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 מצגת מועצת הנוער. -פתיחה  ./

 

ערב טוב לכולם3 אני מאוד שמח ונרגש לפתוח את ישיבת  יהודה בן חמו:

בה הזו המועצה, שלא מן המניין אני אפתח היום את הישי

בהחלט ואנהל אותה כיו"ר ועדת הנוער, לא כראש העיר3 

אני רוצה כבר בפתיח דבריי להודות לנערים המדהימים 

המקסימה, יו"ר שלנו, למועצת הנוער העירונית3 ליעל 

הנוער העירונית שזכיתי השבוע להיות יו"ר המועצה מועצת 

יכול לומר אני  ליום אחד, והיא לראשת עיר ליום אחד3 

יום הזה שלמדנו, אני בכל אופן לוקח הרבה מאוד טיפים מה

  שלקחתי מכם בני הנוער, וממך יעל3

ולומר  בחרנו היום לבוא ולהתארח בבית הנוער המרכזי 

לבני הנוער שלנו כמה שאנחנו גאים ומעריכים אותם3 

המון פעילויות -עם בני הנוער המון השבוע אנחנו חוגגים

אני לא מצליח לצערי להגיע מגוונות מהבוקר ועד הלילה3 

 לכל הפעילויות, אבל למרכזיות שביניהן הצלחתי להגיע3

, אני יכול לומר לחברי המועצה שמי שעוד יכול להספיק 

יכול ליהנות מחוויה בלתי רגילה גם מהרצינות, גם מדרכי 

הפעולה, ואני בהחלט שמח ומברך את בני הנוער על כך3 אני 

חלקה לנוער, לשירה כץ רוצה תודה מיוחדת לעובדי המ

  מנהלת המחלקה3

ובאמצעותך שירה, אני לא אנקוב בכל השמות של כל  

אבל אני חושב שבהחלט הבאתם לידי המנהלות והעובדים, 

גם את האינטראקציה ביניכם לבין ביטוי בשבוע הזה 
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המועצה, וגם בין הקהילה בכלל, די מי שהיה רואה את 

הגמלאים של כפר השבוע יחד עם האירוע בבית אברהם 

סבא, ויכול היה לראות כמה שיש קשר מצוין בין הדור 

 הצעיר לדור הוותיק3

לפני שאני אעביר את זכות הדיבור ליעל, שהיא למעשה  

ויציגו בפנינו את פעילות הנוער, אני לא תנהל את הישיבה, 

יודע בדיוק מה אנחנו הולכים  ראיתי את המצגת, לא 

עליכם3 אני רוצה להודות  מאוד סומך-לראות3 אני מאוד

זה לשנמצאת פה, היא העירה את תשומת לבי  למיכל טל

כפר סבא, זה במאוד שורשית -שיעל באה ממשפחה מאוד

ידעתי3 אולי לא ידעתי עד כמה שורשית3 אבל הסבא רבא 

של יעל הוא היה מבין הדמויות הדומיננטיות בתקופת 

 המושבה3

בא של יעל אריה מספר משפטים שהסואני בחרתי פה לצטט  

רפפורט זיכרונו לברכה, הסבא רבא3 התנהלה איזושהי 

ישיבה, אולי גם נוכל להקיש מהדברים שתכף אני אקריא 

על רוח התקופה, והלוואי והלוואי גם נוכל להקרין אותם 

 לתקופה שלנו3

אסיפה כללית דחופה שהתקיימה ביום שני, י"ד בטבת " 

בערב3  ..:.0בשעה  ..931319תרצ"ג3 מי היה פה? אף אחד3 

בעלי זכות בחירה שנרשמו3 סדר היום:  .11משתתפים: 

החקלאי נגד ענייני המושבה )יו"ר הישיבה  תכנית הוועד

נקראה בקשר עם פותח את האסיפה, מציין כי אסיפה זו 

 הקרע שנתהווה במושבה, ומבקש שלא ידברו בחריפות(3

על לירה ואריה רפפורט פותח בהודעה על חמור שנאבד לו, " 

לדעתו הגורם העיקרי  מצרית אחת שנאבדה למר רבינוביץ3
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במושבה הם הפרדסים3 וממילא מעוניינים הפרדסנים 

בהתפתחות המושבה3 העבודה העברית עולה לפרדסנים 

תושבים ם, והודות לה נמצאים הרבה בדמים מרובי

 במושבה"3 

בהחלט שוב תודה זה ממשיך, אני לא אלאה כרגע בכל אבל  

מאוד שמח שזו עוד הוכחה -מאוד3 ואני ל על המקורותלמיכ

מבחינתי עד כמה הדור הצעיר מחובר לפעילות העירונית, 

 להוויה העירונית3

מאוד שמח שנינה של אריה רפפורט כזה, היא -ואני מאוד 

רוצה גם כן נמצאת בהנהגת בני הנוער בעיר3 ואני בהחלט 

ביטחון משר לומר לך יעל, תשמעי עם ייחוס כזה פחות 

רוצה לעתיד או ראשת ממשלה, אי אפשר3 אז אני בהחלט 

 להעביר לך את זכות הדיבור וזכות ניהול הישיבה3 בבקשה3 

מועצת תודה רבה3 ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לישיבת  :יעל גולן

לפני שאנחנו הנוער המארחת את מועצת העיר לחודש מרץ3 

מצאים כאן גם מתחילים במצגת שהכנו, חשוב לי לציין שנ

חברי מועצת הנוער העירונית3 אולי הם לא יושבים כאן 

בשולחן, אבל הם נמצאים כאן ביניכם, אז תודה רבה איתנו 

 טוב, אז בואו נתחיל3לכם שהגעתם3 

מועצת הנוער העירונית היא גוף דמוקרטי קצת על המועצה3  

מפלגתי שמייצג את הנוער בעיר כפר סבא3 חברי מועצת -אה

עמלים למען הנוער הכפר סבאי בתחומים שונים הנוער 

ומייצגים אותו בפורומים רבים, הן בתוך העיר והן מחוצה 

לה3 חברי המועצה שהם בכיתות ז' עד י"ב נבחרים בבחירות 

דמוקרטיות בכל שנה מתוך מוסדות הנוער בעיר כמו בתי 

הספר העל יסודיים3 השנה גם אגודות הספורט, 
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הנוער, בתי הנוער והקהילה מכל  הקונסרבטוריון, תנועות

 רחבי העיר, קבוצות מנהיגות וכן הלאה3 

כאן  ..:18גשת אחת לשבוע בימי ראשון בשעה המועצה נפ 

זאת מעבר לפגישות המזכירות שהם במרכז הנוער העירוני3 

נפגשים יושבים כאן, שזו הנהגת המועצה, שגם איתם אנחנו 

על האירועים,  פעם נוספת3 וכמובן מעבר לעבודה השוטפת

 הוועדות שאתם תשמעו עליהם בהמשך3

אז המועצה בדומה לעיריית כפר סבא היא גם גוף רשמי3 יש  

בעלי תפקידים שמהווים את ההנהגה3  6לנו במועצה 

ההנהגה היא בעצם מזכירות המועצה, והמזכירות מתכננת 

את הפעילות לאורך השנה ומתווה את הדרך למועצה, כל 

ה, ולנו במועצה ככלל3 אלה חברי אחד בתחומו השונ

  המזכירות שיושבים כאן3

יו"ר המועצה3 אני אספר לכם קצת על   אז זו אני, יעל גולן, 

הגעתי לכאן עצמי3 אני נמצאת במועצה זו השנה השישית3 

 3 ואני חייבת להגיד שהנערה שנואמת כרגע בתחילת כיתה ז'

 בפניכם היא לא הנערה שהגיעה לכאן, אמא שלי יכולה

 יהודה גם3 להעיד על זה3 

הגעתי לכאן נערה מאוד חסרת ביטחון, ביישנית ובמהלך  

תפקידים בהנהגת המועצה, השנים ככה הייתי כאן במספר 

, אני ותוך כדי הפעילות השוטפת של המועצה התפתחתי

חושבת, אם להעיד על עצמי, להיות נערה הרבה יותר 

, כושר בוגרת, עצמאית, החלטית, בעלת ביטחון עצמי

הייתי אותו אדם ואני חושבת שאני לא  3דיבור, כושר הנהגה

 שאני היום אילולא המועצה3 

חודשים בחודש  6-התחלתי את הקדנציה שלי לפני כ 



   30.11..103 7 מועצה מן המניין   

 

צברתי ולאחר כל השנים שלי במועצה שקצת ספטמבר, 

ניסיון, החלטתי שבתחילת הקדנציה אני מציבה לעצמי 

ת שהיא לא היתה להביא את המועצה השנה למחוזומטרה, 

 בהם עד היום, לא כפי שאני ראיתי אותם3 

זו האמת מטרה משותפת עם יהודה, הרחבת והעמקת  

שורות המועצה, שאתם תכף תשמעו3 אנחנו היום מונים     

חברי מועצה שזה חסר תקדים בשנים האחרונות3 גם  .0-כ

מועצת הנוער המחוזית שמייצגת עם רציתי לחזק את הקשר 

עצות הנוער הרשותיות3 והיום יש לנו נציג את כלל מו

, שזה משהו שבכלל לא שמגיע למועצה המחוזית באופן רציף

 המון שנים3-היה כאן המון

וכמובן שהיה לי חשוב שהמועצה תעבור איזשהו תהליך  

חברתי3 בדיוק כמו שחברי המועצה מגיעים לשם ותורמים 

לקהילה, גם ברמה הערכים, ההתנדבויות וגם ברמת 

מציעים לנוער הכפר ותרבות הפנאי שאנחנו אירועים ה

סבאי3 היה לי מאוד חשוב שגם בני הנוער שמגיעים וחברים 

 במועצה, גם יתרמו בעצמם ברמה הערכית3

אני עוד מקווה שבחצי שנה שנותרה לקדנציה אנחנו עוד  

נצליח להגשים את כל המטרות שלנו3 אני לא רוצה להרחיב 

 רוצים לדבר, אז בואו נעבור אליהם3כי יש כאן עוד חבר'ה ש

 תודה רבה3

י' בתיכון  :אופק נגב שלום לכולם3 שמי אופק נגב, אני תלמיד כיתה 

ס3יו"ר המועצה מתוקף  המועצה3 3יו"ראני סשפירא3  טאור

תפקידו להיות יד ימינו של היו"ר, ללוות אותו וללכת בדרך 

רה 3 ס3יו"ר המועצה הוא גם ממלא מקום יו"ר במקמשותפת

שהיא נעדרת, אחראי בתיאום הישיבות ובמעקב אחרי 
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 פעילות הוועדות3

נגב3 זו השנה  השנייה שלי  כמו שהצגתי, קוראים לי אופק 

הגעתי לכאן לפני שנתיים באמת, חבר מועצה במועצה3 

3 המטרה שלי באמת כשהגעתי פשוט עם דרך וחזון אמיתי

ן הגעתי לכאלכאן היה באמת לעשות, להשפיע, לשנות3 

באמת עם החלום והמתווה שמועצת הנוער זה הגוף לפעול 

 דרכו3

היסודות שהגענו לכאן, כל אחד ואחד מאיתנו, ואני חושב ש 

מועצת הנוער באמת הגענו שונים ממה שאנחנו היום3 

מעניקה לכל אחד את הזכות ואת היכולת ואת הכלים 

ואת הדברים שבאמת קיבלתי  3להשפיע, לשנות את הערכים

 הנוער לא קיבלתי באף מקום אחר3  ממועצת

אם הייתם שואלים אותי באמת לפני שנתיים אם יש לי  

לא  -ספורט תחביב, הייתי אומר לכם שאין לי תחביב3 

לא כל כך3  -אני לא כזה טוב, כדורגל  -מדבר אליי, כדורסל 

יש תחביב כשהגעתי לכאן גיליתי שיש גם תחביבים שונים3 

 פיע3 ומצאתי את המקום שלי3 של להנהיג, להוביל, להש

מועצת הנוער זה לא רק איזה גוף שמחליטים החלטות, יש  

, יש ועדות3 זה מקום חברתי3 זה מקום שכיף לבוא אירועים

בני אליו, זה מקום שכיף להשפיע3 באמת החזון שלי ש

נמשיך לייצג, הנוער יראו בנו, להמשיך לייצג אותם אנחנו 

הם מתוך המקום שלהם שיראו בנו בתור השגרירים של

במקרה של צרה, במקרה שהם רוצים שנפתור לפנות אלינו 

 להם את הבעיות3

אז אני רואה את המקום הזה, יש לי עוד דרך ארוכה בעזרת  

, אני רואה את המקום הזה בתור  השם, אני רק בכיתה י'
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 פריצת דרך לעוד, לעוד הרבה, עם דרך לבאות ותודה לכם3 

תם רואים בתפקיד מרכז ערכים וחוקה, שזה אז כמו שא :יעל גולן

תור, כרגע התפקיד לא מאויש, אנחנו התפקיד הבא ב

מקווים שבהמשך אנחנו נצליח לקיים בחירות לתפקיד הזה 

 מתוך המועצה החדשה3 

קצת על התפקיד3 לתפקיד הזה יש שני היבטים3 ההיבט  

הראשון זה באמת הטמעת ערכים שהמועצה מציגה לה 

נה כחזון אל תוך המועצה עצמה ואל תוך בתחילת כל ש

זה באמת כל קהילת בני הנוער בכפר סבא3 והפן השני 

תקינות ההליכים במועצה, גם תקינות המליאות, הבחירות 

 שכלול בחוקה של המועצה3 וכל מה 

בקדנציה סתם עובדה מעניינת, חוקת המועצה נכתבה  

ת שנים, והיום החוקה של מועצ .0הראשונה שלנו לפני 

הנוער העירונית בכפר סבא משמשת כבסיס לתקנון העל של 

 מועצת הנוער הארצית, אז זו סיבה לגאווה3

י'  :טל מקלר שלום לכולם וערב טוב3 לי קוראים טל, אני בכיתה 

שנים במועצה3  1, נמצאת כבר 10אני בת  מתיכון רבין3

באמת התפקיד שלי זה מרכזת תרבות פנאי ואירועים3 

דורש יצירתיות, המצאת אירועים חדשים, התפקיד שבעצם 

 שבעצם מתאימים לנוער3 

וקשר בנוסף התפקיד גם דורש, כמו שאמרתי, שיתוף פעולה  

שאחראית על עם הנוער3 בתפקיד גם אני אחראית על ועדה 

אירועים קטנים לנוער, שעוסקים בצורך של הנוער 

 וממלאים עפ"י הרצון שלהם3 

אמרה3 אני הגעתי לכאן ילדה  אני יכולה להתחבר למה שיעל 

 3 חסרת ביטחון, וכאן בעצם צברתי כלים
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אז קודם כל אני אני מחזיק תיק התרבות במועצת העיר,  ד"ר אמיר גבע:

מאוד שמחתי על יוזמתו של ראש העיר שהוא מחזיק תיק 

הנוער, שביקש מאיתנו לשלב את נציגי הנוער בישיבות של 

י שאת ועוד מישהו מכם ת הרשות של העירייה, ונדמה לועדו

הוזמן להשתתף בישיבה הראשונה שתהיה עוד החודש, 

ישיבת ועדת התרבות העירונית3 אז אני שמח על כך ומקווה 

 תודה3 לשיתוף פעולה3 

, לומדת שלום לכולם, קוראים לי נטע, אני בכיתה ט' :גרצשטיין נטע

בחטיבת אלון3 זו השנה השלישית שלי במועצה3 כמו שכתוב 

המזכירה הכללית של המועצה,  צגת, התפקיד שלי זהעל המ

הוא כולל את כל הפרוטוקולים, הארכיונים3 וגם בפן 

החברתי יותר של המועצה, לשמור על גיבוש המועצה, על זה 

שכולם יבואו באותה שעה ביום ראשון3 כבר בהעברות 

הקשר שאנחנו מקיימים יחד עם ועדת הקשר פעם בשבוע, 

 גיבוש והסמינרים של המועצה3 וגם לארגן את ימי ה

  , קצת על עצמי גם כמו יעל וטל, באתי ילדה קטנה בכיתה ז'

, לא ידעתי כל כך מה מצפה לי, אבל ישר שבאתי פה 10בת 

הבנתי שזה המקום שלי, שפה אני יכולה להתפתח ולצמוח3 

המטרות שלי מתחילת הקדנציה, כמו של כל המזכירות 

שורות המועצה, ואני  כאן, זה באמת להרחיב יותר את

 .0-היום המועצה מונה כמאוד חושבת שהצלחנו בתפקיד3 

חברי מועצה, המייצגות את כל אוכלוסיות הנוער בעיר, גם 

 דתיים, גם חילוניים, גם מבתי הספר, גם מתנועות הנוער3 

קצת על המטרות שלי להמשך3 אני עכשיו יותר עובדת על 

מועצה תהיה הגיבוש של המועצה, ולשמור על זה שה

מגובשת ומאוחדת, ואיכותית ויוזמת3 במהלך הקדנציה גם 
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יו"ר מטה היום הערכי שהיה לפני יומיים,  יצא לי להיות 

3 בתפקיד הזה באמת למדתי שגם אם .10נשף התנדבות עד 

נוער, וגם אם אנחנו אולי צעירים, אנח נו באמת אנחנו 

שבת יכולים להפיק אירועים בסדר גודל עירוני3 ואני חו

שזה מאוד חשוב שיש לנו את הכוח הזה כנוער3 אז תודה 

 רבה לכולם3 

 איתי לוינשטיין:

שלום לכולם, שמי איתי לוינשטיין3 אני דובר מועצת הנוער 

, תלמיד כיתה י' במגמת הקולנוע בבית 16העירונית3 אני בן 

ספר הארצי לאומנויות על שם תלמה ילין בגבעתיים3 זאת 

מועצה, שנה שראשונה שאני מכהן השנה השלישית שלי ב

 בתפקיד מזכירותי3 

ת נכון, המועצה כמו שכולם אמרו, זו לא קלישאה, זה באמ

באמת שינתה אותי3 כבן אדם, אני חושב שהיום אני באמת 

בן אדם טוב יותר3 תמיד הייתי בן אדם מאוד דעתן, אבל 

המועצה נתנה לי כלים ששיפרו את הביטחון העצמי שלי, 

ות שלי כלפי החברה3 ואני זוכה לעשות פה את האמפתי

דברים ולהיות עם חברה שאני אוהב, ולעשות דברים שאני 

נהנה לעשות אותם, לקטוף את הפירות שאנחנו עמלים 

 עליהם כל כך3 

בעצם, כדובר המועצה, אני אחראי על שיווק ופרסום 

שמירה על הקשרים המועצה, הקשר עם העיתונאים, 

ער דרך הפייסבוק3 המטרות שלי הסדירים שלנו עם הנו

בעצם בתור דובר, בתור בעל תפקיד במועצה, קודם כל 

בתור בן אדם, לחשוף את המועצה לבני נוער אחרים, שעוד 

בני נוער ימצאו את המועצה כמקום שיכול לטפח אותם, 
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לעשות להם לשפר אותם כבני אדם, כמסגרת שבאמת יכולה 

צה, את הפעילות י גם לחשוף את המוערק טוב3 ומצד שנ

הסדירה של המועצה, לשווק את האירועים שלנו, לגרום 

לקהל יעד גדול ככל האפשר להגיע לאירועים3 וזהו 

בעיקרון3 אני קורא לכולכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, אתם 

 תזכו לראות את כל מה שאנחנו עושים, ותודה רבה3 

 :יעל גולן

באופן  קצת על המטרות שלנו במועצהאז אחרי ששמעתם 

כללי, עלינו כמועצה3 וגם על המטרות בכל אחד מהתחומים 

 שאנחנו פועלים בהם3 

, לפני עוד מעט חצי שנה, כי שם .0.1אז נתחיל מאוקטובר  

התחילה הקדנציה שלנו3 באמצע חודש ספטמבר קיימנו 

לבעלי התפקידים, ובעצם הקדשנו את חודש בחירות 

דים השונים, וגם אוקטובר לקיים חפיפות בין בעלי התפקי

לקיים מליאת חפיפה, שזו בעצם מליאה שבה נמצאים כל 

בעלי התפקידים היוצאים, ביחד עם הנכסים3 ובעצם 

לומדים איך להעביר מליאה ואיך לקבל את המושכות 

 לידיים3 

ו וחודש אירוע , היה חודש הגיוסים שלנ.0.1חודש נובמבר 

ציה הצבנו חיבור מועצות3 על מנת באמת, כי בתחילת הקדנ

לנו כמטרה להרחיב ולהעמיק את שורות המועצה, רצינו 

לקבל איזושהי נקודת פתיחה טובה, ולכן כבר בחודש 

נובמבר, שזה מוקדם מהרגיל, התחלנו בכל פעילות הגיוסים 

למועצה3 הדבר הראשון שעשינו, היה אירוע חיבור מועצות, 

 שזה אירוע שאנחנו מקיימים אותו השנה בפעם השלישית,

קיימנו3 זה אירוע שבעצם מכנס את כל מועצות התלמידים 
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הבית ספריות של החטיבות והתיכונים, לאיזשהו כנס של 

הפעילות שלהם3 ובעצם, באותו הכשרה לקראת תחילת שנת 

יום, גם קיימנו את הבחירות מתוך מועצות התלמידים, 

לנציגות במועצת הנוער3 משם המשכנו לאגודות הספורט, 

שעוד לא היו יון, שכמו שאמרתי, אלה גופים הקונסרבטור

לנו נציגים במועצה, ואנחנו מבחינתנו רצינו שכל גוף 

נוער, תהיה לו נציגות, ותהיה לו הזכות  שמכיל בתוכו 

להשמיע קול במועצת הנוער העירונית, שהיא מבחינתנו 

המקום להשמיע את הקול של הנוער הכפר סבאי, ולעשות 

 בן בתי הנוער וכל השער3 עם זה את מה שצריך3 כמו

 10-, אחרי שסיימנו את מלאכת הגיוסים ב.0.1בדצמבר 

לחודש, קיימנו את מליאת הפתיחת בבית אברהם3 זו היתה 

מאוד חגיגית, מאוד מרשימה3 ובעצם בסוף -מליאה מאוד

המליאה, כשהיה לנו חלק אומנותי, קיימנו גם איזושהי 

לשמוע מה הם  סדנא לבני הנוער שנכנסים למועצה, ובעצם

היו רוצים לראות במועצת הנוער העירונית בקדנציה 

 הקרובה3 זו היתה ההזמנה למליאה3 

לא היה לנו איזשהו אירוע מיוחד, אלא באמת  0.11ינואר 

החלטנו להקדיש חודש שלם לבניית המועצה, לפיתוח 

החברים החדשים במועצה, ללמד אותם מה זה המועצה, מי 

אומר כל תפקיד, ובעצם מה זה  הם בעלי התפקידים, מה

 אומר להיות חבר מועצת הנוער העירונית כפר סבא3 

מכיוון שבתחילת הקדנציה, כמו ששמעתם מחברי 

המזכירות, רצינו באמת לקדם אירועים מעבר לשגרה שלנו 

יולי נוער, שבוע הנוער, ורצינו באמת לקח ת לתשומת של 

חלטנו לבנו את כל התוצרים של אותה מליאת פתיחה3 ה
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להקים ועדה של פרויקטים ויוזמות מיוחדים, באמת כדי 

שלתוך סדר היום של המועצה ייכנסו גם אירועים, ובאמת 

נוכל להעשיר את חיי הקהילה של בני הנוער בכפר סבא3 

לצד זה הקמנו ועדה של התנדבויות3 כי אני בתור יו"ר 

ושא הערכים לא מספיק מודגש בה, המועצה, הרגשתי שנ

חלטתי שהחל מחודש פברואר ועד סוף הקדנציה, ולכן ה

בחודש ספטמבר הקרוב, מועצת הנוער העירונית הולכת בכל 

חודש לבחור קהילה מתוך אוכלוסיית כפר סבא ולהתנדב 

 איתה3 

התחלנו לעבוד על שבוע הנוער העירוני  0.11בפברואר 

שמתקיים החודש הזה3 האמת שהתחלנו בסוף חודש ינואר3 

ש זה הוועדה התחילה לפעול, הוועדה אבל כבר בחוד

בראשותו של אופק נגב, התחילה לפעול ויצאנו להתנדבות 

לסיירת תפוז3 זו תמונת המועצה  1.30-ראשונה ב

 בהתנדבות3 

בחודש מרץ, שזה החודש שאנחנו נמצאים בו כרגע ובעצם 

הישיבה הזו לוקחת חלק באירוע שאתם רואים כאן על 

3 השבוע הזה בעצם התחיל 0.11 המסך, שבוע הנוער העירוני

בשבוע שעבר ביום שלישי בתהלוכת תנועות הנוער שאנחנו 

 בסוף גם נראה לכם סרטון של התהלוכה3 

המשיך במרוץ חיים בסרט, שהיה אירוע שהפך בעצם את  

כפר סבא ללוח משחק ענקי בסגנון התכנית "המרוץ 

-ןהמומאוד מוצלח3 וכבר שמענו עליו -למיליון" שהיה מאוד

המון פידבקים מאוד חיוביים3 המשיך כמובן ביום חילופי 

לטון שהתקיים ביום ראשון האחרון בנשף התנדבות3 ש

והיום אנחנו נמצאים כאן כאשר מחר מתקיים כנס 
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 למתגייסים המסורתי, וביום שישי יש לנו מסיבת רחוב3

 .10אז ההתנדבות שלנו לחודש זה היתה נשף התנדבות עד  

נשף ההתנדבות כל מועדון גמלאים בכפר והתרמה, כאשר ב

סבא קיבל ארגז של משלוח מנות, שביום רביעי שעבר 

מועצת הנוער העירוני כפר סבא בעזרתם של אות הנוער 

ולסופר פארמים ברחבי העיר,  צים הלכו לסופריםוהמד"

והתרימו מוצרים שיהיו נאותים למשלוח מנות3 והכנו 

תם באמת בגאווה ארגזים ששקלו הרבה מאוד, ונתנו או

  גדולה לכל מועדון גמלאים לאותו נשף שהתקיים ביום שני3

אנחנו מוציאים  כיוון שרובו הוא חג הפסח, - 0.11אפריל  

את המועצה לסמינר פסח בעקבות מנהיגים3 כמו שכולכם 

יודעים, במועצת הנוער העירוני אנחנו מגדלים את מנהיגי 

שלנו יעסוק בנושא3 העתיד ולכן היה חשוב לנו שגם הסמינר 

את הסמינר תוביל נטע שהיא אחראית כאמור על הגיבוש 

 המועצתי3 

וההתנדבות שאנחנו מתכננים לחודש זה, היא לקיים ליל  

עמותת אלומה בשיתוף עם  סדר עם שורדי שואה מטעם

אנחנו מתכננים את זה בערך יומיים אחרי עמותת ליונס, 

 באפריל3 16-סדר פסח3 ב

אנחנו מתכננים להוציא  0.11בחודש מאי נמשיך הלאה3  

לפועל אירוע שהתקיים פה לאחרונה בשנות התשעים3 השם 

בכוונה מסומן בכוכבית כי השם מאוד שנוי במחלוקת אצל 

חברי המועצה3 המטרה של האירוע הזה הוא שבעצם 

שאנחנו יודעים שתלמידי תיכון  לקראת תקופת הבגרויות

העניק את זה כשירות מאוד לחוצים בה, אנחנו רוצים ל

לקהילה, ואנחנו בעצם מתכננים להקים ליל שימורים, 
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 כשמו כן הוא3

בעצם להביא לכאן מורים שמכינים לבגרויות ומכינים  

לפסיכומטרי, ולעשות לילה שלם של למידה בכל המקצועות 

שצריכים, ובעצם לעזור לבני הנוער שהרבה פעמים קורסים 

צת יותר מהנה3 זה אירוע ללמוד בצורה שהיא קתחת הלחץ, 

 שאנחנו מאוד מתרגשים לגביו3

והשנה אנחנו גם מחזירים את יריד התעסוקה, שאתם תראו  

 בהמשך3 בחודש הזה פנו אלינו האגודה למלחמה בסרטן

וביקשו את עזרתנו באיסוף קופות הצדקה שמפוזרות 

 ברחבי העיר3 

י 0.11יוני   יצא אנחנו מאוד מקווים שמרכז הנוער העירוני 

אבל תוך כדי, כמו שאמרתי, אנחנו נקיים את יריד לשיפוץ3 

פעם ראשונה בשנה שעברה3  שהתקייםהתעסוקה לנוער 

מציעים לבני הנוער בשיתוף לשכת שוב, שירות שאנחנו 

יתאפשר לבני  התעסוקה שיושבת בכפר סבא3 בעצם ביריד

הנוער גם להוציא כרטיס עובד לקראת הקיץ וגם למצוא 

שלא תמיד מתאפשר אם מגיעים קצת מאוחר3 משרות, מה 

 זה ההתנדבות שאנחנו מתכננים לחודש זה3

היא שוב פעם בשיתוף עם עמותת אלומה, שזה פגישות  

לתיעוד הסיפור האישי של ניצולי שואה3 חשוב לי לציין 

שעשינו את זה גם בשנה שעברה, וכל העדויות שנאספו 

דו לכדי ספר מניצולי השואה שהלכנו אליהם במועצה, נאג

 מאוד יפה שהעמותה הוציאה3 

של אירועי יולי, כאן אתם רואים את הפרסום  - 0.11יולי  

יולי נוער של שנה שעברה3 אנחנו השנה מתכננים שיולי נוער 

יתפרש על כל העיר, גם בשנים האחרונות הוא באמת  0.11
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התפרש על כל העיר ומוקדי הבילוי היו ברחבי בתי הנוער 

השנה מאוד חשוב לנו להעמיק את הפעילות בעיר3 אבל 

הזה נערים יהיה ולהרחיב אותה, על מנת שבאמת בקיץ 

להם פנאי חיובי, וכל מה שהם רק יצטרכו לעשות זה ללכת, 

ליהנות ולא להתעסק בדברים שאולי אנחנו לא רוצים היינו 

 רוצים לראות את הנוער הכפר סבאי עושה3

לא מוותרים ואנחנו אנחנו באותו חודש, על אף העומס  

מאוד נרצה לתגבר בדרך זו או אחרת את סיירת ההורים 

הכפר סבאית, שחלק מההורים של חברי המועצה חברים 

 בה3 

ובספטמבר , אתם בטח יודעים, זו פגרה3 0.11באוגוסט  

ם, ובעצם בזאת אנחנו נקיים שוב בחירות לבעלי התפקידי

 תסתיים הקדנציה3

ב עליה כשיוצאים למסע חווים אז הנה מפת כפר סבא וכתו 

מופלאים3 ואני חושבת שזה משפט שמתאר באופן  דברים

מובהק את מועצת הנוער העירונית3 שמעתם גם אותי, גם 

את חברי המזכירות3 אם תשאלו את חברי מועצת הנוער 

יגידו לכם בדיוק  שיושבים כאן בקהל, הם יגידו לכם הם 

אנשים  את אותו דבר, כי הפעילות במועצה לוקחת

למקומות שהם לא ידעו שהם יכולים להגיע אליהם ברמה 

האישית והרגשית, ואתם רואים כאן ביטחון עצמי 

ומנהיגות, ועוד אינספור תכונות שבאמת קשה לספור על יד 

 אחת3 

ואם תיקחו עכשיו ילד מהמועצה, שהוא נגיד נמצא עכשיו  

ז' או ח' או שרק הגיע למועצה, ותבואו לכאן בע וד בכיתה 

שנים, ותשאלו אותו 'מי אתה עכשיו?', התשובה שלו  1-0
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 תהיה שונה לחלוטין, אני מבטיחה לכם3 

והמועצה לא היתה יכולה להיות מה שהיא בלי עיריית כפר  

סבא, בלי מחלקת הנוער, שירה, יהודה, שירי, חוה3 אנחנו 

ממש להודות לכם מכל הלב על התמיכה לאורך -רוצים ממש

ות התמידית לעזור, להיות שם לצדנו, הדרך, על הנכונ

מאוד -להוציא את כל הרעיונות שלנו לפועל3 אנחנו מאוד

 אוהבים ומעריכים אתכם3 וזה הכל, תודה על ההקשבה3  

אני חשבתי שהדברים היו כתובים פה במחשב, אני נשבע  יהודה בן חמו:

קודם כל, רשמתי לפניי שבאוגוסט לכם שלא3 הכל ממנה3 

אני ובהחלט משכורת, כי אתם בפגרה3  אתם לא תקבלו

ארצה אודות על הסקירה, מי מבין חברי המועצה שמעוניין 

שאלה, יש לנו עדיין סדר יום עמוס להעיר הערה, לשאול 

אבל בהחלט כפי שפתחתי ואמרתי, הפתיח של הישיבה שלנו 

טובת למידה על פעילות הנוער, זה המקום היום מיועד ל

 קשה3 ענת ראשונה3 להעיר ולשאול שאלות3 בב

יש לי הערה לגבי הליל שימורים, לילה לבן אולי יותר טוב3  :ענת קלומל

באוניברסיטת תל אביב בתקופת הבחינות כל הספריות 

עכשיו פתוחות כל הלילה3 הסטודנטים ישנים שם ולומדים 

ריך לדאוג שלא ששווה לבדוק אותו, רק צשם3 אז זה רעיון 

3  יהיה ונדליזם וכו'

 תודה3  בן חמו:יהודה 

 

 *** הקרנת סרט ***

 

זאת היתה התהלוכה שסיפרתי עליה, ביום שלישי שעבר3  :יעל גולן

גם, דבר ראשון מסוגו3 בדרך כלל יש כאן יום תנועות 



   30.11..103 19 מועצה מן המניין   

 

הנוער, וכאן באמת תנועות הנוער זכו לסוג של מפגן ראווה 

להציג כמה כוח וכמה קול יש להם בעיר, אז כל הכבוד ו

 לכם3 

שאני באמת מעבירה לך את המיקרופון, אני רוצה ולפני  

באמת3 כמו שאני תמיד להגיד לך תודה רבה מקרב לב, 

אומרת, לא כל ראשי הערים לוקחים את מועצת הנוער 

כזה כובד ראש, ובאמת לוקחים את המועצה כקול הנוער ב

בעיר3 ולא כל אחד גם עושה פגישות אישיות עם יו"ר 

 מועצת הנוער3

על הדלת  ון תודה, באמת, על האוזן הקשבת,המ-אז המון 

 הפתוחה3 אני מאוד מעריכה את זה, תודה3 

יש למישהו מבין החברים שאלות, התייחסויות, הערות? כן  יהודה בן חמו:

בבקשה, אמיר3 זה המקום גם להודות לאמיר על זה שהוא 

במשך קדנציה שנייה כבר ברציפות, אבל מעוד היותו נער 

ת בני עקיבא3 אבל גם מהפלטפורמה של תנועעבר בריכוז 

חבר המועצה הוא מלווה את מועצת הנוער העירונית ואת 

אני בהחלט מוצא את ההזדמנות להודות פעילות המחלקה3 

 לך על כך3 

באמת אני רוצה לברך את כל חברי מועצת הנוער על  : אמיר קולמן

אני חושב שהצמתים הפעילות הענפה שהוצגה לנו פה3 

נוער זה צמתים שבונים מנהיגות3האלה של מ ואתם  ועצת 

 ,לוקחים את זה בשתי ידיים ואתם מעצימים את עצמכם

עושים למען הקהילה וכל הכבוד לכם בקטע הזה3 ישר כוח 

גדול גם לכם, גם למחלקת הנוער שמלווים אתכם3 ישר כוח 

 גדול לכולם3

אני  היום3אני רוצה להגיד כמה מילים לפני שנעבור לסדר  יהודה בן חמו:
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נוער לשעבר, או  בהחלט יכול לומר גם מהמקום של עובד 

נוער נשאר  שאף פעם לא יכול להיות לשעבר, כי מי שעובד 

 תמיד עובד נוער3 

אני יכול לומר לפחות בתחושות וברגשות שתיארו פה חלק  

מאוד שותף3 מכיוון שאני כבר -אני מאוד מהנהגת המועצה,

עשה אני מלווה את תלמידי שנים, למ .1-מכהן קצת יותר מ

כפר סבא כבר מכיתה ב' כראש העיר3 וסימני השאלה שהיו 

-חרותים על המצח של הנערים הנפלאים הללו, היו מאוד

 מאוד בולטים עם כניסתם למועצה3

וככל שהפעילות העמיקה וגברה, סימני השאלה נהפכו  

לסימני קריאה, ואני בהחלט גאה על ההתפתחות שלכם3 אני 

ת הנאומים הראשונים של יעל, ואני יכול לעשות את זוכר א

ההשוואה בין ההתחלה להיום, ובכלל בהצגת נושאים או 

 נושא, בחקר של נושאים3  בלמידת

שבהחלט אתם יודעים, כפי שאמר אמיר, להעצים אני חושב  

את עצמכם תוך כדי הפעלה עצמית3 נכון הוא שאתם 

ת הנפלא, ע"י הצוומקבלים את ההכוונה ואת ההדרכה 

מלשון מר סגל והסגל הנפלא של מחלקת הנוער, ואני א

יחידי סגולה3 באמת יש לנו במחלקה פוטנציאל של 

 3מנהיגות

אני יכול לומר בוודאות שזו המחלקה היחידה שעל כל  

מועמדות לניהול, ובהחלט זה מקור  .-0 תפקיד יש לפחות

עומד בראש המערכת אני יכול להרגיש , כי כמי שלגאווה

הרבה יותר בטוח שהמחלקה לנוער צעירים וקהילה, וכפי 

שחברי המועצה יכולים להיווכח, לא רק השם התרחב אלא 

 גם הסמכויות3
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אני חושב שהיא אחת הערים הבודדות בארץ שמחלקת  

3 פעם שאלו את משה 0.עד גיל  הנוער מטפלת גם בצעירים

ג 'וב דיין מי זה צעיר, אז הוא אמר 'כל עוד שלא סידרו לו 

3 אז הם מטפלים גם בחבר'ה צעירים  הוא עדיין צעיר'

העבודה או סיימו את הלימודים שעדיין לא נקלטו בעולם 

שלהם, ובהחלט המחלקה ראויה לכל השבח וההלל, לפחות 

מבחינתי, כמי שמלווה ומלווה על ידכם, ואני בהחלט רוצה 

 להודות לכם3 

מפגש כזה לבני הנוער כפי שאני אומר, אי אפשר להגיע ל 

בלי להציב בפניכם את האתגרים3 בלי כמובן להודות, אבל 

כפי שבישיבת המליאה אני יכול לומר באשר לאתגרים, 

שיעל ציינה באוקטובר בבית אברהם, הצבנו מספר אתגרים 

שאני הופתעתי עד כמה מהר למדתם את הנושאים, עד כמה 

מהר מאוד התחלתם לתרגם אותם לכלל מעשה3 ובהחלט 

מחצית הקדנציה, אפילו תוצאות שאנחנו נמצאים בהאור ל

חודש פחות, אתם נמצאים בכל האתגרים שהצבתם3 אבל זה 

 הזמן גם להציב אתגרים נוספים3 

אני בהחלט אמצא את הדרך בישיבה הקרובה להגיע אליכם  

בהחלט למנף שוב את על מנת שנוכל לישיבת עבודה, 

 כם בני הנוער3 המועצה, כמובן בהסתכלות ובאוריינטציה של

אני מאוד נהניתי מהישיבה הזו3 אני מאוד נהנה לעבוד  

שנכח בימים אתכם3 אני יכול לומר לכל חברי המועצה, שמי 

האחרונים בפעילות של המחלקה והמועצה, יכול היה באמת 

 להיווכח בהנאה של עבודה ציבורית3 

כי אני  לדעתי שגיא, על השבוע האחרון לא צריך לשלם לי, 

מאוד נהניתי3 אז תודה רבה לכולכם3 ואתם כמובן -דמאו
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ואני  יכולים להישאר איתנו, ולהתרשם מישיבת המועצה3

 מעביר את זכות הדיבור וניהול הישיבה לצביקה, ידידי3

 

 שאילתות. ./

 

, הוגשה מספר המחשבים בבתי הספרבנושא סיעת תפו"ח שאילתא של  א. 

 .121/11/1-ב

 

אלי כהן חברי מועצת ו יובל לוי, ענת קלומלחברי המועצה " 

 השאילתההעיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים להעלות את 

 , כדלקמן:המחשוב בבתי ספרבנושא 

 :בקשהרקע ודברי הסבר ל 

המגמות בהוראה בארץ ובעולם היא שימוש רב בכלים  3 1

דיגיטלים ולכן עולה השימוש במחשבים במקצועות 

 שונים בהוראה3 

הוצג סכומים שווים לבתי  0.11לשנת בדו"ח התקציב  3 0

 הספר השונים בעיר כפר סבא3 

,  830.0.הושקע  0.10שנת  –תקציב התיכונים  3 . ש"ח 

מתוכנן  0.11ובשנת  ..6130הושקע סכום  .0.1בשנת 

 ש"ח3  ...903 –תקציב ל 

,  01.3.01 – 0.10שנת   -תקציב חטיבות הביניים  3 1 ש"ח 

 ש"ח3  ..7037. 0.11ש"ח , שנת  ..01830  .0.1שנת 

, שנת  1.03.17 -  0.10שנת  –בתי ספר יסודיים  3 0 ש"ח 

 ש"ח3  ...,.61 – 0.11ש"ח 3 שנת  ..8.31.הושקע  .0.1

בדיקת מידת השיוויוניות בין בתי הספר  –המטרה  3 6

 ושיוויון הזדמנויות מבחינת התקשוב3 
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 :להלן שאלותיי

סבא, מהו מס' -פר בעיר כפרכמה מחשבים בכל בית ס 3 1

עמדות המחשב, מהו מס' מעבדות המחשבים בבתי 

 הספר3 

מצורף טבלת אקסל למילוי הנתונים לגבי מספר  3 0

 המחשבים על ידי מנהלי בתי הספר בעיר כפר סבא3"  

 

מפורט, תוכלו אנחנו צירפנו דו"ח לתוך הקלסר3 יש דו"ח  :צביקה צרפתי

וזו התשובה שלנו לשא לה כמה מחשבים, כמות לעיין3 

 מחשבים3 

 

הקלה בבניה בשכונות הירוקות בנושא  אהוד יובל לוישאילתא של  ב.

 .11211/1/-, הוגשה בלפני בניית גשר בשיכון עליה

 

אבקשך לענות בישיבת המועצה הקרובה ולעדכן בעניין " 

המצבה התיכנוני והמגבלה על בנייה בשכונות הירוקות, 

הקשור למגבלת חמישים האחוז בכל  1/.8 - 1/.6כ״ס /

ו 07משטחי התוכנית שעל פי סעיפים  ב׳ בהתאמה 08ב׳ 

  .בתוכניות

עפ״י המגבלה בת3ב3ע שבתוקף נאסר להוציא היתרים מעל  

חמישים אחוז מהשטחים בכל אחת מהתוכניות לפני בניית 

מחלף בצומת הרחובות  -הפרדה מפלסית, גשר 

  .בן יהודה -טשרניחובסקי 

ו היתרים מעל חמישים אחוז בכל אחת האם הוצא 

  ?מהתוכניות בהתאמה
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  ?כמה היתרים כן הוצאו 

  ?באיזה שטחים בכל תוכנית 

 ?האם עיריית כ״ס ביקשה הקלה במגבלה זו 

 ?האם התקבלה הקלה 

  ?מאיזה סמכות? מה הסימוכין 

 ?באיזה סמכות התקבלה ההקלה 

אם כן האם ועדת התיכנון המקומית דנה בהקלה? בבקשה?  

 ?מתי ובאיזה פרוטוקול

האם הפקקים ביציאה מהעיר יחמירו ככל שיוצאו היתרים  

 "?נוספים לפני שיוקם גשר

 

 :תשובת ראש העיר 

מכלל  %.0 -שכונות הירוקות הוצאו היתרים מעבר לב" 

שטחי הבניה שנקבעו בהוראות התכנית שקיבלה תוקף 

 63..0בשנת 

ד התחבורה לכלול לעת קביעת הוראות התכנית ביקש משר 

התניה זו3 ההתניה לא הייתה עקב התנגדות תושבים 

 וכדומה אלא עקב דרישת משרד התחבורה3

, לאור קצב הוצאת היתריי הבניה ולאור 0.10בשנת  

העובדה שמשרד התחבורה סרב לאשר את ההפרדה 

המפלסית בצומת טשרניחובסקי בן יהודה, פנתה עיריית 

נון ובניה, בשם כלל מבקשי כפר סבא לוועדה המחוזית לתכ

היתרי הבניה, לצורך קבלת אישורה לשינוי בשלביות 

 הוצאת היתרי הבניה3
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)ג( לחוק התכנון והבניה "נקבעו בתכנית , החלה 110ע"פ ס3  

על הקרקע או על בניין, שלבי ביצוע שונים, לא יתן מוסד 

התכנון היתר לעבודה או לשימוש, אם העבודה או השימוש 

ים את השלב שאליו הגיעו, אלא באישור מוסד אינם תואמ

 התכנון המוסמך לאשר את התכנית3"

הועדה המחוזית, להבדיל מהועדה המקומית, הינה הגוף  

שאישר את תוכניות בניין העיר החלות בשכונות הירוקות, 

ועל כן היא מוסד התכנון המוסמך לאשר שינויים בהוראות 

לשלביות הוצאת  תוכניות אלו, לרבות ההוראות הנוגעות

 ההיתרים3

בקשת העירייה נדונה על ידי הועדה המחוזית ב בישיבתה  

, במסגרתה הציג משרד התחבורה את עמדתו,  0.10מיוני 

לפיה אין צורך בביצוע הפרדה המפלסית וכי המשרד אישר 

את כל ההתניות התחבורתיות האחרות, שבוצעו בפועל על 

 התכנית3 ידי עיריית כפר סבא, בהתאם להוראות

לאחר שנשמעו עמדות משרד התחבורה, מינהל מקרקעי  

ישראל והיועמ"ש, החליטה הוועדה המחוזית כי ניתן לשנות 

את ההוראה הנוגעת לשלביות הוצאת היתרי בניה, והעמידה 

מכלל שטחי הבניה המותרים על פי התוכנית3  %.8אותה על 

ההחלטה הועברה לידיעת משרד התחבורה והועדה 

ת לתכנון ובניה כפר סבא, האמונה על הוצאת המקומי

 היתרי בניה3

ע"פ חישוב שנערך לאחרונה, הועדה המקומית הנפיקה   

מכלל שטחי הבניה המותרים  %.8 -היתרי בניה לפחות מ

ע"פ התכניות, בין היתר, בשל העובדה כי טרם הונפקו 

או למגרש הציבורי  .8היתרי בניה לשטחי התעסוקה בכס/
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 6.3הגדול בכס/

אגף הנדסה עוקב אחר הוצאת היתרי הבניה ומקפיד  על  

 3"עמידה בהוראות התוכניות החלות

את שאלת ההמשך ברשותך, הלב של התשובה פה אני מניח  :לוי אהוד יובל

שמבחינה פרוצדוראלית הכל אכן בוצע, רק שזה לא הובא 

איך הגיע משרד לידיעתנו3 ואז השאלה המתבקשת היא, 

כזאת שאין צורך בביצוע הפרדה  התחבורה למסקנה

מפלסית, כי אנחנו עומדים בפקק הזה לפעמים חצי שעה 

וארבעים דקות, ויש לפעמים יום שלם שאנשים סובלים אם 

 הם יוצאים שעה קודם או תקועים שעה בחזרה3

פרסום של שינוי  -אז הדבר המינימאלי שמתבקש, הוא א'  

פרסום הזה של תכנית שבסמכות הוועדה המחוזית, ואת ה

שני, על לא ראינו3 ואף אחד לא יודע איפה הוא נעשה3 ודבר 

סמך מה הפקק הכי מושמץ כמעט בעיר, הגעתם למסקנה 

 ?שאין צורך

הרי גם תושבי השכונות הירוקות לא יכולים להיכנס, גם  

אנחנו לא יכולים לעבור אותו כשאנחנו יוצאים או חוזרים 

זושהי תחושה? מי אז על סמך איזה מידע או איהביתה, 

 בכלל הגיע למסקנה הזאת?

 טוב, תודה3  :צביקה צרפתי

לא, לא, אין פה תודה3 על סמך איזה מידע? אתה צריך  :לוי אהוד יובל

מי בכלל יכול היה להתנגד  לענות לנו איפה פרסמת את זה?

  קיבל מידע על הדבר הזה? מי בכלל לזה?

הפקק הוא לא  -רה3 אחד שאלת שאלה, אני אתן תשובה קצ :צביקה צרפתי

בשכונות הירוקות3 אתה שאלת על השכונות הירוקות וזה 

הפרדה מפלסית לא נעשתה  -לא בשכונות הירוקות3 שתיים 



   30.11..103 07 מועצה מן המניין   

 

33 של משרד עקב כרגע ולא אושרה ע"י משרד התחבורה  3

לתת חלק  הם טוענים שאמור 0.1התחבורה, כביש 

 המנהרה בתוךמהפתרון3 התכניות האחרות בוצעו כמו 

 3 תודה3 1השכונה הירוקה, תיקונים בעליית כביש 

 

, הוצאות מתוקצבות שטרם שולמובנושא סיעת תפו"ח שאילתא של  ג.

 .211211/1-הוגשה ב

 

 :רקע" 

בתקציב העירייה מתוקצבות הוצאות המיועדות  13

-להזמנת מוצרים ושירותים מספקים, קבלנים ונותני

 שירותים3

הוצאות החבות המצטברת של  0.11בסוף שנת  03

-מתוקצבות שטרם שולמו לספקים, קבלנים ונותני

 17 -שירותים ע"י העירייה הגיעה לכאורה לסך של כ

החבות המצטברת של הוצאות  0.10מש"ח3 בסוף שנת 

-מתוקצבות שטרם שולמו לספקים, קבלנים ונותני

 .0 -שירותים ע"י העירייה הגיעה לכאורה לסך של כ

בדצמבר  1.קר ליום מש"ח )ראה: "דוח כספי שנתי מבו

פירוטים לסעיפי  – ., פרק ביאורים, ביאור 0.10

 המאזן, סעיף ח': הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו"(3

בנושא זה מן הראוי לציין כי הצעת חוק להגבלת  3.

אשראי ספקים למוסדות המדינה עבר קריאה טרומית 

)ראה נספח: הצעת חוק הגבלת  .0.1בדצמבר  18 -ב
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, וכי .0.1–ות המדינה, התשע"גאשראי ספקים למוסד )

 חוק זה מכליל רשויות מקומיות3

 : שאלות

-מה נוהל התשלום בעירייה לספקים, קבלנים ונותני 13

שירותים אשר מילאו אחר ההזמנה וסיפקו את המוצר 

 או השירות שהוזמן? 

האם העירייה עושה שימוש במנגנון תשלום הידוע  03

 " וכדומה?.6", "שוטף + ..כ"שוטף + 

של הוצאות  .0.1סך החבות של העירייה בשנת מה  3.

-מתוקצבות שטרם שולמו לספקים, קבלנים ונותני

שירותים אשר מילאו אחר ההזמנה וסיפקו את המוצר 

 ?0.11במרץ  1או השירות שהוזמן, עדכנית ליום 

במסגרתו העירייה   .0.1מה פרק הזמן הממוצע בשנת  13

ונותני מילאו שירותים אשר -שילמה לספקים, קבלנים 

 אחר ההזמנה וסיפקו את המוצר או השירות שהוזמן? 

מדוע לכאורה העירייה עושה שימוש בכוחה כדי לעכב  03

שירותים אשר -תשלומים לספקים, קבלנים ונותני

מילאו אחר ההזמנה וסיפקו את המוצר או השירות 

 שהוזמן?

כיצד העירייה נערכת לקראת החוק החדש להגבלת  63

ינה, וזאת במטרה לא אשראי ספקים למוסדות המד

 לעכב תשלומים בכדי לא לעבור על החוק?"

 

 

 



   30.11..103 09 מועצה מן המניין   

 

 :תשובת ראש העיר 

התשלום לספקים מתבצע בהינתן כי המוצר או השירות  13

סופק בהתאם לתנאי ההזמנה או החוזה3 התשלום 

מתבצע בהתאם לתנאי התשלום הנקובים בחוזה או 

 בהזמנה3

 7.3תנאי התשלום לספקים הינם על פי רוב שוטף +  03

יתרה לתשלום לספקים דוח הנהלת חשבונות לא מבוקר  3.

 3₪מיליון  60עומדת על  .0.1לשנת 

העירייה לא מצאה לנכון לערוך תיעוד בדבר נתון זה,  13

אולם ככלל, היא איננה מעכבת או חורגת מתנאי 

 התשלום שנקבעו בהסכמים עם ספקיה3

וטרם  .0.1המדובר בהצעת חוק בלבד, שהוגשה במרץ  03

ד של חוק3 ככל שיפורסם חוק בנושא זה, קיבלה מעמ

 העירייה תלמד אותו ותפעל בהתאם להוראותיו3

 

חקירת התנהלות כ''ס בתכנית בנושא אהוד יובל לוי שאילתא של  .ד

 .11211/1/-, הוגשה במשולש כפר סבא -1א  //1 /1כס1

 

 מר של מכתביו -נספחיה על א6.ס לפי שלי שאילתה רצ״ב" 

  3המבקר ותשובות רזניק

  3רצ״ב רזניק מר של שאלותיו לכל למועצה לתשובתך אודה 

 -למועצה לענות אבקשך בנוסף 

 ?התוכנית מצב מה 3 א

  ?בה כ״ס עיריית של הטיפול מה 3 ב
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 התוכנית אם הארנונה לקופת אובד היה לא כסף כמה 3 ג

  ?ונבנת מאושרת היתה

 לחצי סרטים בעיר ולא הייטק במשרדי שמדובר מכיוון 3 ד

 ?בתוכנית הטיפול את מוביל מי -נהש

  ? כ״ס בעיריית התוכנית לכאורה מעוכבת מדוע 3 ה

 השטח לקידום זאת תוכנית עיכוב בין קשר יש האם 3 ו

 מחזיקים העיר ראש מקורבי שבו 1/.0 כ״ס לתעשיה

 ?נכבדים חלקים

 א6.ס לפי שלי קודמת לשאילתה לענות בכוונתך האם 3 ז

 ? נענתה שטרם

  3ציבורית התייחסותך ומחייב מגיע רזניק מר של זה מכתב

 כשלושים של בהיקף ארנונה הכנסת לאובדן החשש עקב

 ".ךתלתשוב מאוד אודה לשנה ש״ח מיליון

 

 :תשובת ראש העיר 

א3 התכנית נמצאת בוועדה להשלמת תכניות בוועדה 

ואמורה הייתה להידון בישיבתה מיום  המחוזית

נסה עקב העדר אולם הוועדה לא התכ ,0.3030.11

הודעה על מועד הדיון בתוכנית תימסר לוועדה קוורום3 

 3המקומית

עיריית כפ"ס נמצאת בקשר כמעט יומיומי בנושא עם  ב3 

לשכת התכנון בוועדה המחוזית, מתכננת המחוז 

 והממונה על המחוז3

הטיפול בתכנית, כמו גם הכנתה, עדכונה וכו' נעשה ע"י   ד3

ע"י  ממומנתהתכנית  מחלקת תכנון באגף הנדסה3

 העיריה3
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התכנית איננה מעוכבת בעירייה ולא עוכבה בעירייה3   ה3

 לאחר ,ים בוועדה המחוזיתויכל מסמכי התכנית מצ

 3על ידיה כל התיקונים שנדרשו ביצוע

3 ו3   אין קשר בין שתי התכניות, לא פיזי ולא תכנוני

קידום התכנית וכלל המהלכים שהעירייה   –שולי הדברים ב

וכל  מר רזניקל יםונהיר יםידוע ,עמלה עליהם באופן קבוע

  נמסר לידיו3 –ביקש מהעירייה מידע ש

שמורה לו הזכות לפנות בעצמו  ,בקרקע לבעלותכמי שטוען 

או , הגוף שאמור לאשר את התכניתהיא  ,לוועדה המחוזית

 קדם תכנית על חשבונו3ל ,לחלופין

ז :לוי אהוד יובל ה שעיריית כפר סבא לא מפרסמת מוטי רזניק התלונן על 

נותן הוראות לא לפרסם, גם כשהנושא דורש שראש העיר 

 פרסום של החלטת יו"ר ועדה מחוזית3 

 תודה3  :צביקה צרפתי

מיליון שקל בשנה כספי ארנונה  ..-מוטי רזניק טוען ש :לוי אהוד יובל

, אז אני אקח  הלכו לאיבוד3 לא ענית לשאלה שלי סעיף ג'

 שות לשאול אותך מחדש3 לעצמי את הר

מיליון שקל בשנה זה המון כסף, ומכיוון שאני  ..-מכיוון ש 

חלילה לא חושד בהכשרים וטוב שאמרתם שאין קשר בין 

אז  ,.0התכנית הזאת לקידום התכנית באזור התעשייה כס/

מיליון שקל  ..אני רוצה להבין למה את הקטע הזה של 

טענות שראש בשנה לא קידמתם? למה הבן אדם מגיע ל

העיר תוקע את המקום? למה לא איימתם עליו באיזו 

מיליון שקל אנחנו  ..-תביעת לשון הרע? למה לא אמרתם ש

 ? נרוויח אותם מהשמש

תציעו לנו פתרון אחר שהכסף הזה יצמח על העצים, חוץ  
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מהתייקרות ארנונה כמובן3 כי התייקרות ארנונה זה קל 

 לכם3 

 תודה רבה3  :צביקה צרפתי

מיליון שקל זה הסכום שאיבדנו  ..אז אני רוצה לדעת3  :לוי אהוד יובל

 בשנה?

 תודה רבה3  :צביקה צרפתי

סליחה, אתה יודע לענות  תודה רבה לא? ?תודה רבה כן :לוי אהוד יובל

 תשובה אחרת חוץ מתודה רבה?

התשובות לגבי מר רזניק ניתנו כבר בשאילתות אחורה3 כל  :צביקה צרפתי

הוא שולח מייל, אתה שואל שאלה בעניין הזה3 יש ישיבה 

 שאילתא3 

 מיליון שקל זו התשובה?  .. :לוי אהוד יובל

, קיימת גם במסגרת השאילתות תחפש באחת מהתשובות :צביקה צרפתי

 התשובה הזו3 

לא, לא, סליחה, השאלה היא כמה כסף אובד לעירייה כל  :לוי אהוד יובל

מיליון שקל  ..היא שנה במיסים בארנונה3 אם התשובה 

 ואתה מתחמק,

 היות ואתה חשבונאי טוב ואתה גם מתכנן טוב, :צביקה צרפתי

3 :לוי אהוד יובל  טעית3 אני כלכלן, אני לא חשבונאי

כנראה שאתה לא מבין את מה שמסבירים3 עיריית כפר סבא  :צביקה צרפתי

 מעוניינת,

שקל הלך לאיבוד מיליון  ..היתה שאלה ברורה3 מה הסבר?  :לוי אהוד יובל

 כן או לא? -
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, עבור פיצויים 1.11%סיעת תפו''ח בנושא אי הפקדת שאילתא של  ה.

 .211211/1-הוגשה ב

  

עבור עובדי עירייה הזכאים לפנסיה צוברת, העירייה 3 1"

ממשכורת העובד  %..83לכאורה מחוייבת להפריש 

 לקרן הפנסיה של העובד, עבור פיצויים3

מסכום  6%ה בחרה להעביר רק העירייה לכאור 3 0

 כמתחייב3 %..83ההפרשה לקרנות הפנסיה, ולא 

העירייה לכאורה בחרה בהשלמת פיצויי פיטורים 3 .

ראה נספח: צו הרחבה(  -)כמשמעותם בצו ההרחבה 

הנותרים, אך ורק בעת  %..03ומשלימה מתקציבה את 

 שהיא משלמת אותם לעובד בעת תשלום הפיצויים3

החבות המצטברת של העירייה לתשלום  0.11בסוף שנת  3 1

מיליון  063.11 -עבור פיצויים הגיע ל %..03 -חלקה

החבות המצטברת של העירייה  0.10ש"ח3 בסוף שנת 

מיליון ש"ח )ראה: "דוח כספי שנתי  ..0737 -הגיעה ל

 .1,פרק ביאורים, ביאור 0.10בדצמבר  1.מבוקר ליום 

-ברת ופדיון ימיהתחייבויות בגין חופשה, פנסיה צו –

 מחלה, סעיף ב': פנסיה צוברת"(3

 :אלותש

ו 3 1 או מושקעים כספי חבות אלה של \כיצד מוחזקים 

השלמת פיצויי פיטורים שהעירייה לכאורה בחרה 

להחזיק בידיה ולא להעבירם לקרנות הפנסיה, ואילו 

פרמיות ורווחים הם נשאו לאורך כל שנות 

 השקעתם?\החזקתם
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פיצויי פיטורים העירייה  %..03 האם בעת השלמת 3 0

מחשבת, מגלמת ומשלמת לעובד גם את החלק היחסי 

ואשר  %..03בפרמיות וברווחים שנשא החלק של 

 הושקע ע"י העירייה?\הוחזק

. 3  ?  האם העירייה מפרסמת את חובה לעובדיה 

3 מדוע בחרה העירייה לדחות הוצאה ומה הבטחון 1

 "לפרעון ?לעובדים שאכן יהיו בידיה מקורות 

 

 :תשובת ראש העיר 

הפרשות לפיצויי פיטורים מהוות חלק מהפרשות כוללות " 

 של מעביד ציבורי לפנסיה3

ההפרשה בגין פיצוי פיטורים, על פי ההסכם הקיבוצי  

, אשר העביר את כלל המגזר הציבורי 3.399.שנחתם ב 

, המכסים חבות של 6%לפנסיה צוברת, נקבעה על שיעור של 

 ם פיצוי הפיטורים על פי דין3מסכו 70%

, המהווה כיסוי של %..83ביחס למורים, נקבעה הפרשה של  

 מהסכום לצורך פיצויי פיטורים3 %..1

בקרות מאורע המזכה את העובד המנהלי בפיצויי פיטורים  

)להבדיל מזכויות פנסיוניות( יש צורך לבצע השלמה של 

ם, מהשכר הקובע לצרכי השלמת פיצוי פיטורי %..03

 ממקורותיה הכספיים של העירייה3

מדובר במסגרת הפרשות נורמטיבית אשר נקבעה בהסכמים  

קיבוציים מחייבים ופעולות העירייה בהקשר זה, הם 

 בהתאם להוראות הדין3

כספי השלמת שיעור פיצויי הפיטורים אינם מושקעים או  

מוחזקים, והם משולמים כאמור,  ממקורותיה הכספיים של 
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 העירייה3

חבות העירייה בגין השלמת פיצויי הפיטורים מפורסמת  

 "ה3ימדי שנה בתקציב השנתי של העירי

 

 .21121אישור החלטות ועדת כספים מישיבתה ביום  .1

 

אישור החלטת ועדת כספים3  -סעיף הבא על סדר היום  :צביקה צרפתי

 אפשר לאשר את פרוטוקול ועדת כספים? פה אחד? תודה3

 211211/1החלטות ועדת כספים מישיבתה ביום  אשריםמ :17 מס' החלטה

  המצ"ב.
 

 מינוי ועדת בטיחות בדרכים. .1

 

שהיא ועדת מינוי ועדת בטיחות בדרכים  -הסעיף הבא  :צביקה צרפתי

חובה3 אני מקריא כרגע את חברי המועצה, שאר חברי 

עמירם  -הוועדה הם עפ"י חוק מכוח ועדת החובה3 יו"ר 

מתי פז מעוף3 צביקה צרפתי חבר מעוף3  -מילר עבודה3 חבר 

 הנדין חבר מרצ3 תפו"ח מי החבר בוועדה? -עילאי הרסגור

 יש לנו שני שמות3   :לוי אהוד יובל

 13חברים, מגיע לך  0אחד3 חבר אחד3 יש  :צביקה צרפתי

 ?1ולנו  .למעוף  :לוי אהוד יובל

 ?.-3 איך הגעת ל0? .איך  :צביקה צרפתי

ענת קלומל, וכממלא נחנו נבקש למנות את חברת המועצה א :לוי אהוד יובל

 מקום שלה את עופר קופרשמיט3

אפשר לאשר פה אחד את ההרכב? אתה לא יכול, חבר  :צביקה צרפתי

 מועצה3 לא שמתי לב3 חבר מועצה יכול להיות3
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 אוקי, אלי כהן בתור ממלא מקום3  :לוי אהוד יובל

 את ההרכב? תודה3 תודה3 אפשר לאשר פה אחד  :צביקה צרפתי

 את הרכב ועדת בטיחות בדרכים כדלהלן: מאשרים :11 מס' החלטה

סגור הנדין, -צביקה צרפתי, עילאי הר –ר הוועדה, חברים עמירם מילר, יו"

  מתי פז, ענת קלומל )מ"מ אלי כהן(.
 

 .מינוי נציגי הרשות באיגוד ערים יתושים .1

 

אני באיגוד ערים ליתושים3  מינוי נציגי הרשות - 0סעיף  :צביקה צרפתי

מציע רעיה סבירסקי, עילאי הרסגור כמחזיק תיק איכות 

 הסביבה וצביקה צרפתי3 אפשר פה אחד? תודה3

 ערים ליתושים כדלקמן: גודאת נציגי הרשות באי מאשרים :13 מס' החלטה

  סגור הנדין ורעיה סבירסקי.-צביקה צרפתי, עילאי הר
 

 .ם סירקין לשעברמועדון קשישי -מכירת נכס  .6

 

 איילה, בבקשה3  מכירת נכס3 - 6סעיף  :צביקה צרפתי

, חלקה ..61מונחת בפנינו בקשה לאישור מכירת נכס גוש  :איילה זיו

, מה שהיה בעבר מועדון 389 רחוב טשרניחובסקי 99

סירקין3 העירייה בנתה כידוע, מועדון קשישים חדש וזה 

כי הוא בייעוד מאפשר לעירייה למכור את הנכס הנוכחי 

 3 0.19מגורים3 היה לנו חוזה חכירה מהוון עד 

פורסם מכרז פומבי3 גם תלינו באנרים במשך חודשיים, כך  

שבאמת כל מי שירצה יוכל לראות שהנכס עומד למכירה3 

מיליון לפי הערכת  137הצעות3 מחיר מינימום  .הוגשו 

מיליון של טל  13810שמאי3 וההצעה הגבוהה ביותר היתה 
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ואם  פאר3 ויש חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי3

  אפשר, בבקשה לאשר3

אם הזיכרון שלי לא מכשיל אותי, להצעה למכר אנחנו  :לוי אהוד יובל

 מצרפים גם שמאות עצמה3 

 יש3 :איילה זיו

לא, אני לא קיבלתי אותה, ואני מציע שתדחו את סליחה,  :לוי אהוד יובל

 למוד את ההצעה, סליחה, הדיון בזה כי אנחנו רוצים ל

 השמאות צורפה לסדר היום3 :צביקה צרפתי

 השמאות לא נשלחה אלינו3  :לוי אהוד יובל

שמאות לא צריכה להיות מצורפת לפי התקנות3 לנוהל  עו"ד אלון בן זקן:

ישיבות מועצה צריך לצרף את החוזה ואת חוות הדעת 

ת המשפטית3 ועדת המכרזים היא זו שדנה באומדן, מסתכל

 על האומדן ומאשרת את ההצעה3

אני אמרתי קודם לפי מיטב הזיכרון, כי בעבר צירפתם את  :לוי אהוד יובל

השמאויות3 חברי המועצה צריכים לשמוע את הסעיפים 

למי שבהם דן השמאי3 בעבר ההצעה הזאת עלתה וירדה 

 שלא מכיר את הנושא, היא לא התקבלה באהדה בעבר3 

 זה נדון ואושר3  למיטב זיכרוני אושר3זה ה הקודמת בקדנצי עו"ד איתן צנעני:

 אבל למה אתה מפריע לו?  יהודה בן חמו:

טוב, מועדון פנסיונרים, דיברנו עליו3 הפנסיונרים רצו  :לוי אהוד יובל

 להמשיך בו3 דיברנו על זה שאפשר להוסיף לו עוד קומה, 

3  יהודה בן חמו:  עזוב נו

ימום וכל מה שאמרתי לא אמת וטעות, באת למכור, המינ :לוי אהוד יובל

תצרף את השמאות, תראה לחברי המועצה על מה הם 

מחליטים3 שורה אחת של היועץ המשפטי שאומרת אומדן3 

אבל אנחנו רוצים לקרוא את השמאות, אנחנו רוצים להבין 
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על מה אנחנו מצביעים3 אנחנו בטוחים שהמכר הוא בשיא 

ם לצרף את המחיר הכי טוב3 החובה שלכהתפארת ו

 השמאות3

 אוקי, תודה רבה3 אפשר לאשר?  :צביקה צרפתי

3 יהודה בן חמו:   לאור הערתו של היועץ המשפטי

לאור הערתו של היועץ המשפטי אני מבקש לאשר את  :צביקה צרפתי

 המכירה3 אפשר לאשר פה אחד? 

 לא3  :לוי אהוד יובל

יהודה, ה, פליאה, מי בעד? אמיר, דבי, רביטל, שמעון, יהוד :צביקה צרפתי

יובל,  צביקה, אורן, איתן, אמיר, עמירם, תודה3 מי נגד?

  ענת ואלי3 תודה3

רח'  3311חלקה  6112מכירת נכס בגוש מאשרים  :12 מס' החלטה

סבא )מועדון קשישים סירקין לשעבר( בסך -כפר 13טשרניחובסקי 

 ₪. 1/1,222,/של 
 

 הרכב המועצה הדתית. .7

 

אני אקריא  איפה חזי?הרכב המועצה הדתית3  -הבא הסעיף  :צביקה צרפתי

 את שמות החברים במועצה הדתית3 

אנחנו היום מתבקשים לאשר את הרשימה ערב טוב לכולם3  :חזי ברזני

כמו של חברי המועצה הדתית שיכהנו בקדנציה הקרובה 

 1שאומר החוק3 החוק אומר שלמעשה מועצת העיר משגרת 

והרבנות הראשית המקומית נציגים  1נציגים, השר משגר 

 13משגרת נציג 

עפ"י החלוקה הזאת, זאת אומרת השר לא מחליט לבד איזה  

א צריך להשלים למעשה את החסר נציגים להגיש, אלא הו
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 1של מה שהמועצה אישרה3 אז למעשה אנחנו מאשרים 

ו אנשים אנשים שהם מומלצי המועצה,  1-של מועצת העיר, 

של הרבנות  1ר וכמובן מועצת העיר שיאושרו ע"י הש

 הראשית3 

אני רוצה ברשותכם להשלים טיפה3 למעשה אנחנו  יהודה בן חמו:

שצריכה לשקף  מתבקשים לאשר את הרכב המועצה הדתית

את הציבורים הרחבים בעיר3 ולכן אנחנו עושים תיאום 

ייצוג במועצה  ציפיות ביחד עם לשכת השר, על מנת שיהיה 

בהסכמות עם כולם, עם הדתית לכלל הזרמים בעיר3 ו

חברים כשבמקרה הזה זה הולך  9-הסיעות, צריך להגיע ל

יש להם לפי מפתח סיעתי3 אבל במקרה שיש סיעות דתיות 

ובתנאי שזה פחות או יותר גם כן משקף את יתרון לייצוג 

 93-ההרכב של ה

ולכן כל העבודות שהוקדמו לישיבה הזו, היו בין ראשי  

שי לכפר סבא ולבין לשכת השר, ן הרב הראהסיעות כאן לבי

ואנחנו מתואמים עם השר3 לכן אנחנו ממליצים כמובן לשר, 

אבל עשינו את העבודה המקדימה על מנת שנוכל כבר 

בישיבה הבאה, כבר בחודש הבא שהמועצה הדתית תתחיל 

להניע את התהליכים את הקדנציה החדשה שלה ותתחיל 

 שם3 תודה3 

שהועברה ומונחת, משקפת גם מה  בכל אופן, הרשימה :חזי ברזני

שהסברתי קודם, גם מה שהסביר ראש העיר, אני לא יודע 

אחד, אבל זאת הרשימה -אם צריך להצביע עליהם אחד

 ששלחתי והיא זאת שצריכה להיות מאושרת היום3 

אני אקריא את זה3 עפ"י יש לכולם את הרשימה הזאת?  יהודה בן חמו:

 .ה אנחנו שולחים הפוליטי של מועצת העירייהמפתח 
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, נפתלי שאול  נציגים של סיעת מעוף, את הרב ששון טרבלסי

ודוד גבריאלי3 סיעת כפר סבא בתנופה מר ליאור מנחם, 

סיעת מרצ שולחת את הגברת גילה ווגל, סיעת מרצ שולחת 

מר שלמה ביטום3  -גלית אורן מורן3 סיעת ש"ס  -עוד נציגה 

מר אורן  -הרב מר הרצל אזולאי3 נציג  -סיעת תפו"ח 

שאנחנו מתבקשים לאשר3 זהו3 מי בעד,  9-אלה הסיטבון3 

 3  צביקה

 אפשר לאשר פה אחד? :צביקה צרפתי

אני הייתי מבקש התייחסות, אני מבין שששון טרבלסי הוא  :לוי אהוד יובל

וקראנו בעיתונות לא מעט המיועד לרשות המועצה הדתית3 

תית3 אז היינו על סדרים מיוחדים שקורים שם במועצה הד

רוצים התייחסות האם הוא המומלץ שלכם, ומה דעתכם על 

 ?הפרסומים

יובל, וכולם בעצם3 אנחנו קוראים בתקופה האחרונה כל  עו"ד איתן צנעני:

, זה מופיע בעיתונות, מיני הכפשות לגבי המועצה הדתית

אני מניח שזה גם יופיע בשבועות הקרובים3 חשוב לדעת את 

 העובדות לאשורן3

קיים דו"ח של משרד הדתות שרוב הדו"ח למעשה מתייחס  

לתקופה שקדמה לתקופה שהרב ששון טרבלסי מכהן 

הדו"ח הזה הונח לפתחו של הרב טרבלסי,  במועצה הדתית3

תקן את כל והרב טרבלסי מתבקש או יותר נכון נדרש ל

 הליקויים שנמצאו במועצה הדתית3

ך לא קל, לא הרב טרבלסי התחיל בתהליך הזה3 זה תהלי 

הרבה בעיות, מינויים ללא מכרזים, -היו שם הרבה פשוט3

מינויים ללא תקנים3 הוא התחיל בתהליך של תיקון 

הליקויים האלה3 מטבע הדברים כשעושים תיקונים זה פוגע 
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באנשים3 אנשים שנמצאים שם בלי תקן ונאלצים לפטר 

אותם, הם נפגעים, הם כועסים3 ויוצרים גם קצת רעש 

 פונים לעיתונות3 3ובלגן

כל התלונות שאתה קורא בעיתון הן תלונות אנונימיות3 אף  

אחד לא עומד מאחורי התלונות האלה3 אין שם אדם 

שחותם על כל התלונות האלה3 אנחנו שומעים את התלונות 

האלה, אנחנו קוראים עליהם בעיתונים3 אני מניח שגם 

עושה  יבשבועות הקרובים נקרא, וחשוב לדעת שהרב טרבלס

 שם סדר בהתאם להוראות שהוא מקבל במשרד הדתות3

וחשוב לדעת שהוא עובד עפ"י חוק, והוא עובד עפ"י מינהל  

תקין וכל הדברים הלא תקינים שהתגלו שם, מתייחסים כפי 

מועצה הדתית הקודמת שכיהנה שאמרתי ברובם המוחלט ל

 לפניו3

מי המומלצים אחד שאנחנו נבין -אני אקריא את זה אחד :חזי ברזני

ומי מטעם מועצת העיר3 קודם כל, נציג הרבנות הראשית 

שלח הרב אברהם שלוש, מר אורן סיטבון3 נציג סיעת מעוף 

נפתלי שאול3 הרב ששון טרבלסי ומר  -מטעם מועצת העיר 

מר  -נציג סיעת מעוף מטעם השר מומלץ ע"י מועצת העיר 

ועצת דוד גבריאלי3 נציג סיעת כפר סבא בתנופה מטעם מ

מר ליאור מנחם3 נציגת סיעת מרצ מטעם מועצת  -העיר 

נציגת סיעת מרצ מטעם השר, מומלצת גילה ווגל3  -העיר 

גלית אורן מורן3 נציג סיעת ש"ס מטעם  -ע"י מועצת העיר 

נציג סיעת מר שלמה ביטום3  -השר מומלץ ע"י מועצת העיר 

מר הרצל  -מומלץ ע"י מועצת העיר תפו"ח מטעם השר 

 לאי3 אזו

 אפשר לאשר פה אחד? תודה3  :צביקה צרפתי
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 את הרכב המועצה הדתית כדלקמן: מאשרים :/1 מס' החלטה

 סבא-כפר אורן סיטבון, נציג הרבנות הראשיתמר 

 ומר נפתלי שאול, נציגי המועצה מטעם סיעת מעוףהרב ששון טרבלסקי 

 ירנציג סיעת מעוף מטעם השר מומלץ ע"י מועצת העמר דוד גבריאלי, 

 נציג סיעת כפר סבא בתנופה מטעם מועצת העירמר ליאור מנחם, 

 מועצת העירנציגת סיעת מרצ מטעם גב' גילה ווגל, 

   נציגת סיעת מרצ מטעם השר, מומלצת ע"י מועצת העירגב' גלית אורן מורן, 

 נציג סיעת ש"ס מטעם השר מומלץ ע"י מועצת העירמר שלמה ביטום, 

  עת תפו"ח מטעם השר, מומלץ ע"י מועצת העירמר הרצל אזולאי, נציג סי
 

 .//12דיון בדוח מפורט משרד הפנים לשנת  .1

 

משרד הפנים3 יש  0.11הסעיף הבא לגבי דו"ח ביקורת  :צביקה צרפתי

  איזשהן הערות? שאלות?

ברשותכם, אני חושב שזו הזדמנות טובה להזכיר שבמאזנים  :לוי אהוד יובל

נקודות שהן מאוד כואבות לכל הובביקורת תמיד עולות לנו 

תושב3 למשל, מימון של כפר סבא לתלמידי אלפי מנשה3 

למרות שבעבר היה מדובר בחוב של מיליוני שקלים שהגיע 

שהגיע לפשרה, שהגיע לחצי מהסכום אני מניח,  למשפט,

  שחלקו נגבה, חלקו לא נגבה3 

עדיין אנחנו נתקלים שיש פה עדיין מיליוני שקלים של  

י כפר סבא, כספי המיסים מממנים את תלמידי תושב

ויישוב כמו אלפי מנשה לא פושט רגל, היישובים השכנים3 

בטח לא כוכב יאיר שהיה בעבר גם ברשימה הזאת, אבל 

3 0.10-מיליון ב .0397אנחנו מדברים פה על זכאויות של 

 3נחנו מדברים פה על שטרות חובא
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מבוצעים דברים אנחנו מגיעים למצב שבו בגני ילדים לא  

עם הורים,  אלמנטאריים3 אנחנו קוראים, אנחנו מדברים

דיזנטריה3 אנחנו שומעים תלונות על בעיה של חיטוי3 סגרנו 

גן ילדים בשנה שעברה בגלל שהיו שם תולעים בחול, 

 ים היו חודש שלם עם אנטיביוטיקה3 והילד

אז עם כל הכבוד, עיריית כפר סבא הפילנתרופית הגדולה  

לפי מנשה או של כוכב יאיר, יכולה קצת לחזק את של א

 הגבייה שלה ופחות להזניח את הילדים של עצמה3 

יש לי בקשה3 אנחנו העלינו שאילתא על נושא התברואה  

 ונדחינו מכיוון שהיא הגיעה באיחור של שעה, 

 לא, סליחה,  :צביקה צרפתי

 לא סולח לך, אני בזכות דיבור3  :לוי אהוד יובל

, :רפתיצביקה צ  אל תסלח לי

 אבל אני בזכות דיבור3 :לוי אהוד יובל

, לא קשור 0.11אנחנו עכשיו במסגרת דיון דו"ח ביקורת  :צביקה צרפתי

להצעה לסדר ששלחת באיחור3 לא קשור בכלל3 יש לך עוד 

 הערות לגבי הדו"ח?

 כן3  :לוי אהוד יובל

לא ערכת3 אז ביקשו ממך דרך אגב לערוך דיון על הדו"ח,  :צביקה צרפתי

 בוא, הבאנו את זה למועצה, צריך לדון, ונתקדם3

 מה הבאת למועצה? :לוי אהוד יובל

3 מה שאנחנו דנים עכשיו3 יש לך עוד 0.11דו"ח3 דו"ח   :צביקה צרפתי

 הערות? יש לך עוד איזשהן שאלות?

לנקודה שהעירייה הזאת עפ"י  אדוני היקר, אני חוזר איתך :לוי אהוד יובל

ה זכאית לקבל מיליוני שקלים, בשעה שהיא הדו"ח הז

  פעולות אלמנטאריות בגני ילדים,מזניחה 
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אתה לא מעודכן, אתה לא מעודכן3 יש כבר פשרה מזמן עם  :צביקה צרפתי

אלפי מנשה ועם כוכב יאיר3 אתה כנראה נמצא עוד 

 בקדנציה הקודמת3

 והכסף עדיין לא נגבה3 :לוי אהוד יובל

 3 זה שנתיים אחורה0.113ל על דו"ח אתה מסתכ :צביקה צרפתי

ואני מסתכל נכון להיום3 וכמה גבית מאלפי מנשה? כמה הם  :לוי אהוד יובל

 עדיין, תספר למועצה3

 אין3 תודה3 תודה רבה3  יש התייחסויות נוספות? :צביקה צרפתי

 

 .12/1אישור תמיכות לעמותות לשנת  .3

 

3 אפשר לאשר? 0.11 ותאישור תמיכות לעמות -סעיף הבא  :צביקה צרפתי

אפשר פה יש הערות? אמיר קולמן לא משתתף בהצבעה3 

 אחד? תודה רבה, פה אחד3

 1112/1/1פרוטוקול ועדת תמיכות מישיבתה ביום  מאשרים :11 מס' החלטה

  המצ"ב.
  

 .אישור פרוטוקול ועדת שמות .2/

 

 הערות לפרוטוקול? אפשר לאשרפרוטוקול ועדת שמות, יש  :צביקה צרפתי

 פה אחד? תודה3

מיום  1/1/החלטות פרוטוקול ועדת שמות מס1  מאשרים :11 מס' החלטה

  המצ"ב. 1112/1/1
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 עבודה נוספת.אישור  .//

 

מצורפות בתיקים יש שתי בקשות  -אישור עבודה נוספת  :צביקה צרפתי

 תודה3  שלכם, אפשר לאשר?

  עירייה.מחליטים לאשר עבודה נוספת לשתי עובדות  :11 מס' החלטה
 

 הישיבה נעולה3 :צביקה צרפתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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 21/30/21ריכוז החלטות מועצה מיום 
 

 211211/1החלטות ועדת כספים מישיבתה ביום  מאשרים :17 מס' החלטה

  המצ"ב.
 

 רכים כדלהלן:את הרכב ועדת בטיחות בד מאשרים :11 מס' החלטה

סגור הנדין, -צביקה צרפתי, עילאי הר –ר הוועדה, חברים עמירם מילר, יו"

  מתי פז, ענת קלומל )מ"מ אלי כהן(.
 

 את נציגי הרשות באיגוד ערים ליתושים כדלקמן: מאשרים :13 מס' החלטה

  סגור הנדין ורעיה סבירסקי.-צביקה צרפתי, עילאי הר
 

רח'  3311חלקה  6112נכס בגוש מכירת מאשרים  :12 מס' החלטה

סבא )מועדון קשישים סירקין לשעבר( בסך -כפר 13טשרניחובסקי 

 ₪. 1/1,222,/של 
 

 את הרכב המועצה הדתית כדלקמן: מאשרים :/1 מס' החלטה

 סבא-מר אורן סיטבון, נציג הרבנות הראשית כפר

 הרב ששון טרבלסקי ומר נפתלי שאול, נציגי המועצה מטעם סיעת מעוף

 נציג סיעת מעוף מטעם השר מומלץ ע"י מועצת העירר דוד גבריאלי, מ

 נציג סיעת כפר סבא בתנופה מטעם מועצת העירמר ליאור מנחם, 

 נציגת סיעת מרצ מטעם מועצת העירגב' גילה ווגל, 

   נציגת סיעת מרצ מטעם השר, מומלצת ע"י מועצת העירגב' גלית אורן מורן, 

 ש"ס מטעם השר מומלץ ע"י מועצת העירנציג סיעת מר שלמה ביטום, 

  מר הרצל אזולאי, נציג סיעת תפו"ח מטעם השר, מומלץ ע"י מועצת העיר
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 1112/1/1פרוטוקול ועדת תמיכות מישיבתה ביום  מאשרים :11 מס' החלטה

  המצ"ב.
  

מיום  1/1/החלטות פרוטוקול ועדת שמות מס1  מאשרים :11 מס' החלטה

  המצ"ב. 1112/1/1
 

  מחליטים לאשר עבודה נוספת לשתי עובדות עירייה. :11 מס' ההחלט
 

 


