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אני פותח את הישיבה, ישיבת המועצה מן המניין, לחודש  :צביקה צרפתי

, סעיף ראשון, דיווח של ראש העיר על מה שהיה 7311מאי 

 בשליחות, בבקשה ראש העיר. 

ערב טוב לכולם, אני מאד שמח להיות פה ונרגש אפילו על  יהודה בן חמו:

עיף הראשון להעלות את ההתרשמות הביקור, וביקשנו בס

שלנו מהסיור שקיימנו בועידה של האיחוד האירופי, 

שקיימנו בשקירה במרוקו. נמצא משמאלי ארן שהוא עובד 

היחידה האזורית לאיכות הסביבה, והוא היה איתי יחד 

 לאלה דנוןבמרוקו. אני רוצה לפתוח בדברי תודה והערכה, 

ובעירייה, ובהחלט פרנקל, שהיא מנהלת הקיימות בעיר 

שניהם גם יחד תפסו יוזמה, ומילאו את הקול קורא של 

האיחוד האירופי. וזכינו בזכות היוזמה הזו ובזכות גם 

העשייה שנעשית כאן בעיר, לקבל גם הכרה באיחוד 

אלף יורו. בהחלט  133האירופי, וגם איזה צ'ק נחמד של 

מביא אותנו להשקעה בתחום ההתייעלות האנרגטית, 

תבר שחלק מהדברים שאנחנו עושים פה, לפחות חלק ומס

נכבד מהדברים שאנחנו עושים פה, מאד מאד מוערך על ידי 

ארגונים ירוקים בעולם, והם החליטו להזמין אותנו. אותנו 

יגיעו מכפר סבא.  זה אומר רן ואחמד ואותי, ביקשו ששניים 

חלק מהתנאים להצטרפות לפרויקטים שכאלה, זה גם 

פים במגזר הערבי. אנחנו מבינים את זה מיזמים משות

בצורה כזו שהם רוצים גם לעודד את הדו קיום כאן, אבל 

גם להשקיע בשכבות ואוכלוסיות נחשלות. אני ראיתי את 

זה בשליחות כפולה ומכופלת בגלל הסיבה הזו. ורשויות 

נוספות שהצטרפו אלינו, אנחנו צירפנו את טירה הסמוכה 
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פרויקט משותף. ורשויות נוספות לנו. ביחד אנחנו עושים 

מהארץ היו: ראש העין, שמועמדים להצטרף לפרויקט 

שכזה. אילת שהם בסטטוס פחות או יותר כמו שלנו, ואילת 

  -והערבה, והיו גם משפרעם ועוד איזה ישוב ערבי מהצפון

 מעליא.  :ארן בן און

ו?  יהודה בן חמו:  מעליא, 

 רמלה.  :ארן בן און

רמלה גם. מרמלה גם כן מועמדים להצטרף. אני פה פתחתי ו יהודה בן חמו:

יגע בהתייחסות המקצועית על  בפתיח קצר מאד. ארן 

הפרויקט עצמו. הכנו כמה שקפים, לאחר מכן אני אגיד גם 

את התובנות שלי ושל ארן שישבנו ביחד והכנו, אבל אני 

בהחלט רוצה לומר עוד דברי תודה לראובן בנאי, שגם כן 

ו שיגיע לכאן, מנהל מחלקת החשמל, שדי ביקשתי אות

מוכר ומוערך,  לא ידעתי אפילו, אנחנו יודעים להעריך 

אותו, אבל לא ידעתי שהוא מוערך גם מחוץ לגבולות העיר 

כפר סבא. מסתבר שמה שהוא עושה פה בעיר מוערך באופן 

משמעותי על ידי גורמים מקצועיים מאד במשרד האנרגיה 

ונים ירוקים. מרבית הרשויות למשל, או בכל מיני ארג

  , שיוצאים למכרזים בתחום החשמל, הם לוקחים אדם פרטי

כנגד חשבונית, מה שנקרא "מאבדים את מקור המידע". 

יודע לעשות את זה לבד, גם חוסך כספים, גם  אצלנו ראובן 

שומר על המידע, ולמעשה גם בקול קורא הזה, יחד עם אלה 

ר שנתן את האינפוט שלו, וארן, הוא היה הצד המקצועי יות

ואני בהחלט רוצה לומר לך, ראובן, תודה רבה על ההשקעה 

והתרומה, אבל זה יכול לבוא באמת בנשימה אחת בתודה 

לכל מי שעוסק בתחומי הקיימות, והתחומים של איכות 
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הסביבה. מכיוון שכולם עובדים כקבוצה אחת, אבל שימת 

ם, היתה הדגש על המשלחת הזו הפעם, על הנסיעה הפע

אנרגטית. אז אני אעביר את זכות הדיבור לארן, ולאחר 

  -מכן

ברשותך אולי אני אגיד כמה מילים לפני שארן ואלה יציגו  הנדין:-עילאי הרסגור

את התכנית. מדובר בתמצית של התמצית בישום הרוח של 

כפר סבא. גם כעיר ירוקה, ומקיימת, וגם עיר שפתוחה 

פעולה בינלאומיים, וגם שיתופי לשיתופי פעולה, גם שיתופי 

פעולה עם שכנינו ברשויות הערביות, רשויות אחרות 

שנמצאות סביבנו. הריכוז של כל כך הרבה אלמנטים 

בתכנית אחת הוא יוצא דופן. הוא יביא אותנו גם לחיסכון 

כלכלי, ואנרגיה. גם להגברת שיתוף הפעולה, ואחרי זה גם 

וערבים. וגם אני  יהיו פרויקטים של המשך בין יהודים

מאמין לשינוי בשלבים הבאים של הרגלים של תושבי כפר 

סבא. כלומר גם בבתים הפרטיים, שאנשים לאט לאט, 

באמצעות התלמידים שעברו את כל החוויה הזאת, לאט 

לאט יתחילו לחסוך בחשמל או באנרגיות אחרות. גם משקי 

. אני רוצה מאד להודו .. ת הבית, וכך אנחנו נתקדם לעבר 

גם לארן, גם לאלה, גם לראובן ולכל הגורמים המקצועיים. 

 ליהודה כמובן על כל התמיכה.

תודה. תודה רבה. בבקשה ארן. ארן הוא עובד היחידה  יהודה בן חמו:

האזורית לאיכות הסביבה, בנושא של התייעלות אנרגטית. 

 במקרה הזה פה הוא עובד שלנו.  

בנושא של ניהול אנרגיה חכם.  הפרויקט שלנו עוסק בעצם :ארן בן און

זה הכותרת שלו, מתמודדים עם אתגר משותף, ניהול 

אנרגיה חכם בכפר סבא וברשויות המשולש הדרומי. רשויות 
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המשולש הדרומי, אני רק אגיד במילה, כולל את טירה, 

ג'לג'וליה, קלאנסווה, כפר קאסם וכפר בארה. הם ביחד 

סבא. ויש להם אלף תושבים. זה פחות מכפר  03באזור ה

איגוד ערים לאיכות סביבה שהוא הגוף השותף שלנו 

בפרויקט. מטרת העל של הפרויקט היא לחזק את היכולת 

של הרשויות, להטמיע פתרונות טכנולוגיים והתנהגותיים 

להתייעלות אנרגטית. וכמובן לעודד את נושא שיתוף 

הפעולה, שאני אגיד ככה במילה, הגרעין של הפרויקט, הלב 

ו, עוסק בהתקנה של מערכות לניהול אנרגיה חכם, של

מערכות שבעצם נותנות לך מידע אונליין בזמן אמת על 

צריכת החשמל, בכל אחד מהאגפים או חדרים במבנה. אחת 

יודעים,  הבעיות עם צריכת חשמל, כמו שאתם בודאי 

שחשמל זה משהו שאנחנו לא רואים ולא מרגישים, חוץ 

דבק של החשבון הדו חודשי הוא מבחשבון הדו חודשי. והפי

מעט מידי ומאוחר מידי בשביל לתת לנו אינדיקציה איפה 

אפשר לחסוך. היום הרבה מאד חברות במגזר הפרטי 

הולכות לכיוון של ניהול אנרגיה חכם. רשתות של חנויות, 

יודעות מה  תחנות דלק, מפעלים מרשתות כל חנות וחנות, 

יודעות  להגיד בזמן אמת צריכת החשמל בזמן אמת וגם 

איפה שיש חריגה, לקבל על זה התראה ולשלוח את הבן 

אדם המתאים לטפל בבעיה. זה גם עוזר לחסוך, זה גם עוזר 

 לעלות על תקלות. 

מכשירי חשמל שעובדים בצורה לא תקינה ואתה לא יודע 

מזה עד שהם לא מפסיקים לעבוד לחלוטין. אז זה הלב של 

ו 73ם ב הפרויקט, זה הולך להיות מיוש מבני  73 -בתי ספר 

ציבור. חצי מהם בכפר סבא וחצי ברשויות המשולש 
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הדרומי. יהיה תהליך כמובן די משמעותי של הכשרה, גם 

בבתי ספר, גם בקרב עובדי העירייה. תהיה תחרות בין בתי 

הספר. בתי הספר המובילים יזכו לתקציב נאה של 

יהיו  פרויקטים חלוציים בתחום ההתייעלות האנרגטית.

אלף משקי בית שאליהם אנחנו ננסה להגיע, ואנחנו נציע 

להם תוכנה חינמית לחיסכון בחשמל באינטרנט. כמובן 

יהיה מהלך מול הדרגים המקצועיים ברשויות, ואחרי זה 

 יציאה והפצה. 

חשוב להגיד, האיחוד האירופאי משקיע בפרויקט שלנו 

אלא  ומשקיע בפרויקט של אילת, לא כפרויקט חד פעמי,

כפרויקט שיש לו פוטנציאל שכפול בשאר הרשויות בישראל. 

 זה היה קריטריון מאד משמעותי בקבלת הבקשה. 

אמרת שרק בבית ספר יהיה ניהול אנרגיה. זה יהיה ממש  :ענת קלומל

בית ירוק? על פי כל הסטנדרטים של בית ירוק? כמו שנבנה 

 למשל בבית ספר לגיאוגרפיה בעיריית תל אביב, ברמת

 אביב? 

 לא.  :ארן בן און

בניינים ירוקים על פי  130כי אני יודעת שבארץ יש רק  :ענת קלומל

 הסטנדרט ממש. 

נכון. לצערי אין לנו תקציב לטיפול בתשתיות, זה בעצם רק  :ארן בן און

נושא של חשמל. רק ניתור ובקרה, שזה אחד הקריטריונים 

בה מאד לבנייה ירוקה, ובנייה ירוקה יכולה לכלול הר

 סעיפים אחרים. 

כמה מילים על המשלחת למרוקו. זה היה משלחת של ראשי 

ערים. הקול קורא הזה בעצם מוצע לכל המדינות השכנות 

של האיחוד מדרום. לאיחוד יש זרוע שמעודדת שיתופי 
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פעולה עם המדינות השכנות. אנחנו בסקשן הדרומי, בחברה 

צרים, ירדן, טובה מה שנקרא: מרוקו, אלג'יר, תוניס, מ

לבנון, הרשות הפלשתינית וישראל. היו נציגים מכל 

המדינות האלה, גם מהשלטון המרכזי, משרדי האנרגיה, 

וגם כל הערים האחרות שזכו בפרויקט. בפרויקט שלנו, 

רשויות הגישו  117חשוב להגיד, היתה תחרות מאד גדולה, 

 זכו.  17מועמדות. רק 

 מהאזור. יהודה בן חמו:

רשויות בתכנית מקבילה. וכמובן  71מכל האזור. ועוד  :וןארן בן א

נציגים של האיחוד האירופאי. המטרה היתה קודם כל 

להבטיח את המחוייבות של ראשי הערים לפרויקט, לחבר 

בין כל המשתתפים, ולסייע לרשויות להתחיל ביישום 

מוצלח של הפרויקט. יהיו עוד מפגשים רק לדרג המקצועי 

 ן היינו, בחוף האטלנטי.  בהמשך הערב. כא

גונן  את העיר הזאת אנחנו לא מכירים.  :אושרת גני 

 באיזה עיר זה היה?  :ענת קלומל

 שקיראת.  יהודה בן חמו:

 באיזו עיר זה היה.  :ענת קלומל

 בשקיראת.  יהודה בן חמו:

 אמצע בין רבט לקזבלנקה.  :ארן בן און

 אה.  :עמירם מילר

אנשים. רובם  11שלחת הישראלית, סך הכל אלה נציגי המ :ארן בן און

 ראשי ערים, ממלאי מקום, ומנהלי פרויקט פה ובאילת. 

אני רוצה לומר לחברי המועצה, אני חושב שאחד הדברים  יהודה בן חמו:

שיכולים לקרוא, קודם כל הועידה הזו שהוזמנו, על חשבון 

האיחוד האירופי, גם הטיסות, גם האירוח, גם בסופו של 
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בסופו של תהליך מקבלים את התמיכה הכספית הזו, יום, 

אני רואה בעין מאד מאד חיובית את שיתופי הפעולה בין 

הישובים הלא יהודיים לבין היהודיים. אני חושב שיש פה 

ערכים מאד מאד משמעותיים שאנחנו בסופו של יום רואים. 

אבל מפגשים שכאלה, אני חושב שכשאתה נמצא שמה, לא 

אתה נמצא, אלא הרבה מאד גם מחוץ רק אתה יודע ש

לגבולות המדינה יודעים על זה. יתרונות עצומים, מסתבר 

שהרבה מאד מדינות עוקבות אחרי הפעילויות, גם של ערים 

מכל מיני מדינות, לא רק באזור. מכירים חלק מהפעילות 

שלנו, מוקירים חלק מהפעילות שלנו, ואחד הדברים שאני 

כאלה, זה הלמידה ההדדית. ואם יכול לומר לכם בועידות ש

אנחנו מדברים על למידה הדדית, אז לפחות בשיחות שהיו 

לנו בין חברי המשלחת, אחת התובנות שלנו שאנחנו יכולים 

לצעוד לקראתם, זה שאנחנו צריכים ללכת לקראת עיר 

חכמה. עיר חכמה במובן של טכנולוגיה מתקדמת, שיודעת 

יסכון של כסף, וגם לתת לנו מענים על צרכים, גם של ח

התייעלות וניהול, וגם התייעלות, אם אנחנו עיר ירוקה 

ומקיימת, נדע בדיוק איך לתמרן את עצמנו. וניתן דוגמא 

אחת קטנה שנבדקת, יש את המכשור הזה, כבר קיים, אני 

מאד מאד התלהבתי מהדוגמא הזו, אבל זו דוגמא אחת 

 מיני רבות. 

אד מאד מתקדמת, ישנה איזושהי מערכת טכנולוגית מ

יפ, צ'יפ אחד מחברים לפח האשפה בבניין  שמחברים את הצ'

המגורים, אותו צ'יפ משדר למטה, למשרד, למשאית של 

חברת האשפה, והיא משדרת את כמות האשפה שנמצאת 

בפח. זאת אומרת, גם אם אנחנו מפנים יומיים בשבוע 
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אשפה, במקרה שנרכיב את המערכת הזו, יכול להיות שיהיו 

קומות שנצטרך שלוש פעמים בשבוע, ויהיו מקרים מ

שהמשאית תעבור בניין כן בניין לא, כי שמה עדיין לא מלא 

ואפשר לדלג על כך. ישנם מכשורים מאד מאד מתקדמים, 

שככל שניחשף אליהם יותר, אנחנו נמצא את עצמנו 

מקבלים חיסכון מאד מאד משמעותי בניהול, גם כספי, גם 

 כלל, בהכל הכל הכל. בכוח אדם, ובזמן, ב

אני רוצה, לומר שהועידה הזו בהחלט מביאה אותנו למצב, 

שאנחנו נחשפים, לא רק זו, אלא ועידות בכלל, יש 

בברצלונה בנובמבר כנס של ערים חכמות. אני כבר אומר 

שאחד הגורמים המקצועיים שלנו מהעירייה יצטרך להיות 

שתלבים, שמה, על מנת ללקט וללמוד ולשמוע איך אנחנו מ

 כעירייה, בתחום הזה. 

אחד הדברים שלמשל, עוד לפני שנסענו לשם, אני חושב 

שצריך להיות בעירייה, לא צריך להוסיף תקנים, אבל 

מישהו מבין העירייה, שדי מוכשר לעשות את זה, למשל 

לעקוב אחרי קורות כורים בעולם. יש כסף גדול שמסתובב 

ירופאים, אם זה בעולם, אם זה מהאמריקאים, אם זה מהא

מארגונים כאלה ואחרים בעולם שמיינדדים לתחומים 

מסויימים: ילדים ונוער,  נושא של קיימות, נושא של 

ספורט, נושא של דו קיום, נושאים רבים ומגוונים. אפשר 

פשוט באמצעות מילוי נכון, כמו שהחברה האלה שציינתי 

נאמר בפתיח דבריי, עשו במילוי נכון של הקול קורא, כפי ש

פה, הרבה מילאו. חלק מהם בכלל לא עמדו בקריטריונים, 

אבל חלק גם לא ידעו להתייחס עם ההתמודדות של מילוי 

הטפסים, איך מבינים את הראש האירופאי, או בכלל. אני 
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חושב שהפונקצייה הזו בעירייה צריכה כן להיות, ואנחנו 

כבר קיימנו ישיבת עבודה הבקר עם המנכ"לים, 

, בנושא הזה, על מנת שנוכל למנף את שתי והסמנכ"לים

הפלטפורמות האלה. בשתי הפלטפורמות האלה אנחנו 

יכולים לקבל הרבה מאד, חלק מהדברים כבר קיימים, 

ואנחנו יכולים בקלות כבר להימצא בהם. חלק מהדברים 

רק מתוכננים. אנחנו יכולים להיות בין הראשונים שמהווים 

ון כביר, גם מצד הארגון את הפיילוטים למיניהם. יש רצ

וגם מצד ארגונים אחרים שירצו שנהיה שותפים, ובמיוחד 

כעיר שמובילה בארץ בתחום הירוק והקיימות, אני חושב 

נוכל  שהשמיים יהיו במקרה הזה הרצפה, לא התקרה. פה 

 רק לפרוח כמה שיותר. 

קצת מההתרשמות של המשלחת, זו המשלחת הישראלית, 

הממשלה, אדי בית הזבדי, הוא שני נציגים של משרדי 

מהמשרד לאנרגיה, שמה שמעתי את הקומפלימנטים על 

ראובן, וזה האיש. ועוד הנציגה משמאל, טל, שהיא מהמרכז 

לשלטון המקומי. פה אנחנו רואים גם את רן, אבל מימינו 

את מאמון עבדל חיים מטירה, זה ממעליא, ואדי, מי לידי 

 שם? 

.  הנדין:-עילאי הרסגור  אלי

אלי מאלעד, ממלא מקום ראש העיר אילת, אסף הוא  יהודה בן חמו:

המנהל ליחידה האזורית של אילת והערבה. מנהל הלישכה 

של שפרעם, טל, ומוטי לוי ממלא מקום ראש עיריית רמלה. 

הועידה התקיימה בשלוש שפות, אנגלית, ערבית וצרפתית. 

כסף  היה ארגון יוצא מגדר הרגיל, דומה שבאו עם שקים של

 והיו חייבים לנצל אותם. 
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מצד שמאל פגשתי שם נציגת פרלמנט מאד בכירה שהיא 

מהעיר שנולדתי בה, העיר רוז'דה. היה מפגש מאד מאד 

מרגש וגם החלפנו רשמים, שנה הבאה אני מתכנן לנסוע עם 

המשפחה, על מנת לעשות טיול שוב פעם שורשים, אבל היא 

, והתקיים איזשהו מאד פריקית לנושא של ירוק וקיימות

 דיאלוג מאד מאד מעניין, מאד מאד נחמד. 

מצד ימין אנחנו רואים גם את מאמון עבדול חי, אבל גם 

את ראש המשלחת של האיחוד האירופי, היא היתה 

הקודקוד במשלחת הזו. מימינה אדוארד, שבא לכאן והזמין 

אותנו. הוא היה רפרנט של האזור שלנו להתייעלות 

 האנרגטית. 

עתי בתובנה הראשונה, גם בתובנה השנייה אפילו, בהחלט נג

אם הייתי פעם בתפיסה שהנסיעות האלה לא בהכרח 

מקדמות, אני חושב שאם אתה לא נמצא שם, אתה לא 

קיים. במיוחד כשאתה ממומן על ידי כספים של אחרים, אז 

אתה יכול להיות בהחלט לארג' בעניין הזה. אבל אלה 

ישבנו וגיבשנו לנו מהנסיעה  התובנות שפחות או יותר

ומטרום הנסיעה וגם מאחרי הנסיעה. אני חושב שגם אלה 

תובנות שגם משיחות שהיו לנו עם המשלחת הישראלית, גם 

הם, אנחנו בקרוב מאד נידרש להתייחס לכל נושא הפחתת 

יולי יש כנס בעמאן?   גזי החממה. במהלך 

 ביוני או יולי, כן.   הנדין:-עילאי הרסגור

או ביוני או ביולי. האירופאים מתייחסים לנושא של פגיעה  דה בן חמו:יהו

בכדור הארץ, פחות או יותר כמו שהאמריקאים מתייחסים 

לביטחון העולם. הם מתייחסים לביטחון האקלים, הם 

מתייחסים לביטחון איכות הסביבה, ומשקיעים הרבה מאד 
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כספים. רק בהתייעלות האנרגטית, באותן מדינות, יש 

מיליון יורו. זה פחות או יותר  13 -ל 9קציב של בין ת

התקציב שמתחלק לשנה הקרובה, אז תבינו איזה 

 משמעויות של פעילויות הם הולכים לעשות. הלאה. 

יהודה, איזה שיתוף פעולה קיים עם הרשויות הערביות? כי  :מתי פז

 כתוב שם למטה, מה קיים בפועל בכפר סבא? 

בדיוק אמר, מה שאנחנו מנסים לעשות זה את מה שארן  יהודה בן חמו:

אותם מערכות שניצור כאן בבתי הספר, ניצור אותן במגזר 

הערבי, באותם ישובים, האיחוד האירופי מתנה, אם אתה 

רוצה להיכנס למיזם של האיחוד, אתה צריך להיכנס עם בני 

מיעוטים, במקרה שלנו, ובמדינות אחרות בטח בין דתות, 

זה התנאי הראשון להיכנס אליהן. אין לנו  בין לא יודע מה.

ולא צריכה להיות שום בעיה עם הנושא הזה. בכסף של 

האירופאים אנחנו עושים, מה שנעשה פה, נעשה גם במגזר 

 הערבי. התייעלות אנרגטית. 

 זאת אומרת כפר סבא היא מעין מנטור לרשויות הערביות.  :מתי פז

מלווה. לאחר השלושה ימים של נשמע קצת אה, זה, אבל  יהודה בן חמו:

הועידה המשכנו ארבעה חברים, כל אחד המשיך לדרכו. 

חלק מהחברים נסעו לאירופה. אנחנו, ארן, אלי, אסף ואני, 

השניים מאילת ואנחנו, החלטנו להמשיך להתחקות קצת 

אחרי השורשים. נסענו וביקרנו בכמה וכמה מקומות. יצאנו 

, קזבלנקה סיימנו. משקיראת, עברנו דרך קזבלנקה, לא

עברנו דרך עיר בשם סאפי, בשם אסווירה. פה אנחנו 

נמצאים בבית הכנסת של הרב חיים פינטו, אחד הרבנים 

היותר ידועים ומקובלים על בני העדה המרוקאית. בית 

הכנסת מתוחזק על ידי אישה מוסלמית. מסתבר שהאבא 
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שלה תחזק את בית הכנסת ואת בית העלמין. כשהוא הלך 

ולמו הוא העביר לה בירושה. זה פשוט משפחות שגם לע

מתפרנסות מזה, אבל מאד מאמינות גם בכוחות של אותם 

רבנים יהודיים וכו' וכו'. פה אפשרו לנו גם להצטלם עם 

הספר תורה, ובתוך בית הכנסת. זה אזור שנקרא "אזור 

המלאח", אנחנו במלאח במרוקו, זה האזור העתיק של 

 היהודים. 

.  :מתי פז  זה הגטו היהודי

הגטו היהודי, נכון. ופשוט כיהודי, בטח ובטח כאדם שנולד  יהודה בן חמו:

במרוקו, המפגשים האלה מאד מאד ריגשו, מאד. ולפגוש 

חלק מהאנשים שמספרים על המעורבות של הקהילה 

היהודית שהיתה בת עשרות אלפי אנשים, היום אולי אולי 

, אולי 4333, 1333 -בכל מרוקו, בכתובים כתוב שיש כ

איש. אבל בהחלט מסורת מפוארת  13,333 -במקסימום כ

 מאד של יהדות שהטביעה שמה חותם. הלאה. 

אנחנו רואים פה את הרי האטלס  טיילנו גם בהרי האטלס. 

המושלגים, השלג שמפברואר מרץ עדיין נמצא שם. היה 

טיול פשוט מטרף, עלינו גם ברגל איזה שני קילומטר עד 

להרגיש שהאוויר עולה, רמי יכול היה להמשיך  שהתחלנו

עוד, אבל הרגשנו קצת את הצפיפות של האוויר, אבל 

 בהחלט מקומות מומלצים לטייל בהם. הלאה. 

אי אפשר להגיע למרוקו מבלי להיכנס לשווקים, ואם  

אנחנו רואים את הריחות, את הצבעים,  בשווקים אז מרקש.

ה. התגוררנו במבנה את הטעמים, פשוט חוויה בלתי רגיל

שנקרא "ריאד". יש אלפי "ריאדים" במרוקו. זה דירות 

חדרים, שמשכירים אותם לתיירים  0-13גדולות יחסית, בין 



 11.1.11 11 מועצה מן המניין   

וס - נ בו  : ע"י ן:  הופק  בע"מ, טלפו ם  31פרוטוקולי -1151715 - 
 

ג'יפ עם נהג  או למטיילים, גם מקומיים, ופשוט שכרנו 

מקומי, שדובר אנגלית, וכמובן ערבית, ויצאנו לטייל איתו. 

נו רואים את מצד שמאל, שתי התמונות השמאליות, אנח

דוכני התבלינים. זה תבלינים מה שאתם רואים, אתה 

לוקח, נותן, ומהר מאד מיישר את זה, כאילו זה פלסטלינה. 

 ממש יפה. מצד שמאל זה הריבנדר של מרקש. הלאה. 

זה תמונה עם מאמון עבדל חי, אני חושב שאם סיכמנו את  

התמונה איתו, אני חושב שהוא אדם מדהים ושאפשר לשתף 

איתו פעולה בצורה בלתי רגילה, אדם מאד מאד מכיל, 

אנחנו מקיימים מספר  ומאד מאד רוצה שיתופי פעולה.

דברים, פרויקטים של מציירים שלום עם ילדים מטירה 

וילדים מכפר סבא באמצעות ארגון "ליונס". אנחנו 

מקיימים מפגשים בין חטיבות ביניים, מקיימים. אבל הוא 

ה יותר נגיש גם. ואני מאמין שלא רק הרבה יותר פתוח, הרב

המפעל הזה, אלא בכלל, הקשרים האישיים גם יתרמו 

לקידום קשרים חברתיים וכלכליים בינינו לבין, יימשכו 

הקשרים האלה, השמש לא תזרח בתקופה הזו, אבל, לא 

 מתחילה לזרוח בתקופה הזו. 

זהו, תודה רבה לארן, תודה רבה לאלה המקסימה ולראובן, 

בן לכל הצוות הניהולי, לאושרת ולכל החבר'ה וכמו

שמובילים את האירוע הזה. החלטנו הפעם לפתוח בנושא, 

לא בשאילתא, ולא בהצעות, מי שרוצה לשאול שאילתא על 

 מרוקו.

אני חושב שכדאי לעבד את הדברים האלה לסוף ולא  :מתי פז

 להתחלה. קודם כל השאילתות, ההצעות לסדר היום. 

 זהו?  יהודה בן חמו:
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 שאילתה: . 2

 תלושי מזון למשפחות בחג. 

 

, שאילתא, אקריא את 1חברים, עוברים לסדר יום, סעיף  :צביקה צרפתי

התשובה. מחלקים לכם את התשובה. היא לא תשובה קשה 

, חלוקת תלושים וסיוע אחר 1לשאלה ללמידה. התשובה 

נעשית על ידי עמותות רלוונטיות, אנשים  לקראת חג הפסח

משפחות קיבלו סיוע  1733יים, ולא על ידי העירייה. פרט

 לקראת החג במעורבות אגף הרווחה.  

, הקריטריונים לסיוע למשפחות שבקשר עם הרווחה, 7 

שמצבן הכלכלי קשה, ועל פי בדיקת זכאות של משרד 

, משפחות 4, התשובה היא קצרה, היא כן. 1הרווחה. 

וכדי להעביר מקבלות מאיתנו מידע על כך שהן ברשימה, 

את שמן הן מתבקשות להגיש לנו את האישורים לביצוע 

בדיקת הזכאות. משפחה שאינה עוברת בדיקת זכאות 

מקבלת על כך מידע, ומשפחות שנכנסו לרשימה מקבלות 

, חלוקת התלושים או הסל נעשית על ידי 1הודעה על כך. 

עמותות רלוונטיות, ארגון קמחא דפסחא, מתנדבים שונים, 

בדי האגף, כשמדובר על סיוע שמגיע ישירות מתורמים או עו

, כל עמותות המזון 0פרטיים המביאים את התרומה לאגף. 

הפועלות בשיתוף עם הרווחה כל השנה, וארגון קמחא 

 . 41,533, כן, 5דפסא. סעיף 

,  :ענת קלומל אז יש לי שאלה. קודם כל אני הייתי מצפה שכן תכתבו לי

והל, כי זה שיש נוהל, זה נחמד תוסיפו עוד העתק, מהו הנ

אבל גם מעניין לדעת מהו הנוהל, ואיך הוא כתוב הנוהל 
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  -משפחות 1733הזה, כי אם מדובר ב

על הנוהל חתום נחום איצקוביץ המנהל הכללי בעבר של  :צביקה צרפתי

 המשרד באגף הרווחה. 

גונן  בבקשה זה הנוהל של משרד הרווחה, את יכולה לקרוא את :אושרת גני 

 זה כאן. 

ונוכל לעיין בזה.  :ענת קלומל יופי, אז כדאי שאנחנו נעביר את זה  אז 

 דבר שני, הייתי רוצה לדעת גם מי הן העמותות הללו. 

בקצרה. העמותות זה עמותות שאנחנו כל שנה גם מאשרים  :צביקה צרפתי

  -להן תמיכות כספיות, מתוך

נוצ :ענת קלומל ר מצב, השאילתה אבל מה הרשימה הרלוונטית, כי אם 

הזו נוצרה כתוצאה מזה שיש משפחות שלא קיבלו. זאת 

  -אומרת שבמבחן התוצאה יש משפחות שלא קיבלו

  -א' זה לא מדויק :צביקה צרפתי

  -במידה וקורה מצב כזה :ענת קלומל

 א' זה לא מדויק. ב', כשהיא מדברת, תקשיב, זה לא מכובד.  :אהוד לוי יובל

 בר עם הפאתטיות הזו. מספיק כ :צביקה צרפתי

. :אהוד לוי יובל  אתה פאתטי

אז אני אומרת שאם נוצרים עדיין מצבים, שישנן משפחות  :ענת קלומל

  -שלא מקבלות לקראת החג, שזה דבר שהוא בעייתי

כל משפחה שפנתה לרווחה, כל משפחה שפנתה לרווחה  :צביקה צרפתי

 קיבלה סיוע. 

 פחה שפנתה קיבלה? מתי, זה אמת? כל מש :אהוד לוי יובל

 כל משפחה שפנתה לרווחה, יש משפחות שלא פנו לרווחה.  :מתי פז

אז זה גם בעיה. אם משפחות מגיעות לקראת החג, ושהן  :ענת קלומל

 נזקקות לסל של לקראת החג, והן לא נרשמו, זה בעיה. 

 -יש קריטריונים ברורים :שמעון פרץ
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  -, הצעות לסדר7סעיף  :צביקה צרפתי

הקריטריונים הללו כנראה עדיין לא מספיק ברורים,  :לומלענת ק

והשאלה אם צריך לכתוב את הקריטריונים האלה גם באתר 

של העירייה, כי אם לא יודעים אותם, אני לא הבנתי עדיין 

מספיק מה זה "מצבם הקשה על פי בדיקת זכאות", מה זה 

 בדיקת זכאות? 

  -, נתנו לך טענות7סעיף  :צביקה צרפתי

 נתנו לך מסמך, תלמדי אותו בבקשה.  :שרת גני גונןאו

 אז אני אלמד אותו, כי אני חושבת שזה בהחלט דבר שצריך.  :ענת קלומל

 -תנו לאנשים לדעת :אהוד לוי יובל

גונן  זה במשרד הרווחה.  :אושרת גני 

 ועיריית כפר סבא היא משתמשת בנוהל?   :אהוד לוי יובל

חה זה כתוב? באתר של משרד באתר של משרד הרוו :ענת קלומל

 הרווחה? 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

את יכולה לפרסם אותו באתר של כפר סבא אם עיריית כפר  :אהוד לוי יובל

סבא מחלקת זכאות, אם יש אנשים שלא יודעים שהם 

 זכאים, ולא מגיעים לרשימות שלכם? 

 

 הצעות לסדר:. 1

 דו"ח איכות הסביבה מפעלי בראון וקניאל.

 

, הצעות לסדר. הצעה ראשונה, דו"ח איכות הסביבה 7סעיף  ביקה צרפתי:צ

 עם קניאל ובראון, בבקשה, מי מציג? מי מציג? 

רבותיי, העלינו הצעה בעבר, שדנה בעיקרון שהמפעלים בר  אהוד לוי יובל:

, לא מתאימים היום לעיר. בעבר קניאל זכה און, קניאל
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ענו שלעירייה יש להמון פרסומים. הוא היה מטרד ידוע. ט

סמכות לסגור את המפעלים האלה, ועד היום התשובה 

 היתה שלילית. 

קיבלנו ידיעה, שיש דו"ח של איכות הסביבה, ולפי הדו"ח 

הזה, לא במרקש ולא בשום מקום אחר, אצלנו בבית, 

החליטו שהמפעלים האלה, או לפחות אחד מהם, בראון, לא 

והכי מתבקש,  מתאים היום לכפר סבא. והדבר הכי פשוט

עד שאנחנו מבקשים מידי פעם את התיקים ואת המידעים 

לגבי חריגות, חריגות של שפכים, ולא מקבלים, זה שדו"ח 

שיוצא ומגיע לעיר, יגיע לפחות לשולחן הזה, לחברי 

המועצה, וחברי המועצה שתומכים בהתנהלות הנוכחית של 

 העירייה, ידעו מה קורה. 

לב שאני גם מבקש את הדו"ח זה לא קורה. עכשיו, שימו 

הזה, אני מבקש את הדו"ח הזה, עד היום אני לא רואה 

 אותו. 

גונן  תפתח את המעטפה שיושבת מתחת. שלך, הינה הדו"ח.  :אושרת גני 

 דו"ח ביקורת כספית?  אהוד לוי יובל:

גונן  לא.  :אושרת גני 

 יש לי דוח רו"ח.  :אהוד לוי יובל

גונן  של איכות הסביבה.  יש לך דו"ח :אושרת גני 

אני אשמח להראות שאת נתת לי דו"ח של איכות הסביבה,  :אהוד לוי יובל

המכתב הזה יצא אלייך לפני המון זמן, אני עוד לא ראיתי 

עכשיו, זה דברים  שום דו"ח של איכות הסביבה.

טריוויאליים, שמדברים על שקיפות, ולתת לאנשים שגרים 

, ולא יכולים לנשום שנה 73שמה, שישלמו משכנתא עוד 

בבית, לא יכולים לפתוח חלון, לא יכולים לשבת בשקט 
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בבית, לתת להם את הדבר הבסיסי האלמנטרי, שנקרא 

איכות חיים. הבטחנו להם איכות חיים, אנחנו צריכים לתת 

להם איכות חיים, וכרגע הדברים האלה לא מתממשים. אני 

בו היא מאד מקווה שעיריית כפר סבא באמת תגיע למצב ש

לא רק תופסת איזה כותרת לשעה, אלא באמת סוגרת את 

המטרדים האלה, מרחיקה את המפעלים האלה, ועל זה כל 

 ההצעה. 

  -אוקי, תודה. אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום :צביקה צרפתי

  -אני רוצה להתייחס קודם לכמה מהדברים שיובל אמר הנדין:-עילאי הרסגור

ה, אני רוצה להסיר את ההצעה מסדר היום. אני חושב שניי :צביקה צרפתי

שההצעה לא צריכה להיות נדונה, ההצעה הזאת מטופלת על 

ידי כל הגורמים, כולל אגף איכות הסביבה, כולל אני 

שעומד בראש הצוות. הדו"ח שהגיע הוא דו"ח שהגיע לפני 

שנים של מאמצים מאד  4שבוע, ואחרי שהגיע הדו"ח, אחרי 

 -ו ולא של מישהו אחרגדולים שלנ

  -אתםשל האופוזיציה. בוא תבדוק כמה פעמים אמרתם ש :אהוד לוי יובל

קיבלנו. שלחנו מכתב ביטול רישיון למפעל, מלווה אותנו  :צביקה צרפתי

יועץ משפטי, וענינו על כל שאלה שלך, אנחנו לא יכולים 

  -לחשוף כי יש פה מהלך

 מה יש לך להסתיר?  :אהוד לוי יובל

  -אנחנו לא מסתירים, יש מהלך משפטי :קה צרפתיצבי

 אדוני סגן ראש העיר, אתה יכול להגיד מה אתם מסתירים?  :אהוד לוי יובל

 אתה רוצה את טובת התושבים או נגד התושבים?  :צביקה צרפתי

  -אני בשנים האחרונות :אהוד לוי יובל

  לא, נראה לי שאתה לא רוצה את טובת התושבים. :צביקה צרפתי

  -... לטובת התושבים :אהוד לוי יובל
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אנחנו במהלך הזה מגלים אחריות מאד מאד גדולה, עובדים  :צביקה צרפתי

בשיתוף פעולה עם התושבים, ואני מציע לך גם לקרוא את 

 ,אלינו ,המיילים של התושבים, כנראה לא שולחים אליך

והם מבינים ומודים לנו גם. אז אני בעקבות זה רוצה רק 

חד עוד שתדע, בהצעה שלך, למועצה אין סמכות דבר א

לשלול רישיון עסק. היחידי שיש לו זכות לשלול רשיון עסק 

זה ראש רשות רישוי עסקים, לא למועצה. כדאי שתדע אחרי 

 חמש שנים, שש שנים במועצה. 

 הוא בא כוח של המועצה.  :אהוד לוי יובל

  -תודה, אני מבקש להסיר את :צביקה צרפתי

לפני שאנחנו מצביעים על הסרה מסדר  ,רגע, אני רוצה הנדין:-רסגורעילאי ה

היום, לענות לכמה דברים שיובל אמר. כי התמונה שאתה 

היא תמונה לא נכונה. הרי מה נעשה בכל  ,מנסה לצייר כאן

הזמן הזה, נעשו מאמצים גם להתקין פתרונות סינון, 

אגב, משראינו שפתרונות הסינון, פתרונות מאד יקרים דרך 

שהותקנו, עירבנו את המשרד לאורך כל הדרך, המשרד 

להגנת הסביבה היה מעורב, ביקשנו ממנו חוות דעת, 

המשרד עשה ביקורות פתע, המשרד דרך אגב בדק עוד קודם 

את עניין הזיהום המסוכן ולשמחתנו, מלבד מטרד ריח מאד 

מאד קשה שיש לתושבים, לשמחתנו לפחות אין סכנה 

 ארוך מכל הבדיקות שנקבעו.  בריאותית לטווח

אבל מאחר ויש כאן מטרד אמיתי, והמשרד הכיר במטרד 

מטרד ריח, וגם זה כתוב בדו"ח שנמצא לפניך. אנחנו לא כ

מסתירים אותו, הוא עבר בדיקה משפטית. לאחר מכן 

שלחנו אותו גם לתושבים, ואנחנו גם נתנו אותו לך, כך 

ה חתם על ביטול שאין שום דבר להסתיר.  הדו"ח הזה צביק
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רישיון העסק, ברור לנו שיהיה כאן איזשהו מאבק משפטי 

ואנחנו נצטרך כמובן לעמוד בו, אבל כשאנחנו הולכים 

למאבק כזה, אנחנו צריכים לעשות אותו נכון, אנחנו 

צריכים לעשות את זה אחרי שעשינו את כל מה שכתוב 

בספר ואת כל הפעולות האפשריות, על מנת לוודא שהכל 

שה בצורה תקינה. אפשר לעשות מה שעשה ראש עיר מעיר נע

אחרת שאני לא אזכיר את שמה, ששם משאית אשפה 

בכניסה לאיזשהו מפעל, ואז המפעל הביא מנוף שהרים את 

משאית האשפה והעביר אותה הצידה. אנחנו לא מתנהגים 

בצורה כזאת, אנחנו מתנהגים בצורה רצינית, בצורה 

אז לא עושים כל מיני  ,נכון מסודרת, אם רוצים לעבוד

תרגילים, אלא עובדים בצורה שבסופו של דבר תביא 

 03שתושבי שכונת  ,הבאמת לא נעים ,לפתרון המטרד

 סובלים ממנו, והסבל הוא אמיתי. 

כלומר, אני מבקר לא פעם בשכונה, ותושבים מזמינים אותי 

להריח את הריח, וברור לי שיש סבל. אנחנו רוצים לפתור 

, אנחנו רוצים לפתור את זה לפי החוק, ולא בכל מיני את זה

הזאת, וככה  התרגילים שרק ירחיקו אותנו מפתרון הסוגי

אנחנו נעשה. אנחנו נפעל בצורה הזאת, ואני מאמין שבדרך 

 הזאת אנחנו נצליח. 

 ממה, אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד?  :צביקה צרפתי

, עילאיליאה, פה, שמעון, אורן, עמירם, צביקה, יהוד

מיר קולמן, איתן. תודה. אמיר, איהודה, רויטל, דבי, מתי, 

 מי נגד? יובל, ענת, אלי. 
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דו"ח איכות הסביבה בנושא להוריד את ההצעה מאשרים  : 212מס'  החלטה

 סדר היום בנושא  מפעלי בראון וקניאל
 

 ס.הצללת שטחי ישיבה והדשא בפארק כ"הצעה לסדר להיום בנושא 

 

, הצללת שטחי ישיבה והדשא בפארק ההצעה לסדר הבא :צביקה צרפתי

 כפר סבא. 

לפני שנתחיל, שאני אעביר את זכות הדיבור לענת, למי שלא  :אהוד לוי יובל

היה פה בשנים עברו, נושא ההצללה בפארק בכפר סבא הוא 

לא חדש. זה נושא שכבר בארבע חמש שנים האחרונות 

ם חבר המועצה, ראש רשות רישוי מדברים עליו כל פעם, ג

שלי,  קודמותהעסקים צביקה, כבר הסביר פעם בשאילתות 

שזה עולה כמאתיים שקל למטר, בהצללה, דנו בזה בעבר, 

נדון בזה לצערנו אני מניח גם בעתיד. הפארק מושקע 

בסכומים של כמאה מליון שקל ויותר, היכולת להשתמש בו 

אינו פה השקעות של בפועל מצומצמת ללא הצללה. אנחנו ר

עשרות מליונים בהיכל התרבות, השלמה של פרויקטים לא 

ראינו, והפארק היום הוא לא אינסטרומנט שנוח לשימוש, 

רק בגלל המחדלים האלו. אני מקווה שהמועצה והנהלה 

שלכם, הקואליציה, תפתיע אותנו, כמו שעשיתם עם 

ו הניקיון של החול בגני ילדים. תורידו את ההצעות שלנ

מהסדר ובעוד חודש תעלו ביוזמה מפתיעה משלכם, העיקר 

 שתעשו משהו. ענת. 

אני חושבת שכל מי שמבקר בפארק רואה שיש חוסר  :ענת קלומל

בהצללה. זה נכון שיש פה השקעה כספית, אבל אני חושבת 

שללא הצללה הפארק מאבד את האפקטיביות שלו כמקום 
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ב ירוק, זה גם מפגש, כמרחב ציבורי שאפשר לצאת בו, מרח

ויותר מקום נעים  חלק מלתרום לירוקות, שיהיו יותר עצים 

להיות בו. ללא ספק אני חושבת שכן צריך לעשות את 

המאמצים להשקיע בהצללה, ללא הצללה, כמה אפשר עוד 

שיהיה, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש שנים. בינתיים 

, אנחנו מפספסים. אני הסתובבתי בפארק וראיתי שהרבה

אני לא מבינה איך במזרח התיכון, במרחבים כאלה, אפשר 

  -להיות בלי הצללה. מה לעשות, מזג האוויר פה 

  -התייעלות אנרגטית    :אהוד לוי יובל

להיות ביום שחם, בפארק ללא הצללה, אין מה לעשות  :ענת קלומל

שמה. אני לא אלך להסתובב במקום כזה. אז אני חושבת 

המאמצים, ויש פה הצעות, וזה שכדאי לעשות את כל 

ם פה צורך, ואם תושבים יהצעות שתושבים מעלים. ק

מעלים, ואנחנו נפגוש עוד ועוד בקשות של תושבים, צריך 

לעשות את המאמצים, וזה גם לא הצעה שהיא משהו פוליטי 

  -שהוא מאבקים בין קואליציה ואופוזיציה

  -זה הצעה מחוסר ידיעה :צביקה צרפתי

זה משהו שהוא רצון טוב שלנו שיהיה הצללה בפארק של  :ענת קלומל

 כפר סבא. 

אני מסכים עם החוסר ידיעה שלך, כי היא לא יודעת מה  :אהוד לוי יובל

 .אתה הבטחת בשולחן הזה, לפני כמה שנים

 ענת יודעת לענות לי והיא יודעת לדבר מולי.  :צביקה צרפתי

זה אסור, להסכים איתך.  אני מסכים איתך פעם אחת, גם :אהוד לוי יובל

אתה הבטחת פה למועצה לפני מספר שנים, שתהיה פה 

 הצללה בפארק, אתה נקבת בסכומים שזה עולה. 

אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום, מהטעם הפשוט,   :צביקה צרפתי
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הפארק כל שנה מוצלל, יש שטחי הצללה. את כנראה לא 

ותו, מסתובבת מספיק בפארק בתקופות שמצלילים א

 שככה, ומושקע הרבה כסף בעניין הזה.  בעקבות

ענת, אני יכול להגיד לך משהו? אולי בגלל שלא היית  יהודה בן חמו:

בפארק, אבל אני מתפלא עלייך. יש חמישה אזורים 

  -שמונה שנים. מילא-מוצללים, באופן קבוע, כבר שבע

 אבל התושבים טועים.  אהוד לוי יובל:

 שלא מצלילים בחורף. לא, אבל זה נכון  ???

 נו, בסדר.  צביקה צרפתי:

  -זה נכון גם שלא נצליל בעוד מאה שנים אהוד לוי יובל:

 אהוד, זה נכון שאתה לא מביא ילדים לפארק?  צביקה צרפתי:

.  אהוד לוי יובל:  זה נכון

זה נכון שאתה לא מביא הרבה ילדים לפארק? לא, אבל  צביקה צרפתי:

, אתם מנסים לצחוק, אבל האימהות שבאות לשם, חבר'ה

 והאימהות שלא באות לשם כותבות על זה. 

 יובל, יובל, זה לא נושא מצחיק.  : הנדין-עילאי הרסגור

 תעברי ותראי שיש.  יהודה בן חמו:

 זה בכלל לא נושא מצחיק, אני מסכים איתך.  : הנדין-עילאי הרסגור

את כותבת מכתב כזה, תעברי, הציפייה ממך לפני ש יהודה בן חמו:

 תסתכלי אם יש. 

 עברה והסתכלה.    אהוד לוי יובל:

 לא ממך, ממנה.     יהודה בן חמו:

 -אני עשיתי שם כמה פעמים הליכות, ואני התפלאתי שחסר :ענת קלומל

 עברה והסתכלה.  :אהוד לוי יובל

 ממנה, לא ממך. ממך אין ציפייה.  יהודה בן חמו:

  -אפשר : דיןהנ-עילאי הרסגור
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  -לאור האמור :צביקה צרפתי

 תעמוד במילה שלך ותעשה הצללה.  :אהוד לוי יובל

  -לא, בסדר, זה נושא שאפשר לדבר עליו הנדין:-עילאי הרסגור

  -לאור האמור :צביקה צרפתי

יובל, זה נושא שאפשר לדבר. תמיד אפשר להגיד,  הנדין:-עילאי הרסגור יובל, 

  -צריך עוד הצללה

  -עילי, עילי, בוא :ה צרפתיצביק

  -תמיד אפשר להגיד צריך עוד הצללה. השאלה היא הנדין:-עילאי הרסגור

חצי מיליון שקל שיפוץ חוזר של הלישכה. בוא תשים רבע  :אהוד לוי יובל

 מיליון שקל על הצללה. 

  -אני מבקש להעלות להצבעה :צביקה צרפתי

סתכלים על סדר עדיפויות השאלה היא אם אנחנו מ הנדין:-עילאי הרסגור

תקציבי, כמובן שתמיד יהיה טוב אם יהיו עוד קילומטרים 

 מתקניםשל הצללה ונצליל את כל העיר והכל, אבל יש 

  -ציבוריים

.  :צביקה צרפתי  עילי, אנחנו לא בדיון עכשיו. עילי, אנחנו לא בדיון

, אנחנו יש גנים ציבוריים, והשכונות שאין מה לעשות הנדין:-עילאי הרסגור

 צריכים קודם כל להציל אותם. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

  -בסופו של דבר הפיתרון הנדין:-עילאי הרסגור

 אני בעד לשפץ לשכות, ואחרי זה נדאג לרווחת התושבים.  :אהוד לוי יובל

ממה, אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד?  :צביקה צרפתי

  -םמיראורן, ע

  -חיי, מקשיבים פה בזמן האחרוןב :אהוד לוי יובל

  -צביקה, יהודה :צביקה צרפתי

  -לא עוצרים אותך :אהוד לוי יובל
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מיר אמיר, אליאה, עילאי, יהודה, רויטל, דבי, מתי, פ :צביקה צרפתי

 קולמן, איתן. תודה, ההצעה הוסרה. 

הצללת שטחי ישיבה בנושא מאשרים להוריד את ההצעה  :211 מס' החלטה

 סדר היום מ ק כ"סוהדשא בפאר
 

 

 קולרים לאורך רחוב בן יהודה.הצעה לסדר היום בנושא 

 

 הצעה נוספת, קולרים לאורך רחוב בן יהודה.  :צביקה צרפתי

  -מה יש לך, אני מתאמן שמה, בחייך    :אהוד לוי יובל

  -שנייה, שנייה, אל תפתח  יהודה בן חמו:

 לא לדבר. שנייה, תני לו לדבר קודם, תני   :צביקה צרפתי

 לעשות לה.  4מומלץ תמי     ???

 מוגז.  4שים תמי יאם הוא ייבחר   יהודה בן חמו:

 בואי, בבקשה ענת.  :צביקה צרפתי

ספורטיביות,  מאודהאווירה לאחרונה בכפר סבא,  :ענת קלומל

  -והמצעד, וה

  -אני יכול להציע לך הצעת ידיד? יהודה בן חמו:

 ים. והאופני          :ענת קלומל

 אני יכול להציע לך הצעת ידי?    יהודה בן חמו:

 מהידידות שלך היא חוששת.  :אהוד לוי יובל

אני יכול? תני לו להציג את הנושא. תני לזה שיושב         יהודה בן חמו:

 משמאלך להציג את הנושא. 

 מה אתה מתחיל לנהל את האופוזיציה.  :אהוד לוי יובל

 ני לו. תני לו. תת  יהודה בן חמו:

 מה שתית בוושנק?  :אהוד לוי יובל
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ריכי את מה שאני אומר, תני לו להציג את עענת, את ת יהודה בן חמו:

 הנושא. 

 הוא יכול לתרום, שנינו יכולים להציג את זה.   :ענת קלומל

 אז תני לו לפתוח.  יהודה בן חמו:

  -אולי בקואליציה אסור לכם לדבר בלי רשות :אהוד לוי יובל

  -נו, תציג, אתה   ה בן חמו:יהוד

תגיד לי, מה אתה מתערב, אתה שם לב לאן אתה גולש?     :אהוד לוי יובל

  -כאילו

 מי שרוצה יציג.  הנדין:-עילאי הרסגור

טיסות לחו"ל אני לא יכול  -אין לי את המשאבים לחלק    :אהוד לוי יובל

 לחלק כמוכם, זה אתה צודק. 

  ה, ממה אתה רוצה להציג?אולי ממ הנדין:-עילאי הרסגור

חבר'ה, אני עוד לא ראיתי את בנות הקואליציה הרבה  :אהוד לוי יובל

מדברות, אבל כשענת רוצה לדבר, אל תתנו לה עצות כאלה. 

 שמרו לעצמכם. 

  אני מבקש שאתה תפתח. אפשר לבקש ממך? תפתח אתה. יהודה בן חמו:

ירגע? כבד את עצמך, סלח לי אדוני, אתה יכול טיפה לה :אהוד לוי יובל

 אתה ראש עיר. 

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

.     :אהוד לוי יובל  יש גבול לפטרוניות הזו

  ענת, שמעי לי. יהודה בן חמו:

  אנחנו מרשים לנשים לדבר באופוזיציה. :אהוד לוי יובל

 לא, לא קשור לנשים.     :צביקה צרפתי

נו.      יהודה בן חמו:  שמעי לי. תני לו לדבר, 

 

ל        :ענת קלומל   -אנחנו מעלים פה הצעה, 
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 עצה של חבר.      יהודה בן חמו:

  -להוספת קולרים במקומות ש :ענת קלומל

סליחה, ההתנהגות שלכם היא טיפוסית, אני מודה לכם,  :אהוד לוי יובל

אתם מול מצלמה יושבים, וכולכם רואים אתכם, אתם 

ל טיפטיפה של טיפטיפה של, לא מבקש גם קולגליות, אב

נימוס אלמנטרי. יושבת פה חברה שלכם, השקיעה דבר 

בשתי דקות, כתבה דבר, לפחות תקשיבו לה. לא מבקשים 

מכם יותר מזה.  ראינו פה סדר שקופיות על מסע שורשים 

  -חצי שעה. רבותיי, סליחה, מינימום

 לא, יש עוד ישיבה. בישיבה הבאה נלמד על נימוסים.  :צביקה צרפתי

  ממך. :לוי יובל אהוד

.  :צביקה צרפתי .  לא ממני, אני לא.

יאללה, בואו נבדוק את ההיסטוריה שלך בנימוסים. נשים  :אהוד לוי יובל

. ולצרוח מולה.  ..  רמקול של שבע מאות וואט 

  תנצל זה אתה, לא אני.הבינתיים מי ש    :צביקה צרפתי

לים בתושבים אני לא מבינה, אתם מזלזלים בנו, או מזלז :ענת קלומל

 שמעלים הצעות ובקשות. 

 , אני לא מזלזל בתושבים. הלא חס וחליל    :צביקה צרפתי

בשם  אז אנחנו מייצגים קולות של תושבים, אני לא מדברת :ענת קלומל

 עצמי. 

  -אז בואי, תעלי את זה, בואי    :צביקה צרפתי

ושר, אני לא מדברת בשם עצמי. יש כאלה שהולכים לחדר כ :ענת קלומל

  -יש כאלה שהולכים ל

תושבים, ומי שעלה באמון התושבים,בואו, מי שירד באמון ה   :אהוד לוי יובל

 בואו תצניעו. 

  -אני חושבת ש :ענת קלומל
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  מי שירד באמון התושבים זה אתם, אז תצניעו טיפה. :אהוד לוי יובל

 בבקשה.      :צביקה צרפתי

הרי, זה שהתושבים יצאו  אחד הדברים שאנחנו מעודדים :ענת קלומל

לעשות ספורט, יש כאלה שיש להם כסף, הולכים לחדר 

כושר. יש מקומות שמעודדים לעשות ספורט במרחב 

הציבורי ללא עלות, ולכן כשאנחנו מקימים אזורים שהם 

אזורי הליכה, ואזורים של מתקני כושר, אז צריכים לשים 

 שם גם לצד המקומות, כמו שיש בפארק קולרים, ואם

באזור הזה אין קולרים, אז תדאגו שבאזורים כאלה שיש 

מקבץ של יותר אנשים שהולכים ועושים ספורט, תדאגו 

שיהיו גם במקומות כאלה קולרים לשתייה, שאנשים לא 

יתייבשו במזרח התיכון, שלא ילכו למקומות ללא צל, ויהיה 

לנו אווירה הרבה יותר נעימה בכפר סבא ויותר ירוקה. 

ים לעשות את כל המאמצים שכפר סבא תהיה אנחנו צריכ

 מקום נעים לחיות בו, זו המטרה שלנו. 

 עצם העניין? מה הבקשה? ול יהודה בן חמו:

 מה ההצעה?     :צביקה צרפתי

  -ההצעה היא התקנת קולרים באזורים :ענת קלומל

  אין שם? יהודה בן חמו:

שמה יש אזור  אבל פה ברחוב החוצה את רחוב בן יהודה, כי :ענת קלומל

שמתאמנים. אני הייתי אפילו מרחיבה את זה, לאזורים 

בהם אנחנו רואים שיש פעילות ספורטיבית, להוסיף שם 

 קולרים. 

 אני אפילו לא אענה, אני רק אתן לך לראות.  :צביקה צרפתי

 יש אפילו קולר עם קולה.  יהודה בן חמו:

 -פינת רחוב הגלילבבקשה.  :צביקה צרפתי
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את רואה למה אמרתי לך לא לדבר? בואי תתני לו את  חמו:יהודה בן 

 . לךהפאדיחות, למה 

 רחוב החיש. בבקשה. זה לא הצבנו היום.  :צביקה צרפתי

 מרחק של כמה זמן מאחד לאחד?  :ענת קלומל

 -יש כל :צביקה צרפתי

ענת, באתי  נשבע לךהיום עשינו בזכות ההצעה הזו, באמת.  יהודה בן חמו:

  .תי תתקינוממרוקו, אמר

בבקשה, בבקשה. פינת רחוב הנביאים בכיכר במרכז דוד  :צביקה צרפתי

שם, ולאורך הפארק יש עוד כשבעה קולרים, לאורך הציר 

  -של הפארק. אפשר להסיר את ההצעה מסדר היום? רגע ענת

 יש לי שאלה.  :ענת קלומל

.  :צביקה צרפתי  ענת, שנייה, אנחנו בהצבעה עכשיו

  -לי שאלה, האם יש יש :ענת קלומל

 -אנחנו בהצבעה :צביקה צרפתי

 תן לה לשאול שאלה.  הנדין:-עילאי הרסגור

 אפשר להסיר את ההצעה מסדר היום?  :צביקה צרפתי

  -לא, ענת הנדין:-עילאי הרסגור

  תודה. :צביקה צרפתי

תודה. כל הנושא הזה, הרי את יכולה להעלות למועצת העיר  הנדין:-עילאי הרסגור

להציב ספסל בכל מקום שאת הרי רוצה, אבל זה לא  הצעה

 רציני הדברים האלה. 

 עילי, אתה רציני? כי זה בא מתושבים.  :אהוד לוי יובל

ד, להכניס לתכנית העבודה של השנה אפשר לבוא, להגי הנדין:-עילאי הרסגור

  -הבאה, נבוא בצורה מסודרת, אבל לא

 . סבתא שלי היתה עושה לך ככה יהודה בן חמו:

עילי, זה רציני כי זה בא מתושבים, ואם אנחנו לא נבכה  :אהוד לוי יובל
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   -לאנשים על מאורעות שהיו פה על קולר, אז אנחנו לא

 תודה רבה. :צביקה צרפתי

  -אז בואו נשב  הנדין:-עילאי הרסגור

.  :ענת קלומל  זה מראה מה המחסור, שצריך לעשות משהו

 סעיף הבא.  :צביקה צרפתי

  -צריך לעשות הנדין:-הרסגורעילאי 

 סעיף הבא.     :צביקה צרפתי

 בגלל זה אנו מעלים את זה.  :ענת קלומל

 כל קולר להביא למועצת העיר?  הנדין:-עילאי הרסגור

  -הסעיף הבא :צביקה צרפתי

, יש פה אנשים שיודעים בדיוק מה קולר אחד עשה עילאי :אהוד לוי יובל

 לנו שם. 

 הבא.הסעיף  :צביקה צרפתי

  -אבל אני לא חושבת שזה מספיק, חמישה קולרים :ענת קלומל

 בסדר גמור.  הנדין:-עילאי הרסגור

 הסעיף הבא.  :צביקה צרפתי

  -אז אל תבוא אליי, אתה יודע יפה מאד ש הנדין:-עילאי הרסגור

 איזו עיר שלמה? זה רק לאזור הזה.   :צביקה צרפתי

  -אבלאם צריך נוסיף,  הנדין:-עילאי הרסגור

ענת, ענת קלומל, בכל העיר פזורים קולרים, יראו לך רק  :צביקה צרפתי

 את השאלות ששאלת. 

 

קולרים : מאשרים להוריד את ההצעה לסדר בנושא 131 מס' החלטה

 מסדר היום לאורך רחוב בן יהודה

 

 



 11.1.11 11 מועצה מן המניין   

וס - נ בו  : ע"י ן:  הופק  בע"מ, טלפו ם  31פרוטוקולי -1151715 - 
 

 . 21.1.21אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום ראשון, כ"א באייר, ה . /

 

 ד"ר קלומלצוייג בשבילך.  :אהוד לוי יובל

  -אישור פרוטוקול ועדת כספים .1ד"ר קלומל. סעיף    :צביקה צרפתי

  -פעם בדקנו :אהוד לוי יובל

  -ביום ראשון :צביקה צרפתי

  -תושבים מבקשים. עכשיו :אהוד לוי יובל

  -אישור פרוטוקול :צביקה צרפתי

  -אני עכשיו מבקש :אהוד לוי יובל

 נו בסעיף הבא. אנח :צביקה צרפתי

  -הזכות שלנו להעלות את זה. אתם יכולים לגחך :אהוד לוי יובל

  -אין בעיה ש הנדין:-עילאי הרסגור

  -אתם יכולים לנהל מיליארד שקל ולגחך :אהוד לוי יובל

  -אתה יודעת מה, אם היינו צריכים לבדוק את זה :ענת קלומל

 בדקנו.  :אהוד לוי יובל

 , איפה יש קולרים. זיות באתר העירייה, בווייאז צריך לה :ענת קלומל

סליחה, אם אנחנו בדקנו את זה, ותושבים מקבלים,  :צביקה צרפתי

  -סליחה. תודה רבה. הסעיף הבא

 רבותיי, אם תושבים מבקשים הם לא מספיק מרוצים.  :אהוד לוי יובל

 מועצת אבל זה לא רציני להביא כל קולר וכל ספסל לישיבת הנדין:-עילאי הרסגור

 עיר.

, זה יפה מאד והוא צריך לבקש, אבל שהתושב מבקשזה  :אברהם שיינפיין

אתה כנציג האופוזיציה, צריך ללכת לרחובות האלה, 

 -להסתכל פיסית אם זה קיים, לראות שזה קיים, ואז

א, בדקתי, ב, אמרתי לתושב תסתפק ברהט אחד או בארבע  :אהוד לוי יובל

  -או בחמישה
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 י, אנחנו רוצים להתקדם. עילי, תודה. אטוב, סעיף הבא. עיל :צביקה צרפתי

. :אהוד לוי יובל . . במאות אלפי שקלים, אז לשים עוד שלושה שופצה  .

 קולרים בים מטריד אותך? 

  -הסעיף הבא :צביקה צרפתי

 תפנו קודם לפני שאתם מעלים את זה למועצה, באמת.  הנדין:-עילאי הרסגור

אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום ראשון  הסעיף הבא, :צביקה צרפתי

 , אפשר לאשר פה אחד? 13.1

 לא.   :אהוד לוי יובל

לפני הישיבה  ,לא. בבקשה. יש התייחסויות, הערה נוספת :צביקה צרפתי

אנחנו  תב"ריםצורף עוד דף של העברות מסעיף לסעיף. 

 רוצים לאשר גם, בכפוף לפרוטוקול. 

 ה בישיבה? מה, שזה לא הי :אהוד לוי יובל

. אני חושב שזה חשוב, דזה לא היה בישיבה, זה שיפוץ סול :צביקה צרפתי

 זה גם לא מקורות עצמיים, זה מקורות חיצוניים. 

  -קיבלנו הרשאה :שגיא רוכל

 קיבלנו הרשאה, אז אנחנו רוצים לאשר את זה.  :צביקה צרפתי

ו צריכים , זה הגיע אחרי המועד לזה, אנחנדלבית ספר סול :שגיא רוכל

לטפל בזה במיידית, אנחנו רוצים לצאת להזמנה. לוקח גם 

ככה חצי שנה ממתי שמזמינים את המעלית עד שהיא מגיעה 

ומותקנת. אנו מבקשים לצרף את זה. וזה מימון חיצוני 

ממשרד החינוך. יש לנו איזה טיפול בגשר שאנחנו צריכים 

 ת. לבצע במיידי. אז זה לא דברים שיוצאים מקופת הרשו

אנחנו בעד לצרף את זה, בניגוד לסדר, אין שום בעיה.  :אהוד לוי יובל

נושא הפרוטוקול: בועדת כספים העליתי התייחסות ל

ר, שבו מעבירים כספים מבית ספר "בתלנושא שעולה מה

 י. והשאלה שלי היתה לגזבר שטרח ולא עזב אות03בשכונת 
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לו, גם אחרי הישיבה, בנסיון לחדד את נקודת הראייה ש

שאני מאד מכבד את זה. אני לא מסכים עם זה. בשכונות 

יחידות אוכלסו אמר לנו שגיא,  1133-הירוקות למעלה מ

  -יחידות, זאת אומרת 1333מתוך כ

יחידות. לא אמרתי למעלה. גם לא באתי בדוק, 1333 -רק כ  :שגיא רוכל

 . בנייה.אני לא מומחה בעניינים של 

כח, אני הוצאתי שאילתה מסודרת כדי לקבל אני לא מתוו :אהוד לוי יובל

את המידע לגבי היטלי השבחה, כמה היטלי השבחה עוד יש 

לנו לקבל, וכמה כסף נשאר לנו. אנחנו צריכים עדיין לכסות 

הלוואות, השאלה היא אם זה עדיין שישים או חמישים 

 מליון שקל.  

גונן תה היום. נענה נכון אבל נענה על השאילתה הזו, שכתבת או :אושרת גני 

 לך עליה בצורה מסודרת, זו שאילתה שכתבת אותה היום. 

אני לא אמרתי שלא ענית. רק אם תרשי לי, אני אתייחס,  :אהוד לוי יובל

אני אסביר למה זה חשוב לכאן, למה זה בא בעקבות הנושא 

אלף  143של הפרוטוקול. אני אשמח לקבל תשובות של 

שזה יגיע, אבל, בהתייחס כבכלל, בואו נגיד שזה יהיה נדיר 

לפרוטוקול של היום, השאלה היתה למה מוציאים כספים 

מפרויקט בנייה של בית ספר, והתשובה היתה "בהתאם 

להתקדמות". זאת אומרת שאם הבנו נכון, והסביר הגזבר, 

אין כרגע התקדמות או הצדקה להכניס את הכספים כדי 

 לסיים את הפרויקט. 

שנת התקציב שלאחר בדיקה  אם איתי אמר לנו בתחילת

מזגנים  03בחברה הכלכלית הוציאו מהבית ספר של שכונה 

או אלמנטים ארכיטקטוניים שנחשבו כמיותרים ויקרים, 

אפשר היה לקצץ בתקציב. זה עניין של טעם. זו תקופה שבה 
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אפשר להגיד שאתם מנהלים את העיר לשיטתכם. פעם קראו 

וציאליסטי". אפשר לזה ברוסיה "בטון שיק", או "בטון ס

לבנות גם מבני בטון פשוטים יותר. אנחנו לא בדיעה הזאת. 

השאלה היא למה תקציבים עוברים מפרויקט לפרויקט היא 

שאלה שאתם צריכים לענות עליה. החשש שלי היה שבבוא 

היום, אחרי שהשקענו כמאה מליון שקל בפארק שתוכנן 

פי גירסא פחות מחצי תקציב, והשקענו כמאה מליון שקל לל

של ראש העיר בפתיחת היכל התרבות, או במספרים 

שקיבלנו כאן בסכומים הרבה יותר נמוכים, חלק גדול 

מהיטלי ההשבחה של השכונות הירוקות יצא למקומות 

 אחרים. 

השאלה היא אם אנחנו נעמוד עם יד על הלב ונגיד להם 

שמתנ"ס נתנו להם, או שהכשרנו להם מגרש למשחקים 

ורמטור ועמודי חשמל, של מתח גבוה מאד. מתחת לטרנספ

השאלה היא אם נגיד להם שאת בתי הספר סיימנו, ועכשיו 

נודע לנו שעדיין יש צורך בעוד שני בתי ספר, ואני שמחתי 

לראות בועדת המשנה לתכנון ובנייה בקשה להיתר לעוד 

 בית ספר. 

השאלה היא אם אנחנו נתקצב אותם בכספים שלהם, שהם 

עשרים שנה מהמשכנתא, או שאנחנו נגיד להם ישלמו בעוד 

תודה על התרומה ותחכו לתורכם. עכשיו, המצב הזה הוא 

מצב שאתם תצטרכו לתת עליו את הדעת, כשנצטרך לבנות 

את הבתי ספר, ולהכניס את הילדים האלה. שמענו כבר 

הסברים יפים ש"מעולם לא צפינו", "תכננו והתכוננו אבל 

את הפתרונות, ששלחו אימהות עם הוצפנו". אנחנו מכירים 

ילדים מצד אחד של העיר לצד השני. אנחנו מכירים את 
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הפתרונות, שבתי הספר היו גדושים בארבעים ילד בכיתה, 

  -ואנחנו חושבים שזה לא מקרה

 וכדי למנוע את הפתרונות האלה רוצים לבנות בית ספר.  :צביקה צרפתי

 אנחנו בעד.  :אהוד לוי יובל

לא, לא נראה לי שאתה בעד. אתה נואם נגד. לא ראיתי  :צביקה צרפתי

 שאתה בעד. 

  -אנחנו בעד, אנחנו בעד שהעיר לא :אהוד לוי יובל

אני לא מבינה על מה אתם מדברים. אני מנסה כל הזמן  :רביטל עמר שלום

להקשיב, ואני לא מצליחה להבין מה אתה אומר. מה אתה 

אפשר להבין מה שואל? מה אתה אומר? אתה נגד? ממש אי 

 אתה אומר. 

 אני משתדל.  :אהוד לוי יובל

אתה יכול להיות יותר ממוקד? אני שומעת אותך מדבר,  :רביטל עמר שלום

 מדבר, מדבר, לא מצליחה להבין מה אתה אומר. תענה. 

תרשי לי, אני אשתדל. אתם תראו שבתקציבים האלה  :אהוד לוי יובל

ם ממקום למקום, לא ובהעברות בין סעיפים, כספים מטיילי

יכולים להישאר במקום אחד, לגמור פרויקט אחד. השאלה 

נובע מחוסר תקציב. השאלה שלי היא אם  שלי היא אם זה 

בתי הספר האלה שייבנו, המתנ"סים שעד היום לא בנינו 

בשכונות הירוקות בכלל, בכלל לא נמצא כסף, כי הראיה 

כונה, היא שמעבירים פה כסף ממקום למקום, משכונה לש

לא גומרים פרויקט עד הסוף. וזה שאלה שאתם תצטרכו 

 לענות עליה. 

אני רוצה לחדד רגע את השאלה שלך. אני לא יושב בועדת  :אברהם שיינפיין

כספים. אתה רוצה נתון, מה לא סיימו ולאן העבירו את 

 הכסף? אני רוצה להבין את זה. על מה אתה מדבר? 
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ר, בית הספר "בתאליך, בתקציב ה בפרוטוקול שהובא :אהוד לוי יובל

, מוציאים ממנו תקציב, מעבירים אותו לבית 03בשכונה 

אם הקצת תקציב ספר אחר, והשאלה שלי היתה למה. למה 

 . אותולא תגמור 

תודה רבה. יש התייחסויות נוספות? אם אין, אני רוצה  :צביקה צרפתי

לאשר את הפרוטוקול, פלוס הנספח שהוסף היום. אפשר, 

רן, עמירם, ואחד? אפשר פה אחד? לא. מי בעד? ממה, אפה 

צביקה, יהודה, פליאה, שמעון, עילאי, יהודה, רביטל, דבי, 

נגד?   מתי, אמיר, אמיר קולמן, איתן. 

 בית ספר.  :אהוד לוי יובל

. :צביקה צרפתי  בית ספר, לבנות בית ספר 

 . תקציבאת ה צאוואנחנו רוצים שבתי ספר ייבנו, לא ת :אהוד לוי יובל

 אני בעד. :אליהו כהן

יובל וענת. תודה.  :צביקה צרפתי  אלי בעד. מי נגד? 

 

פרוטוקול ועדת כספים מיום הוחלט ברוב קולות לאשר את  :211 מס' החלטה

 .21.1.21ראשון, כ"א באייר, ה 

 

 הצגת פרויקט מעונות הסטודנטים.. 1

 

רויקט רובע הסעיף הבא, חברה כלכלית, בבקשה. הצגת פ :צביקה צרפתי

 אקדמי, בבקשה חברה כלכלית. 

ערב טוב לכולם. אנחנו מציגים היום בערב את הפרויקט של  :אלעד קנדל

הרובע האקדמי של מעונות הסטודנטים. זה חלק מתפיסת 

העולם של ראש העיר שמדבר על דיור לצעירים, בעיקר 
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צעירי כפר סבא. כמו למשל שכונת האוניברסיטה, כמו 

שר אתמול סופית אחרי ערר, כמו פרויקטים רוזנבלום, שאו

וכמו עוד הרבה מאד פרויקטים אחרים  10א "של תמ

 שבימים אלה אנחנו מתכננים, ורוצים להוציא לפועל. 

חלק מהפרויקטים מדברים על דיור למכירה, חלק  

א וגם אחוז ניכר מזה ילך "מהפרויקטים מדברים על תמ

ל של בעצם לזוגות צעירים, חלק אחר זה במוד

האוניברסיטה בשם רוזנבלום, והפרויקט הזה מדבר על 

 דיור להשכרה, לא למכירה, לזוגות של סטודנטים. 

אני אדבר על התקציר ואחר כך מיכל רוזנבלום תתייחס  

לצדדים המשפטיים של הפרויקט הזה. המיקום סמוך 

דונם המיועדים לרובע  17לרכבת נורדאו, בית העלמין, 

מדברים על מעונות  בפרוגרמה. האקדמי של כפר סבא

מיטות. מה שייחודי בפרויקט  1033עד  1733סטודנטים של 

ממנו מדבר על התמהיל של סטודנטים עם  13% -הזה ש

הנוספים הם הסטודנטים היחידים,  13% -משפחות, וה

וכמו כן שאנחנו מדברים פה על השכרה לטווחים ארוכים, 

ויותר מזה, מה שבעצם יאפשר לסטודנטים להשלים תוא ר 

במכה אחת בלי למצוא ולהזדקק ולחפש באמצע השנה או 

 אחרי שנה מקום אחר. 

באופן משפטי, כמו שאמרתי, מיכל תיכף תפרט: הקמת 

מעונות סטודנטים על המרקעין הספציפיים האלה, תואמת 

את השימושים המותרים בקרקע. מבחינה כלכלית, התכנית 

מדברים על היקף של  הכלכלית מציגה תשואות יפות, אנחנו

מליון, לא כולל הקמפוס עצמו. מבחינה מסחרית,  700 -כ

 49% חכ"לל 11%שותפות עם יזם שייבחר, הבעלות היא 
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ליזם, שזה על פי הדרישות ועל פי אישור פרה רולינג 

 מוקדם מול משרד הפנים. 

צענו בעצם עד היום, הגדרת הפרויקט, ביהתהליך של מה ש

 11 -ר אף איי זה השתתפות של כפרסום אר אף איי. בא

הגופים הגדולים והחזקים במשק, ביניהם שיכון ובינוי, 

עזריאלי, מנרב, אשטרום, צ'יינה הארבור, גופים פיננסיים 

כמו הראל, כלל, קניון תשתיות ישראל ועוד גופים נוספים. 

גופים  1-0גופים האלה יש איזה  11 -נכון לעכשיו, מתוך ה

משיך את התהליך, ואנחנו מניחים שהביעו עניין רב לה

שאחרי שנקבל את האישור שלכם ונצא לקול קורא, גופים 

 רציניים נוספים גם כן יטלו חלק בהליך המשפטי הזה. 

המיקום זה בין שני בתי הקברות, מרחק של כמה מאות 

 17מטרים מתחנת הרכבת נורדאו. פרטים: קרקע לשבח, 

, שכונת גאולים, דונם, סמוכה לתחנת הרכבת כמו שאמרתי

. כמו שאתם רואים 111בין בתי העלמין, לאורך תואי כביש 

רטוט, וזה סכמה ממש ממש ראשונית ולא מחייבת, שפה ב

דונם של מעונות סטודנטים,  17אנחנו מדברים פה על 

באם  ,דונם 9כשהשארנו יתרת שטח לטובת בית ספר עתידי 

אבל בואו יצטרכו לטובת הפרויקט הזה שזה פחות רלוונטי, 

 נגיד לטובת פרויקט תקומה, או צרכים נוספים עירוניים. 

השטחים: מחצית מהדירות מיועדות ליחידים, מחצית 

שנייה למשפחות, כמו שאמרתי שזה משהו שייחודי 

לפרויקט הספציפי הזה. שטחים לטובת הסטודנטים, משרדי 

שטח הקמפוס האקדמי מוקצה  דיונון.מעונות, מכולות, 

דית עד שיהיה משתמש. אנחנו כמובן במהלך להקמה עתי

ההליך הזה של הקול קורא, ניתן תעדוף לכל גוף שבנוסף 
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למעונות הסטודנטים, יתחייב או יהיה מסוגל להביא לנו גם 

 את הקמפוס עצמו. 

גני הילדים ומגרשי  אנחנו נדאג לצרכים של המעונות יום, 

צו המשחקים בתוך המתחם עצמו ועל חשבון הפרויקט. יוק

שטחי גינון, מדשאות, כיכרות, תוסדר תנועה ברגל, וברכב 

אלף מטר,  17 -לחניונים. אנחנו מדברים על שטח המונה כ

אנחנו מדברים פרוגרמה, אני שוב אומר, זה מס' קומות, עד 

קומות, ייתכן שפחות. מספר מבנים כשבעה בניינים,  11

מטר שזה שטחי השירות שציינתי  7133שטחים נלווים, 

, סך הכל יחידות 1033-ל 1733ודם. סך הכל מיטות בין ק

 מטר.  1333-, חניונים כ033 -ל 033דיור, בין 

הדמיות ראשוניות שלקחנו, כמובן שכל התהליך הזה 

מתנהל בשני צירים מקבילים. ציר אחד זה הציר המסחרי, 

כלכלי והסטטוטורי מול משרד הפנים, והציר השני זה הציר 

ובן מנהלת אדריכלית העיר. היבטים התכנוני, שאותו כמ

 משפטיים, מיכל, ברשותך. 

 ערב טוב.  מיכל רוזנבוים:

רק רגע, יש לי שאלה. אתם בדקתם גם בערים אחרות שיש  :ענת קלומל

 כזה קמפוס. 

  -בהחלט, בטח. יש כבר :אלעד קנדל

.  :ענת קלומל  ברמת אביב יש הרי קמפוס מאד יפה שבנו

 ב, יש במכללה ביפו. יש ברמת אבי :אלעד קנדל

גונן   -מעונות סטודנטים יש בהרבה ערים. יש בירושלים :אושרת גני 

חברת אריסון, יש שם גם ארומה, יש שם יותר מאשר  :ענת קלומל

 מכולת. 

.  :צביקה צרפתי  בחרנו את האנשים הטובים שיש להם ניסיון



 11.1.11 47 מועצה מן המניין   

וס - נ בו  : ע"י ן:  הופק  בע"מ, טלפו ם  31פרוטוקולי -1151715 - 
 

שפיע כי  רמת אביב זה אזור מאד מאד מרכזי וזה גם מאד ה :ענת קלומל

רת הדירות באזור רמת אביב, גם על זה יש השלכות שכעל ה

שצריך לקחת אותן בחשבון, כי ברגע שהצעירים לא 

  -משכירים

 היועצת המשפטית, מיכל בבקשה.  :צביקה צרפתי

 תודה.  :מיכל רוזנבוים

 התייחסת לאנטנות שם?  :אהוד לוי יובל

גיד במשפט אחד, נתייחס להכל במסגרת התכנון. אני רק א :אלעד קנדל

בגלל השאלה שנשאלה, לקחנו יועצים כלכליים, ביניהם את 

היועצים הכלכליים שבעצם ליוו גם את אוניברסיטת תל 

אביב, וגם את המעונות של מכללת תל אביב, שהם מלווים 

גם את הפרויקט שלנו, כך שיש פה הרבה מאד ניסיון 

  בפרויקט הספציפי הזה שלקחנו אותו ממקומות אחרים.

 אבל בואי תשאירי את השאלות לסוף.  יהודה בן חמו:

.  :ענת קלומל  אוקי

כמו שאלעד הציג, אנחנו בעצם מבקשים ממועצת העיר  מיכל רוזנבוים:עו"ד

להסמיך את החברה הכלכלית ליזום, לנהל ולהוציא לפועל 

את הפרויקט של הרובע האקדמי. אני אתן סקירה משפטית 

 ר. קצרה מעבר לדברים שאלעד אמ

מבחינת החוות דעת התכנונית, הוצגה ליועץ ראשית,  

שהקמת  תהמשפטי לעירייה למעשה חוות דעת, שאכן מאשר

הרובע האקדמי ומעונות הסטודנטים בכלל זה, תואמת את 

השימושים המותרים בקרקע. אנחנו מדברים על קרקע 

 שהייעוד שלה הוא בעצם מבנה ציבור, שטח חום. 

עד עכשיו ומה הולך להתבצע מעתה, הליך שבוצע המבחינת  

 request forפרסמנו בהתחלה אר אף איי, שזה בעצם 
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information ,פנינו בעצם למספר יזמים, פנינו לשוק .

לשמוע מה השוק חושב על התהליך הזה. זה תהליך 

שמקובל, גם המדינה פועלת כך, גם חברות ממשלתיות, וגם 

בעצם לאר אף איי חברות עירוניות נוספות. לשמחתנו נענו 

מספר חברות גדולות ורציניות, מהמובילות במדינת ישראל. 

אפילו חברות בינלאומיות בעצם הביעו עניין, הביעו מספר 

 רעיונות. 

לאחר דיון פנימי בתוך החברה הכלכלית גובש איזשהו 

מתווה של שותפות. עם המתווה הזה פנינו למשרד הפנים, 

הלישכה המשפטית  הלכנו למהלך של פרה רולינג מול

במשרד הפנים. הלישכה המשפטית במשרד הפנים אישרה 

. אנחנו להתקדם לנו להתקדם עם המתווה של העיסקה

בעצם אחרי קבלת אישור מועצת העיר. אחרי היום אנחנו 

נוכל לצאת לקול קורא, שבו אנחנו מזמינים בעצם שותף או 

 יזם להצטרף אלינו לתוך הפרויקט הזה. 

  -ם העקרוניים של העיסקהמבחינת התנאי

  -סביר להניח שאלה שפנו לחברה :רביטל עמר שלום

  -חלק מאלה ש :צביקה צרפתי

גם הם, הם מוזמנים, אנחנו יוצאים בהליך פומבי, גם  מיכל רוזנבוים:עו"ד

 שבעצם מוזמנים גופים נוספים להצטרף לפרויקט. 

 הם לא מוזמנים לפרויקט כזה.  :אהוד לוי יובל

מבחינת מתווה העיסקה, הבעלות תהיה כך שהרוב יהיה  ל רוזנבוים:מיכעו"ד

מהמניות או שותפות באיזה מתווה  11%לחברה הכלכלית, 

משפטי שזה לא יהיה. יישמר רוב לרשות המקומית 

באמצעות החברה הכלכלית. זה על פי דרישה בעצם של 

משרד הפנים. החברה הכלכלית בעצם תתכנן, תשווק, 
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פעל את הפרויקט כנגד איזושהי תקורה. תנהל, תפקח, תת

השותף מממן את הפרויקט, והדבר החשוב הוא קודם כל 

שאין פה עיסקה עם המקרקעין, אנחנו לא מוכרים את 

המקרקעין, החברה הכלכלית, העירייה, נשארת הבעלים של 

המקרקעין, וגם לא יצטרכו להעמיד בטוחות, לא העירייה 

 רויקט. סיימתי. ולא החברה הכלכלית, במסגרת הפ

 תודה. שאלות?  :צביקה צרפתי

יש בפינת נורדאו רופין תחנה של בזק. בזק היתה בדרך  :אהוד לוי יובל

אבל בחצי שנה האחרונה הם קיבלו החלטה  ,להתפנות משם

בגלל שיש להם שם קווים שהם לא יכולים  ,להוסיף אנטנות

לוותר עליהם. לפני כשנה שנתיים הם הוסיפו שמה הרבה 

יותר אנטנות סלולאריות, ויש שם היום אנטנות ייחודיות 

שמשדרות לכיוון מזרח. זה עוצמות גדולות מאד. היה לנו 

דוח בטיחות שהיה פה במועצה, בגלל ההשפעה שלו על בית 

 הספר יצחק שדה הסמוך. 

הכיוון של השידור הוא קודם כל לכיוון מזרח, לכיוון  

אלה אם שמתם הקריה האקדמית שאת מדברת עליו. הש

  -לב

 לא יהיה בנייה לפני אישור איכות הסביבה.   :עמירם מילר

עמירם, את המדבקות שלך, את הפלסטרים האלה שמענו.  :אהוד לוי יובל

למה, אם התייחסתם לזה, שהאנטנות, נשאל את הגברת. 

  -11 -שיורדות לתוך ה

 תודה. שאלות נוספות?  :צביקה צרפתי

 ר לה לדבר? אני לא מבין. מה, אסו :אהוד לוי יובל

  -שאלות נוספות? אם אין אני רוצה להקריא את הצעת :צביקה צרפתי

שאלה נוספת שהחברים היום ביקשו, עד היום האזור הזה  :אהוד לוי יובל
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שדנו בו בפינוי בינוי, אמרו שלשכונת תקומה, ואם נכפיל, 

יחידות דיור אם יתווספו  1733אחד לשלוש, אחד לארבע, 

אין אפשרות לנקז תחבורה. השאלה איפה אתם שם, 

 מתכוונים להביא ניקוז של תחבורה, כניסה ויציאה. 

כנראה שלא הבנת את הפרויקט. אני רוצה להביא נוסח  :צביקה צרפתי

החלטה לרובע האקדמי. מועצת העיר כפר סבא מסמיכה את 

החברה הכלכלית ליזום, לנהל ולהוציא לפועל את פרויקט 

י, וזאת על המקרקעין הידועים כחלק הרובע האקדמ

והראשונים בעיר  הרעות , ברחובות0411בגוש  719מחלקה 

כפר סבא. בהתאם לאישור משרד הפנים בעניין זה תפעל 

החברה הכלכלית באופן פומבי, לאיתור בחירת שותף 

מהמגזר הפרטי לשם ביצוע הפרויקט. אפשר לאשר פה 

 אחד? פה אחד? תודה. 

 

מועצת העיר כפר סבא מסמיכה את החברה הכלכלית  :211 מס' החלטה

ליזום, לנהל ולהוציא לפועל את פרויקט הרובע האקדמי, וזאת על 

 הרעות , ברחובות51/1בגוש  112המקרקעין הידועים כחלק מחלקה 

והראשונים בעיר כפר סבא. בהתאם לאישור משרד הפנים בעניין זה 

בחירת שותף מהמגזר תפעל החברה הכלכלית באופן פומבי, לאיתור 

 הפרטי לשם ביצוע הפרויקט.

 

 ./1חלקה  /51/העברת זכות החכירה הראשית בגוש . 1

 

, העברת זכויות חכירה ראשית, תודה לחברה 1סעיף  :צביקה צרפתי

מי  ,. שגיא5035הכלכלית. זכות החכירה הראשית בגוש 

  .מתייחס? שגיא
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ובא בעצם לאישור אני אציג. הלכתי כבר לנושא הבא. מ :שגיא רוכל

רחוב  10הסכם להעברת חכירה ראשית לחוכר בחלקה 

, חברת מרץ השרון. על פי החלטה קודמת של 10התע"ש 

, מובאת 7314מדצמבר  ,המועצה מלפני מספר חודשים

ההתקשרות כאן. ההצעה מדצמבר דיברה על התקשרות 

כללית, שכל מי שיקיים את התנאים של ההחלטה, קרי, 

יוכל לקבל חוזה ספציפי יבנה בהיקף מס וים וכן הלאה, 

לקבלת חכירה ראשית, במקום חכירת המשנה שיש לו. אותו 

 חוזה ספציפי מובא כאן לאישור. 

 יש התייחסויות?  :צביקה צרפתי

השאלה שהיתה כשהבאתם את ההסכם מסגרת היתה כזאת,  :אהוד לוי יובל

מה הכלים שיהיו לכם כלפי מי שלא יקיים את ההתחייבות 

 שלו? ואמרתם, הפרת הסכם אפשר לתבוע. 

 זה מוסבר הפוך.  :שי ארנט כהן

זה מותנה בתנאים. ברגע שהתקיימו התנאים, הוא נכנס  :עו"ד אלון בן זקן

 לתוקף. 

 ההסכם כרגע עוד לא בתוקף.  :שי ארנט כהן

 מתי הוא מקבל את החכירה הראשית?  :אהוד לוי יובל

 התנאים לבנייה. רק אחרי שיקיים את  :שי ארנט כהן

 אחרי שהוא יבנה?  :אהוד לוי יובל

.  :שי ארנט כהן  נכון

 ותעודת גמר.  4ויאכלס בפועל, ויתן טופס   :אהוד לוי יובל

 אתה רוצה להוסיף?  :שי ארנט כהן

  -סליחה, אתה מנהל את הישיבה? כל הכובד עכשיו זה ייגמר יהודה בן חמו:

אנשים בעלי מקצוע מנסים לדבר,  סליחה, אני לא מבין,  :אהוד לוי יובל

 אתה משתיק אותם? אני לא מבין איזה סגנון זה. 
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 בסדר, אבל חשבתי שמה שבהסכם לא בתוקף.   :עו"ד נורמן פלאט

 לא, נורמן, אנחנו מבקשים לשמוע אותך, סליחה.  :אהוד לוי יובל

 אה, סליחה.  :צביקה צרפתי

 מראש העיר. לא, אני מבקש רשות דיבור   :עו"ד נורמן פלאט

  -אתם לא נותנים גם ליועצים משפטיים לדבר, איזה :אהוד לוי יובל

 ענה לך על השאלה, תשאל אותו.  יהודה בן חמו:

אבל היועץ המשפטי החליט ששווה לענות בכל זאת. הוא  :אהוד לוי יובל

  -חשב שיש טעם לענות ולהוסיף תשובה

 אלון ענה לך.  :צביקה צרפתי

בר'ה, נורמן הוא בן אדם ותיק, אם הוא חושב שהוא רוצה ח :אהוד לוי יובל

 -לדבר, הוא היועץ המשפטי של החברה הכלכלית

 אלון ענה.  :צביקה צרפתי

אבל תסלח לי, אני מכבד אותך. אל תראה את זה שאני  :אהוד לוי יובל

פוסל את התשובה שלך, אבל אם היועץ המשפטי חושב, 

, הוא רוצה לדבר, שבפרויקט בהיקף כזה, בסכומים כאלה

יועץ משפטי,  זה לא ענת שאתם באים ולועגים לה. זה 

סליחה, ד"ר צווייג, אבל גם העו"ד פלאט, חבר'ה. הוא 

היועץ המשפטי שלכם של החברה הכלכלית, זה הטריק שלו, 

 סליחה. 

 יש שאלות נוספות? אם אין, אפשר לאשר את זה פה אחד?  :צביקה צרפתי

 לא. :אהוד לוי יובל

 לא.  :קה צרפתיצבי

 אם לא נותנים ליועצים משפטיים לדבר, אז משהו פה מוזר.  :אהוד לוי יובל

  -קיבלת תשובה, שההסכם מותנה בדיוק :צביקה צרפתי

  -אתה עורך דין? אתה היועץ המשפטי של החברה :אהוד לוי יובל

.  :צביקה צרפתי  אני מתרגם את העורך דין
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זקן, והעורך דין הוא נורמן פלאט בן אתה מצביע לאלון  :אהוד לוי יובל

רוצה לדבר. איזה מין קבוצה אתם, שאתם לא נותנים 

 לעורכי דין לדבר?! סליחה. 

 יש מניעה משפטית מלאשר את זה? נורמן?  :עמירם מילר

 שום מניעה משפטית. :עו"ד נורמן פלאט

 שום מניעה משפטית, גמרנו! קיבלת תשובה.  :עמירם מילר

ההסכם הוא הסכם, אבל כל העברה טעונה אישור של השר  :עו"ד נורמן פלאט

 בבוא המועד. 

.  :עמירם מילר  בבוא המועד, כן

לכן יש עוד שלב אחד לאישור ההסכם. לגבי השאלה מה  :עו"ד נורמן פלאט

קורה אם הוא לא בונה, אם הוא לא בונה, הזכויות לא 

  עוברות אליו. הוא בונה, והוא נשאר כחוכר משנה, זה הכל.

 במה זה משנה את המצב של ההסכם הקיים היום?  :אהוד לוי יובל

 הוא חוכר של עיריית כפר סבא ולא של חוכר ראשי.  :שי ארנט כהן

. :עו"ד נורמן פלאט .  .חוכר ראשי, כנראה הוא חוכר משנה .

 אפשר לאשר פה אחד אחרי התשובה של נורמן?  :צביקה צרפתי

 לא.  :אהוד לוי יובל

  -רן, עמירם, צביקה, יהודהוגם לא? לא. מי בעד? א :צביקה צרפתי

.  :אהוד לוי יובל  עיריית כפר סבא קיבלה מנדט, וצריכה לעמוד בו

פליאה, עילאי, יהודה, רביטל, דבי, מתי, אמיר, אמיר  :צביקה צרפתי

יובל, אלי, ענת. תודה.   קולמן, איתן, ממה. מי נגד? 

 

העברת זכות החכירה הראשית  הוחלט ברוב קולות לאשר :215 מס' החלטה

 /1חלקה  /51/בגוש 

 

נועל את הישיבה הנוכחית :צביקה צרפתי   .אני 
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 21/21-/18/2ריכוז החלטות המועצה לישיבת 

דו"ח איכות הסביבה בנושא להוריד את ההצעה מאשרים  : 212מס'  החלטה

 סדר היום מ מפעלי בראון וקניאל
 

הצללת שטחי ישיבה בנושא ההצעה  מאשרים להוריד את :211 מס' החלטה

 מסדר היום  והדשא בפארק כ"ס
 

קולרים לאורך מאשרים להוריד את ההצעה לסדר בנושא  :/21 מס' החלטה

 רחוב 

 מסדר היום בן יהודה

 

פרוטוקול ועדת כספים מיום הוחלט ברוב קולות לאשר את  :211 מס' החלטה

 .21.1.21ראשון, כ"א באייר, ה 

 

 כפר סבא מסמיכה את החברה הכלכליתמועצת העיר : 211מס'  החלטה

 הרובע האקדמי, וזאת על המקרקעין ליזום, לנהל ולהוציא לפועל את פרויקט

 והראשונים בעיר הרעות , ברחובות51/1בגוש  112הידועים כחלק מחלקה 

 ים בעניין זה תפעל החברה הכלכליתכפר סבא. בהתאם לאישור משרד הפנ

 חירת שותף מהמגזר הפרטי לשם ביצוע הפרויקט.פומבי, לאיתור ב באופן

 

העברת זכות החכירה הראשית הוחלט ברוב קולות לאשר  :215 מס' החלטה

 /1חלקה  /51/בגוש 

 

 

 אושרת גני גונן
 העירייה  יתמנכ"ל

 יהודה בן חמו 
 רראש העי
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