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  שאילתות. .1

 

אלי מר צוייג ו-שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל א. 

 פילוח הפונים לשירותי הרווחה על פי סוגים.   -הן בנושא כ

 

ערב טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין  :צביקה צרפתי

מחלקת רווחה, שינוי  . שאילתה ראשונה,2016לחודש מאי 

 ארגוני. 

 רקע ודברי הסבר לשאילתה 

הציגו את התוכנית  15.3.2016 –רווחה מיום ה  בועדת   

נוי הארגוני במחלקת רווחה והאיחוד שלה עם המחלקה לשי

 לחברה ונוער. 

לגבי סיבות הפניות  דעהארגוני שהוצג לא הובא מי בשינוי  

הרווחה של התושבים והבנה כיצד השינוי הארגוני  למחלקת

מספק מענה בקידום השירות לתושב, במיוחד לאור 

ה התלונות המרובות, חוסר שביעות הרצון מתפקוד הרווח

בשנים האחרונות וכתוצאה מכך ריבוי טרגדיות ומקרים 

 כואבים. 

 .  2012דוגמה לסקר הלמ"ס משנת  להלן  
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 בני משפחה. 

 פונים בעקבות עוני, קשיי הכנסה ותעסוקה.  477( 2 

סליחה, תחלקו לנו בבקשה את התשובות. התחילה מתי,  אהוד לוי יובל:

 הישיבה. 

 את התשובות. תפתח את הטאבלט, יהיו לך, יש לך  :צביקה צרפתי

ה, מה לעשות? עם כל הכבוד, כולכם טובים וחכמים. חבר' אהוד לוי יובל:

 אני רוצה לראות את התשובה. 

 התשובה נמצאת בטאבלט.  :צביקה צרפתי

 אבל אתם צריכים לתת לנו תשובה בכתב.  אהוד לוי יובל:

 מייל?-אתם יכולים לשלוח את זה באי עילאי הרסגור:

נייר? אני ל אהוד לוי יובל: נייר. מסובך לקבל   א מבין. חבר'ה, 

 מתי, תמשיך בבקשה.  :צביקה צרפתי

 לא חובה לתת תשובה בכתב, דרך אגב.  עמירם מילר:

 מה שתגיד, אני איתך. אתה צודק.  אהוד לוי יובל:

 2,980יה המבוגרת רשומים יאוכלוס(. במחלקה לטיפול ב3 מתי פז:

 בגלל בעיות זקנה.  2,360פונים, מהם 

 י של הורים. פונים בעקבות תפקוד לקו 632( 4 

 פונים בעקבות תפקוד לקוי של ילדים/נוער.  523( 5 

ו 86( 6  נגד נשים,  פונים בגלל  284-פונות בגלל אלימות 

נגד ילדים.   אלימות 

 פונים בגלל התמכרות ועבריינות.  109( 7 

( המחלקה הכי עמוסה בפניות ציבור היא המחלקה לטיפול 8 

 באוכלוסיה המבוגרת.

גוני יוצר חיבורים בין היחידות השונות. ( השינוי האר9 

רווחה, קהילה, נוער, צעירים וקידום נוער, אשר מרחיבים 

 את מעגלי הסיוע לתושבים. 
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מערכת קהילתית שלמה אשר פועלת בסנכרון בין מערכות זו  

את השירות  האיגום משאבים ומנגיש תמאפשרהעירייה, ו

 לקהילה. 

כלי שנותן מענה בנוסף, הורחבה העבודה הקהילתית כ 

לאוכלוסיות קצה נוספות ומרחיב את השירותים המוצעים 

 כיום. 

 ,אני רק רוצה להוסיף שבישיבת ועדת הרווחה האחרונה 

שגם ענת השתתפה בה, הוצגה התוכנית החדשה של אגף 

הרווחה, או המבנה החדש של הרווחה. ומכיוון שלא סיימנו 

ולא בישיבה  לדון, התכוונו לעשות את זה בישיבה נוספת

שנקבעה מראש. אבל מאילוצי לוח זמנים לא הצלחנו לארגן 

ישיבה נוספת ולכן בישיבה הקרובה שתתקיים יהיה המשך 

 דיון על המבנה החדש של אגף הרווחה. 

מה שאני ארצה לראות, איך הרפורמה הזאת משתלבת, היא  :ענת קלומל

 מסונכרנת, נמצאת בהלימה להתפלגות של הפניות לרווחה.

... השאלה  אבל לראות בצורה מוכחת איך השינוי עושה את 

 נשאלה, 

 היא שאלה אותה, בעצם. שאלת, כן?  עמירם מילר:

עדיין קשה לי להבין, לראות, את הקשר בין הרפורמה,  :ענת קלומל

הפניות. אני לא הבנתי השינוי ברווחה, לבין ההתפלגות של 

 ותר באמת, להיות יותר הפקת אירועים, או י אם זה הולך

פה בועדת הרווחה תוכלי לשאול את כל השאלות. אנחנו לא  :צביקה צרפתי

 ישיבת רווחה. ב

 אבל אני חושבת שיש לך אחריות, צביקה.  :ענת קלומל

 וועדת הרווחה תביא בסוף את המסקנות, תודה.  :צביקה צרפתי

לא רק לעשות מירוץ ספורט, אלא גם לעשות הפקה של  :ענת קלומל
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 יעיל. שירות 

 ראית גם שאת המצאת את הווטסאפ בכפר סבא.  :צביקה צרפתי

ע יהודה בן חמו: זה עדיף. באמת, אני זוב. אם אפשר, ענת, לנהל שיח בוא, 

 אומר את זה לכולם. 

 

מר צוייג ו-ענת קלומלד"ר יובל אהוד לוי, עו"ד שאילתה של חברי המועצה  ב.

 שיפוץ בית האומנים.   –אלי כהן בנושא 

 

 שיפוץ בית האומנים.  :יקה צרפתיצב

 לשאילתהקע ודברי הסבר ר 

עיריית כפר סבא, בשיתוף החברה הכלכלית שקדה בשנה    

ושפצה את המתחם הישן  האחרונה על הקמת בית אמנים

 של פנימיית "אונים". 

ישמש בית ליצירה אמנותית בית האומנים בית האומנים   

נים להציג אשר מאפשרים לאמ  מורכב ממספר חללים

 .תערוכות וליצור עבודות משותפות בין האמנים

 
 :להציג את הנתונים הבאיםהעיר תתבקש אם כן,  מועצת  

  1 )?   מי ערך את העבודות בבית האומנים 

   מה היקף העבודות שנערכו מבחינת תקציב?( 2  

 האם התקיים מכרז? מי היה בועדת המכרזים? ( 3  

יצע את העבודות? אם כן, האם האם חבר רשימת מעוף ב( 4  

גילוי נאות?  ומה סכום התשלום עבור עבודות השיפוץ?  היה 

 מי הזמין את העבודה ומי אישר את העבודה? ( 5  

 שיפוץ בית האומנים.  :צביקה צרפתי

( לבקשת אומני כפר סבא שמזה זמן מייחלים למקום 1  
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פעילות והצגת עבודותיהם, הוקם לאחרונה בית האומנים 

מספק מקום ראוי לקידום האומנות והתרבות בעיר. ה

העבודות נערכו באחריות החברה הכלכלית לפיתוח כפר 

 סבא.

 ₪.  100,000-כ עלות העבודות היא( 2  

( היות והפרויקט תוקצב בסכום הפטור ממכרז, פטור עד 3  

מחיר בחברה שקל, התקיים הליך של הגשת הצעות  140,000

שלוש הצעות מחיר ונבחרה  הכלכלית, במסגרתו הוגשו

 הזולה מתוכן.

עופר כהן ביצעה את  ( החברה ע.מ. חידושים בבעלות4  

חבר מועצת עיר דה. כידוע לכולם עופר כהן אינו העבו

מטעם מעו"ף. החברה הכלכלית שפטה את ההצעות שהוגשו 

לה על פי פרמטרים מקצועיים בלבד. כאמור, סכום 

 ₪.  100,000-על כ התשלום עבור עבודות השיפוץ עומד

( הזמנת העבודה ואישורה בוצעו על ידי החברה הכלכלית 5  

 לפיתוח כפר סבא. 

אבל זה נראה לא טוב שאדם שרץ ברשימת מעו"ף מקבל  עילאי הרסגור:

 כזאת עבודה. 

 

מר צוייג ו-ענת קלומלד"ר יובל אהוד לוי, עו"ד שאילתה של חברי המועצה  ג.

 יה באזורי תעשייה.  מצוקת חני –אלי כהן בנושא 

 

 :לשאילתהקע ודברי הסבר ר 

 בכפר סבא קיימת מצוקת חנייה.   

תושבים, כך עולה מסקר  1000עסקים על כל  125בכפר סבא   

חברת "דן אנד ברדסטריט ישראל", והעיר כפר סבא שוב 
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 145עסקים, רעננה  182האחרונה בשרון אחרי הרצליה 

תושבים וכפר  1000 –עסקים ל  140עסקים, הוד השרון 

 תושבים.  1000עסקים על כל  125סבא עם 

מצב זה הוא בעייתי, מאחר והוא משפיע על הכנסות   

העירייה ועל אפשרויות התעסוקה בעיר. כיוצא מזה צריך 

 להשקיע ביצירת סביבת תעסוקה איכותית בעיר כפר סבא. 

לו אזורי התעשייה היו יותר מתפתחים ומשגשגים, היו   

ויותר עסקים לעיר כפר סבא, אך בכל אזורי מגיעי ם יותר 

התעשייה בעיר יש מצוקת חנייה, וכאשר חברות עסקיות 

מעוניינות להעתיק את מקומן לאזור התעשייה, הן 

תבדוקנה האם יש חנייה? האם לעובדים תהיה חנייה? ומה 

 העלות? 

  
 שאלות: 

מה מספר החניות הקיימות בכל אזורי התעשייה ולפרט ( 1

  בנפרד בתע"ש ובעתיר ידע?

 להציג מפה ובה מתחמי החנייה בכל אזור תעשייה? ( 2

להציג מה התוכניות של העירייה לשפר את כמות ( 3

 מקומות החניה בכל אזור תעשייה בתקופה הקרובה? 

 עמירם, בבקשה. מחזיק תיק התחבורה.  :צביקה צרפתי

ת, באזורי בקשר לנושא של מצוקת החנייה, במרכאו עמירם מילר:

 התעשייה. קודם כל אני רוצה לציין שבשנים האחרונות, 

 במרכאות, עמירם?  אהוד לוי יובל:

בשנים האחרונות יש גידול רב מאוד בביקושים לשטחי  עמירם מילר:

תעסוקה ומסחר ותעשייה באזורי התעשייה המזרחיים 

שלנו. כולל עתיר ידע, וזה מעיד על ההצלחה הפנומנאלית 
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ם האלה כמרכזי תעסוקה ופרנסה לאנשים רבים של האזורי

 וגם לעיר כפר סבא כולה. 

מקומות חנייה. מתוכם  2,800-באזורי התעשייה קיימים כ 

ו 2,500-כ בעתיר ידע. החניות באזור  300-באזור התע"ש 

לאורך הרחובות  515התע"ש מתחלקות בצורה הבאה: 

חניון  ,250 –בחניונים הציבוריים, בפארק  1985הפנימיים, 

, 320 –, חניון התוכנה 85 –, חניון הפרסה 170-התע"ש כ

 –, חניון ציבורי איצטדיון 160 –חניון איצטדיון דרומי 

 . 320 –, חניון הקאנטרי 680

חניות נוספות בעתיר ידע  400-התכנון העתידי הוא ל 

והקמת ארבעה מתחמי חנייה כחלק מתב"ע התע"ש, שבכל 

 חניות.  1,200-. סה"כ כחניות 300-אחד מהם יהיו כ

אני רוצה לומר בנוסף שני דברים. אחד, אנחנו עתידים  

לפנות את חניון האוטובוסים ברחוב התוכנה פינת התע"ש, 

לטובת חניון במזרח כפר סבא, ליד בית העלמין. קיבלנו 

 אישור משרד התחבורה לנושא הזה. וגם זה יוסיף, 

 ? ... איפה? לאן הם יעברו אהוד לוי יובל:

לאזור בית העלמין פרדס חיים. וזה יפנה לנו עוד כמה  עמירם מילר:

צים  עדיין לשמור שם מאות מקומות חנייה, כי אנחנו רו

 זה דבר אחד.רכב כבד. מקום ל

שני, שימו לב לפיתוח המאסיבי של התחבורה דבר  

הציבורית, שיוצאת היום רובה ככולה מהאזור המזרחי של 

אוכלוסיות רבות שלא נזקקות  כפר סבא, ובהחלט משרתת

לרכב הפרטי כתוצאה מהתחבורה היעילה באזור הזה. תודה 

 רבה. 

ויוצאים  :ענת קלומל יש לי שאלה. יש לכם מידע כמה אנשים נכנסים 
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לאזור התעשייה? אתם בודקים את התנועתיות או כמה 

עובדים באזור התעשייה? ואז ביחס לזה, האם יש יחס של 

 מקומות חנייה? 

השאלה המקורית לא עוסקת בנושא הזה של מספר אנשים.  ירם מילר:עמ

 לגבי מקומות חנייה מסרתי את האינפורמציה שיש בידי. 

, אז תתקן את השאלה שלה. מה תקן חנייה עמירם, בוא אהוד לוי יובל:

 באזור תעשייה? מטר תעסוקה, מטר חנייה. יש קריטריון, 

נענ עמירם מילר:  ה על הנושא הזה. בוועדת תכנון ובנייה 

 לא, לא, שואלים אותך פה.  אהוד לוי יובל:

 לא יודע.  עמירם מילר:

 אז תראה, 'לא יודע' זו תשובה.  אהוד לוי יובל:

 לא זוכר על כמה מטרים. יש תקן חנייה.  עמירם מילר:

 

מינוי יועצת ראש  –שאילתה של חברת המועצה גב' פליאה קטנר בנושא  ד.

 אישה.  העיר לקידום מעמד ה

 

 השאילתה הבאה, בבקשה. מינוי יועצת למעמד האישה.  :צביקה צרפתי

 לשאילתהקע ודברי הסבר ר 

 מינוי יועצת למעמד האישה

מאז פרישתה של נסיה שטרסבורג מעיריית כפר סבא, לא 

קיבלנו כל הודעה על מינוי יועצת חדשה למעמד האישה, 

 למרות שהדבר מתחייב לפי חוק.

ות המקומיות )יועצת לקידום מעמד לפי חוק הרשוי 

, תפקידיה של היועצת למעמד 2000-האישה(, התש"ס

האישה הם לפעול בתחומי הרשות המקומית לצורך קידום 

מעמד האישה והשוויון בין המינים, ביעור ההפליה נגד 



   18.5.2016 12 מועצה מן המניין   

 נשים ומניעת אלימות נגד נשים.

 לכן אבקש לענות על השאלות הבאות:

 

 מד האישה ומתי?. האם מונתה יועצת למע1

. במידה ולא מונתה יועצת חדשה, מתי צפויה להתמנות 2

 מחליפה?

 . האם אי מינוי היועצת אינו מהווה עבירה על החוק?3

נסיה  ,לקידום מעמד האישהראש העיר ( יועצת 1 :צביקה צרפתי

. למשרה זו נבחרה עובדת ולאחר יצאה לחל"ת ,שטרסבורג

 משיך בתפקידה. שבוע הודיע כי איננה מעוניינת לה

( תהליך איתור יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה 2 

 נמשך בימים אלו. 

( עד לאיתור מועמדת מתאימה ממלאת את תפקידה צאלה 3 

 וקסמן גונן, בנוסף לתפקידה כדוברת העירייה. 

... רגע,  פליאה קטנר:  מתי נסיה עזבה ומתי 

כרגע עוסקים באיתור. מתי שהיא עזבה. מזה לוקח זמן,  :צביקה צרפתי

 היתה מישהי, איתרו אותה. 

 מתי מונתה מישהי חדשה ומתי אותה עובדת עזבה? עילאי הרסגור:

היתה פה מישהי ואיתרו מישהי. באה לניסיון, לא התאים  :צביקה צרפתי

 לה. 

 באיזה תאריך הגיעה נסיה?  עילאי הרסגור:

 ד. אני לא זוכר תאריכים, אני מצטער מאו :צביקה צרפתי

 באיזה תאריך?  עילאי הרסגור:

 לפני כשלושה שבועות, חודש.  יהודה בן חמו:

היתה פשוט עיתונאית שפנתה ולה נאמר שהיועצת יצאה  פליאה קטנר:

 לחופשת לידה. יש לי פה מייל שהעיתונאית, 
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 זו טעות.  :צביקה צרפתי

'אני בינתיים פנית פליאה קטנר: י זה מה שהיא ענתה לי. היא אמרה לי 

.. תשובה שהיועצת יצאה לחופשת לידה'וקיבלתי  . 

אנחנו ביקשנו ממנה לוודא את זה והיא וידאה את זה  עילאי הרסגור:

  -ואמרה ש 

ר פליאה קטנר:  שמי. היא גם אמרה שיש לה כתב מינוי 

רגע, יש כאן בעיה. יהודה, אתה אומר שהיא מונתה לפני  עילאי הרסגור:

 כשלושה שבועות, 

 ... שתמכת.  תעבדה לפני שלושה שבועו מו:יהודה בן ח

כלומר, רגע, תוך שלושה חודשים חייבים למנות יועצת  עילאי הרסגור:

 למעמד האישה, לפי החוק. כלומר עברתם כאן על החוק. 

 שתמכת היא עבדה כאן. בתקופה  יהודה בן חמו:

 עברתם כאן על החוק.  עילאי הרסגור:

 מה לא ברור פה?  יהודה בן חמו:

אתם עברתם על החוק. הייתם צריכים למנות תוך שלושה  עילאי הרסגור:

  -חודשים יועצת למעמד האישה. ואתה אומר 

 זה גם תפקיד מאוד חשוב.  פליאה קטנר:

שרק לפני שלושה שבועות היא התמנתה. כלומר יש כאן  עילאי הרסגור:

 עבודה על החוק. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 ר המידע שאתם מסרתם, כלומ עילאי הרסגור:

 ביקשתי גם את כתב המינוי ולא קיבלתי.  פליאה קטנר:

  -לא, יש כאן משהו  עילאי הרסגור:

  -תודה רבה. אני מבקש. לא סליחה, אנחנו רוצים  :צביקה צרפתי

 יש כאן משהו מאוד מעניין.  עילאי הרסגור:

 יש מעניין, תגיש הצעה לסדר בעניין הזה.  :צביקה צרפתי
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התשובות שלכם מעידות על כך שיש כאן עבירה על החוק.  אי הרסגור:עיל

 אתם עברתם כאן על החוק. 

 אני לא מבין. מה אתה,  :צביקה צרפתי

 עכשיו נכתב כרגע באופן רשמי שאתם עברתם על החוק.  עילאי הרסגור:

יש לי פשוט גם מייל נוסף מהעיתונאית הזאת, מקול  פליאה קטנר:

 ישראל. 

 תודה רבה.  :תיצביקה צרפ

והיא חזרה שוב על זה. אמרתי לה: 'את בטוחה שזו חופשת  פליאה קטנר:

 לידה?' 

  -רגע, עילאי, אתה רוצה  אהוד לוי יובל:

.  פליאה קטנר: . .  שאלתי אותה 

 אני ממשיך.  :צביקה צרפתי

. אני לא מבין כאן משהו, מאוד מאוד מוזר שקורה לא, יש עילאי הרסגור: ..

 . מה קורה כאן

 עילאי, בוא נפנה ליועץ המשפטי.  אהוד לוי יובל:

.  פליאה קטנר: . .  שאלתי אותה, 'את בטוחה שזה חל"ת?' 

. :צביקה צרפתי . .  פליאה, אני מציע לך, תאספי את הכל 

.  עילאי הרסגור: . . אבל זה גם לא חל"ת. היא התפטרה. זה לא חל"ת ולא 

 היא פשוט התפטרה. 

.. את היועץ המשפטי? תשאל את רגע, למה א אהוד לוי יובל: . תה נואם? 

היועץ המשפטי, האם יש פה עבירה על החוק? )מדברים 

 ביחד( 

.. אני רק מזכירה שתקציב מועצת העיר,  :ענת קלומל . יש לנו תקציב 

 שקל,  150,000

חבר'ה, זה נורא לא מכבד מה שאתם עושים כאן. את אותה  רביטל עמר שלום:

תה כאן עבודה מאוד יפה הרבה אחת, נסיה שטרסבורג, שעש
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 מאוד שנים זה נורא לא מכבד. 

.  אהוד לוי יובל: . .  למה? מה 

אם היא נכנסה להיריון או לא נכנסה להיריון? באמת. זה  רביטל עמר שלום:

ממש לא מתאים. קיבלתם תשובה שהיתה כאן טעות, היתה 

כאן טעות סופר. היא עוד מעט תהיה סבתא. מה קורה 

 אתכם? באמת. 

.  עמירם מילר: . .  במיוחד שאם היא נכנסה להיריון זה בגלל 

גונן: היתה פה יועצת ראש העיר לקידום  בואו, אז אני עונה לכם. אושרת גני 

מעמד האישה בשם נסיה שטרסבורג, שהיא עשתה עבודה 

מצוינת והיא יצאה לחל"ת. חל"ת זו חופשה ללא תשלום. 

רז. יוצאים בשעה שעובדת יוצאת לחל"ת לא יוצאים למכ

 למכרז רק אם העובדת מתפטרת. 

מקום, או מאתרים ממלאת מקום.  תלכן, ממנים ממלא 

אנחנו היינו בתהליך של איתור ממלאת מקום. מצאנו 

מישהי, שיבצנו אותה לעבודה והיא הודיעה לנו אחרי שבוע 

 בעבודה שזה לא מתאים לה. 

לא ממלאת את המקום. זה הכל.  ולכן, בתקופה הזאת צאלה 

ולא שום דבר אחר. והכל חוקי. ומשרד הפנים יודע  חל"ד

 והכל בסדר. 

מדובר בחמישה חודשים לפחות, בעוד על פי החישוב שאבל  עילאי הרסגור:

למנות לפי החוק יועצת תוך שלושה שאתם צריכים 

 . ..  חודשים. 

 .אבל אם לא מוצאים מישהי מתאימה אז לא ממנים    צביקה צרפתי:

גו   -מהרגע שנסיה שטרסבורג  נן:אושרת גני 

.  :ענת קלומל . .  כל כך קשה למצוא יועצת מתאימה? 

 אבל החוק מגדיר לוח זמנים.  עילאי הרסגור:
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.. השאילתה הבאה.  :צביקה צרפתי .  .  תודה רבה, מיצינו את העניין

 

חשש לשימוש  –הנדין בנושא -עילאי הרסגורמר שאילתה של חבר המועצה  ה.

 ם לצורך אסיפות פוליטיות.  במתקנים עירוניי

 

  פות פוליטיות.יחשש לשימוש במתקנים עירוניים לצורך אס :צביקה צרפתי

 לשאילתהקע ודברי הסבר ר 

לפני חג הפסח נערכו בכמה שכונות הרמות כוסית ביחד עם 

ראש העיר. לפחות בשלושה מקרים: בהרמות הכוסית 

דיעתי בשכונות קפלן, גאולים ועליה, לא הוזמן למיטב י

איש מחברי מועצת העיר שלא מסיעת מעו"ף, מבלי שהיה 

לכך כל צידוק נושאי או מקצועי. מאחר והאירועים 

התקיימו במבנים עירוניים )מועדון בית"ר, גן ילדים 

 בגאולים ובית לזרוס(, אבקש תשובה לגבי השאלות הבאות:

. מי מחברי המועצה הוזמן להרמות הכוסית בשכונות 1

 ם ועליה?קפלן, גאולי

. האם סיעת מעו"ף או גורמים מטעמה שילמו לעיריית 2

 כפר סבא עבור השימוש במתקנים העירוניים?

חשש לשימוש במתקנים עירוניים לצורך אסיפות פוליטיות:  :צרפתי צביקה

אירועי הרמת הכוסית לפסח ראשון מתקיימים באופן 

מזה שנים רבות ומציג השאילתה השתתף בעצמו מסורתי 

 ם רבות במפגשים אלה, כגון המפגש בראש השנה. פעמי

אירועים אלה מהווים אירועים עירוניים פתוחים לכלל  

הציבור ושותפות עם וועדי השכונות וביוזמתם. במסגרת 

ג אגף אירועים אלו הצוות המקצועי, מנכ"לית העירייה, נצי

ההנדסה, איכות סביבה ועוד, מציג פרויקטים עירוניים 
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"שורשי  עם התושבים. אירוע יים שיח פתוחושכונתיים ומק

אירוע עירוני  מהווהשהתקיים בשכונת עלייה  תימן"

 תרבותי לרווחת התושבים. 

כי מציג השאילתה קיים, למיטב ידיעתי,  ,תמוה ביותר 

בעצמו כנס פוליטי מובהק של חבריו במרצ במשרדי 

  העירייה, ועל כך נאמר הפוסל במומו פוסל. תודה. 

. סליחה, אפשר,  סגור:עילאי הר 'כנס פוליטי' נאמרה כאן אמירה חמורה. 

עם כל הכבוד, אפשר לערוך מפגשים בנושאים עירוניים 

מצומצמים. גם בחדר הזה הקואליציה נפגשה ביום ראשון 

. לא, לא, יש לי שאלת המשך.  .. ודנה בנושאים פוליטיים. 

... אני  מבקש לאפשר לי האם החל מהרמת הכוסית הבאה, 

 אול את שאלת ההמשך. לש

  -אני מאפשר לך. חברך לאופוזיציה  :צביקה צרפתי

 גם אופוזיציה וגם קואליציה לא להפריע.  עילאי הרסגור:

 האופוזיציה מפריעה לך.  :צביקה צרפתי

האם אכן הרמת הכוסית הבאה, בכוונתכם לפרסם את דבר  עילאי הרסגור:

למנוע קיום האירוע בקרב כל חברי המועצה, על מנת 

 תחושה של כנס בחירות של מעו"ף? 

. ביוזמת ועדי השכונה  נעשההכנס  :צביקה צרפתי .. והוא מזמין. ואם הוא 

 אותך הוא יזמין.

לפרסם בכוונתכם . האם אורגן ע"י לשכת ראש העירהכנס  עילאי הרסגור:

 את הדבר בקרב כל חברי המועצה? כן או לא? 

הסרת שמו של סגן  –קטנר בנושא  שאילתה של חברת המועצה גב' פליאה ו.

 ראש העירייה מפרסומים רשמיים.  

 

 הסרת שמו של סגן ראש העירייה מפרסומים רשמיים.  :צביקה צרפתי
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 צביקה, כן או לא? זה הכל, שאלתי אותך.  עילאי הרסגור:

עניתי לך. אם וועדי השכונות ירצו להזמין גם אותך,  :צביקה צרפתי

 . יזמינו -ה שרוצים יזמינו. יהיו חברי מועצ

ועדי השכונות? זה מי זה וועדי, רק רגע, יש לי שאלה. מי  :ענת קלומל

האם זה רשום באיזשהו מקום? אני אמורה לדעת? להכיר 

אותם? מי הם ועדי השכונות? למה ועדי השכונות לא 

רשומים בשום מקום באתר? מי מכיר אותם? רק אתם 

 מכירים אותם? 

 ל, ברשותך, להמשיך? אני יכו :צביקה צרפתי

הם מזמינים את ראש העיר למקום ששייך לעירייה. זה לא  עילאי הרסגור:

נשמע הגיוני. זה לא נשמע הגיוני שהם מזמינים את ראש 

העיר לאירוע במקום ששייך לעירייה. זאת תשובה לא 

 הגיונית. אני מצטער, צביקה. זו תשובה לא הגיונית. 

 גיון שלך, מה לעשות? יי ההאני לא פועל לפ :צביקה צרפתי

אתה באמת לא פועל לפי ההיגיון שלי. גם לא לפי ההיגיון  עילאי הרסגור:

 של הציבור. אבל אני מבקש תשובה שהיא הגיונית. 

 :הסרת שמו של סגן ראש העירייה מפרסומים רשמיים    :צביקה צרפתי

 לשאילתהקע ודברי הסבר ר

ר בעירייה ביקשו ( האם דוברות העירייה או כל גורם אח1

להסיר את שמו של סגן ראש העיר עילאי הרסגור הנדין 

מפרסומים רשמיים של העירייה או של ארגונים העובדים 

 בשיתוף פעולה עם העירייה?

( האם ניתנה הוראה שלא לאפשר לסגן ראש העיר עילאי 2

 הרסגור הנדין לדבר באירועים בתחום הקיימות?

נושא הסרת שמו של סגן ראש העירייה מענה לשאילתה ב :צביקה צרפתי

בעקבות משבר אמון וחוסר אמון עם  מפרסומים רשמיים:
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סגן ראש העיר עילאי הרסגור הנדין, נשללו כל זכויותיו 

בתחום הקיימות ואיכות הסביבה, על כל  המשתמע מכך. 

  תודה. 

לא, צביקה, סליחה. אנחנו, פליאה הגישה שאילתה על  עילאי הרסגור:

..  אירועים .  שקרו לפני 

  –בבקשה, מה אתה  יהודה בן חמו:

לפני שלילת הסמכויות, הבנו שעילאי נאסר עליו לדבר. ואני  פליאה קטנר:

 רוצה לדעת האם זה נכון, פרסומים רשמיים של העירייה. 

 הוא יושב לידך. לא שמעת אותו מתחילת הדיון?  :צביקה צרפתי

 ע, התשובה היא לא נכון?התשובה היא לא נכון? רג עילאי הרסגור:

 למה? נכון. אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה.  :צביקה צרפתי

 צביקה, יהודה. מה התשובה לשאלה?  עילאי הרסגור:

 אני לא מכיר דבר כזה.  :צביקה צרפתי

 השאלה מתייחסת לתקופה שקדמה לשלילת הסמכות.  עילאי הרסגור:

. שאלת שאלת המשך שאלת שאלה. לשאלה ששאלת עניתי :צביקה צרפתי

 ואני אומר לך, אני לא מכיר דבר כזה. מה אתה רוצה? 

 אתם לא מכירים דבר כזה?  עילאי הרסגור:

מכם, אני רואה את רביטל  אאני אגיד לך, באמת, במטות :צביקה צרפתי

ואני רואה אנשים. אני חושב בואו נכבד את הישיבה. אתה 

 שואל שאלת המשך, אני עונה לך. 

  -אבל תענה, בצורה  גור:עילאי הרס

אבל אני לא עונה מה שאתה רוצה. אני עונה איך שאני  :צביקה צרפתי

 רוצה. 

 אבל אני לא מקבל תשובה לשאלה.  עילאי הרסגור:

 אתה מקבל תשובה, כמו שאני רואה אותה.  :צביקה צרפתי

 אתה לא מכיר דבר כזה?  עילאי הרסגור:
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 שלי? אתה לא מרוצה מהתשובה  :צביקה צרפתי

 את גם לא מכירה דבר כזה?  -פונה לאושרת גני גונן  עילאי הרסגור:

 תודה.  :צביקה צרפתי

 את גם לא מכירה דבר כזה?  עילאי הרסגור:

 

ין בנושא וחבר המועצה מר עילאי הרסגור הנדשאילתה של סגן ראש העיר  .?

   הסרת שלט החוצות של עמותת "זזים" נגד הגזענות  –

 

 צות של עמותת "זזים" נגד הגזענותהסרת שלט החו

 לשאילתהקע ודברי הסבר ר 

לאחרונה התבשרנו על כך שהחברה הכלכלית פנתה לאחד 

מזכייני שילוט החוצות )פורום ארט( על מנת להוריד שלט 

חוצות של עמותת "זזים", שקרא לפעול נגד הפרדה גזעית. 

בתגובתה באמצעות הדוברות טענה העירייה כי הדבר נעשה 

 עקבות פניות רבות של תושבים.ב

 ה להסרת השלט?. באיזו סמכות ניתנה ההנחי1

. האם עיריית כפר סבא נהגה כך בעבר כלפי שלטים 2

אחרים הפוגעים ברגשות הציבור, כמו שלטים נגד הפלות, 

למען החזרה בתשובה או בנוגע לשאלות שבמחלוקת 

 פוליטית?

נושא לאחר . מדוע לא סופק לי תיעוד פניות התושבים ב3

 א לפקודת העיריות?140שביקשתי זאת לפי סעיף 

נגד הגזענות.  :צביקה צרפתי  הסרת שלט חוצות של עמותת "זזים" 

( כבר בשלב ההתקשרות של החברה 1מענה לשאילתה:  

שבכל מקרה בו מתעורר  974הזכיינית עוגן בחוזה סעיף 

חשש של פגיעה ברגשות הציבור יש לעירייה/החברה 
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 אפשרות לדרוש את הסרת הפרסום. הכלכלית 

מופיע גם פרק  9.8יתרה מכך, בחוזה ההתקשרות סעיף  

התגלותו ולא יאוחר מיד עם  – הזמן שהדבר צריך להתבצע

משמונה שעות מרגע שהספק מקבל את הודעת החברה 

 הכלכלית. 

( במספר מקרים בשנים האחרונות פנינו לזכיין בבקשה 2 

פניות של תושבים. לדוגמה: להסיר פרסומים, וזאת לאחר 

תלונות של נשים על קמפיין שהציג נשים כחפץ בצורה 

ם להורים לבקש הסרת שלטים מעליבה / קמפיין נוסף שגר

 ם חושפניים מדי בקרבת מוסדות חינוך.שלטענת

( למשרדי החברה הכלכלית הגיעו פניות טלפוניות של 3 

בחברה מספר תושבים וכן פניות של גורמים בבית החולים. 

הכלכלית אין מוקד פניות ולכן אין תיעוד כפי שמוכר 

 במערכת הפניות של המוקד העירוני. 

האם סביר בעיניכם שתושב שרואה שלט שלא שאלת המשך.  עילאי הרסגור:

מוצא חן בעיניו, מחפש את הטלפון של החברה הכלכלית או 

של הדוברות, כפי שעניתם לי קודם, במקום להתקשר 

מבלי שבכלל רוב התושבים מודעים לעובדה ? 106למוקד 

 שהחברה הכלכלית אחראית על השלטים. 

אין אף פנייה למוקד. לעומת זאת פניות רבות של תושבים,  

כפי שאתם פרסמתם בתקשורת היו לחברה הכלכלית. 

תסלחו לי, אני רוצה תשובה. האם נראה לכם סביר 

את שתושבים פונים דבר ראשון, יש להם בחיוג  מקוצר 

 הטלפון של החברה הכלכלית במקום למוקד? 

אפילו פנייה אחת לא היתה למוקד, בעוד שאתם אמרתם  

שהיו פניות רבות בגלל השלט הזה. כיצד אתם יכולים 
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 להסביר את זה?

. 106-זו המציאות. אנחנו נפרסם לתושבים מודעות לצלצל ל :צביקה צרפתי

 נציין הנחיות לתושבים, 

כדאי. כי החברה הכלכלית מוצפת בטלפונים וזה  מאוד עילאי הרסגור:

  -מפריע לה לעבוד. אז אני הייתי ממליץ 

יש לי גם עוד שאלה. אני רוצה לדעת אם יועצת הנשים של  :ענת קלומל

כפר סבא היא זאת שאמרה לכם להוריד את השלט שמדבר 

נשים על קמפיין שהציג נשים כחפץ. האם תלונות של על 

את  שהיתה מעורבת? לא, פשוט מעניין יועצת הנשים היא ז

 אותי איפה היא מעורבת, יועצת הנשים. 

איך קוראים לאנשים ששומעים קולות? אם אתה שומע קול  אהוד לוי יובל:

 בראש שלך מדבר איתך, איך זה נקרא? 

 בבקשה, מי מציג את אגף הרווחה?  :צביקה צרפתי

ה. לא יועצת הנשים ולא יועצת למעמד האיש אוה תפקידה :רויטל עמר שלום 

 היועצת לענייני נשים. מעמד האישה. 

מעמד האישה. אז השאלה איפה הספקטרום של הפעילות  :ענת קלומל

 שלה? 

 אבל היועצת לא קיימת. מי ייעץ ליועצים?  אהוד לוי יובל:

 מי מציג את ההצעה לסדר בנושא אגף הרווחה?  :צביקה צרפתי

  -לא  ,ל תקופה שהיתהאנחנו מדברים ע אהוד לוי יובל:

 מי מציג את ההצעה לסדר? ענת.  :צביקה צרפתי

 

  הצעות לסדר. .2

 

 

צוייג ואלי -הצעה לסדר של חברי המועצה עו"ד יובל אהוד לוי, ענת קלומל א.
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 אגף הרווחה: תרבות ארגונית.  –כהן בנושא 

 

 :רקע ודברי הסבר להצעה 

התלונות ארגון המתקיים באגף הרווחה לאור  –. הרה 1 

המרובות, חוסר שביעות הרצון של התושבים, עוגמת הנפש 

הגדולה שנגרמה כתוצאה מטיפול לקוי, מנוכר, חסר 

החמלה, מתחמק, איטי, לא אמין ועוד... מתמקד בשינוי 

 ארגני של חיבור בין אגף הרווחה לאגף חברה ונוער.

. כפי שהוצג בועדת רווחה, השינוי הארגוני מתמקד 2 

ן ניהול המתנדבים, לאגף החברה ו'הפקות בע"מ" בחיבור בי

של אירועים לנוער. שינוי זה אכן יעצים את אגף הרווחה 

וירחיב את המשאבים שלו, אך שינוי ארגוני זה מתחמק 

 טעונת השיפור. לתרבות הארגוניתמלהתייחס 

ארגונים הם מיני חברות בעלות  – ניתותרבות ארג. 3 

מייחדים אותן. ערכים דפוסים של תרבות ותת תרבות ה

משותפים, אמונות משותפות, משמעויות משותפות, הבנה 

משותפת והיגיון משותף הם כולם דרכים שונות לתיאור 

תרבות. התרבות הארגונית של אגף הרווחה מתבטא באופן 

התגובה לפניות הנזקקות של התושבים, זמן של התגובה, 

תושב הפונה סגנון הדיבור אליהם וסגנון המענה הניתן לכל 

 אליו.

שולטים ,. תנועות "האיכות הכוללת" ו"שירות הלקוח" 4 

', כאילו פסחו על אגף 80-במחשבה הניהולית משנות ה

 הרווחה. 

. להלן יעדים של משרד הרווחה שיש ליישמם באגף 5 

 הרווחה ברשות המקומית כפר סבא:
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מיסוד תפקידו של עו"ס מנהל התערבות ושל עו"ס *  

ד התפקיד ודרכי העבודה של עו"ס מנהל מיסו משפחה:

התערבות, תוך שימת דגש על הכשרתו של עו"ס משפחה 

האחראי על רצף המענים, על שיתוף המשפחה ועל שמירת 

 הזיקה לקהילה.

הרחבת מיזם התוצאות מכוונות לתפוקות ולתוצאות: *  

המבקש להנהיג תרבות ארגונית והטמעת כלים ונהלים 

ית של תפוקות, תוצאות ומדידתן, התומכים בהגדרה שיטת

זאת לצורך תכנון, ביצוע והערכה של עבודת כלל שירותי 

 הרווחה.

הבטחת הצרף בין ארגוני שירות  הבטחת רצף מענים:*  

זמנית, תיאום -המטפלים בפרט, במשפחה ובקהילה בו

 ושילוב בין שירותים שונים המטפלים בהם לאורך זמן.

ת לפיתוח שירותים הניתנים : מתן עדיפועדיפות לקהילה*  

בקהילה והשוקדים על שילובן בסביבה של אוכלוסיות עם 

 מוגבלות ואוכלוסיות מודרות.

: הרחבת האפשרות ללקוחות מתן הזכות לבחירת המטפל*  

המחלקות לשירותים חברתיים לבחור את העו"ס המטפל 

 בהם.

הסדרת הזכות של כל הבטחת תנאי עבודה הולמים: *  

שירותי הרווחה לתנאי עבודה ושכר הקבועים העובדים ב

בהסכמים הקיבוציים הרלוונטיים, תוך דאגה מיוחדת 

לעובדים בשירותים המופרטים והבטחת סביבה פיזית 

 נאותה ומכבדת.

: הנגשת מידע לציבור הלקוחות על זכויותיהם שקיפות*  

 לקבלת שירותי רווחה ועל הסטנדרטים הנדרשים.  
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במסמך "עיקרי המדיניות ומבחר  מנקודת אלו שהוצגו 

רווחה והשירותים החברתיים", צריכים נתונים של משרד ה

 ארגון ברווחה:-לבוא לידי ביטוי העקרונות הבאים לרה

בכל פתרון של הרווחה לנזקקות יש לשמור ולחזק את  - 

 הזיקה לקהילה )עדיפות לקהילה(.

 הבטחת רצף מענים בטווחי זמן נורמאליים. - 

 זכות לבחירת המטפל.מתן ה - 

 הרחבת השקיפות והמידע לציבור.  - 

 מועצת העיר תתבקש אם כן להחליט כדלקמן: 

. הוספת הסבר על השינוי הארגוני לציבור הרחב ובהברת 1 

משמעותו, איך הוא אמור להשפיע על התושב ולתת לו מענה 

 משופר על ידי הרווחה.

שלבי הטיפול . הצגה באינפוגרפיקה )באופן ויזואלי( את 2 

 .בכל אחד מהשירותים

. הפקת סקר בקרב התושבים המטופלים ברווחה לגבי 3 

אופן הטיפול, שביעות הרצון הבוחן את המענה של הטיפול 

 בנזקקות.

. ביצוע תהליך של עיצוב התרבות הארגונית של האגף על 4 

ידי "ניהול ערכים" והתמודדותם עם השינויים המתחוללים 

אלית )השינויים לדוגמה, הופעת דפוסי בקרב החברה הישר

משפחה חדשים וגידול בשיעור המשפחות החד הוריות, 

יחידניות באוכלוסיה או "הורה עצמאי", עלייה בשיעור 

המשתייכים לקבוצות אוכלוסיה המאופיינות בשיעור עוני 

גבוה ובשיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה, עלייה 

 75נים שגילם מעל בתוחלת החיים ובמיוחד בשיעור הזק

 ושל אלו החיים בגפם(.



   18.5.2016 26 מועצה מן המניין   

מספר בטוב, אז בהמשך לרפורמה, אני שבה ומעלה כבר  :ענת קלומל

הנושא של השירות של הרווחה לתושבי העיר  אתישיבות 

כפר סבא. וכיוון שאני רואה, חשוב לי מאוד שיהיה מנהל 

תקין ושמחלקה תעבוד כמו שצריך, זאת אומרת מה זה 

אנחנו מצפים שאדם שפונה לרווחה, אם  אומר כמו שצריך?

הוא זקן ואם הוא בכל שלב בחייו, אז שבכלל יענו לו 

 ויקבלו אותו. 

אז באמת אנחנו באים ואומרים יש רפורמה. מזיזים בעלי  

תפקידים ואומרים 'טוב, נעשה פה הפקה כזאת או הפקה 

כזאת וננצל את המשאבים'. אבל עושים שינוי ללא שינוי 

 בות ארגונית.תרבותי. תר

איך ייתכן שעושים שינוי ארגוני ולא חושבים מדוע כל כך  

הרבה תלונות יש על הרווחה? מדוע אנשים כל כך 

מתוסכלים? מדוע יש התשה? מדוע אנשים לא מקבלים 

תגובות? מדוע לא עונים להם? איך יכול להיות שבעידן 

שלנו התשובה שאתה מקבל היא רק בטלפון ולא מעבירים 

 מייל. או שהמידע שהועבר ברווחה לא מתועד.-לך אי

איך יכול להיות דבר כזה? אך יכול להיות שמתנהל שירות  

עירוני מוניציפאלי, שהוא שייך גם למדינה, הוא אינו 

 מתועד ואין לנו שום בקרה עליו? 

ולכן אמרתי, ואני חושבת וחושבת ואני אומרת איך אפשר  

בעצם הרווחה תהיה לשפר את השירות לתושב? איך אפשר ש

 רווחה ולא תהיה איזשהו מכשול בירוקרטי חסר חמלה? 

ואמרתי לעצמי איזה ערכים צריכים להיות ברווחה. אז  

קודם כל ערכים של אמינות. אמינות זה א' ב' ביחסי בני 

אדם. להגיד את הדברים, לא להתחמק, וגם להגיד באמת 
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פחות את המידע. אם המידע לא רשום באתר האינטרנט, ל

 להגיד איזה שירות אפשר לקבל. 

זה מצחיק אותך הנושא? את ברוך  -פונה למישהי בקהל  אהוד לוי יובל:

השם לא נזקקת לרווחה, אבל זה משעשע אותך. זה לא 

 נעים. 

ערך נוסף שאני אומרת, ערך נוסף שאני מדברת עליו זה  :ענת קלומל

ל יצירתיות. יש כל מיני פתרונות. לא חייבים ללכת ע

פיתרון השפל, המינימאלי ביותר. הפיתרון שבעצם מעכב ה

את כל התהליך ולא נותן פיתרון. אז אני מציעה לכם 

'אני  יצירתיות, חמלה, ואם אתם עשיתם טעות, להגיד 

. יכול להיות שטעיתם.    מצטער, אני טועה'

טיפלתם במישהו במשך תקופה ארוכה ולא הצלחתם  

פתרונות, לא היתה לכם  בטיפול. והתחמקתם ולא היה לכם

תשתית של הארגון, של הרווחה, להביא לכם איזשהו 

פיתרון. כי אין לנו פשוט. אין. אז מעכבים עוד חודש ועוד 

מייצגת ש לרווחה חודש. כי אין לנו פשוט פיתרונות. 

 תושבים.  100,000

שתהיה להם קצת יוזמה, יזמות. זה אז אני מציעה להם  

שהיום קורים בארגונים. זה דבר  חלק מתהליכים ארגוניים

 שמאוד חשוב לכל אדם שעובד בארגון. 

אני הייתי מציעה להם גם מקצועיות, בלי סטיגמות. בלי  

לקטלג. הייתי מציעה ברווחה באמת ללמוד סוציולוגיה, את 

זכות הילד, פסיכולוגיה, פרויד, כל הרבדים הנפשיים שיש 

 מדים. בבן אדם, השתלבות, קרימינולוגיה היו לו

הייתי מציעה להם גם יחס שיוויוני בחברה. נשים, גברים,  

עדות. לא ליצור. ואז הייתי אומרת להם קצת מודרניות. 
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בואו נשנה את התפיסות שלנו ברווחה. קצת שינוי, אנחנו 

, חיים 2016', אנחנו בכל זאת בשנת 50-לא בשנות ה

מודרניים, החיים משתנים. האדם עובר היום הרבה מאוד 

שינויים. הוא לא נשאר באותו מצב ואנשים גם מגיעים 

לגילאים יותר מבוגרים. הרבה יותר, הרי רוב השירות הוא 

 לקשישים.

וגם בסופו של דבר כבוד לאדם, מיצוי זכויות. ואיך אנחנו  

פשוט צריכים לדעת מה הזכויות שיש עושים מיצוי זכויות? 

אינטרנט. לך. אז צריכים פשוט לשתף ביותר מידע באתר ה

עוד יותר מידע, להתאמץ יותר, להביא חוברות, להגיד איך 

מתנהל כל תהליך. אפילו להשתמש באינפורגפיקה, כדי 

להציג תהליך של מה קורה לפנייה. איך התהליך קורה, למי 

אתה צריך לפנות, לאיזה גורמים. יש אינפוגרפיקות מוכנות 

להציג , ארגונים ועמותות. אפשר להשתמש בהןבכל מיני 

אותם באתר, לפתח קצת. אפילו אינפוגרפיקה ייחודית 

 לעיריית כפר סבא. לא יקרה שום דבר. 

תושבים. עיר שבהחלט יש לה כמעט  100,000אנחנו עיר עם  

, כמעט מיליון. התקציב שלנו בהחלט תקציב 800,000-כ

ליום העצמאות, אז  1,350,000גדול. אם אנחנו השקענו 

שקיע בפרויקטים חדשים, שזה יהיה אפשר קצת להגדיל ולה

ארגון בתוך הרווחה. כולל -חלק מתהליך הרפורמה והרה

 התייחסות לתרבות ארגונית מחודשת וחדשה. 

וגם אני מציעה עוד דבר. שכל העובדים ברווחה, מהפקיד  

ומהמזכירה וכל מי שעובד ברווחה, יהיה שותף לתהליך 

, ושותף יצירת הערכים וכל מה שנכלל בתהליך העבודה

ליצירת התרבות הארגונית המחודשת ולא המיושנת של 
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'. להשתנות. וזה מה שאני מצפה וזה מה שאני 50-שנות ה

מקווה ואני מוכנה לסייע בכל מה שניתן כדי שאכן השינוי 

 הזה יהיה ואנחנו נראה אותו במהרה. תודה. 

הבתי אני רוצה להגיד משפט וחצי. שני דברים. קודם כל א יהודה בן חמו:

את ההצגה שלך. למרות ששום עובדה לא היתה נכונה, אבל 

יושם בכל מי שיציג. כשאתם יהשקט הזה, אני מקווה שהוא 

תציגו, כולם יקשיבו כמו שהקשיבו לך וכשיענו לכם, 

 תקשיבו כפי שהקשיבו לך. דבר אחד. 

לעצם העובדות, מתי יתייחס. כי באמת שהתאפקתי לא  

זה שמרנו סביב השולחן הזה, ש להגיב. כי דבר אחד לפחות

 על כבודם של העובדים.

לדבר בהכללה כזו על העובדים, מזמן לא שמעתי. אם את  

רוצה שאני אחתום לך שעובדי עיריית כפר סבא הם באפס 

 תקלות, האחרון שיחתום על דבר כזה זה יהיה אני. 

אבל לדבר בצורה כזו, בהכללה כזו גורפת על אגף שאני  

נכנס לשם בדחילו ורחימו לאגף הזה, גם  שאניאומר לך 

בגלל המקרים וגם בגלל מרבית העובדות שמאוד אנושיות 

 ומקצועיות, מציע לך להבא, אל תעשי את ההכללה הזאת. 

בהמשך לדבריו של יהודה, באבחת גרזן קטלת מחלקה  מתי פז:

נכון שיש ליקויים ונכון שיש פגמים, והעלית את זה שלמה. 

קצת יותר, כאן במקום הזה. ונפגשנו באופן  גם לפני שנה או

פרטני. את, אני וענת ניסקי. ליבנו את הנושא. ניסינו לקדם 

עניינים וכל הכוונה של השינוי הארגוני הוא לקדם את 

הנושא ולשנות אותו ולהביא לשינוי ולרענון וליצירתיות 

 ל. וולהכ

עד כמה שאני יודע הכל מתועד. הכל רשום. כל תלונה  
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עה יש עובדת שאחראית וממונה על הטיפול בנושא שמגי

הזה. להגיד לך שלא התפספס? לא יכול להגיד שלא 

התפספס בשוליים. בגדול, המחלקה עובדת והמחלקה 

יודע כמה שקשה לעבוד  מתפקדת ומחלקה קשה. מי כמוך 

 באגף הרווחה ולא לקטול ככה את כולם במכה אחת. 

. לא היית שותפה הגעת ברבעון האחרון לוועדת הרווחה 

מתחילת הדרך. אנחנו מנסים ואנחנו משתדלים והשינוי 

הארגוני שהתבצע פה, המטרה שלו היא לשפר, היא לייעל, 

היא לעשות פעילות שתהיה יותר מועילה ויותר אפקטיבית 

 ויותר טובה. 

ואת בהחלט מוזמנת. גם ביקשת ממני השבוע, וזה יבוצע,  

עביר את זה לוועדת לעשות את הפגישות פרטניות. לה

רווחה. לא חושב שהנושא הזה צריך לעלות כאן, כי כאן לא 

 יהיו הפיתרונות ולא יבואו הפיתרונות. 

בוועדת הרווחה אנחנו נשב ואנחנו נדון ואנחנו נמשיך  

 בחודש הבא. לצערי אמרת עוד פעם שאת לא תגיעי. 

... את העבודה. אני אפספס, אין מה לע :ענת קלומל  שות. לא, אני 

  -זו שליחות, מה  יהודה בן חמו:

 פרנסה.  :ענת קלומל

ולכן, חשוב מאוד להמשיך את הקשר הזה. וכל הצעה שתגיע  מתי פז:

 והיא נכונה, אני חושב שהיא תתקבל. והיא הגיונית 

כבר הצעה ראשונה, לעמוד בזמנים של בית משפט, לספק  אהוד לוי יובל:

 תסקירים למשל. 

 ה. תוד :צביקה צרפתי

  -ענת אמרה לנו  אהוד לוי יובל:

יודע לתת לך תשובה על זה, יובל.  מתי פז:  אני לא 
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 גוני מותאם לסיבות הפניות ומספרםברור כיצד השינוי האר לא

 של התושבים למחלקת הרווחה. 

 את הנתונים הבאים: להציגהעיר תתבקש אם כן,  מועצת

 הרווחה והמטופלים בה? מספר הפונים למחלקת  מהו( 1

 ? ותעסוקהמספר הפונים בעקבות עוני, קשיי הכנסה   מהו( 2

 מספר הפונים בגלל זקנה?  מהו( 3

מספר הפונים בגלל "תפקוד לקוי של הורים או של ילדים/  מהו( 4

 נוער" . 

 מספר הפונים בגלל סיבות רפואיות ומוגבלות?  מהו( 5

 מספר הפונים בגלל אלימות?  מהו( 6

 מספר הפונים בגלל התמכרות ועבריינות?  מהו( 7

 מחלקה הכי עמוסה בפניות של הציבור? איזו( 8

השינוי הארגוני נותן מענה לעומס פניות במחלקות  כיצד( 9

 השונות? 

 זה תיק הרווחה. יקריא את התשובה מתי פז.  :צביקה צרפתי

 פילוח הפניות לשירותי הרווחה, על פי סוגים.  מתי פז:

 10,855משפחות, הכוללות  5,645באגף הרווחה מטופלות ( 1 
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 לעמוד בתקנים שבית המשפט דורש. לא בתקן אישי שלי.  אהוד לוי יובל:

מך מסודר, אני גם מצפה שכל הרפורמה תהיה כתובה במס :ענת קלומל

אני רוצה שיהיה מסמך לי הצגה של מצגת.  הולא מספיק

 דר, שיראה לפי התפלגות הפונים לרווחה. מסו

 הצעה לסדר הבאה. השבתת רכבי נבחרי ציבור.  תודה רבה. :צביקה צרפתי

 יש לך שם עוד שלט.  יהודה בן חמו:

 רגע, לא מצביעים על ההצעה?  עילאי הרסגור:

רגע, סליחה. יש לה שם עוד שלט. תרימי אותו. הנה,  יהודה בן חמו:

.  מתחת. תגידי 'סליחה,  טעיתי'

 לא טעיתי.  :ענת קלומל

יהודה, כשהעירייה תוציא תסקירים לאנשים שפונים או  אהוד לוי יובל:

מופנים על ידי בית משפט, ענת אמרה שהיא ירדה מקצב של 

אחת לשנתיים לאחד לשנה, אנשים מקבלים את זה 

יד טעינו, אני בשבועיים במקומות אחרים. אנחנו נשמח להג

זה  אבל אני צריך לשמוע את. אשמח להגיד טעיתי

ל עובדים, חלילה. אבל וטמהציבור. אף אחד לא בא פה לק

-כשחסרים תקנים במקום מסוים, והעירייה גדלה. הגעת ל

עובדים כשאני נכנסתי,  700-איש, העירייה גדלה מ 100,000

נגיד על  2,700-ל עובדים. אז בוא נגיד שמחלקת הרווחה 

בית משפט יצאו בזמן סביר, פרופורציונאלית, ואז תסקירי 

 בוא נרד לחודש, בוא נרד לשבועיים. 

...  :צביקה צרפתי  בסדר גמור, תודה רבה. 

 אני רוצה להגיד משהו, צביקה.  רויטל לן כהן:

.. יש פה מספר דברים להעלות  :ענת קלומל צריכים להעלות את זה ל.

 להצבעה. 

הרבה מהביקורת על בהערה. עם כל כמה שאני מסכימה עם  רויטל לן כהן:
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אגף הרווחה פה, אני רוצה להגיד שבנושא התסקירים צריך 

מאוד להיזהר שזה לא יהיה חרב פיפיות על צווארנו. כי אם 

נדרוש מהם לעשות משהו יותר מהר, אנחנו יכולים לקבל 

גם תסקירים לא מקצועיים ועוד אני אגיד בעניין הזה, 

 בכל הארץ. שהבעיה היא לא רק בכפר סבא, הבעיה היא 

הבעיה היא בתקנים של משרד הרווחה הארצי, ואני אגיד  

לך עוד יותר מזה. ביחס לשאר הערים בארץ, כפר סבא 

עושה יותר מהר, אני יכולה להראות לך את זה בפרוטוקול 

של בית משפט של שופטת שאומרת שביחס לערים אחרות 

בישראל, כפר סבא נותנת תסקירים יותר מהר מהאחרות. 

כל הבעייתיות שיש סביב זה, ואכן יש בעיית תקנים. עם 

אבל היא לא רק אצלנו. וצריך מאוד להיזהר שאנחנו 

מבקשים ממישהו לעשות משהו מהר, אנחנו יכולים לקבל 

לא מקצועי. אבל הבעיה היא לא פה, הבעיה במשרד 

 הרווחה. 

 לא, הבעיה גם פה.  :ענת קלומל

 ה. דבי, הערה קצרה, בבקש :צביקה צרפתי

... מכיוון שאני מתעסקת עם הנושא של ניצולי השואה, אני  :דבי שני

הרבה ברווחה. ויצא לי להיחשף שם ללא מעט עובדים 

ועובדות סוציאליות וגם המנהלים וגם הדרג הזוטר. אני 

אומרת לך, אני מסירה בפניהם את הכובע. איזה סבלנות, 

ומרת איזה אורך רוח, את כל הנשמה הן משקיעות. אני א

 לך את זה במלוא האחוזים. 

 דבי, כמה תקנים חסר להם?  אהוד לוי יובל:

.  יהודה בן חמו:  אפשר לקיים על זה דיון בנפרד. אבל לא למשוך זמן

 אז לבוא ולהציע עכשיו ערכים של אמינות וזה, את יודעת, דבי שני:
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 אוקיי, תודה רבה. ההצעה הבאה.  :צביקה צרפתי

זו לא אנשים שפה ענו לי.  100יתי מחקר של חקרתי. עש :ענת קלומל

 גחמה של לבוא להגיד את זה, אלא איזשהו צורך.  ואיז

הנדין ושל -הצעה לסדר של חבר המועצה וסגן ראש העיר עילאי הרסגור ב.

השבתת רכבי נבחרי ציבור  –חברת המועצה הגב' פליאה קטנר בנושא 

 בשבת. 

 

 בשבת. השבתת רכבי נבחרי ציבור  :צביקה צרפתי

 :להצעה הסבררקע ודברי  

סיעת מרצ העלתה מאז תחילת הקדנציה הצעות פרקטיות  

לפיתרון בעיית התחבורה הציבורית בשבת. בין השאר דובר 

על הקמת קו מוניות שירות, שלמרות מאמצנו עיריית כפר 

ם. פתרון אחר, המונהג בערים סבא לא מצאה לנכון לקד

הוא הסדרת קו שאטלים  הרצליה וחולון בתקופת הקיץכמו 

 במימון העירייה. 

לאורך כל הדרך הובהר לנו על ידי ראש העיר,יהודה בן  

חמו, כי הוא מתנגד באופן מוחלט למימון תחבורה בשבת 

 על ידי עיריית כפר סבא. 

נאה מקיים. איננו מסכימים עם החלטתו של  –נאה דורש  

עיר ראש העיר, אך החלטות יש לבצע באופן עקבי. ראש ה

וממלא מקומות מסיעת מעו"ף נהנים מרכבי ליסינג 

ממומנות על ידי הקופה  צמודים, אשר הוצאות הפעלתם

כולל הנסיעות הפרטיות אשר מבוצעות הציבורית, 

 באמצעותם במהלך סופי השבוע.

לכן, כל עוד ישנם תושבים בכפר סבא אשר אינם יכולים  

עתו של להתנייד בחופשיות בשבת, ומאחר ועמדתה של סי
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ראש העיר היא שאין לממן הפעלת תחבורה בשבת באמצעות 

קופת העירייה, ראוי שלא ייעשה שימוש באותם רכבים 

 מכניסת השבת ועד צאתה.

 :הצעת החלטה 

. רכביהם העירוניים של ראש העיר וסגניו לא ישמשו 1 

לנסיעות לצרכים שאינם עירוניים מכניסת השבת ועד 

בהם לא פועלת תחבורה  לצאתה ובמהלך חגי ישראל,

 ציבורית בשבת. 

. נסיעות שישמשו לצרכי עבודה במהלך סופי השבוע 2 

ירשמו בטופס מיוחד, בו יפורטו מועד הנסיעה וסיבת 

 הנסיעה. 

. למען הסר ספק, מאחר וביום העצמאות ובערב השנה 3 

האזרחית החדשה )חגים שאינם דתיים( עיריית כפר סבא 

ת אוטובוסים ברחבי העיר, יותר חורגת ממדיניותה ומממנ

  באותם מועדים שימוש ברכבים לצרכים פרטיים. 

 שמעון, אתה תאהב את זה. במיוחד בשבילך עשיתי את זה.  עילאי הרסגור:

 שמעון, תצביע בעד מכוניות בשבת.  אהוד לוי יובל:

 מיוחד בשביל ש"ס, מחווה בשביל ש"ס.  עילאי הרסגור:

נ :ענת קלומל עלה את זה להצבעה. אנחנו מעלים את זה אז קודם כל 

 להצבעה. 

 אופניים צמוד זה עם מספר?  אהוד לוי יובל:

 בבקשה, עילאי.  :צביקה צרפתי

 זה כפייה מה שאתה עושה עכשיו. זו כפייה.  אתה רואה? :שמעון פרץ

 אתה בעד רכב בשבת. תגיד.  אהוד לוי יובל:

ה שטוב לו בשבת. ואף לא, לא, אני בעד שכל אחד יעשה מ :שמעון פרץ

 .. .  אחד לא כופה את דעתו על אף אחד. 
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.. אם בורא עולם נותן  עילאי הרסגור: . יכול להיות שההצעה מתייתרת. 

גושפנקא לאוטובוסים בשבת מימון העירייה, אז אני מוריד 

 את ההצעה. 

... אבל אתה צריך להתחשב גם בציבור שגר איתך. שמעון פרץ:  לא, 

 ני מתחשב. א עילאי הרסגור:

שם לבד ותיסע דונם? תגור  17-אתה רוצה להיכנס ל שמעון פרץ:

 ... בשבת

שמעון, אני מבטיח לך שאני לא אקח אותך בכוח לתוך  עילאי הרסגור:

אוטובוס בשבת. אני מבטיח, אני לא אכפה את זה עליך. 

 . ..  אני מתחייב. 

 בבקשה, עילאי.  :צביקה צרפתי

ו עילאי הרסגור: חברות מועצת העיר. מצוקת החנייה והפקקים טוב, חברי 

בעירנו גדלה מיום ליום. למעשה אין לה שום פיתרון 

נוכל לחפור  מרתפי חנייה חדשים  בהמשך הדרך הנוכחית. 

ולהקצות חמש חניות לכל דירה. נוסיף כבישים חדשים, 

נסלול קומה חדשה לרחוב ויצמן, נבנה גורדי שחקים 

 וקה תמשיך להחריף. לאחסון מכוניות, ועדיין המצ

הסיבה היא פשוטה. מערכת תחבורה לא נועדה לשנע  

מכוניות ממקום למקום. היא נועדה לאפשר לאנשים את 

 חופש התנועה. 

לכן המסקנה היא אחת. עלינו לעודד מעבר מהרכב הפרטי  

הבלתי יעיל והמזהם, אל התחבורה הציבורית. אך כיצד, 

  –חברות וחברי מועצת העיר, יסכימו 

 חוצב להבות.  :???

חברות וחברים, חברי מועצת העיר, כיצד יסכימו תושבי  עילאי הרסגור:

כפר סבא לוותר על רכביהם, כשכמעט יום וחצי מדי שבוע 
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 הם אינם יכולים להתנייד ללא רכב פרטי? 

עיר שרוצה להיות ירוקה ומקיימת באמת, לא במיתוג,  

ת בשבת ת התחבורה הציבוריימוכרחה לפתור את בעי

 ובמהלך החגים. הרי זה אפשרי. 

בערב יום העצמאות עשיתם זאת. במקביל לתחבורה  

הציבורית הרגילה שפעלה באותו זמן, אפילו בערב השנה 

האזרחית החדשה, הקרוי על שם  סילבסטר הקדוש, רחמנא 

 לים על חשבון העירייה.אט, הוצאתם שאליצלן

לכוהול ויש טוב עשיתם. משום שרבים מהמבלים שותים א 

לעשות את הכל על מנת למנוע מהם לעלות על ההגה ולסכן 

 חיי אדם. 

אך בכל שאר השבתות והחגים, מסתבר שאין כל סכנה.  

שיסתדרו לבד. ומי שאין לו כסף למונית, או שלא רוצה 

 לסכן  את חייו ואת חייהם של אחרים, שיישאר בבית. 

הנאה אך לא רק על סכנת חיים אני מדבר. מה לגבי  

רוצים להגיע בקיץ  החיים עצמם, מה שנקרא? מהחיים?

לים. כן, אנחנו רוצים להגיע לים. המונים נוסעים לשם 

 ברכביהם הפרטיים. 

סגן ראש העיר, איתן צנעני, מתוך רצון לשמור על  

בריאותך, עדיף שאני לא אספר לך מה קורה שם. סדום 

 ועמורה. 

  בשבת או ביום חול? :עו"ד איתן צנעני

גם בשבת וגם ביום חול. בשבת על אחת כמה וכמה כי הכל  עילאי הרסגור:

תשב טוב, זה יהיה קשה. אלפי מכוניות נעשה בשבת. 

נהוגות בידי כפר סבאים כשרים למהדרין, מחכים בפקקים 

לחניונים. איתן, זה קשה לעכל. אלפי יהודים כשרים, מכפר 
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במכוניות, סבא. אני לא מדבר על הערים האחרות, נוהגים 

כשאותן מכוניות מחכות בכניסה לחניונים בחופי הים של 

 הרצליה. 

אל תדאג. הם משלמים על זה בגדול. יש עונש. לא יודע אם  

ם או ממקום אחר, אבל הם צריכים לשלם גם על ימשמי

הרכב, גם על הדלק, והכי גרוע, על החנייה. אז ככה שאל 

 תדאג.

העיר וממלא מקומו  ובינתיים, נוסעים להם בשמחה ראש 

ברכבי השרד שלהם, תוך שימוש בדלק העירוני, על חשבון 

 תושבי כפר סבא. 

 אתה רוצה תמונות?  :אורן כהן

אינני יודע חברים, מהי חווית הנהיגה ברכב שרד, משום  עילאי הרסגור:

שסירבתי לקבל כזה כשהייתי סגן ראש העיר. אבל אני 

.. לי לא שילמו עבור דלק בש .  בת. בהחלט 

 שילמו לך.  :צביקה צרפתי

 קיבלת אחזקת רכב ונסעת עם אופניים.  אורן כהן:

 עם אופניים.  עילאי הרסגור:

.  אורן כהן: . .  ... את אחזקת הרכב, קיבלת כסף 

.. מקדמת עכשיו )מדברים  עילאי הרסגור: . דרך אגב, חברים, יש הצעת חוק 

 ביחד( תעצרו את השעון, כי אני לא יכול להמשיך. 

... את המצלמה. עילאי לא מדבר, את המצלמה לעצור.  :עו"ד איתן צנעני  רגע, 

 למה? אבל רק אל תצעקו.  אהוד לוי יובל:

..  :עו"ד איתן צנעני . .. בשנתיים וחצי אחרונות לא נסעת   הרכב ש.

.  רויטל לן כהן: . .  לא, אני חושבת ששמענו שמישהו קיבל פה 

א שילמה עבור הדלק שהוצאתי בשבת. שקל אחד העירייה ל עילאי הרסגור:

 הרכב הפרטי שלי, ואני אגיד לך יותר מזה. 
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מה שנסעת בשבת ומה שלא נסעת איך עשית את הפיצול בין  :עו"ד איתן צנעני

 בשבת...

אני אגיד לך יותר מזה. בתור נציג הבית היהודי, אני אגיד  עילאי הרסגור:

ח רכב שרד לך יותר מזה. רגע, רגע, אפילו אם הייתי לוק

ונוסע בו בשבת, הרי שאני עשיתי הכל על מנת לקדם 

תחבורה ציבורית בשבת. ואילו ראש העיר וממלא מקומו 

עושים הכל על מנת למנוע תחבורה ציבורית בשבת. וזאת 

... חברות וחברים,   הפואנטה של ההצעה. 

.  יהודה בן חמו: . .  תאמינו לי 

יודע שזה מהפכני, אבל תעכלו יהיה גם לכם זמן לדבר. א עילאי הרסגור: ני 

 את זה. 

.  אהוד לוי יובל: . .  פתחנו את הדיון? כי אני גם 

הוא מתרגש בגלל מה שסיפרתי על הים בשבת. זה קשה. אני  עילאי הרסגור:

לא יודע איך מרגישה נהיגה ברכב שרד, בטח לא בשבת. 

אבל אני בהחלט יודע כיצד מרגיש תושב שרוצה ליהנות 

י שלו, ורואה שנבחרי הציבור שלו מזלזלים מהיום החופש

 בו. 

זו   אין בכוונתי, חס וחלילה, לפגוע בהנאתכם מהשבת. לא 

מטרת ההצעה. להיפך. אם תודיעו עכשיו שבכוונתכם לממן 

נוריד בזה הרגע את הצעתנו  הסעות בשבת לתושבי העיר, 

 להשבית את רכביכם. מה דעתכם? אתם מסכימים? 

יודע, יהודה וצביקה, שאתם  טוב, אז אני אמשיך.  אני 

משלמים על זה מס. אבל זה לא קשור. מס משלמים על 

הטבות, וזו הטבה שאתם מקבלים על חשבון הציבור. אותו 

ציבור שאתם מסרבים לספק לו פיתרון תחבורתי בסופי 

 השבוע.
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שם יש נבחרי ציבור אולי היינו צריכים לגור בהרצליה.  

דת העירייה להוציא שמקשיבים לתושביהם. שם עומ

 שאטלים שיאפשרו התניידות קלה ובטוחה בשבת ושבתות. 

 סליחה, סליחה, עצור שנייה. אל תטעה את הציבור.  :עו"ד איתן צנעני

 אבל זה נכון,  עילאי הרסגור:

.. קיבלה החלטה  :עו"ד איתן צנעני . בינתיים הכל דיבורים. מועצת העיר 

. עזוב מכ .. רזים ציבוריים. שואל לתחבורה ציבורית בשבת. 

אותך שאלה פשוטה. עיריית הרצליה קיבלה החלטה 

 לתחבורה ציבורית? 

 רויטל, תעבירי בבקשה את המכרז.  עילאי הרסגור:

קיבלה החלטה על עיריית הרצליה עילאי, אל תתחמק.  :עו"ד איתן צנעני

תחבורה ציבורית בשבת לפני שנתיים או שלוש. ההחלטה 

 עה? הזו בוצעה או לא בוצ

 לפני פחות משנה ההחלטה בוצעה.  עילאי הרסגור:

... יעל גרמן התקבלה החלטה לתחבורה ציבורית בשבת.  :עו"ד איתן צנעני

... זאת הצעה תקשורתית יפה, אבל    -בוצעה או לא בוצעה? 

לא, יש מכרז, יש עובדה. יש מכרז. אני גם אעניק עותק  עילאי הרסגור:

עותק מהמכרז של עיריית מהמכרז לראש העיר, בבקשה. 

הרצליה. שם יש נבחרי ציבור שמקשיבים לתושביהם. שם 

עומדת העירייה  להוציא שאטלים שיאפשרו התניידות קלה 

 ובטוחה ברחבי העיר בשבתות ובחגים. 

אולי כדאי לשקול לגור בחולון. רגע, למה רק הרצליה? שם  

גים בחולון, איתן ושמעון, גם חשוב להקשיב. גם שם יש נצי

  -של המפלגות שלכם, והם דווקא מסכימים שעיריית חולון 

 ציבורית בשבת,  שם תחבורה...  :עו"ד איתן צנעני

.  עילאי הרסגור: . .  אני מזכיר לחברי המועצה 
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 תאמר לי את האמת. בוא תאמר את האמת.  :עו"ד איתן צנעני

..לאני מזכיר  עילאי הרסגור: תדבר  חברי המועצה משהו שאמר ראש העיר .

בשקט, בהקשבה, לנבחרי הציבור. אז בחולון אני רוצה 

לספר לכם, בחולון זה לא רק תיאוריה ולא רק מכרז שכבר 

נסגר. בפועל כל קיץ מוציאים שם אוטובוסים מלאים 

 בשבת, במקום קו לילה שלא קיים ביום שישי בערב. 

עיריית חולון כבר עושה את זה במשך שנים. ויש דתיים  

והכל בסדר. בגלל ששם הם מבינים שצריכים  בקואליציה

 לחיות ביחד, במקום לכפות. 

. שמעון פרץ: . .  זה לא כפייה, זה 

אבל אל תשמחו כל כך מהר. אני לא הולך לשום מקום. כפר  עילאי הרסגור:

סבא היא העיר שלי ואני אלחם עליה ואני אלחם על דמותה 

ת. אבל של כפר סבא. תהיה כאן בסוף תחבורה ציבורית בשב

כל עוד אתם ממשיכים להתנגד למימון ציבורי של ההסעות 

לפחות אל תהיו צבועים. תשביתו את רכבכם ואל תעניקו 

 לעצמכם את מה שאתם מונעים מאחרים. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 שאלה קטנה, איפה היית שנתיים וחצי?  :עו"ד איתן צנעני

 והגשתי הצעות. נלחמתי על זה והצעתי הצעות  עילאי הרסגור:

 סיימת?  :צביקה צרפתי

קיבלתי תוכניות שלא הוגשו למשרד התחבורה, ואת כל זה  עילאי הרסגור:

 אני עוד אפרט ואני אפרסם. 

 ממה, אני לא רוצה להתייחס...תודה רבה. )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי

אתה הבטחת הרבה דברים לבוחרים ושום דבר לא קיימת.  :עילאי הרסגור

ונוראים, ועכשיו  אתה אמרת לראש העיר דברים איומים 

אתה בקואליציה שלך מצפה לקבל כל מיני דברים בעד 
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 . . .  הדברים שאתה אומר עכשיו, 

 תיזהר במה שאתה מדבר,  אברהם שיינפיין:

. )מדברים ביחד( הדברים  עילאי הרסגור: .. הדברים שלך בכלל לא שווים 

אותך. לא אני.  שלך לא שווים התייחסות. הבוחר ישפוט

 אני לא בחרתי בכך. טוב, יש למישהו עוד משהו להוסיף?

אתייחס להצעה בקצרה בארבעה  טוב, אני .טוב, תודה רבה :צביקה צרפתי

סעיפים. אני אתייחס לעניין התחבורה הציבורית. אני אומר 

האיש דרש לכם, כמי ששותף לנושא התחבורה הציבורית, 

י לא ראיתי פעם אחת והסתפק בכל התשובות שלנו. אנ

יודעים,  יודעים וגם התושבים   שעשה מאמץ, וכולם 

. זה היה  עילאי הרסגור: .. איזה שקר! זה שקר! ויש את זה מתועד 

 בישיבות! למה אתה אומר דברים שהם לא נכונים?! 

נושא תחבורה ציבורית הוא באחריות מדינת ישראל, ולא  :צביקה צרפתי

ם אחת, למעט נזק שהוא ראיתי את מר הרסגור פונה פע

 עשה בפנייה לשר התחבורה, עשה נזק, לא תועלת, 

 נזק? למה נזק?  עילאי הרסגור:

שיביא משהו לעיר הזאת. אז הייתי מאוד שמח אם היית  :צביקה צרפתי

 מוביל, 

 איזה נזק בדיוק עשיתי?!  עילאי הרסגור:

 ראל. ומביא בשורה לא רק לעיר הזאת, אלא למדינת יש :צביקה צרפתי

אתם הייתם אמורים לעשות את זה! אתם הייתם אמורים  עילאי הרסגור:

 לעשות את זה! 

 שתיים, העניין של תחבורה ציבורית,  :צביקה צרפתי

 אין לך בושה! אין לך שום בושה!  עילאי הרסגור:

לך אין בושה. שנתיים וחצי ישבת, איך אתה אומר? מרחנו  :צביקה צרפתי

... התפטר .. אותך? אתה  .  ת, זו בעיה שלך 
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 ... כל ההתבטאויות, כל מה שהיה בישיבות,  עילאי הרסגור:

 לגופו של עניין, צביקה,  אהוד לוי יובל:

  -אני יש לי שאלה לעילאי הרסגור, באמת שנתיים וחצי  :צביקה צרפתי

.. זה השקרים, זה ההשמצות. אין  עילאי הרסגור: . אין שום גבול, אין שום 

 שום גבול. 

 תענה לשאלה שלו.  :"ד איתן צנעניעו

 איזה שאלה הוא שאל?  עילאי הרסגור:

 הוא רוצה לשאול אותך שאלה.  :עו"ד איתן צנעני

אני רוצה לדעת למה במשך שנתיים וחצי האמנת או זרמת  :צביקה צרפתי

או הסכמת איתנו שהנושא באחריות משרד התחבורה. ולא 

שה בנימי לבך, קמת והתפטרת אחרי שנה? אני תוהה מה תע

להציל את כבודך, אדון עילאי הרסגור, איפה היושרה שלך? 

 יושרה, יושרה ציבורית. 

 צביקה, אתה עדיין לא עונה, אתה עדיין לא עונה,  עילאי הרסגור:

 אני שאלה שנייה, לא, תן.  :צביקה צרפתי

נותן לי לענות,  עילאי הרסגור:  אתה לא 

כב שלך לעבודה, אני רוצה לדעת? כמה פעמים באת עם הר :צביקה צרפתי

אתה מקבל אחזקת רכב. כמה פעמים הגעת עם הרכב 

 לעבודה? 

אני אמור להתבייש בזה שאני אני אמור להתבייש בזה?  עילאי הרסגור:

 דיוושתי באופניים ומנעתי זיהום אוויר? 

.. הייתי נותן לך אחזקת אופניים.  :צביקה צרפתי .  אדוני, לא, היית 

 וראש העיר, זאת הגישה,  ר:עילאי הרסגו

הייתי קונה לך אופניים חשמליות, אחזקת אופניים היית  :צביקה צרפתי

 מקבל. 

צביקה צרפתי, ממלא מקום ראש העיר, ראש צוות ההיגוי  עילאי הרסגור:
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לשבילי אופניים, תדע לך שאנחנו במרץ מקדמים עכשיו 

הצעת חוק של הגעה ירוקה לעבודה, שמדברת בדיוק על 

 כאילו אתה רוצה לעודד אנשים להשתלט באופן בר הזה. הד

הפרטי, לתפוס מקומות חנייה, סלח לי. אני גאה בכך 

שהגעתי לעבודה באופניים, אני גאה בכך. )מדברים ביחד( 

 לעשות כמוני. 

  -יש ואיפה  שבילי אופניםכמה  :ענת קלומל

ני לדבר, למנוע ממולשאלתך הראשונה, למרות שאתה מנסה  עילאי הרסגור:

... לנהל את ישיבות המועצה. אך אתה במו לא האתה  אדם 

 פיך מונע ממני לדבר, מונע ממני להשיב. 

 לדבר בשקט,  נתתי לךעד עכשיו  :צביקה צרפתי

  -אתה שאלת אותי  עילאי הרסגור:

... סליחה.  :צביקה צרפתי  הקשבתי לך. אתה 

 ני רוצה, רגע, רגע, לא עניתי לך על שאלתך הראשונה, וא עילאי הרסגור:

 לך,  רק לגבי האינטגריטי הקשיבו אהוד לוי יובל:

. צביקה צרפתי,  עילאי הרסגור: .. שנייה אחת, יובל, אני רוצה לענות על 

ממלא מקום ראש העיר, שאמור לנהל את הישיבות, אתה 

 הטחת בי דברים מאוד חמורים. 

.. גם אתה הטחת בי, ישבתי והקשבתי. לא הז :צביקה צרפתי .  זתי את 

הדברים האלה. מאחר שהדברים לענות לך על  אני מחוייב עילאי הרסגור:

מתועדים היטב, ומאחר שאתם טענתם שאינכם יכולים 

לקיים את ההסכם הקואליציוני עם מרץ, בגלל שמשרד 

 התחבורה, 

 אני מבין שאתה במצוקה עכשיו,  :צביקה צרפתי

 לא, אני רוצה לענות לך. עילאי הרסגור:

..  :ביקה צרפתיצ .  אני מבין 
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צביקה, אתה טענת כאן טענה, ולפי החוק, אני רשאי לענות  עילאי הרסגור:

. לא, אתה לא אומרת פקודת העיריותלך. מה לעשות? ככה 

. נאמרו כלפי דברים חמורים בישיבת  תגיד 'תודה רבה'

 ... המועצה. 

...  :צביקה צרפתי  מה אתה אומר? גם אתה אמרת עלי דברים 

לפי החוק, לפי פקודת העיריות, ואני אמצא לך את הסעיף,  עילאי הרסגור:

אתה רוצה שאני אמצא את הסעיף? אין בעיה. אני רשאי 

. אתה בסוף זה נאומים מהמקוםלענות לך. בהודעה אישית. 

 אפילו לא מכיר את החוק. לא נכון, לא נכון. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

ה לך. לא, צביקה, לא, צביקה. לא, צביקה! לא, אני אענ עילאי הרסגור:

אתה לא, לא, אתה לא תמנע ממני! אתה לא תמנע ממני 

 לדבר! 

 ... תכבד את המקום.  אהוד לוי יובל:

מותר לי לענות לך לפי פקודת העיריות. אלון בן זקן, עו"ד  עילאי הרסגור:

זקן, הודעה אישית. נאמרו כלפי דברים ואני רוצה  אלון בן

 לענות להם. 

 סוף הישיבה. הודעה אישית ניתן למסור ב  עו"ד אלון בן זקן:

.. עו"ד  עילאי הרסגור: . לא, אני יכול לענות עליהם בסוף הדיון בהצעה. 

בתיה בראף, אני רוצה גם לשמוע את הדעה שלך. לא, אתה 

 ק אותי. לא תשתיק אותי. אתה לא תשתי

אני אשאל שאלה קטנה. דיברת פה בשבח השאטלים. למה  :עו"ד איתן צנעני

השאטלים לא נכנסו להסכם הקואליציוני של מרץ? אם זה 

 דבר כל כך טוב? 

אני אסביר לך. כדי לאפשר את הקמת הקואליציה, הפשרה  עילאי הרסגור:

היתה שאנחנו מסכמים על קו מוניות שירות שיפעל בין 
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בשבת. וכך עשינו. לאחר ההסכם הקואליציוני,  השאר גם

לאחר חתימת ההסכם הקואליציוני היתה טענה מצד צביקה 

צרפתי ואנשיו שאמרו שמשרד התחבורה לא מאפשר, קרי 

קו מוניות שירות. אנחנו פנינו לפתרונות חוסם הקמת 

תרונות האחרים הם סיכלו אחד אחרים, אבל גם את הפ

 אחרי השני. 

של הפעלת קו תחבורה באמצעות מפעילים היה פיתרון  

פרטיים, שאנחנו ניסינו אותו במשך חודשיים  וחצי. לא, 

  -זה מאוד מאוד לא לא, צביקה, 

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?  :צביקה צרפתי

 צביקה, זה מאוד מאוד לא מקובל,  עילאי הרסגור:

 דבי,ויטל שלום, ר, צביקה, יהודהעמירם, שמעון, אורן,  :צביקה צרפתי

 ...מתי ממה,

צביקה, אתה לא יכול לאפשר לי לענות לך? אתה שאלת  עילאי הרסגור:

  -אותי, הטחת בי דברים, ואתה 

 אמיר, איתן, רויטל לן, יהודה. מי נגד להסיר את ההצעה?  :צביקה צרפתי

 ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום.מאשרים  :164מס'   החלטה
 

.. צב עילאי הרסגור: .  יקה, נעשה כאן 

.  :צביקה צרפתי ..  ... עילאי, פליאה, 

.  עילאי הרסגור: . .  נעשה פה משהו מאוד מאוד 

 ... בכפר סבא.  :ענת קלומל

.. צביקה צרפתי, אתה לא  עילאי הרסגור: . אתה לא יכול למנוע ממני לדבר. 

... אתה לא מסוגל לנהל ישיבות מועצת  יכול לנהל  ישיבה 

את ישיבות מועצת העיר. לא יכול להיות, העיר, אל תנהל 

מה שאתה מונע מחבר מועצה שהגיש הצעה לענות לשאלה 
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שאתה בישיבה שאלת. אתה בעצמך שאלת את השאלה 

 .. .  הזאת, ואתה מונע ממני לדבר. חוצפה! 

.  אהוד לוי יובל: . .  ... תכבד את עצמכם 

מנהלים זה מעשה אנטי דמוקרטי שאתה עושה! לא ככה  עילאי הרסגור:

 ישיבה! 

הבאת את החברים שלך שיבדקו מה זה דמוקרטיה, והם  :צביקה צרפתי

 יכתבו לי בכתב מהי הדמוקרטיה. 

לא ככה מנהלים ישיבה של מועצת עיר. לא ככה מנהלים  עילאי הרסגור:

 .. . ... בעניין הזה.   ישיבה. אתם 

...  :צביקה צרפתי  דבר אלי לעיניים, לא 

החגיגה! אתה לא מנהל ככה ישיבות! אתה לא מנהל נגמרה  עילאי הרסגור:

 ככה ישיבות! 

 תסתכל עלי, תסתכל עלי כשאני מדבר.  :צביקה צרפתי

 אני מסתכל אליך!  עילאי הרסגור:

 אתה מסתכל למעלה!  :צביקה צרפתי

אני מסתכל אליך ואני אומר לך אתה לא תנהל את ישיבות  עילאי הרסגור:

. כזאת! ..   מועצת העיר בצורה 

 הצעה לסדר הבאה, בבקשה.  עילאי הרסגור:

 אני לא אסכים לזה.  עילאי הרסגור:

 הצעה לסדר הבאה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

עילאי, סליחה, ההצעה לסדר הבאה אנחנו נפתח, אולי קצת  אהוד לוי יובל:

 יירגעו הרוחות. אנחנו נחלק את הזמן, 

ד? זה לא דבורה לא, לא, הצעה לסדר הבאה, אתם ביח :צביקה צרפתי

 עומר. 

 אז איזה הצעה? של "זזים"?  עמירם מילר:

בשרותכם, אנחנו נחלק את הזמן, עילאי, אנחנו נחלק את  אהוד לוי יובל:
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 ,  הזמן

 רגע, ההצעה הבאה,  עילאי הרסגור:

 יובל מציג אותה.  עמירם מילר:

 ההצעה הבאה היא דבורה עומר.  עילאי הרסגור:

 זה "זזים". לא, הבאה  עמירם מילר:

 "זזים"?  עילאי הרסגור:

 "זזים", יובל, בבקשה.  עמירם מילר:

... אני אפתח. אני אקריא משפט  אהוד לוי יובל: אז ברשותכם, נחלק את 

אני מבקש אחד ואני אעביר את זה לעילאי, ברשותכם. 

 שהקואליציה, כרגיל, תרשה דיון. 

.  עילאי הרסגור: . .  סדרי דיון נאותים. 

 

הנדין ושל -לסדר של חבר המועצה וסגן ראש העיר עילאי הרסגור הצעה ג.

וד"ר ענת קלומל -חברי המועצה הגב' פליאה קטנר, עו"ד אהוד יובל לוי 

 פרסום של עמותת "זזים".   –ביטול צנזורה בשלטי החוצות  –צוייג בנושא 

 

פרסום  -הצעה לסדר היום: ביטול צנזורה בשלטי החוצות 

 של עמותת ״זזים״

יולדותלפ על  ני חג הפסח צונזר שלט החוצות נגד הפרדת 

עמותת "זזים" לאחר הפרסומים  רקע לאומי, שפרסמה 

 ברדיו ובכלי התקשורת..

השלט הוסר לאחר לחץ מצד עיריית כפר סבא, לחץ שהופעל 

 מחוץ לגבולות הסמכות החוקית. 

צנזורה על מסר ציבורי אידאולוגי עומדת בניגוד מוחלט 

י, שהיא זכות יסוד של כל אדם במדינה לחופש הביטו

דמוקרטית, במיוחד כאשר הביטוי איננו נוח לרוחם של 



   18.5.2016 48 מועצה מן המניין   

 בעלי הסמכות.

הוגדרה ע״י נשיא  החופש והזכות לפרסם מסר אידאולוגי 

בית המשפט העליון דאז, כבוד השופט אהרון ברק, כ"נשמת 

אפה של הדמוקרטיה". חופש זה לא יכול להיעצר בכפר 

לא תחרוג מסמכותה החוקית במשמרת  סבא, העירייה

 שלנו.

וחוק  עיריית כפר סבא אינה מוסמכת לפעול כצנזור פוליטי,

העזר העירוני לא העניק לה סמכות בלעדית, ששייכת כיום 

לבית המשפט, סמכות לקבוע מה פוגע בציבור ואילו  רק 

פרסומים יש להסיר מהרחוב בטענה שאינם נוחים לאדם 

 לה. יקר זה או אחר בקהי

פרסומים המהווים לכאורה לשון הרע הם עילה לפנייה  

לערכאות השיפוטיות שהוסמכו לפרש ולהחליט לבד לגבי 

 פרסומים הפוגעים ברגשות אדם זה או אחר. 

איננו מסכימים שלמי מבכירי הנהלת העירייה תהיה 

הסמכה שבשתיקה מצד המועצה להתערב לבדו בתוכן 

י לוחות הפרסומים בעיר. הפוליטי או האידאולוגי שעל גב

זכות זו שמורה לבית המשפט שמקובל על כולנו כמי שיפעיל 

  את כוחו במתינות, בסמכות ובנימוק ראוי.

 :על כן מוצע למועצת העיר לקבל את ההחלטה הבאה

. חברי מועצת העיר מעריכים את הצוותים הרפואיים 1

 בבית חולים מאיר ואת עבודת הקודש שהם עושים.

הביטוי של כל אדם או ארגון בפרסומים על גבי . חופש 2

שלטי החוצות בעיר הוא ערך עליון במדינה דמוקרטית 

 ובעיר דמוקרטית, ויש להגן עליו.

. העירייה תחזור בה מהפעלת לחץ והפעלת סמכותה באופן 3
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שלא הוסמכה לו כצנזור פוליטי, בניגוד לחופש הביטוי, 

מקובל על אדם זה  כלפי ביטוי ציבורי קשה ככל שיהיה שלא

 או אחר, מכובד ויקר לקהילה ככל שיהיה.

 ברשותכם, כשהקואליציה תרשה, אנחנו נתחיל.  אהוד לוי יובל:

..  :צביקה צרפתי .  בבקשה, אתה יכול להתחיל. 

ברשותכם, רבותי, סליחה. טוב, חברים. הנושא, אם תרשו  אהוד לוי יובל:

ודה, אי אפשר לי, אני אתחיל. הנושא של חופש הביטוי, יה

לדבר, נעצור. בוא, נעצור כל הזמן. הנושא של חופש ביטוי, 

שעליו נסובה ההצעה הזאת, מנותק מבית החולים 

 ומהאנשים הטובים שעובדים שם. 

נושא ההצעה  אנחנו חושבים שסמכויות של עירייה זה 

והסמכויות של עירייה, במיוחד לשלול חופש ביטוי,  

צמצום ובצורה מאוד מאוד צריכות להתבצע בזהירות, ב

 קמצנית. אבל זה לא המקרה שלנו פה.

נמצא את שאנחנו שותפים עם סיעת מרצ למשהו שקיווינו  

ויכול להיות שהוא  כל חברי המועצה שותפים לו. יש ביטוי, 

לא לטעמו של אדם כזה או אחר, שנפגע ממנו אפילו אישית, 

היו כי זה היה מיועד אליו, זה היה מלווה בפרסומים ש

בטלוויזיה. אבל הדרך לעצור דברים כאלה היא דרך בית 

 משפט.

ברגע שאנחנו לוקחים פה להרחיב את הסמכויות שהעירייה  

לוקחת לעצמה, ואמרו פה יפה שבעבר היו פה עניינים של 

חשיפה, שהורים בשכונות מסוימות חשבו שחשיפה ליד בתי 

עו, ספר זה דבר מיותר. כל אחד וטעמו. אמרו שנשים נפג

וזה בתחום הקונצנזוס. יש דברים שהם בתחום הקונצנזוס. 

אף אחד לא התלונן על זה שפגיעה בנשים או חשיפה על יד 
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  -בתי ספר היא דבר מיותר. ברגע שבאים 

 בתי ספר?  חשיפה של מה על יד עמירם מילר:

מודעות חושפניות. כמו שאמרתם בתשובה לשאילתה,  אהוד לוי יובל:

לשאילתה של עצמך. בתשובה שלכם, של  תקרא את התשובה

הקואליציה. ברגע שיושבת הנהלת עיר ולוקחת לעצמה 

 סמכות להוריד שלטים, יש פה טעם לפגם. 

אדם אחר. מתי  היום נפגע אדם מכובד בקהילה, ומחר 

הדבר הבריא והדבר המקובל הוא שבית משפט  תעצרו?

.. יעשה את זה.  .  שיכול להוריד 

ו ביטוי, ובמיוחד כשמדובר בביטוי על עכשיו, כשאתם תעל 

רקע פוליטי, על רקע ציבורי, והוא לא יהיה לטעמו של אדם 

אחר, ואת השלטים שלכם יורידו, אתם לא תקבלו את זה 

 באהבה. 

שאסור לחצות אותו. בגלל זה הגבול שנחצה פה הוא גבול  

כמה שאדם או המערכת או בית החולים עצמו, במקרה הזה, 

ולנו. ברגע שמתחילים לקחת החלטות, לקבל הם יקרים לכ

החלטות ולבצע אותם בחריגה מהתחום שהוא בקונצנזוס, 

אז אתם מחדדים פה שאלות שהיינו מקווים לעולם לא 

 אנחנו נעביר את הזמן למרצ. עילאי, בבקשה. להיפגש בהן. 

טוב, מדובר כאן בנושא של חופש ביטוי מהמדרגה  עילאי הרסגור:

ת כפר סבא הפכה את עצמה לצנזור. היא הראשונה. עיריי

מחליטה מה ראוי שיתפרסם בעיר ומה לא ראוי שיתפרסם 

בעיר. על דעת עצמה, ככה סתם. ולא רק ככה סתם. עיריית 

כפר סבא עוד נותנת לנו תירוץ שכביכול הגיעו פניות רבות 

 לעירייה, שבעקבותיהן היא הורידה את השלט. אז לא רק, 

 קודם העלית את זה. אבל  יהודה בן חמו:
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זו היתה השאילתה. בעקבות התשובה של השאילתה, אני  עילאי הרסגור:

 יכול לדבר עכשיו, יש לי יותר נתונים להצעה לסדר. 

 יש לך חמש דקות. דבר.  עמירם מילר:

עיריית כפר סבא, לא רק שהיא טענה שהגיעו פניות רבות,  עילאי הרסגור:

מחר לא ימצא חן בעיני לא שהדבר מצדיק הורדת שלט, כי 

שלט מסוים, בנושא פוליטי או ציבורי כלשהו, ואני אארגן 

אנשים שיתקשרו לחברה הכלכלית, כי מסתבר שהיא זאת 

שמקבלת את הטלפונים, ויורידו את השלט, ואז כל אחד 

 יוכל להוריד כל שלט שלא מוצא חן בעיניו. 

ש כמובן שככה לא מתנהלת דמוקרטיה. ככה לא מתנהל חופ 

ביטוי במדינה דמוקרטית. לא לחינם נשיא בית המשפט 

העליון לשעבר, אהרון ברק, כינה את חופש הביטוי 'נשמת 

 .  אפה של הדמוקרטיה'

אבל עיריית כפר סבא לא בדיוק מכבדת את הדמוקרטיה,  

אלא על סמך איזשהי טענה לא ברורה ומאוד מוזרה, 

לכלית, שהגיעו פניות רבות למספר הטלפון של החברה הכ

ושאף אחת מהפניות האלה לא מתועדת, על סמך אותן 

פניות עלומות היא החליטה לצנזר שלט חוצות לגיטימי, 

שלט חוצות שיצא נגד גזענות, ואני לא נכנס עכשיו לשאלה 

על הגזענות, היתה או לא היתה. אנחנו מדברים עכשיו על 

 נושא הצנזורה.

יא מורידה את והועיריית כפר סבא מחליטה שהיא הצנזור  

השלט. עכשיו מה יהיה הסוף? היום הורד שלט נגד גזענות. 

נגד מועמד לרשות העיר שלא מוצא חן  מחר תורידו שלט 

בעיניכם, מחרתיים נגד תופעה אחרת שלא מוצאת חן 

בעיניכם. אחר כך נגד חברה מסחרית שלא מוצאת חן 
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נגד מפגינים שתלו שלט נגד העירייה שהוא  בעיניכם. אולי 

א מוצא חן בעיניכם. ולאט לאט אתם תצנזרו את כל ל

 השלטים בכפר סבא. 

אז אני שואל אתכם, באיזו זכות? באיזו זכות אתם הורדתם  

את השלט? איפה זה ייגמר? מה הקשר ביניכם לבין בית 

חולים מאיר? הפרשה הזאת לא התחילה עם צנזור שלט 

תי החוצות הזה. הפרשה התחילה כשאני כתבתי, עוד בהיו

סגן ראש העיר, כתבתי מכתב למנהל בית חולים מאיר. 

 כתבתי מכתב, חבל שמפריעים לי. 

.  אהוד לוי יובל: ... לעצור. שיכבדו  הקואליציה 

חבל, חבל שמפריעים. אבל בסדר. אולי פעם ילמדו לנהל  עילאי הרסגור:

 ישיבות. 

.  עמירם מילר:  אולי, אולי

החולים ובמקום לבדוק את  כתבתי מכתב למנהל בית עילאי הרסגור:

העובדות, לבדוק שיש תחקיר של רשת ב' ויש הקלטה 

ברורה, עיריית כפר סבא נרתמה לצידו של מנהל בית 

החולים ולא רק זאת, אלא שהדוברות של עיריית כפר סבא 

פתאום הפכה להיות הדוברות הפרטית של בית חולים 

 מאיר. 

רת את בית באיזו סמכות דוברות עיריית כפר סבא מדבר 

חולים מאיר? ועכשיו עוד פעם, מנהל בית החולים מתקשר 

אליכם, אומר לכם שלא מוצא חן בעיניו השלט הזה, ואתם 

 מורידים אותו. מי ישמע כדבר הזה? מה זה? 

אז אם אתה חבר של מנהל בית החולים אז אפשר לצנזר  

שלטים נגדו? הרי זאת לא התנהגות תקינה. זאת לא 

 טית, וזה דבר שצריך לחלוף מן העולם.התנהגות דמוקר



   18.5.2016 53 מועצה מן המניין   

ולכן ההצעה הזאת היא מאוד חשובה. על מנת להבטיח את  

 חופש הביטוי בכפר סבא ולמנוע תופעות שליליות כגון זו. 

ולכן אני מבקש מחברי מועצת העיר, להעלות את ההצעה  

 לסדר היום ולקבל את ההצעה שלנו. 

 מי מימן את השלט הזה?  עמירם מילר:

 עמותת "זזים".  אי הרסגור:עיל

 שאתה חבר בה.  ??:?

יודע?  עילאי הרסגור: לא, אני לא חבר בה. אולי אני אצטרף אליה, אתה 

 רעיון טוב. זה דווקא תומך במטרות שלנו. 

גונן: חופש הביטוי הוא חשוב, ואנחנו מכבדים את זה ומקדמים  אושרת גני 

לתת את חופש הביטוי. יחד עם זאת, אנחנו לא נוכל 

לתופעה כזאת של מסרים פוגעניים תחת כסות של חופש 

הביטוי להיות בשלטים שהם שלנו, על שטח ציבורי שלנו, 

 באחריות שלנו. 

השלט פנה באופן ספציפי לבן אדם ספציפי. והאמירה היתה  

נותן יד או מוביל גזענות. נניח,  שמנהל בית החולים בעצם 

שכתוב שם  חס וחלילה, מחר בבוקר מישהו מעלה שלט

 .  'עילאי, אתה מושחת'

 אז אני אתבע אותו.  עילאי הרסגור:

גונן: זה שלט שנמצא על שטח של עיריית כפר סבא. וכשיש  אושרת גני 

מסרים פוגעניים, אנחנו סיכמנו עם הזכיין, וזה עומד בכל 

קריטריון משפטי, שאם נמצא לנכון, בשיקול דעת במשך 

ו כמעט בכלל, אלא שנים בשיקול הדעת הזה לא השתמשנ

ממש פעמים ספורות, ואלעד נמצא כאן והוא יכול להעיד 

  –מקרה עם המקרה הזה, שלוש פעמים. וכל שזה היה, 

 בארבע שנים שלוש פעמים.  :אלעד קנדל
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גונן: בארבע שנים שלוש פעמים, כל מקרה הצדיק כי היה בו מסר  אושרת גני 

עם זאת, פוגעני. אז שוב, חופש הביטוי זה חשוב. יחד 

בכסות של חופש הביטוי לא נוכל לפגוע באנשים. וזו 

 אחריות שלנו כציבור. זו אחריות שלנו כרשות מקומית. 

'ביבי תתפטר', למשל. מדי פעם יש שלטים כאלה  עילאי הרסגור:  .. . יש 

 ... י   שיוצאים לפני בחירות, לא לפני בחירות. בוז'

.. זה ה :ענת קלומל . נגד בן אדם  יה נגד בית חולים. לא היה פה לא היה 

 נגד מנהל בית החולים. 

.  יהודה בן חמו: . .  את לא ראית את השלט. 

 ד"ר איתן ורטהיים, תתפטר.  :צביקה צרפתי

... אני לא מבינה, אם יש דילמה כזאת, למה לא  :ענת קלומל אבל למה 

מועברת לחברי מועצה שצריכים לדון בהם, להוריד שלט או 

 לא להוריד שלט? 

.  ודה בן חמו:יה . .  זה לא תפקיד 

 זה לא קובע את ההחלטות רק של העירייה.  :ענת קלומל

. יהודה בן חמו: . .   מחר יתקשרו אליך 

 בקרב נבחרי הציבור.  :ענת קלומל

מחר יתקשרו אליך להגיד לך איפה לשים פרחים או איפה  יהודה בן חמו:

 לשים תמרור? זה לא תפקיד של דירקטוריון. 

לא, אבל שלט כזה שיש פה דיון על חופש הביטוי? שהוא  :ענת קלומל

חופש ביטוי? זה דבר בסיסי במדינת ישראל. אני לא הייתי 

... במקומות כאלה שאני    -רוצה, אני לא גרה 

 ענת, תכבדי בבקשה את אושרת, היא באמצע,  :צביקה צרפתי

גונן: כתוב  ההסכם הוא בין החברה הכלכלית לבין הזכיין. זה אושרת גני 

שם. זה הסכם משפטי לכל דבר ועניין, שמאפשר לנו בשיקול 

 דעת, כפי שאמרנו לכם, אנחנו משתמשים בזה במשורה.
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לגבי בית החולים, כולנו יודעים שיש לנו כאן בית חולים  

שהוא מודל ומופת לדו קיום. זה בית חולים שיש בו צוותים 

 ים, של ערבים ויהודים, שיש בו חולים של ערבים ויהוד

 זה תפקידך, אבל.  עילאי הרסגור:

גונן: ובית החולים הזה הוא בית אני התאשפזתי שם וילדתי שם.  אושרת גני 

חולים שלהכפיש אותו ללא כל בסיס, ומשרד הבריאות היה 

  -ועשה ביקורת לאחר מכן ומצא 

 היתה הקלטה של רשת ב'. היה תחקיר עם הקלטה.  עילאי הרסגור:

גונן: .. מ אושרת גני  .  שרד הבריאות 

 אבל היתה הקלטה,  עילאי הרסגור:

גונן: ואישר שבית משרד הבריאות לאחר מכן היה בבית החולים.  אושרת גני 

החולים מקדם דו קיום והוא מופת ודוגמה. כך שכל מה 

 שנאמר כאן בשלט הזה הוא הכפשה, ולכן הורדנו אותו. 

מה מהווה הכפשה? לפי אבל יש קריטריונים כלשהם  לבדוק  עילאי הרסגור:

אלו קריטריונים מוכוון שיקול הדעת? הרי את רשות 

. שיקול הדעת שלך.  ..  ציבורית. את צריכה לפעול 

סליחה, ממה, אנחנו ציפינו, באמת ציפינו, שיושבים פה שני  אהוד לוי יובל:

יועצים משפטיים מהטובים, והם יכולים להגיד לנו אם 

ת, מהכוונה של חוק העזר היתה פה חריגה מהגבול, מהסמכו

  -שנתן לעירייה את ההסמכה. אני חושב 

 ממה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

ברור לכולם שחופש הביטוי חשוב לכולנו, ללא יוצא מן  אברהם שיינפיין:

קצת יותר חכם. קצת, לא הרבה.  תהיההכלל. אבל אתה 

היית גם עושה כותרות, היית ניגש למנהל בית החולים, 'אני 

.. בוא תראה לי איך חבר מ . ועצת העיר. אני הולך לפרסם 

יו"ר עמותה של בית חולים  30אתה בבית חולים'. אני  שנה 
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מאיר שעובד יהודים וערבים, ואותי לא תלמד מה זה 

.. למרות שאתה איש מרצ, אני לא איש  . יהודים וערבים, 

 מרצ. 

  -אף אחד לא  עילאי הרסגור:

ע, ועוד שהייתי ילד, ואני יודע בדיוק מה זה אצלי בבית ידו אברהם שיינפיין:

ערבים. ולבוא ולהכפיש אלפי עובדים שנמצאים שם, 

יהודים וערבים, ולכתוב בצורה כזאת? לפעמים צריך להיות 

 קצת יותר חכם בדברים האלה. 

חמישה נכדים נולדו לי פה, מעולם לא היתה הפרדה. יש  ,אני 

  הרבה מאוד ... שמעולם לא היתה הפרדה.

 אז תן לבית משפט שיחתוך את זה.     אהוד לוי יובל:

 תן לי לסיים, בקשה. לא הפרעתי לך.  אברהם שיינפיין:

 תן לבית המשפט ש... את זה.  אהוד לוי יובל:

לא הפרעתי לך. אתה צריך להיות, במקרה כזה, להבין שיש מצב,  אברהם שיינפיין:

רות, לחפש עוד היום בארץ המצב לא הכי נעים. יש ... יש דקי

עוד יותר אש? זה ה... של מרצ? אתה היית  יותר לעשות מזה?

צריך להתנהג בצורה אחרת. היית צריך לצאת גם כנגד השלט 

 הזה ולהגיד, 

  נגד השלט הזה? עילאי הרסגור:

'אני תומך במנהל בית החולים. מנהל בית החולים יתקן את  אברהם שיינפיין:

 . דרכיו, אם באמת יש דבר כזה'

דווקא דיברתי עם מנהל בית החולים, אני לא יודע אם אתה  עילאי הרסגור:

יודע, אני דיברתי איתו. ניסיתי באמת לבדוק, דיברתי איתו. אבל 

ברגע שעלה הנושא הזה, הוא לא שיתף פעולה. ... מועצת העיר, 

 ממה, אני ... 

רבים לי אגפים ... איש בית החולים מאיר, מנהלי מחלקות, מנה אברהם שיינפיין:
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 ש... יוציא מהכלל, 

 אין ספק. אבל זה לא הנושא.  אהוד לוי יובל:

 הם. לא פגעת באף אחד אחר. בפגעת  אברהם שיינפיין:

בבית החולים מאיר יש צוות מקסים. גם מחלקת  היולדות,  עילאי הרסגור:

במיוחד, וגם מחלקות אחרות. קרה מקרה מאוד מצער. אני 

ולים ויותר מכך. אני פניתי אליו, ביקשתי פניתי למנהל בית הח

לעשות ביקור משותף של פיוס. אני וסגן ראש עיריית טירה 

ביחד, כדי לעשות, לפתוח דף חדש. ... ולצערי, הוא לא הגיב 

לפנייתי. במקום זאת, אנחנו נגררנו עכשיו למלחמות... שלא 

ישתמע  מדברי כאילו אני אומר שבית חולים מאיר ... יש שם 

שים נהדרים. ... קרה שם מקרה שצריך להתייחס אליו. לא אנ

 צריך לטאטא אותו מתחת לשטיח. 

 תודה רבה לכם.  :צביקה צרפתי

  לא צריך להגיד 'לא היה'.  עילאי הרסגור:

 הרעיון יותר על הפרוצדורה.  :ענת קלומל

  -תודה רבה. אני מבקש להסיר את ההצעה הזאת  :צביקה צרפתי

רבותי מהקואליציה, יש פה נציג משפטי. השאלה אם היתה  אהוד לוי יובל:

 לעירייה סמכות או לא, אם היתה פה חריגה  מסמכות. 

 לא, זה לא כתוב בשאילתה.  עמירם מילר:

 אבל זו השאלה.  :ענת קלומל

תודה רבה. אני מבקש, אחרי זה תוכלו לפנות ליועץ  :צביקה צרפתי

. אני מבקש המשפטי במייל והוא יענה לכם. תודה רבה

להסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד? אורן, שמעון,  

מתי, אמיר  ממה, דבי,רויטל שלום, עמירם, צביקה, יהודה, 

קולמן, איתן, רויטל לן, יהודה. תודה. מי נגד? יובל, ענת, 

 אלי, פליאה ועילאי. תודה רבה. 
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 ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום. מאשרים  :165 מס'  החלטה
 

הנדין -הצעה לסדר של חבר המועצה וסגן ראש העיר עילאי הרסגור .ד

פליאה קטנר, עו"ד אהוד יובל לוי וד"ר ענת  'ושל חברי המועצה הגב

 בנייה בבית הספר דבורה עומר.   –צוייג בנושא -קלומל

 

 הצעה לסדר הבאה, דבורה עומר, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 רה עומרהצעה לסדר היום: בנייה בבית הספר דבו 

רקע: הבניה על הגול טיים מאושרת מכל הבחינות. זו  

 החלופה הבטוחה, הזולה והמועדפת על ההורים.

 :על כן נבקש ממועצת העיר לבחור בין שתי חלופות 

בניית מבנה על שטח הגול טיים שיתחבר לבית  -חלופה א' 

הספר: מבנה נפרד על המגרש הצפוני או העתקתו למגרש 

באופן מושלם למבנה הקיים של בית הדרומי שמתחבר 

הספר. זאת לפי התוכנית המאושרת או לפי תוכנית חדשה 

 שתוצג בפני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

פתרונות למצב שנוצר בעקבות ההחלטה על  –חלופה ב'  

הקמת הקומה השלישית. זאת למרות שלא ברור מדוע 

זו. לא ידוע מה ייבנה בעתיד ע ל מגרש הוחלט על חלופה 

הגול טיים שמצדיק אי בניית מבנה של בית ספר על מגרש 

 שכבר מוקצה לטובת בית הספר.

תלמידים. בשנה  110כמו כן, בשנה הבאה צפויה הגעת 

-4תלמידים נוספים, כלומר  180( צפויים 2017שלאחר מכן )

כיתות. המשמעות היא בהכרח פיצול תלמידי השכונה בין  5

ת ספר אופירה נבון או שוב בנייה בית ספר דבורה עומר ובי
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 בזמן הלימודים.

בוק בתוכנית במידה ומועצת העיר תחליט להמשיך ולד

יאת ועדת התכנון והבנייה, נבקש את יישום למשאושרה ב

 הצעדים הבאים:

על מנת למנוע את הבעיות  –. לגבי פתרונות הרווחה 1 

הנובעות מהעתקת הצהרונים, הבנייה תחל רק לאחר השעה 

17:00. 

. סגירת המרפסת שתיבנה בקומה השלישית, גם מסיבות 2

בטיחותיות וגם על מנת שתהיה פונקציונאלית עבור הילדים 

גם בגשם וגם בקיץ. כמו כן, הדבר יתן מענה חלקי למצוקה 

 180כשהשנתון צפוי למנות  2017-2018הצפויה בשנה"ל 

 ילדים.

פתיחת . הצללת המגרש הקיים בשטח הגול טיים עוד לפני 3

 שנת הלימודים הבאה.

  -אנחנו מבקשים מראש  אהוד לוי יובל: 

 הדברים של יובל זה מרצ.  עמירם מילר:

 עמירם, תודה.  אהוד לוי יובל:

  -אני מפנה את תשומת לבך ש  עמירם מילר:

... יפה  אהוד לוי יובל: אתה עכשיו דואג לבוחרים שלי? אני שמח. אתה 

 מאוד. 

 ן. בהחלט כ עמירם מילר:

שנה אתה נכנס  40אני אלמד ממך הרבה. דע שבמשך  אהוד לוי יובל:

 למועצה ואתה יודע איך מגיעים לזה. 

 נכנס ולא יוצא. לא יוצא ולא חושב לצאת.  עמירם מילר:

גם לעמוד במקום זו מעלה גדולה. אני קטונתי. אני בסך  אהוד לוי יובל:

טונתי. ום, אבל קהכל לא שילשתי את כוחי כי עמדתי במק
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 טובים ממני. מההרבה אני צריך ללמוד 

 שים לב גם לדברים האלה.  עמירם מילר:

אז רציתי לבקש. הגיעו לפה הורים מבית ספר דבורה עומר.  אהוד לוי יובל:

 מדובר בילדים שלהם. בואו נסכם בינינו, 

 זה הנושא הבא או מה? אני לא מבין.  עמירם מילר:

, עמירם דואג לאלקטורט שלי, אז טיקאיםשאנחנו הפולי אהוד לוי יובל:

נוותר על השאלה הזאת, נעביר את זכות הדיבור, נציג בואו 

את הנושא בקצרה ונעביר את זכות הדיבור להורים. 

 צביקה, אם זה מקובל, אז יהיה לנו דיון יותר לעניין. 

 בשם הציבור ותדברו בשם הציבור.  אתם כאן :צביקה צרפתי

 אנחנו מבקשים, לא,  אהוד לוי יובל:

 אז אני אומר,  :צביקה צרפתי

ג'נטלמני פשוט.  אהוד לוי יובל:  מבקשים לסכם איתך דבר 

  -אתה שאלת שאלה, אני עניתי  :צביקה צרפתי

 אני רוצה להעביר את הדיון למועצה, מכובד.  אהוד לוי יובל:

אתה מדבר עם עצמך? שאלת, עניתי. זו התשובה שלי.  :צביקה צרפתי

 תמשיך. עכשיו 

 אתם לא תתנו לציבור לדבר?  אהוד לוי יובל:

 לא.  :צביקה צרפתי

 זה באמת מקובל על חברי הקואליציה?  אהוד לוי יובל:

יש לנו הורים נהדרים, שבודקים עד הרזולוציה, ויש להם  :ענת קלומל

דרישות ועובדים ומתכננים ומשקיעים מהזמן הפרטי 

רייה לדאוג לכל שלהם. זה היה צריך להיות תפקיד העי

הבטיחות, ועובדה שיש חוסר אמון. וחוסר האמון הזה לא 

נגמר. אבל זה לא מספיק, עובדה שיש הורים דואגים. יש 

 לנו אחריות. 



   18.5.2016 61 מועצה מן המניין   

 אני לא מתווכח.  :צביקה צרפתי

  -אתה לא מתווכח. אני מתווכח איתך. תרשה לי להיות  אהוד לוי יובל:

 הזמן הולך קדימה.  :צביקה צרפתי

 הזמן לא הלך קדימה.  לוי יובל: אהוד

 הולך.  :צביקה צרפתי

 '. 50-הזמן הולך אחורה. הגענו חזרה לשנות ה אהוד לוי יובל:

 נולדתי שם.  :צביקה צרפתי

אני חושב שאם תכבדו את עצמכם, אתם תתנו לציבור  אהוד לוי יובל:

אפשרות לדבר. אם אתם לא תעשו את זה, זו תעודת עניות. 

  אני אחלק לך.

 מגיע להם לדבר.  הערה מהקהל:

 נוח, נוח, שמענו.  :צביקה צרפתי

 זה מרגיז אותי.  :הערה מהקהל

ההורים מדברים, דיברו הרבה, אנחנו דיברנו הרבה. יש  :צביקה צרפתי

 החלטות. 

הבעיה שלך שמדברים חברי המועצה. עד היום אתה דיברת  אהוד לוי יובל:

אחת שההורים פעם בשם ההורים כלפי חברי הקואליציה. 

באו לפה כדי שחברי הקואליציה ישמעו אותם במקור. אני 

נציג ציבור. אני חושב שהנכון הוא שנציג ההורים ידבר. אז 

יגידו,   חברי הקואליציה לא 

 אתה רוצה להציג את ההצעה?  :צביקה צרפתי

אני אציג את ההצעה. אבל אני רוצה שההורים יציגו את  אהוד לוי יובל:

 עצמם. 

 אני אמרתי, אתה רוצה להציג את ההצעה?  :צביקה צרפתי

אין ברירה. לפחות יש תושב אחד של השכונה בשולחן הזה.  עילאי הרסגור:

 ...  אז אני אמשיך אותך. 
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  -נתחיל. אני אתן  אהוד לוי יובל:

 תתחיל, אין בעיה.  עילאי הרסגור:

 הנה, בבקשה. נציג התושבים, הוא גר שם.  יהודה בן חמו:

 אני אדבר, אני אדבר.  עילאי הרסגור:

 לא, אני אומר. אתה גר שם.  יהודה בן חמו:

.. במשא ומתן.  אהוד לוי יובל: .  יש ועד הורים שהיה 

 לי עדיין אין ילדים בבית הספר הזה. יהיו, ועדיין אין.  עילאי הרסגור:

 בעזרת השם.   אהוד לוי יובל:

י אופירה נבון, אולי בית אם יהיה מקום, לא בטוח. אול :ענת קלומל

 .. .  ספר אחר. 

אחרי שאמרת שמכוניות צריכות לעצור בשבת, תגיד בעזרת  אהוד לוי יובל:

  השם.

 לגמרי. אחדות עכשיו סביב השולחן הזה. יפה.  עילאי הרסגור:

הכל לשם שמיים. טוב, יש את ההצעות שאושרו בוועדה  אהוד לוי יובל:

תה הצעה שאושרה בוועדה לתכנון ובנייה. הצעה ראשונה הי

לתכנון והיא אמרה: 'לוקחים שטח מהגולטיים', יהודה 

אנחנו נחכה לך, נכבד אותך. הוועדה לתכנון קיבלה את 

הצעת העירייה. היתה הצעה יפה, מסודרת. לא היה נראה 

.. כלשהו. היא דיברה על שטח ששייך לגולטיים. זאת  . שיש 

ל יש שם מכרז אומרת שייך בבעלות עיריית כפר סבא, אב

. חתום כדין, ובכל זאת עירייה כפר 2006-שהם זכו בו ב

סבא קבעה במכרז הזה, קבעה בחוזה הזה שהגולטיים הוא 

בסך הכל בר רשות להשתמש, הוא אפילו לא במצב של 

 שכירות. אין לו חזקה בלעדית. 

ועיריית כפר סבא לקחה את השטח הזה, תכננה עליו. אנחנו  

של המנהל והיא לא תכננה שטח בלי  מניחים שיש תקינות
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זכות. השטח הגיע לוועדה לתכנון ואושר. עבר למשרד 

 החינוך ואושר. מוסיפים כיתות בשטח הגולטיים. 

קיבלה פרסה ולפי החלופות ההצעה הזאת באיזשהו סיבוב  

או הצעות המחיר שתכננו פה היועצים, המקצוענים כמו 

יף בניין חדש, שאוהבים לקרוא להם, פתאום במקום להוס

עם חצר, זה הפך להיות למצב שבונים בניין על בניין, 

מאוכלס, עם ילדים בפנים, וזה מאות ילדים, במחיר שהוא 

בכלל בהפרש של מאה אחוז לפחות. אם לא עשרות אחוזים, 

 אז כמאה אחוז. 

וכל הזמן שאלנו את השאלה בכלל למה? והבטיח לנו ראש  

שדנה בהצעה השנייה, העיר, בישיבת הוועדה לתכנון 

שאנחנו נשמע למה עושים את כל הדבר הזה. אפשר להגיד, 

כמו שיגידו פה אנשים 'הדורות הבאים'. הנה הדורות 

  הבאים. אלו הילדים שמגיעים לבית הספר. 

אפשר לסתום כל שאלה ולהגיד המקצוענים. אז המנהלת  

שדיברה בעבר בעד, כי יש היגיון בלהפריד חטיבה צעירה, 

 תות א' ב' מכיתות בוגרות. פתאום עצרה. כי

עכשיו, אנחנו לא שמענו הסבר אחד למהלך הזה. עדיין לפני  

המועצה יש את האפשרות להחליט באיזו הצעה היא 

 בוחרת. כי שתי ההצעות אושרו לבנייה. 

יש הצעה חדשה להוסיף קומה. יש הצעה שאושרה לבניין  

יר, שתי חדש. זאת אומרת, מבחינה של הנהלה של ע

ההצעות עומדות לפניכם. תרצו, תקחו את ההצעה לבנות 

את המבנה בנפרד, תגדרו את הבניין. המצפון של כולנו 

יהיה שקט. עשינו דבר טוב. הגדלנו את שטח בית הספר. לא 

 עשינו פה תעשייה. 
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תרצו, תחזרו לרעיון של תעשייה, כי אתם כבר עשיתם את  

תי קומות. יש ילדים ... בשהתקדים. כבר יצרתם גרעין 

שהגן שלהם זה במרפסת. הרעיון הזה של מרפסת חוזר גם 

במבנה בקומה השלישית. מי צריך גן או גינה או חצר לרוץ 

בה? יש קומה שלישית. אוי ואבוי לנו אם חלילה ננסה 

לפתח את הרעיון מה ילדים יכולים לעשות עם מרפסת 

 בקומה שלישית. 

ויועצים שיגידו אבל תמיד יהיו לכם הסברים ו  מומחים 

שהכל מאובטח. את הילד שרץ בגינה כבר לא נראה. את 

הילד שירוץ במרפסת בטוח שאנחנו נראה פחות. ונצטרך כל 

 היום לחשוב מה עושה הילד שם. 

וחיפשנו את התשובה, בשביל מה אנחנו עושים את כל זה?  

למה לשלם כפול? למה לקבל פיתרון גרוע. באו ההורים 

, ספטמבר 2017פיתרון הזה לא עונה לדרישות של ואמרו: ה

עדיין יהיו ילדים שלא יהיה להם מקום בקומה  2017

השלישית. עדיין אין לנו הסבר אחד ראוי שאנחנו יכולים 

לבוא ולהגיד 'רבותי, תושבי האוניברסיטה. הפיתרון הוא 

 .  טוב. אולי לא לטעמכם, לטווח ארוך הוא עדיף'

שמעתי. שאלנו את השאלות, ציפינו  אנחנו במועצה, אני לא 

לתשובות. הקואליציה אולי קיבלה תשובה שנסתרת מהעם. 

ההורים אמרו, כשהיה את המשא ומתן,  הובטחו להם 

הבטחות, צהרונים, הסעות, קירוי. אמרנו 'רבותי, תביאו 

את ההצעות שראש העיר אמר שהן הצעות שלא נכנסות 

 לתוך היתר הבנייה'. 

ועצה. בבקשה. הולכים למועצה. אתם תביאו אותם למ 

תבחרו עכשיו בין חלופות. תורידו את ההצעה שלנו. כולכם 
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אחראים כלפי הציבור. כל אחד ואחד מכם אישית. תביאו 

את ההצעות שהיו במשא ומתן ותגידו 'אלה ההצעות שהיו 

במשא ומתן. אלה הדברים שהבטחנו בעל פה'. תעשו אותם 

בסיס לאמון. תהיה פה  חלק מהחלטת מועצה. יהיה פה

 רגיעה. 

גם אם ההצעה היא גרועה בעיני ההורים, עדיין, לפחות מה  

שאמרתם במשא ומתן, יבואו לפני הציבור בצורה של נייר. 

אז תהיה להם החלטת מועצה. היום הם יוצאים קרחים 

 מכאן ומכאן. הכל באוויר. 

זה לא מצב שגם לחברי הקואליציה אפשר לשבת ולהתגאות  

. זה מצב שאפשר לשבת ולחשוב ולהגיד 'למה הגענו בו

נייר.  לפה?' מה הבעיה, כמו שעשינו בוועדה לתכנון, הבאנו 

נייר, זה הבטחות. עכשיו זה חלק מההחלטה. יש  אמרנו זה 

 לזה מעמד. 

האם יש למישהו כוונה לסגת מההבטחות האלה? האם  

שעה חמש היא דבר שאי אפשר להכניס ההשעה שתיים או 

את ההצעה שלנו. אל ו להחלטת מועצה? אל תקבלו אות

תלכו עם צד ההורים. תלכו עם ההנהגה שלכם. לכל הפחות, 

מה שאתם הבטחתם ביוזמתכם, תעגנו את זה בצורה 

 שתהיה מכובדת. 

זו הבקשה שלנו. ברשותכם אני מעביר את זכות הדיבור  

ת הדיבור. אנחנו עדיין לתושב השכונה, לחבר המועצה, בזכו

 ח מאוד, יד שנשמנג

 השארת לו דקה.  :צביקה צרפתי

 לא, חמש דקות. חמישה לשמונה.  אהוד לוי יובל:

חברי וחברות מועצת העיר. כמה עוד אפשר לדבר על דבורה  עילאי הרסגור:
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עומר? גם אני, בדיוק כמוכם, הייתי מעדיף על הסופרת 

דבורה עומר או על בית הספר כמוסד חינוכי מוצלח. באמת 

זמן קצר הפך בית הספר דבורה עומר לבית ספר טוב  תוך

וקהילתי, שמתגאה בצוות החינוכי שלו, בתלמידיו ובהנהגת 

 הורים חזקה ומגובשת. 

אך במקום למנף זאת להישגים חדשים, החלטתם להילחם  

ונגד ההורים. נימוקים בעד קומה שלישית  נגד התלמידים 

ם. אך שמעתי בשפע. היתה תקופה שאפילו האמנתי לה

כשנחשפתי למלוא מסכת המריחות, ההשמצות נגד ההורים, 

וההגנה הלא מוסברת על שטח הגולטיים, בזמן שהעירייה 

מוכרת שטחים פתוחים אחרים שבבעלותה, משהו כבר לא 

 הסתדר. 

ההתעקשות הזאת אינה מובנת. יש פיתרון פשוט הרבה  

 יותר. גם ההורים רוצים אותו, גם המורים  רוצים אותו.

ואפילו הילדים רוצים אותו. הוא כבר אושר בוועדה 

 המקומית. 

אפשר להתחיל לבנות את האגף החדש ממש עכשיו. אבל  

אתם בחרתם ללכת נגד שכונה שלמה. מה האינטרסים 

האמיתיים? בעתיד, כולנו נדע. ראינו את הבריחות 

מההצבעה בשלל תירוצים. ראינו כיצד חברי  מועצה 

ו אותן. את הפרס שהם יקבלו כנראה הבטיחו הבטחות והפר

 נגלה גם בעתיד. 

רק תקפידו עד הישיבה הבאה להגיש הצהרת הון ולחתום  

על טופס ניגוד עניינים, כדי שלא יהיו יותר תירוצים. אך 

אתם, נבחרי הציבור, כבר לא קובעים הרבה בעיר הזאת. יש 

מספר מצומצם של אנשים שברצותם  יקום אגף חדש לבית 
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וברצותם תקום קומה שלישית או מגדל באמצע הספר, 

 רחוב ויצמן. 

מיותר כמובן לשאול את הציבור לדעתו. מה הציבור מבין?  

יש כאלה שיודעים יותר טוב מכולנו. כולי תקווה שתוכנית 

הבטיחות המהוללת תפתור את כל הבעיות. יש לי הרגשה  

שהתלמידים  ותושבי השכונה עומדים לסבול לא מעט. אבל 

 היה אופטימיים. העיקר ששטח הגולטיים יישאר ריק. נ

שלא כמו השטח ברחוב הראשונים, שהעירייה החליטה  

לבנות עליו ממש לאחרונה. על מגרש הגולטיים לא מוכנים 

לבנות. שומרים את הנדל"ן למשהו חשוב הרבה יותר מאשר 

 תלמידי בית ספר יסודי. 

 העיר.  תודה רבה. בבקשה  אדוני ראש :צביקה צרפתי

תודה רבה. ערב טוב לכולם. אני בהחלט יכול לבוא ולומר  יהודה בן חמו:

דבר אחד. דומה שהנושא הזה דשנו בו יותר מדי.  מציגים 

פה את הנושא כאילו זו פעם ראשונה שאנחנו דנים. אני 

אמרתי וחוזר ואומר וכתבתי וגם להורים, ונפגשתי לא אחת 

ד, ועם תושבים שרצו עם ההורים, עם הוועד ולא עם הווע

 להיפגש באופן פרטני. 

אני חושב שבמאבק הזה, אם אפשר לקרוא לזה מאבק, או  

בתהליך הזה של בניית הרחבת בית הספר בדבורה עומר 

נאמרו הרבה מאוד דברים שלדעתי היו מיותרים מלהיאמר. 

יודע מהם  דומה שהשולחן הזה, חלק מהשולחן הזה, לא 

ל המועצה ומה תפקידם של כללי המשחק, מה תפקידה ש

 הגורמים המקצועיים. 

וגם לאחר פסק הדין, קיוויתי שלא נגיע לפסק דין, קיוויתי  

שנגיעה לפשרה, אבל גם לאחר פסק הדין אני התבטאתי 



   18.5.2016 68 מועצה מן המניין   

בביטוי שאני לא חושב שיש פה מנצחים  ומפסידים. אני 

חושב שיש פה דאגה אמיתית. אני רוצה לקוות של כלל 

גה אמיתית של כלל חברי ועדת המליאה, חברי המועצה. דא

שבאמת רוצים בטובת  הילדים ובטיחות וביטחונם של 

 הילדים. 

אנחנו הצגנו את כל המסמכים. גם לפני ההורים, גם בפני  

חברי המועצה. דנו בזה. אני חושב שהניסיון הנואל הזה 

לנסות להציג כביכול הישגים על תהליכים שכבר בוצעו, אני 

 א ראוי שייעשה. חושב שהוא ל

בנימה באמת אישית, עילאי, ועוד פעם, בלי לפגוע בך, אני  

גם בתהליך שדנו בזה והיית סגן ראש עיר והיית חבר 

קואליציה, אני באמת סברתי שאתה לא היית צריך לתת 

ורר בשכונה די קטנה וסגורה בדיון, כי באמת קשה להתג

 ומוכרת, ולצדד בקומה השלישית. 

הביטויים שצריכה להיות קומה שלישית,  להזכיר לך את 

משאב הקרקע הוא יקר, בנייה לגובה זוהי בנייה ירוקה, כל 

הביטויים האלה שצידדת בהם, אז בסדר. אני מקווה מאוד 

שלא פגעתי בך ששללתי את סמכויותיך. אני עשיתי את מה 

 שמוטל עלי מבחינה מצפונית. סברתי שלא תפקדת נכון. 

איתך, אבל לא הפרעתי. בוא נשמור על עילאי, לא הסכמתי  

 השיח. 

 אני בעד לשמור על השיח.  עילאי הרסגור:

.  יהודה בן חמו: . .  לכן לקום היום, 

.  אהוד לוי יובל: . .  מה זה רלוונטי 

 רלוונטי מאוד. מה אכפת לך? :צביקה צרפתי

אתה דיברת, אתה אפילו הקראת. אתה אפילו הקראת ולא  יהודה בן חמו:
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... הפרעתי ל  ך. 

... מה זה קשור  אהוד לוי יובל: לא, לא, יהודה, יהודה. עמירם דואג 

 לתושבים? 

אפילו שהתושבים יזמו פעילות קהילתית, קמת ועלית  יהודה בן חמו:

לאותה במה ורצית לדבר. אפילו התושבים אמרו לך, ועמדת 

 על דעתך ואמרת 'קומה שלישית קום תקום'. 

 לא נכון.  לא נכון. זה עילאי הרסגור:

 לכן מוזר לי עד כמה,   יהודה בן חמו:

.  עילאי הרסגור:  יהודה, זה לא נכון

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 זה מה שהיה לי להגיד.  יהודה בן חמו:

... שאני התייחסתי לקומה השלישית. הרי  עילאי הרסגור: להיפך. אתם 

עיוות יותר גדול של המציאות לא יכול להיות. ומזל שיש 

ן תושבים שלפחות מכירים את העובדות, יהודה. יש גבול כא

כמה אפשר לעוות את המציאות. אני לא אגיד את המילה 

.. להשתמש בה. אבל יש גבול כמה אפשר  . הזאת שאני 

לקחת דבר אחד ולהפוך אותו. אמרתי 'קומה שלישית קום 

.. להיפך. אושרת התקשרה  . תקום'? באמת, יהודה, יהודה. 

ו מקרה ואמרה לי: 'איך העזת להתייחס אלי אחרי אות

לנושא הקומה השלישית? אני אוסרת עליך לדבר מעכשיו 

 באירועים עירוניים'. 

גונן:  ומה ענית לי?  אושרת גני 

ואז שאלתי את אושרת: 'באיזה זכות את כמנכ"לית  עילאי הרסגור:

העירייה אוסרת על סגן ראש העיר לדבר באירועים 

לי: 'איך התייחסת לקומה  עירוניים?' והיא אמרה

 השלישית?'. 
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גונן: .  אושרת גני  . .  ומה אמרת לי? 

.  עילאי הרסגור: . .  הנה, הנה, האמת מתחילה 

גונן: מה אמרת לי כשהתקשרת? אתה התקשרת אלי. מה אמרת  אושרת גני 

לי? אמרת לי: 'אושרת, אני רק דיברתי לטובת הקומה 

 השלישית'. 

 לא, לא,  עילאי הרסגור:

'אני רק דיברתי בדיון פתוח עם התושבים לטובת הקומה  רת גני גונן:אוש

 .  השלישית'

 לא אמרתי לטובת הקומה השלישית.  עילאי הרסגור:

גונן: .  אושרת גני   'אני דיברתי במדיניות העירייה לטובת הקומה השלישית'

 לא אמרתי לטובת הקומה השלישית.  עילאי הרסגור:

 ההבטחות שלך היו בשם ראש העיר, אם אושרת,  אהוד לוי יובל:

  -לא רק שלא אמרתי  עילאי הרסגור:

.  אהוד לוי יובל: . .  לכל הפחות 

 אני יכול לומר לסיכום,  יהודה בן חמו:

אז לפחות תעשו את זה. אנחנו מוכנים לכל דבר שתגיד. גם  אהוד לוי יובל:

למשוך את ההחלטה, שלא יהיה לכם כאב לב. יושבים פה  

ליציה, מינימום שהבטחת לחברי הוועד, שימו חברי הקוא

 את זה על השולחן. 

תודה. לסיכום אני רוצה לומר את דברי. אנחנו, אני כל כך  יהודה בן חמו:

סומך ובוטח בגורמים המקצועיים שהדברים יתנהלו בצורה 

המקצוענית ביותר. אנחנו ערוכים כבר, גם לנושא 

ת. אמרתי, אני הצהרונים. גם לנושא בניית הקומה השלישי

לנהל חוזר ואומר, מיניתי את איתי צחר, סמנכ"ל העירייה, 

 את הפרויקט. 

כתבתי להורים שאני מתכוון יום יום גם לבקר, לפחות פעם  
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אחת אם לא פעמיים במבנה בית הספר. אנחנו נעשה את 

הדברים בצורה שאני מאמין שבעזרת השם הדברים ייסגרו 

 ות וביטחון הילדים. בצורה הטובה ביותר למען בטיח

ומעבר לכך. מי שבא וחושב שגם ראש עיר או הנהלת עיר  

יכולה בלחיצת כפתור להשיג קבלן שיתחיל בשעה חמש או 

יבוא ברבע לשש, או פה בשולחן הזה יכתיבו לו, אז גם זה 

לא תמיד מסתדר. למרות שכבר נבחר קבלן ומדברים איתו 

 זמן העבודה. על להגביר את מספר הפועלים, לצמצם את 

כפי שאמרנו, לא תהיה עבודה בזמן הלימודים. פיתרונות  

לבקשת ההורים, הצהרונים לא יהיו באופירה נבון. עולה 

 לנו קצת יותר. נעשה את המתקנים בגולטיים.

נדע להוביל את התהליך הזה בצורה אני מאמין שאם כולנו  

מושכלת, ולא לזרוע פחדים בפני ילדים והורים, אז הכל 

 יעבור בשלום.

אני גם אגיד לכם יותר מזה. אני מאמין שבסופו של תהליך,  

בהכירי את מרבית התושבים משכונת האוניברסיטה, זו לא 

שכונה או תושבים שהם לא מבינים תהליכים, שהם לא 

 מבינים את דרך ההתנהלות של כל אחד ואחד מאיתנו. 

ובזה  ולכן מי שחושב שבאים ומציעים הצעות פופוליסטיות 

משיגים תמיכה לאורך זמן, ספק. אבל מי שחושב ככה 

שיערב לו ויהיה לו רק לטוב. אבל אני אומר לכם שלא היה 

שנים האחרונות שאני ראש עיר, שאני כל  12.5-פרויקט, ב

כך דרוך אליו וכל כך מצפה לו ומקווה, אני לא נביא ולא 

 מתיימר להיות בן של נביא, מקווה שהכל יעבור בשלום. 

כמו בכל אתר בנייה, אנחנו מונעים את כל הסכנות  

 הצפויות. ולכן אני חושב שכל מילה מיותרת. 
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 מה לוח הזמנים?  אהוד לוי יובל:

כל מילה מיותרת. אמרנו אותם וחזרנו, ולא כדאי לחזור  יהודה בן חמו:

 עליהם, כי הזמן הוא יקר, בבקשה. 

 לא, לא, סליחה.  אהוד לוי יובל:

..  :יצביקה צרפת .  תודה רבה. 

אנחנו מבקשים להעמיד להצבעה הצעה, אני מבקש להסיר  :צביקה צרפתי

 את ההצעה מסדר היום. 

 ... בצו בית משפט.  :ענת קלומל

.. )מדברים ביחד( מי בעד  :צביקה צרפתי לאור הסברו של ראש העיר..

. אורן, צביקה, אמיר, יהודה,  . .  להסיר את ההצעה? 

  -זה סוד הנושא של למה  עילאי הרסגור:

 רויטל, דבי,  :צביקה צרפתי

... להורים בצורה ברורה ושקופה. למה הם צריכים  :ענת קלומל אתה 

 ...  לרדוף אחריכם כל הזמן? למה ההורים צריכים 

יובל, ענת, אלי,  :צביקה צרפתי נגד?  ... תודה. מי  איתן, רויטל, יהודה? 

 עילאי ופליאה. תודה רבה. 

..?  אהוד לוי יובל: .  רגע, כל הקואליציה 

 ממה נמנע. תודה.  :צביקה צרפתי

 ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום. מאשרים  :166מס'  החלטה
 

3.  .  אכיפת עבירות השלכת פסולת בניין

 

אין הצעות יותר. הסעיף הבא זה בעקבות טעות סופר,  :צביקה צרפתי

 אכיפת עבירות בנייה. 

ניתן לנו החומר.  ההזהנושא  עילאי הרסגור:  היה על סדר יום, אך לא 

 לא חומר,   :צביקה צרפתי
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.  עמירם מילר: . . ... אתה בקיא בנושא.   נו, 

 על המכרז? אנחנו עכשיו מדברים על מכרז מגר?  :ענת קלומל

חוקק חוק הרשויות המקומיות, אכיפה  2008בשנת   עו"ד אלון בן זקן:

רשויות המקומיות המטרה שלו היתה לתת בידי הסביבתית. 

כלים לאכיפת עבירות של איכות סביבה. לפי הקנסות 

שקבועים בחוקים הארציים, שהם גבוהים יותר מהצעדים 

והקנסות שקבועים בחוקי העזר של הרשויות המקומיות 

 עצמן. 

חוק האכיפה הסביבתית קבעה באופן קטגורי שביחס  

ם לעברות שיש להן יסודות זהים גם בחוקים הארציים וג

בחוקי העזר העירוניים, אז הרשות צריכה לאכוף את 

העבירות שבחוקים הארציים. אלא אם כן מועצת רשות 

  -מקבלת החלטה שהיא רוצה לאכוף 

  -סליחה, באיזה נושא  אהוד לוי יובל:

הבאנו  2010את העברות לפי חוקי עזר שלה. ואכן בשנת   עו"ד אלון בן זקן:

שהעירייה אוכפת את  לשולחן הזה והתקבלה פה החלטה

אותן עברות לפי חוקי עזר שלה. לפני כמה שנים, בזמן שהיו 

ויותר  עבודות פיתוח בשכונות הירוקות, נחשפנו ליותר 

עברות של השלכת פסולת בניין בשטח ציבורי על ידי 

תמריץ שלילי, כי  קבלנים. למעשה לקבלנים היה איזשהו

צריך לשלם הקנס שלנו היה נמוך יחסית לגובה האגרות ש

לאתרי הטמנה, ולכן הם העדיפו פשוט לסלק פסולת 

לאתרים ציבוריים מאשר לשלם את האגרה. וכך העברות 

 האלו הלכו והתגברו. 

לכן במועצת העיר התקבלה החלטה שגם פורסמה ברשויות,  

שאנחנו אוכפים את אותן עבירות של פסולת בניין לפי 
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כנסות שם הסעיף בחוק שמירת ניקיון, חוק ארצי שהה

 הרבה יותר גבוהות. 

אלא שפשוט בדיקה שנעשתה בפרסום ברשומות התברר  

ג(, שעוסק 13שבמקום אזכור של הסעיף בחוק, של סעיף  (

 ב' 13פרופר, פורסם ברשומות סעיף  בהשלכת פסולת בניין

שעוסק בהשלכת פסולת רגילה. ולכן, כדי להימנע מבעיות 

ו מביאים פה תיקון באכיפה מאוחר יותר של הקנסות, אנחנ

של חוק העזר ונוסח ההחלטה המוצע, תיקון של הפרסום 

 ברשומות. נוסח ההחלטה המוצע לפרסום ברשומות:

"מחליטים  לאשר את אכיפתן של עברות השלכת פסולת  

ג( ו13בניין, כמפורט בסעיפים  רבתי לחוק שמירת  ב' 13-)

 )ב( לחוק11. זאת בהתאם לסעיף 1984 –הניקיון תשמ"ד 

,  –)אכיפה סביבתית הרשויות המקומיות  סמכויות פקחים(

 ."2008 –תשס"ח 

 אפשר לאשר פה אחד?  :צביקה צרפתי

טוב, אלון, יש כאן בעיה. תראה, אני מאוד בעד. אני  עילאי הרסגור:

הראשון שיהיה בעד המטרה של העניין הזה. היום אני בכל 

ו זאת מבקש לקבל את זה בכתב בצורה או דיגיטאלית א

 פיזית בישיבה הזאת, ונקבל את זה פה במכתב, 

 מופיע בפרוטוקול של הישיבה.   עו"ד אלון בן זקן:

לא, אבל לפני שאני מצביע על משהו אני רוצה לראות אותו  עילאי הרסגור:

 בכתב. אני בטוח בכוונות הטובות, באמת. 

 קה, אתה חייב להעביר לנו את זה. אתה חייב להעביר חקי אהוד לוי יובל:

החוק קבוע. אני רק הזכרתי אני לא פה משנה את החוק.   עו"ד אלון בן זקן:

 אותו. אני ממש לא משנה. אני משנה פרסום. 

גונן:  מעבירה לעילאי דף. הנה יש את זה כאן, תקרא.  אושרת גני 
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 אפשר לאשר פה אחד? תודה, פה אחד.  :צביקה צרפתי

 

ת אכיפתן של עברות השלכת מחליטים  לאשר פה אחד א :167 מס' החלטה

רבתי לחוק ב'  13-)ג( ו13פסולת בניין, כמפורט בסעיפים 

)ב( 11. זאת בהתאם לסעיף 1984 –שמירת הניקיון תשמ"ד 

סמכויות  –)אכיפה סביבתית לחוק הרשויות המקומיות 

 .2008 –פקחים(, תשס"ח 

 

  .31.3.2016פרוטוקול מיום  –אישור החלטת ועדת כספים  .5

 

. 31.3.2016אישור החלטת ועדת כספים, פרוטוקול מיום  :צרפתי צביקה

 אפשר לאשר את הפרוטוקול? 

אנחנו הבנו שחלק מהתקציב שחסר  לא. אנחנו ברשותך, אהוד לוי יובל:

לפתרונות שהוצעו להורים בדבורה עומר אפשר היה למצוא 

אותו בסעיפים שהגיעו פה לתקציב. יש כסף. כשרוצים, 

ש רזרבה. כשרוצים, מוצאים אותה. אם זה מוצאים אותו. י

עולה כך וכך שקלים כדי לסגור את הקומה או כך וכך 

 .. .  שקלים 

 ... לא קשור לזה.  עמירם מילר:

אז אם יש כסף לדברים אחרים ואין כסף לסגור את הקומה,  אהוד לוי יובל:

  -אז אנחנו בגלל זה 

עברה  מסעיף לסעיף , ה1נעשה הצבעה לפי סעיפים. סעיף  :צביקה צרפתי

. אפשר פה אחד? לא. מי בעד? 2016תקציב רגיל לשנת 

שמעון, אורן, צביקה, עמירם, יהודה, פליאה, עילאי, 

נגד? רויטל, דבי, ממה, מתי, איתן, אמיר , רביטל ויהודה. 

 יובל, ענת ואלי. 
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עברה מסעיף לסעיף , ה1ברוב קולות סעיף מאשרים  :168מס'   החלטה 

 .   2016ת לשנ 2מספר תקציב רגיל 
 

... של 2סעיף   :צביקה צרפתי . אפשר לאשר 2016, העברות. סעיף תב"רים 

 פה אחד? גם לא. אותו דבר, הצבעה. 

צביקה, לפני ההצבעה, אני רוצה להדגיש. אנחנו, סיעת מרצ  עילאי הרסגור:

תאשר את זה. אנחנו גם הצבענו ככה בוועדת הכספים. אבל 

אז מסתבר שכשרוצים אפשר.  כשאומרים שאין כסף,

המטרות שלשמן יש העברות כספים כאן הן מטרות 

 חיוביות. לכן אנחנו נאשר אותן. 

 מאה אחוז.  :צביקה צרפתי

לא צריכים לפגוע במטרות חיוביות בשביל מטרות חיוביות  עילאי הרסגור:

אחרות. אבל אתם לא יכולים לטעון טענות סותרות. וזה 

 עניין מאוד עקרוני. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

.  אהוד לוי יובל: . .  צביקה, כשיש שתי 

 אני בהצבעה עכשיו.  :צביקה צרפתי

.. אז סליחה.  600,000 אהוד לוי יובל: .  שקל 

 

העברה מסעיף לסעיף , 2ברוב קולות סעיף מאשרים  :169מס'   החלטה

 .   2016לשנת  3תב"רים מספר 
 

מערכות לניהול אנרגיה. אפשר פה , הגדלת חוזה 3סעיף  :צביקה צרפתי

  אחד? תודה. פה אחד. 
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 ה מערכות לניהול אנרגיה.פה אחד הגדלת חוזמאשרים  :170מס'   החלטה
  

  .09.05.16אישור פרוטוקול ועדת שמות מתאריך  .6

 

 סעיף הבא על סדר היום, אישור פרוטוקול ועדת שמות.  :צביקה צרפתי

 ניין הזה. אני רוצה לדבר בע עילאי הרסגור:

 כן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

תראה, אני באמת לא מבין מה הולך כאן עם ועדת השמות  עילאי הרסגור:

הזאת. אני מנסה לדבר באמת בצורה מאוד רכה, אבל זה די 

ביזיון מה שהולך כאן. לא רק שהוועדה היא ועדה 

שנמצאים בה רק עובדי עירייה או מקורבים של סיעת 

בניגוד לוועדת דומות בכל עיר אחרת מעו"ף, ההצבעות, 

בארץ, כלומר כל רחוב שראש העיר רוצה לקרוא לו בשם 

 מסוים, הוא יכול להעביר את זה אוטומטית פה אחד.

אבל לא רק העובדה הזאת. הם עברו  להצביע על שמות  

רחובות טלפונית. כלומר לא צריך אפילו להתכנס, לבדוק, 

ת המשפחה של אותו לשקול את כל השיקולים, להזמין א

 אדם שמתכוונים לקרוא על שמו את הרחוב. 

, מר מאיר אלונים, ביקש 120חבר מפלגתך, שיהיה בריא עד  יהודה בן חמו:

 להשתתף בהצבעה, 

 בסדר, חבר הרשימה שלך,  עילאי הרסגור:

ביקש להשתתף בהצבעה והוא לא בארץ. אז עשו את זה  יהודה בן חמו:

 טלפונית. 

. אני לא מערב אותו  :עילאי הרסגור .. . בעניין הזה, הוא לא חבר מפלגתי  ..

 . . .  בנושאים מוניציפאליים 

 יש פה פגם טכני אבל. סליחה, ירדנה.  עמירם מילר:
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... לציין את זה. בוא נדייק. הם לא עברו לעשות הצבעה  :עו"ד איתן צנעני

 טלפונית. הם רק התחילו לציין את זה. בוא נדייק. 

  –אבל איך זה נעשה? למה התהליך  :ענת קלומל

סליחה, נושא הדיון על ערך השם משה לוי אושר בפברואר  ירדנה וייזנברג:

2014 . .. . זאת אומרת אנחנו כוועדה ישבנו דיברנו לפחות 

... ואישרו  לא נמצאה דרך ראויה ונכונה. אז לא קיבלנו 

איזשהו אישור, אסמכתא משפטית. לא יכולנו לאשר. זה 

.. 2014. יש בידי פנייה מפברואר מקרה ..ה . , מיו"ר הוועדה 

 .. .  .  של משה לוי

לא קיבלתי את הפרוטוקול של הישיבות האחרות שאת  עילאי הרסגור:

 אומרת שהיו. בנוסף, 

.  ירדנה וייזנברג: . . מעבירים למועצת העיר לא כשיש דיונים ואין החלטה 

ונדונו כבר שלוש,   דיונים שהם פתוחים 

 אנחנו רוצים לראות את הדיונים האלה.  ר:עילאי הרסגו

שולמית אלוני. אין החלטה, אז אנחנו לא  כמו במקרה מהקהל )ירדנה(:

 מועצת עיר. אין צורך. מגישים ל

אבל היות וכאן כן התקבלה החלטה, אנחנו רוצים לראות  עילאי הרסגור:

את כל סדר הדברים, כיצד התקבלה ההחלטה. אני לא אומר 

וי, למרות שיש כאן חוסר איזון מגדרי שזה לא שם רא

בשמות בין גברים ונשים בכפר סבא. וראוי לאזן את זה. 

 אני לא אומר שהשם הזה אינו ראוי. 

... של נשים.  יש :ענת קלומל  חמישה, שישה אחוזים 

 שמות אחרים של נשים,  עילאי הרסגור:

 א. רק חמישה, שישה אחוזים בלבד זה של נשים בכפר סב :ענת קלומל

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

כולו של גברים. איפה  ,מה שולט במרחב הציבורי שלנו :ענת קלומל
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 היועצת למעמד האישה? 

 כרו של הרמטכ"ל?ד את זאפשר לכבד ולאשר פה אח :צביקה צרפתי

אני חושב לכבודו של הרמטכ"ל פה אחד, כבודו של  יהודה בן חמו:

 הרמטכ"ל פה אחד. 

 פה אחד?  אפשר :צביקה צרפתי

 תודה רבה.  יהודה בן חמו:

 

פה אחד את פרוטוקול ועדת שמות מתאריך מאשרים  :171מס'   החלטה

9.5.2016 . 
 

מינוי סגן הגזבר רו"ח צבי  –עדכון זכויות החתימה בשם העירייה  .7

  אפרת כמורשה חתימה נוסף.

 

י מינו –סעיף הבא, עדכון זכויות החתימה בשם העירייה  :צביקה צרפתי

סגן הגזבר רו"ח צבי אפרת כמורשה חתימה נוסף. אפשר פה 

   אחד?

 אפשר פה אחד, כן.  עילאי הרסגור:

 שגיא, תקריא את ההחלטה.  :צביקה צרפתי

רק חמישה, שישה אחוזים משמות רחובות בכפר סבא הן  :ענת קלומל

של נשים. ולכן צריך להרחיב ולהגדיל את  מספר הרחובות 

בא. כדי ליצור לנו סביבה, לא משנה, של נשים בעיר כפר ס

 הוא רושם את זה. 

  בבקשה, שגיא. :צביקה צרפתי

מינוי סגן הגזבר המפורט כמורשה חתימה נוסף. מאשרים  :שגיא רוכל

את זכויות החתימה בשם עיריית כפר סבא, על מסמכים 

כספיים כדלקמן: חתימתם של יהודה בן חמו, של אושרת 
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גונן, בצירוף לחתימת   -ו של שגיא רוכל על מסמכים גני 

 ליהודה בן חמו הם מתנגדים,  יהודה בן חמו:

בצירוף חותמת העירייה מחייבים את העירייה בכל דבר  שגיא רוכל:

צבי אפרת או  ועניין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי

גנאי גנדל מוסמכים לחתום במקום מר שגיא רוכל  אורית

 בהעדרו. 

 דה הציע להוריד את יהודה. יהו אהוד לוי יובל:

  אפשר לאשר פה אחד? :צביקה צרפתי

... אתה לא הולך לפי הסדר.  אהוד לוי יובל:  רגע, אבל גם מיכל 

 זה ירד מסדר היום.  :צביקה צרפתי

  ירד?  אהוד לוי יובל:

 

-את זכויות החתימה בשם עיריית כפרפה אחד מאשרים  :217מס'   החלטה

 דלקמן: סבא על מסמכים כספיים כ

חמו או של אושרת גני גונן, בצירוף לחתימתו של -חתימתם של יהודה בן

שגיא רוכל על מסמכים כספיים ובצירוף חותמת העירייה, מחייבת את 

 העירייה בכל דבר ועניין.

-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי רו"ח צבי אפרת או רו"ח אורית דנאי

 רוכל, בהעדרו".גנדל מוסמכים לחתום במקום רו"ח שגיא 

 

  יפעת וגשל. –אישור שכר עוזרת מנכ"לית העירייה  .8

 

יפעת יפעת וגשל.  –אישור שכר עוזרת מנכ"לית העירייה  :צביקה צרפתי

 צאי בבקשה. 

 רגע, מה קרה עם המכרז? עילאי הרסגור:

העירייה,  יתירד מסדר היום. אישור שכר עוזרת מנכ"ל :צביקה צרפתי

 יפעת וגשל. 
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 משכר מנכ"ל.  35%שכר של  גני גונן:אושרת 

..לא, לא, לא,  אהוד לוי יובל:   זכות דיבור. נשים מגיע להן לפחות.

השאלה היא, קודם היה גבר. האם השכר הוא אותו שכר,  :ענת קלומל

למעמד האישה,  יועצתאו שיש? לא ירד מהשכר? בהעדר 

יהיה שכר לא פחות משל  שהשכר של נשים דואגיםאנחנו 

 . חשוב לנו מאוד להקפיד.גברים

  אפשר לאשר פה אחד?    צביקה צרפתי:

יפעת  –שכר עוזרת מנכ"לית העירייה פה אחד מאשרים  :317מס'   החלטה

 משכר מנכ"ל 35%בסך  וגשל
 

  אישור בקשת עבודה נוספת לעובד עירייה.  .9

 

 אישור בקשה,  :צביקה צרפתי

 לא סיימנו בכלל.  עילאי הרסגור:

י   עוד עובד אחד.  יובל:אהוד לו

.  דבר אל תצעק עלי. :צביקה צרפתי  חלש. אתה צועק עלי..

 תצעק עליו. יש עוד עובד אחד.  אהוד לוי יובל:

 אנחנו דואגים לבריאות שלך, צביקה.  עילאי הרסגור:

 תצעק עליו. רגע, יש עוד עובד אחד.  אהוד לוי יובל:

ד עירייה. אפשר פה אישור בקשה עבודה נוספת של עוב :צביקה צרפתי

 אחד? 

 פה אחד.  אהוד לוי יובל:

 גבר או אישה?  :ענת קלומל

 

 פה אחד בקשת עבודה נוספת לעובד עירייה.  מאשרים  :417מס'   החלטה
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 בבקשה, נאום מהמקום דקה.  :צביקה צרפתי

  -לא, לא דקה. סוכם  עילאי הרסגור:

   סוכם עם מי? :צביקה צרפתי

 דקות, סליחה.  15ו יש ל אהוד לוי יובל:

 לא, לא, רגע, רגע.  עילאי הרסגור:

דרך. מחכים לי אני צריך לצאת לעילאי, אתה תסלח לי.  יהודה בן חמו:

 תלמידים, כנס מלגות. 

 בבקשה, שלוש דקות.  :צביקה צרפתי

אבל זה דווקא מיועד אליך. אני אגיש בסוף הדיון את  עילאי הרסגור:

 רת או לצביקה. המכתב, אני אגיש  אותו לאוש

 אני אקרא אותו בלילה.  :צביקה צרפתי

.. קודם כל, אני  עילאי הרסגור: . טוב, אני רוצה לקרוא משני סעיפים שהם 

רוצה להגיב לטענות שנטענו באחד מהסעיפים על סדר 

.. תחבורה ציבורית בשבת. היו לנו דיונם  . היום. לא רק 

ם ניסיתם ארוכים על הנושא הזה. הצגתי פתרונות גם כשאת

לטעון שמשרד התחבורה לא יאשר הקמת קו מוניות שירות. 

 אחרי שהצגתי תכנון מפורט  לקו מוניות שירות. 

אנחנו השקנו קו אוטובוס בשישי בערב במימון פרטי,  

כשהעירייה היתה אמורה לתת את חלקה בפרסום והעירייה 

 לא מילאה את חלקה, כפי שהיה צריך בפרסום.

מיני רעיונות. בין שאר גם פניתי לשר אנחנו הצגנו כל  

התחבורה בנושא הזה. נכון שאתם הייתם קצת איטיים. 

 נעשו הרבה מאוד דברים. 

בסופו של דבר אתם הוכחתם שאתם לא מחויבים לתושבי  

 כפר סבא. אתם לא מחויבים לתחבורה ציבורית בשבת. 

עכשיו הנושא הבא. ויתור על תואר סגן ראש העירייה.  
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עשה איזה סגירת מעגל. זה מכתב שקיבלו אותו כל אנחנו נ

חברי מועצת העיר והוא ממוען לראש העיר, יהודה בן חמו. 

ואני אקרא אותו, למרות שראש העיר לא נמצא כאן, ואתם 

שלחתי את זה במייל, כן. תעבירו לו, הוא כבר קרא את זה, 

 בקובץ מצורף ככה יפה. כן. 

ך תקופת כהונתי כסגן טוב, אני אקריא את המכתב: "לאור 

ראש העירייה עשיתי את הכל על מנת לקדם מתוך המערכת 

את הנושאים בהם אני מאמין. זו היתה שליחותי וחובתי 

לבוחרי. בחרתי בדרך הקשה. הדרך בה לא ניתן להיות צודק 

 כל הזמן, אך היחידה בה ניתן להגיע להישגים.

הגון  כך עשיתי וחקרתי שיניים גם כשפעלת באופן בלתי 

כלפי וכלפי סיעת מרצ, וניסית להכשיל יוזמות חשובות 

 שלנו. 

נאבקתי על מנת להגשים את הערכים בשמם נבחרתי. חופש  

ופלורליזם במרחב הציבורי. הפיכתה של כפר סבא לעיר 

ירוקה ומקיימת באופן מהותי ועמוק. שקיפות שלטונית 

הדור ומנהל תקין. שיתוף הציבור בהחלטות, חינוך ערכי של 

 הבא והתנהלות דמוקרטית.

אך עם כל הרצון להיות חלק מהשלטון, הבהרתי שיש לי  

קווים אדומים ושעל עקרונות לא מוותרים. עמדתי על 

עקרונות ברורים אלה גם כשלא מצאו חן בעינך, וגם 

י, יכשהובהר לי שהמשך התעקשותי תביא לשלילת סמכויות

 שכרי ולשכתי. 

עקבי לגבי הקווים האדומים שלי. אמרתי לך 'לא', והייתי  

למעשה משהגעתי למצב בו מונעים ממני ומסיעת מרצ את 

המשך קידום הערכים בשמם נכנסנו לקואליציה, לא היה 
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כל טעם להמשיך ולשתף פעולה איתך ועם סיעת מעו"ף 

 שבראשה אתה עומד.

החלטתי לא לשתף פעולה עם הנהלת עירייה שמתייחסת  

בית הספר דבורה עומר. איבדתי כל  באופן מביש אל תלמידי

תקווה לגבי אפשרות קידום משותף של נושא התחבורה 

הציבורית בשבת, שנמרח ונמרח ללא כל רצון לאפשר חופש 

 תנועה לתושבי העיר בסופי השבוע. 

לא הסכמתי לתמוך במדיניות אנטי פלורליסטית שמקדמת  

 בעיקר זרם אחד ביהדות על חשבון כל השאר. למרות כל

הדיונים בנושא, אפילו את הקמת שבילי האופניים שמת 

 במקום נמוך בסדר העדיפויות העירוני.

אך יותר מכל לא הסכמתי ולא אסכים לפעולות העומדות  

בניגוד לסדרי המנהל התקין ולשימוש פוליטי פסול בעובדי 

עירייה. הגדלת לעשות כשפרסמת את שמה של עובדת 

פוליטי פסול, במכתב עירייה מסורה ומוכשרת בהקשר 

 שלילת הסמכויות שמסרת לי. 

במקום להגן על העובדים, בחרת לזרוק אותם אל האש  

 הפוליטית למען האינטרסים הצרים שלך. 

מאחר והתואר הריק מתוכן של סגן ראש העירייה לא שווה  

הרבה כל עוד אתה ראש העירייה וכל עוד אתה ממשיך 

תי כי אתה מעוניין בדרך אותה אתה מוביל, ומאחר והבנ

בתקן שאני מחזיק כסגן ראש העיר על מנת לתת אותו לאחד 

מחברי הקואליציה שלך, כדי להבטיח את המשך תמיכתו 

 בך, אני מוותר בזאת על תואר סגן ראש העיר.

לסיום, ברצוני להודות לעובדי העירייה על עבודתם הטובה  

קום ועל כל הסיוע שהעניקו לי במסע להפיכת כפר סבא למ
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ניפגש בהמשך הדרך. תודה רבה.   טוב יותר. עוד 

אבל אני חייב לשאול אותך משהו. למה לא התפטרת ביום  :צביקה צרפתי

 שלילת הסמכויות ומשכת? אז היית יוצא יותר ענייני. 

 כי רציתי לראות איך תגיבו.  עילאי הרסגור:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אושרת גני גונן
 העירייה  יתמנכ"ל

 ן חמויהודה ב 
 ראש העיר 
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 ריכוז החלטות
 

 
  הצעות לסדר. .2

 

הנדין -עילאי הרסגורמר הצעה לסדר של חבר המועצה וסגן ראש העיר  ב.

השבתת רכבי נבחרי  –פליאה קטנר בנושא גב' ושל חברת המועצה 

  ציבור בשבת.

 

 ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום.מאשרים  :164מס'   החלטה
 

הנדין -ן ראש העיר עילאי הרסגורר של חבר המועצה וסגהצעה לסד ג.

פליאה קטנר, עו"ד אהוד יובל לוי וד"ר ענת  'ושל חברי המועצה הגב

פרסום של  –ביטול צנזורה בשלטי החוצות  –צוייג בנושא -קלומל

  . עמותת "זזים"

 

 ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום. מאשרים  :165מס'   החלטה
 

הנדין -דר של חבר המועצה וסגן ראש העיר עילאי הרסגורהצעה לס ד.

פליאה קטנר, עו"ד אהוד יובל לוי וד"ר ענת  'ושל חברי המועצה הגב

 בנייה בבית הספר דבורה עומר.   –צוייג בנושא -קלומל

 

 ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום. מאשרים  :616מס'   החלטה
 

 ן. אכיפת עבירות השלכת פסולת בניי .3
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מחליטים  לאשר פה אחד את אכיפתן של עברות השלכת  :716מס'   החלטה

רבתי לחוק ב'  13-)ג( ו13פסולת בניין, כמפורט בסעיפים 

)ב( 11. זאת בהתאם לסעיף 1984 –שמירת הניקיון תשמ"ד 

סמכויות  –)אכיפה סביבתית לחוק הרשויות המקומיות 

 .2008 –פקחים(, תשס"ח 

 

 . 31.3.2016פרוטוקול מיום  –ועדת כספים אישור החלטת  .5

 

, העברה מסעיף לסעיף 1ברוב קולות סעיף מאשרים  :816מס'   החלטה

 .   2016לשנת  2תקציב רגיל מספר 
 

, העברה מסעיף לסעיף 2ברוב קולות סעיף מאשרים  :916מס'   החלטה

 .   2016לשנת  3תב"רים מספר 
 

 ת חוזה מערכות לניהול אנרגיה.פה אחד הגדלמאשרים  :701מס'   החלטה
 

 . 09.05.16אישור פרוטוקול ועדת שמות מתאריך  .6

 

פה אחד את פרוטוקול ועדת שמות מתאריך מאשרים  :171מס'   החלטה

9.5.2016 . 
 

מינוי סגן הגזבר רו"ח צבי  –עדכון זכויות החתימה בשם העירייה  .7

 אפרת כמורשה חתימה נוסף. 
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-את זכויות החתימה בשם עיריית כפרפה אחד שרים מא :217מס'   החלטה

 סבא על מסמכים כספיים כדלקמן: 

חמו או של אושרת גני גונן, בצירוף לחתימתו של -חתימתם של יהודה בן

שגיא רוכל על מסמכים כספיים ובצירוף חותמת העירייה, מחייבת את 

 העירייה בכל דבר ועניין.

-"ח צבי אפרת או רו"ח אורית דנאימבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי רו

 גנדל מוסמכים לחתום במקום רו"ח שגיא רוכל, בהעדרו".

 

 יפעת וגשל.  –אישור שכר עוזרת מנכ"לית העירייה  .8

 

יפעת  –שכר עוזרת מנכ"לית העירייה פה אחד מאשרים  :317מס'   החלטה

 משכר מנכ"ל 35%בסך  וגשל
 

 יה.  אישור בקשת עבודה נוספת לעובד עירי .9

 

 פה אחד בקשת עבודה נוספת לעובד עירייה.  מאשרים  :417מס'   החלטה
 

 




