריא: מקדמות לתמיכות לעמותות הבאות שפנו, 

?  :לוי אהוד יובל 111 

  לשלם מקדמה לעמותות שהגישו1 שגיא רוכל:

רוצה לבדוק את העמותה אם אתה יכול לשלוח אליי, אני  :לוי אהוד יובל

1 ניהול תקין1  11 היא קיימת, היו פה בעבר טענות על מספר 

  המינימום,

 זה נבדק ע"י הוועדה המקומית1  עו"ד אלון בן זקן:
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   אין לי שום בעיה1 כשאני יושב בוועדה, :לוי אהוד יובל

תר טוב אני מניח שהעמותות האלה מנוהלות קצת יו יהודה בן חמו:

 מתפו"ח1 

אני מניח שעירייה מנהלים לפי אני מניח, תסלח לי אדוני,  :לוי הוד יובלא

ק, שולחים זימונים מלאים1 אנחנו למדנו שדבר שלא עלה חו

 , לא יכול לעלות להצבעה1 לזימון

  סליחה, מה זאת אומרת לא עלה לזימון? למה? שגיא רוכל:

 לא שלחת לי רשימה של עמותות1  :לוי אהוד יובל

אני לא שלחתי לך את הרשימה של העמותות, בסך הכל  שגיא רוכל:

עמותות, מקריא לך  3על מקדמה, אני מקריא לך, מדובר 

 הסברתי לך את הכללים, את הרשימה1 כל השנים נהגנו כך1 

שגיא, כל העמותות, היה פרסום לפני כחודש וחצי לכל  :צביקה צרפתי

ל העמותות שרוצות לקבל תמיכה להגיש את כל הניירת1 כ

הגיש את הניירת1 עד יום ראשון כל הניירת מי שהגיש, 

 לא הגישו, אלה העמותות1 זה לא עמותות בעלמא שנבדקה, 

למה לא שלחת את זה בזימון? הוצאת זימון בדקה  :לוי אהוד יובל

 התשעים1 

 אתה מבזבז את הזמן, באמת,  :צביקה צרפתי

 לא, אתה מבזבז את הזמן1 יש חוק1  :לוי אהוד יובל

 אני מסביר1  :ביקה צרפתיצ

 הוצאת זימון, תוציא רשימת עמותות1 :לוי אהוד יובל

מקדמה,  01%עפ"י נוהל התמיכות אנחנו יכולים לתת עד  :צביקה צרפתי

 נקודה1 וזה מה שאנחנו עושים1 

אני רוצה לראות  -ב' אם לא שמת לב אני לא מתנגד1  -א'  :לוי אהוד יובל

 את הרשימה1 

 )מדברים ביחד( 
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אתה לא נותן לי בטווח 111 אני רוצה לקבל אותה הביתה1  :לוי אהוד יובל

סליחה אדוני, זה לא  אף רשימה ואומר לי אלה ראה וקדש1

1 תורמים,  11  סיעת מעוף1 אנשים 

 איתן, בבקשה1  :צביקה צרפתי

 אתה צריך להוציא זימון, תוציא זימון1  :לוי אהוד יובל

 שאלות1  כמהשגיא, יש לי  עו"ד איתן צנעני:

? :לוי אהוד יובל 111 1 בזימון יעלה   היועץ המשפטי מקובל עליך11

 איתן, בבקשה1  :צביקה צרפתי

לא יכול להתמודד עם, יובל, עכשיו אני בזכות דיבור1 שגיא,  עו"ד איתן צנעני:

 יש לי כמה שאלות1 שאלה ראשונה, 

1 :לוי אהוד יובל 1 1 

 1 אלון, איתן בזכות דיבור1סליחה, איתן בזכות דיבור :צביקה צרפתי

1  :לוי אהוד יובל 1  ככה מנהלים שכונה1 אולי אתם התרגלתם ככה1

יודע מה, זה להצביע כאילו על כלום1  :ענת קלומל  אתה 

יובל, עכשיו אני בזכות דיבור, אז תכבד אותי ותן לי לומר  עו"ד איתן צנעני:

 את דבריי1 

 1 סליחה ענת, איתן בזכות דיבור :צביקה צרפתי

 אתה תומך בנוהל פרטאץ' הזה? :לוי אהוד יובל

תן לי קודם כל להבין כמה דברים1 קודם כל, האם כל  עו"ד איתן צנעני:

עמותה שהגישה עמותה יכולה להגיש בקשה למקדמה? האם 

השנה פעם ראשונה בקשה, אם היא גם יכולה להגיש? ודבר 

שלישי, מי חותם על כתב ההתחייבות, האם החברה, 

 ה או גן מטעמה?העמות

כל עמותה יכולה להגיש בקשה, אבל אנחנו כעיקרון,  -אחד  שגיא רוכל:

תמיכות שהן מהותיות כספית המקדמה הזאת מהותה ל

לפעילות העמותה1 זאת אומרת אם עמותה שמקבלת תמיכה 
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זה שקלים,  ...,..0בהיקף פעילות של  שקלים ...,1של 

 לא מהותי, הם יכולים להמתין לאישור1

אשר בעמותות מסוימות היקף התמיכה מאפשר להם את כ 

מחזור משמעותי בהפעילות השוטפת, הוא מהווה נדבך 

יש רציונאל ויש הגיון ובהיקף הפעילות השוטפת שלהם, 

על מנת לשלם משכורות, לבצע לאפשר להם את הפעילות 

 את הפעולות במועד1 

 ולכך זה מיועד1 כעיקרון כל עמותה1 אנחנו עד היום לא 

דחינו בקשות שהגיעו גם אם הסכומים היו קטנים יותר, לא 

מעמותות מכל סוג לא דחינו עד היום1 דחינו1 כשהיו בקשות 

 ...,1לתמיכה של האם בעבר אישרנו בקשות למקדמה 

 שקל? התשובה היא לא1 לא עשינו את זה1 

אמרנו, אחד התשובה היא לא1 אנחנו  -לעניין עמותה חדשה  

קיבלה תמיכה,  בססים על זה שהעמותההתנאים שאנחנו מ

היא נבדקה שבשנה שעברה זה מופיע גם בהוראות הנוהל1 

ונמצאה שיש לה את כל האישורים במלואם עם ניהול תקין, 

 כל המסמכים1 

 זאת אומרת עמותה שקיבלה בעבר1  עו"ד איתן צנעני:

העמותה הגישה בקשה לתמיכה בשנה זו במועד1 אנחנו  שגיא רוכל:

 את המסמכים, אנחנו עוברים עליהם אורית ואני, מקבלים

אורית היא הסגנית שלי1 עוברים על המסמכים, רואים שהם 

קיימים1 אני לא אומר לך שקראתי את המאזנים שלהם, כי 

אני לא יכול להספיק לעשות את כל הבדיקה המפורטת, 

ומולאה אנחנו רואים שיש את המסמכים, שהוגשה בקשה 

 מגישים בקשה1כמו שצריך ואנחנו 

על כתב ההתחייבות האישי חותמים שניים1 שני חברי ועד  
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וגזבר, העמותה1 בדרך כלל זה   יו"ר 

 התחייבות אישית שלהם1  עו"ד איתן צנעני:

1 שגיא רוכל: את  התחייבות אישית שאותה מאשר עו"ד או רואה חשבון

זכויות החתימה ואת מי שחתם, שחותמים על ההתחייבות 

 הנוהל שאנחנו מקיימים1 האישית, וזה 

שגיא, זה חסמבה כזאת הרשימה הזאת? אתה אפילו עכשיו  :לוי אהוד יובל

 בישיבה, 

 הקראתי את הרשימה ואמרתי מי,  שגיא רוכל:

 יכול לקבל, אני אבל אני בזימון הזה  :לוי אהוד יובל

 הקראתי, הקראתי, שגיא רוכל:

שיו, לא בזימון, פה בחוברת זה לא מקובל1 בזימון עכשגיא,  :לוי אהוד יובל

 הזאת, 

 שגיא,  :צביקה צרפתי

 לא מקובל עליך, בסדר1  שגיא רוכל:

1  :לוי אהוד יובל 1 1  סליחה, אני 

 מי בעד? אני רוצה להעלות להצבעה,  :צביקה צרפתי

אתה יודע למה אתה מצביע? סליחה, יש זימון לישיבת  :לוי אהוד יובל

ר מועצה, רשימות שנה חב 11מועצה, שמעת עליו? אתה 

מגיעות לפני הדיון הביתה, הקואליציה מקבלת את זה 

 שעות מראש,  18מראש, האופוזיציה 

 השמות האלה,  3 ד"ר אמיר גבע:

אדוני, נייר פה, נייר כאן כתוב1 אני רוצה נייר סליחה,  :לוי אהוד יובל

 ם, מספר עמותה, ח1פ של מספר העמותה, כתוב ש

אולי הייתי בודקת גם אני, עושה בדיקה  אתה יודע מה, :ענת קלומל

  נוספת1

בעבר מצאנו שהיו פה עמותות והזיזו את זה מעמותה  :לוי אהוד יובל
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לא היה ניהול תקין1 מישהו יכול להבין על מה לעמותה כי 

 הוא מצביע?

 בתשלום המלא1 יובל, אתה תבדוק את זה כשידונו בבקשה עו"ד איתן צנעני:

מי בעד לאשר את להעלות להצבעה בבקשה,  אני רוצה :צביקה צרפתי

התמיכות לאגודת הפועל כפר סבא כדורעף, הפועל כפר סבא 

עמירם,  מקדמות1סיף ובית"ר כפר סבא כדורגל? מי בעד? 

אורן, יהודה, צביקה, עילאי, פליאה, רויטל, יהודה, רביטל, 

ממה, תודה1 מי נגד? מי נמנע? איתן  אמיר, מתי, דבי,

  ואמיר1 מי נגד?

 אני מתפלא שחברי מרצ שותקים לנוהל נסתר חסמבה הזה1  :לוי אהוד יובל

סבא כדורעף, -מקדמה לתמיכות לעמותת יואב כפר מאשרים :11 מס' החלטה

 סבא כדורגל1-ובית"ר כפר
 

אני חייבת להגיד לך מידע אישי, הבן שלי מתאמן בשתיים  :רויטל לן כהן

 מהן1 

 ומה זה אומר?  :לוי אהוד יובל

זה אומר שזה עמותות ותיקות1 כשאני רשמתי את הילדים  :יטל לן כהןרו

שלי לחוג אני בדקתי איפה הם מתאמנים1 אני באופן אישי 

 מאוד שקטה1 

 רויטל, את הופכת את זה לעניין אישי, שאלתי אותך,  :לוי אהוד יובל

לא, זה לא עניין אישי1 אתה שואל, שאלת חברי מרצ, אתם  :רויטל לן כהן

 אני אומרת לך מידע אישי לפחות שתיים1  ים, בדקת?יודע

  ככה מנהלים עירייה? :לוי אהוד יובל

  לא, נוהל תקין זה אם כתוב חייבים להגיש1 :רויטל לן כהן

 מה אתה רוצה, שהם יפסיקו להתאמן? יטל עמר שלום:בר

 לא, שיגישו לנו הצעה,  :לוי אהוד יובל
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1  יטל עמר שלום:בר  זה הילדים שלנו

 זה לא הבעיה,  :ת קלומלענ

 )מדברים ביחד( 

יש נוהל להגשת בקשה לתמיכות, יש נוהל להגשת רשימות,  :לוי אהוד יובל

 יש נוהל שמעלים לשולחן, 

 תודה רבה1 נושא הבא1 :צביקה צרפתי

 פה מנהלים שוק1  :לוי אהוד יובל

 

 מינוי ועדות העירייה1 71

 

אני  בא, מינוי ועדות עירייה1אני רוצה להעלות את הסעיף ה :צביקה צרפתי

 רוצה להתחיל במינוי ועדות העירייה1 

 111 111 הרבה דברים שתנהל אצלך  :לוי אהוד יובל

אני רוצה להעלות לאישור את ועדות העירייה1 הרכב ועדת  :צביקה צרפתי

יו"ר הוועדה חינוך  -יהודה בן חמו1 חברת הוועדה  -: 

 -כהן, חבר הוועדה  רויטל לן -חברת הוועדה יטל שלום, בר

 איתן צנעני ותפו"ח לא שלחו לנו שם1 

 איזה ועדה?  :לוי אהוד יובל

 ועדת חינוך1  :צביקה צרפתי

 ענת קלומל1  :לוי אהוד יובל

ענת קלומל1 אלון, טכנית אני יכול לקרוא את כל הוועדות  :צביקה צרפתי

 ולאשר את כולן ביחד בסופו? 

 לחת את הנציג שלה1 כל סיעה שוברור1  יהודה בן חמו:

עילאי  -הרכב הוועדה לאיכות הסביבה: יו"ר הוועדה  :צביקה צרפתי

 -צביקה צרפתי, חבר הוועדה  -הרסגור הנדין1 חבר הוועדה 

דוד אשכנזי, נציג  -ממה שיינפיין, נציג ארגון ארצי מקק"ל 
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מאיר אלונים, ונציגים נוספים כפי שמופיע בחוק1  -ציבור 

 משקיפה קבועה1 ושרון אסקל תהיה 

בוועדה לאיכות סליחה, לנו יש נציג של איכות הסביבה1  :לוי אהוד יובל

  הסביבה אתה צריך למנות נציג שלנו1

 כן, כן, מי הנציג שלכם?  :צביקה צרפתי

 יובל לוי1  :לוי אהוד יובל

יהודה בן חמו1  -הרכב הוועדה למאבק סמים: יו"ר הוועדה  :צביקה צרפתי

ממה שיינפיין  -רויטל לן כהן, חבר הוועדה  -חברת הוועדה 

 ונציגים כפי שמופיע בחוק1 

 אלי כהן1  -נציג תפו"ח, נציג אופוזיציה  :לוי אהוד יובל

 לא, אין פה,  :צביקה צרפתי

 סליחה, ועדת סמים היא ועדת חובה1  :לוי אהוד יובל

וע :צביקה צרפתי דת שנייה, אבל כרגע אנחנו בדקנו, יש גם בחלוקה בתוך 

 החובה, יש גם חלוקות של סיעות יחיד1 

יש לך אופוזיציה אחרת? יש לך אבל יש ועדת אופוזיציה1  :לוי אהוד יובל

 שולחן מקיר לקיר1

 בינתיים נאשר אותה ככה, יובל, אנחנו  :צביקה צרפתי

יש לך  -א' אתה לא יכול כי אתה חייב למנות1 סליחה,  :לוי אהוד יובל

 הרכב,

 יע את ההשגות שלך אחר כך1 תב :צביקה צרפתי

לא, אין השגות אחר כך1 אתה לא יכול עכשיו למנות ועדה  :לוי אהוד יובל

סטטוטורית חובה, זה לא ועדת היגוי לענייני לחלק כסף 

 לחברים1 זה ועדה שהיא חובה1 אתה חייב נציג אופוזיציה1 

 אנחנו נתקדם ונחזור לזה1  :צביקה צרפתי

   אתה מנהל פה בית? בין, אתה מנהל פה שוק?אני לא מ :לוי אהוד יובל

 שנייה, שנייה,  :צביקה צרפתי
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סליחה אתה עושה פה משק בית של מישהו? אתה חייב,  :לוי אהוד יובל

אם  אלון, אתה ממנה ועדות חובה בלי נציג אופוזיציה?

אדוני היועץ המשפטי, תגיד אתה כן, נמשיך בדיון בשקט1 

לקיר, שטיח פרסי מקיר מה לעשות אתה רואה פה מקיר 

 לקיר, מה לעשות1 

 קודם כל, זה לא מדויק1  יהודה בן חמו:

אופוזיציה נחשב רק מי שאין לו הסכם קואליציוני1 יש עוד  עו"ד אלון בן זקן:

 הרבה כאלה1 

מי שהצביע בעד סליחה, לא, לא, לא, אדוני סליחה,  :לוי אהוד יובל

 התקציב לא יכול להיות נציג אופוזיציה1

 אתה שואל אותי מה החוק אומר, אני עונה לך1  עו"ד אלון בן זקן:

יודע טוב,  :לוי אהוד יובל  סליחה, מי שהצביע בעד התקציב אתה 

1  יהודה בן חמו:  זה לא נכון

1 :רויטל לן כהן   זה ממש לא נכון

  מה, הוויכוח על מי אופוזיציה ומי לא? :עמירם מילר

 הוא אופוזיציה?על מי אתה טוען ש :לוי אהוד יובל

לישיבה  יובל, אם זה היה ככה, לא היה טעם לבוא :רויטל לן כהן

אם מה שאתה אומר, שמצביעים בה על התקציב1 

הדיכוטומיה היא כל כך ברורה, אני לא הייתי קמה 

כיסא בבית כדי לבוא הנה להצבעה1 אם מאוד ברור מה

שהקואליציה מצביעה בעד, השאר מצביעים נגד, בשביל מה 

  חנו פה?אנ

1 נציג אופוזיציה, למה להתחמק? :לוי אהוד יובל 11  בוועדת חובה 

שמעון פרץ  -הרכב הוועדה אני אשנה את הרכב הוועדה1  :צביקה צרפתי

 חבר וממה שיינפיין יהיה מחליף של שמעון פרץ1 

הוא חבר קואליציה עם שמעון פרץ הוא לא אופוזיציה1  :לוי אהוד יובל
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 עם כל הכבוד, אדוני הסכם לא כתוב1

יהודה בן חמו, ממלא  -יו"ר הוועדה  - מל"חועדת תודה1  :צביקה צרפתי

עובדי העירייה  -מקום צביקה צרפתי1 חברי הוועדה 

ניר, דוד תורג'מן, המקצועיים, אורי טל, אשל ארמוני,  חזי 

 אבי גמליאל1ודני הרוש, ענת ניסקי, טובי אלמוג 

 פעם?  איזה ועדה זאת, עוד :לוי אהוד יובל

יהודה בן חמו  -יו"ר הוועדה מל"ח1 הרכב ועדת ביטחון:  :צביקה צרפתי

וכל חברי מועצת העיר1 הרכב ועדת הנחות מארנונה: יו"ר 

צביקה צרפתי, יהודה יוגד, מחליפה רויטל לן כהן  -הוועדה 

 מי מתפו"ח? ו

1  :אליהו כהן  אלי כהן

1 :לוי אהוד יובל  אלי כהן, מחליף יובל לוי

וכמובן בכל ועדה נציגים כפי שמופיע בחוק1 הוועדה  :צרפתיצביקה 

דבורה יהודה בן חמו,  -יו"ר הוועדה  :לקידום מעמד הילד

שני, רויטל לן כהן ומחליף יהודה יוגד1 אמיר קולמן1 

 מתפו"ח?

 תפו"ח ענת קלומל, מחליף יובל לוי1  :לוי אהוד יובל

נציג מתי פז,  -הוועדה הוועדה להנצחת נפגעי טרור: יו"ר  :צביקה צרפתי

מר ראובן  -ת השכולות משפחוהמאיר אלונים, נציג  -ציבור 

יהודה בן  -הוועדה לשימור אתרים: יו"ר הוועדה  אבישר1

רביטל שלום, יהודה יוגד מחליף  -חמו, חברת הוועדה 

 נציג תפו"ח? עילאי הרסגור הנדין, ממה שיינפיין, 

 כהן1יובל לוי, מחליף אלי  :לוי אהוד יובל

יו"ר הוועדה,  - הוועדה למיגור אלימות: צביקה צרפתי :צביקה צרפתי

מחליפה חברת המועצה פליאה קטנר,  -חברת הוועדה 

 מתפו"ח? רויטל לן כהן,



   111.110.11 14 מועצה מן המניין   

 

 יובל לוי, מחליף אלי כהן1  :לוי אהוד יובל

צביקה צרפתי, ושאר  -הרכב ועדה חקלאית: יו"ר הוועדה  :צביקה צרפתי

ועדת שמות: ירדנה פ"י החוק1 זה חקלאים עהחברים 

דב רקוביץ, שמשון ממיליה ומאיר אלונים1 יו"ר,  -וייסברג 

פליאה קטנר, מחליפה  -ועדה לנגישות נכים: יו"ר הוועדה 

אמיר חבר המועצה מתי פז, דבורה שני, רויטל לן כהן, 

 קולמן, ממה שיינפיין1 מתפו"ח? 

 ?םאנחנו נשלח, אתה חייב לאשר היו :לוי אהוד יובל

את האמת ביקשו מכם כבר לפני שבוע, הייתם עושים לנו  :צביקה צרפתי

 את החיים קלים1 

   ?-זה רק חבר מועצה או גם :לוי אהוד יובל

 רק חבר מועצה1  :צביקה צרפתי

 ענת קלומל, מחליף אלי כהן1  :לוי אהוד יובל

יו"ר הוועדה  :צביקה צרפתי  מחליף עילאי1פליאה קטנר,  -ערים תאומות: 

בוועדה הזו  1הוועדה הזו היא ועדה כמספר חברי המועצה

אפשר לשלוח גם נציגי ציבור כמספר חברי המועצה עפ"י 

צביקה צרפתי, כנ"ל כמו  -מפתח סיעתי1 ועדת ספורט: יו"ר 

 -ת, מפתח סיעתי חברי מועצה1 ועדת תרבות בערים תאומו

וערים  לפי מפתח סיעתי, כנ"ל, כמו ספורט יו"ר אמיר גבע,

 תאומות1

מתי פז, כנ"ל עפ"י מפתח סיעתי לפי  -ועדת רווחה: יו"ר  

 -תאגיד תרבות ופנאי: יו"ר התאגיד מספר חברי המועצה1 

 תפו"ח?יהודה בן חמו, חבר המועצה אמיר גבע, 

 אנחנו מדברים רק על חבר מועצה?  :לוי אהוד יובל

 חבר מועצה1  :צביקה צרפתי

 ענת קלומל1  :לוי אהוד יובל
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העירייה שירה נציגי ציבור שאנחנו מאשרים אותם: עובדת  :ה צרפתיצביק

דקל, ונציגת ציבור נוספת שמתווספת לה להרכב: נוגה -כץ

יהודה בן חמו, ממה  -החברה הכלכלית: יו"ר התאגיד  צדר1

 שיינפיין1 תפו"ח? 

 מחליף אלי כהן1יובל לוי1  :לוי אהוד יובל

1 יאני חושב שיובל לו :צביקה צרפתי בחברה הכלכלית, אם הוא יו"ר  11

ועדת הביקורת הוא יכול להיות בחברה הכלכלית? אני 

 שואל שאלה את היועץ המשפטי1 

  הוא לא יכול להיות דירקטור1 עו"ד אלון בן זקן:

 לא יכול להיות דירקטור?  :לוי אהוד יובל

 אסור לך להיות1  עו"ד אלון בן זקן:

 באף תאגיד עירוני?  ד"ר אמיר גבע:

יו"ר ועדת ביקורת, זה החוק קובע במפורש1  ו"ד אלון בן זקן:ע  אם אתה 

  יש בזה הגיון גם1 ד"ר אמיר גבע:

 אלי כהן, מחליפה ענת קלומל1  :לוי אהוד יובל

 אין מחליפה1  יהודה בן חמו:

1 :צביקה צרפתי  אין מחליפה בדירקטוריון

 סליחה1  :לוי אהוד יובל

דוד לאסקי,  -נציג ציבור , פנחס-זיצ'ק ענת -נציגת ציבור  :צביקה צרפתי

ולמעשה עובדי העירייה לא אלי שוורץ,  -נציג ציבור 

מתחלפים אז לא צריך לאשר אותם1 אבל אני אקריא אותם: 

שגיא רוכל, מהנדס  -אשל ארמוני, גזבר  -מנכ"ל העירייה 

 ארז אייזנר1  -העיר 

 -צביקה צרפתי, עובד עירייה  -תאגיד פלגי שרון: חבר  

גונן,  -עובדת עירייה שגיא רוכל,   -נציגת ציבור אושרת גני 

 -דורון שרון, נציג ציבור  -עו"ד רותי שריד, נציג ציבור 
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  עו"ד תרצה שרייבמן1 -אבנר סולטני, נציגת ציבור 

האם אפשר לאשר כמקשה אחת את כל הוועדות שהקראתי?  

 מי בעד לאשר את הוועדות? 

 את ספיר אתה לא מעלה? צביקה,  עו"ד איתן צנעני:

 מי בעד לאשר את ההרכבים כפי שהקראתי?ספיר לא פה1  :צביקה צרפתי

 אפשר פה אחד? תודה פה אחד1 

 

 מחליטים פה אחד לאשר את ועדות העירייה1 : 12מס'  החלטה
 

 מה עם בטיחות בדרכים, וזה? :עמירם מילר

 אנחנו נעלה בישיבה הבאה1  :צביקה צרפתי

במספר ני רוצה לומר כמה מילים1 הקמנו צוותי היגוי א יהודה בן חמו:

מאוד -גאווה מאוד111 תחומים חברתיים שאני חושב ש

במהלך השנים מיוחדת בפעילות החברתית כאן בעיר1 

מאוד מיוחדים למשל על -האחרונות שמנו דגשים מאוד

 נושא של הגברת המודעות לגיוס לצה"ל1 

צוות היגוי שלא  י להקיםלהאציל סמכות ממנאני ביקשתי  

יהיו בו חברים בהכרח חברי מועצה, אלא גם גורמים 

מקצועיים ואנשי ציבור1 בראש צוות ההיגוי של הגברת 

המודעות לצה"ל, ד"ר דבי שני שכבר התחילה את עבודתה 

 עם מספר גורמים בעיר1 

צוות היגוי נוסף שאנחנו מבקשים להעלות למודעות באופן  

תנית, זה צוות היגוי בתחום מיידי ולקיים פעילות קדח

 בניצולי השואה1 הטיפול 

 שמי עומד בראשה?  :עמירם מילר

ו יהודה בן חמו: נושא גם במקרה הזה ד"ר דבי שני תעמוד בראש הצוות1 
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עם  נוסף שד"ר דבי שני תעמוד בראשו, זה טיפול בילדים

לקויות למידה שזה גם תחום ההתעסקות שלה, וגם פה 

הגורמים דה ראשונה עם נקבעה כבר ישיבת עבו

המקצועיים1 כמובן שהוועדה של טיפול בילדים עם לקויות 

לוועדת החינוך1 נושא  , מסקנות הוועדה תוגשנהלמידה

הגברת המודעות תוגש למעמד הילד והנוער, ונושא ההעשרה 

 בתיאום עם אגף הרווחה, יחד עם מתי פז כמחזיק התיק1 

זה נושא של וגידים, צוות היגוי נוסף שלשמחתי קורם עור ו 

פורום עסקים קטנים1 פורום עסקים בכלל, אבל יותר עם 

בשנים האחרונות התפתח סימן דגש על קטנים, שבהחלט 

מאוד מועיל בין אנשי עסקים לבין העירייה1 -דיאלוג מאוד

בראש הצוות וראוי שנעשה זאת בצורה יותר מופעלת1

 תעמוד רביטל עמר מסיעת מעוף1 

זה צוות כמובן לא פחות חשוב,  נוסף שהואיש צוות היגוי  

יוביל  היגוי השכונות, שיהיו בצוות הזה גורמים מקצועיים, 

יו"ר אותו אורן כהן המשנה לראש העיר1  ואני מאחל לכל 

הוועדות, לכל חברי הוועדות, גם ועדות החובה וגם ועדות 

 הצלחה רבה1 הרשות

את  אני חושב שהחל מהישיבה הזו אני כבר יכול לראות 

1 ההתנעה הממשית של פעילות המועצה, ופעילות העירייה

יעמדו וכמובן שהגורמים המקצועיים שנמצאים באגפים 

לרשות הוועדות על מנת שהוועדות תגשנה את תכניות 

 להם1 העבודה ש

צוות נוסף, צודק, ממה מתקן אותי, צוות היגוי נוסף גם כן  

יוביל1 צוות היגוי בנושא הגמל אים, שגם ע"י ממה, ממה 

בצוות הזה הוא יהיה מורכב מגורמים מקצועיים בלבד1 
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 בהצלחה לכולם1 

אני לא צוחק, זה  בתי כנסת1יש גם צוות היגוי בנושא  עו"ד איתן צנעני:

 בהסכם הקואליציוני1 

 111 ניגודי עניינים? :לוי אהוד יובל

 אל תהיה מודאג, יובל1  :עמירם מילר

ניגודי עניינים שאתה לא צריך להיות לא, אני יודע,  :לוי אהוד יובל אולי 

בוועדת גמלאים1 אתה לוקח לך את ד"ר גבע, ידידנו, זקני 

 במועצה1 השבט 

 אם אתה היית בוועדת אלימות, הוא יכול להיות בגמלאים1  אורן כהן:

 אני יכול, בדיוק, כן1  :עמירם מילר

 אני באתי למנוע אלימות, אתה צודק1 :לוי אהוד יובל

אני יכול להוכיח לך שגם כשתהיה גמלא, תהיה חבר  :ילרעמירם מ

 מועצה1 

אתה אומר אין  אני מאחל לעצמי קודם להיות גמלאי1 :לוי אהוד יובל

  שעשוע יותר טוב מזה לאנשים שאין להם מה לעשות,

עוד שני צוותים שמודיעים לי פה שיוקמו, שאני מברך  יהודה בן חמו:

ילי האופניים בראשותו עליהם1 צוות נוסף שבנושא של שב

כל הגורמים של צביקה צרפתי, כמובן בשיתוף פעולה עם 

המקצועיים1 וצוות היגוי נוסף בנושא הסטודנטים שעילאי 

 הרסגור סגן ראש העיר יעמוד בראשו1 

 לא, פליאה קטנר1  הנדין:-עילאי הרסגור

 שיהיה גם לכם בהצלחה1 תודה1פליאה, סליחה1   יהודה בן חמו:

 תודה1 הישיבה נעולה1 :פתיצביקה צר

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 

 


