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.1

שאילתות.

א.

שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל  -צוייג ומר
אלי כהן בנושא  -ניהול משאבים ציבוריים.

צביקה צרפתי :

פותח את הישיבה שמן המניין .נתחיל בשאילתות .שאילתה
ראשונה ,ניהול מש אבים ציבוריים.
רקע:
.1

העירייה

מנהלת

את

המשאבים

הציבוריים

שלנו

התושבים בעיר כפר סבא וזו אחריות גדולה.
 . 2הצורך בהובלת תהליכי התייעלות ושינוי האופן בו אנו
צורכים משאבים ,בדגש על משק הפסולת ,האנרגיה והמים,
באים לידי ביטוי באופן מובהק ביותר ברמה של רשוי ות
מקומיות.
 . 3מעקב אחר צריכת חשמל ומים במשאבים הציבוריים של
העיר כפר סבא תוביל להתייעלות ולחסכון תקציב ,כמו גם
מניעת נזק סביבתי והורדת פליטות גזי החממה.
שאלות:
 . 1מה עלות החשמל שהעירייה מוציאה על "מאור רחובות"?
 . 2מה עלות החשמל שהעירייה מוציא ה על מבנים ציבוריים
ולהציג את המידע לפי סוגי מבנים ציבוריים:
גני הילדים
בתי ספר יסודי
חטיבות הביניים
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בתי ספר תיכונים
משרדי עירייה
משרדי הרווחה (מועדונים ומבנים אחרים)
בתי כנסת ועוד מבנים ציבוריים?
 . 3מדוע יש שוני משמעותי בעלות צריכת החשמל בין בית
ספר תיכון הרצוג לשנת 2016

 ₪ 430,000לעומת תקציב

צריכת החשמל של בתי ספר התיכונים האחרים :רבין
 , ₪ 185,000כצנלסו ן  , ₪ 240,000גלילי .₪ 205,000
 . 4מה עלות צריכת המים וביוב במבנים ציבוריים (כפי
שפורטו לגבי חשמל) בעירייה?
 . 5אבקש לסכם את סך כל ההוצאה הציבורית בעיר כפר
סבא (רק לצרכים ציבוריים) לגבי צריכת חשמל ומים.
צביקה צרפתי :

מענה לשאילתה.
 . 1העלות עבור מאור חשמל רחובות לשנת  2015הינה 3.230
מיליון שקל לפני מע"מ.
 . 2רצ"ב טבלה מפורטת עבור עלויות החשמל שהעירייה
משלמת עבור מבנים ציבוריים.
 . 3הנתון על צריכת החשמל בעיר כולל את אולם ספורט
היובל ,הנמצא בתחום משנת  . 2015צריכת החשמל בתיכון
הרצוג היתה . 142,948
 . 4רצ"ב טבלה מפורטת עבור עלויות צריכת המים והביוב
במבנה הציבורי.
 . 5עלויות חשמל לשנת  2015עומדות על סך , 10,320,000
ירידה של  174,308משנת  . 2014עלויות מים וביוב בשנת
 2015עומדות על סך  , 2,748,186ירידה של  ₪ 71,395משנת
. 2014
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יש לי שאלה .איך הצלחתם לגרום לירידה בחשמל או ירידה
בעלויות המים והביוב?

צביקה צרפתי :

כיבינו.

ענת קלומל :

למרות שאני מתארת לעצמי שגדלנו מבחינת הצריכה .מ ה
היתה הפעולה האמיתית? לא זה ש...

יהודה בן חמו:

פעילויות רבות נעשו בנושא התייעלות האנרגטית וגם
בנושא של חיסכון של מים .זה לא המקום לענות על שאלה
בשאילתה .אני מחר אבקש מהגורמים המקצועיים שיציגו
לך בהרחבה ,כי זה יכול לתפוס פה שעה ארוכה.

פליאה קטנר:

אני חיי בת להגיד שזה חסכון מאוד יפה.

? ?? :

זה רק במשרד אחד ...

עילאי הרסגור:

חסכון מאוד יפה .בכסף הזה אפשר למשל ,למשל עכשיו יש
כסף ,אין יותר תירוצים  ,לתחבורה ציבורית בשבת.

פליאה קטנר :

זה כמו ש ראש עיריית הרצליה שעשה.

עילאי הרסגור:

יש ראשי ערים ש מסוגלים ל זה ויש...

ב.

שאילתה של חבר המועצה עו"ד יובל לוי בנושא – קיצוץ הנחות לנכים
ומבוגרים.

צביקה צרפתי :

קיצוץ הנחות לנכים ומבוגרים.
רקע:
 . 1כמה הכנסה שנתית נוספה לעירייה מביטול וצמצום
הנחות לנכים ולמבוגרים בגין דירות שבעבר זכו להנחה ?

 . 2מהם צעדי הגבייה שנקטתם לגב ייה מאותם מבוגרים
ונכים שלא עמדו בתוספת?
 . 3כמה הנחות וביטולי חוב קיבלו עסקים השנה ? 2016
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 . 4האם חוק היציבות במשק מתיר הגדלת הגבייה על ידי
ביטול וצמצום הנחות לנכים ומבוגרים ?

צביקה צרפתי :

מענה לשאילתה קיצוץ הנחות לנכים ומבוגרים .ע יריית כפר
סבא מעניקה מד י שנה הנחות הנאמדות בעשרות מיליוני
שקלים לתושבי העיר .על פי החלטת מועצת העיר ובהתאם
לסמכותה של המועצה לקבוע מבחני משנה נוספים בנושא
ההנחה ואף להגביל את שיעורן והיקפן ,קבעה המועצה
מבחני משנה כאמור:
ההנחות הוגבלו עד לשטח של  140מטר ראשונים של נכס,
וזאת בדו מה למגבלת ההנחות החלה בחוק על הנחות שונות
כגון נכה רדיפות נאצים ,ילד נכה ,אסיר ציון ,אזרח ותיק,
רק ששטח המגבלה הינו גדול יותר בהתאם לנסיבות.
בנוסף נקבעו מבחני משנה נוספים ,אשר בודקים את מצב
ההכנסות ומספר הנפשות בבית .בהתאם לאותם מבחנים
יוכלו הזכאים ליהנ ות מהנחה גדולה ,או אף מהנחה
מהעירייה ללא מגבלה.
 . 1עדיין לא ברורה המשמעות הכספית של השינוי ,הואיל
והשנה לא הסתיימה והתושבים עדיין פונים לבחינת
זכאותם להנחה מוגדלת בהתאם למבחני המשנה.
 . 2צעדי הגבייה לאוכלוסיות אלו נבחנים ברגישות וכל
מקרה נבחן לגופו.
 . 3לא ניתנו הנחות ולא בוצעו ביטולי חוב בעסקים השנה.
 . 4מועצת העיר פעלה בהתאם להוראות הדין בכל הנוגע
לקביעת ההנחות בצו המיסים בשנת  . 2016ועיריית כפר
סבא פועלת לפי החוק והתקנות.

אהוד לוי יובל:

שאלת ההמשך שלי ,חברים ,שהרגע הרי הצבענו ,מי הסכים
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ומי לא הסכים  .אז מעבר לזה שיש את אותם מבוגרים
שקשה להם להגיע לפה ,ואנחנו לא יודעים כמה הצ ע ד הזה
יגבה מהם ,אז בוודאות פגענו בכמה מבוגרים פנסיונרים.
בוודאות הם לא ייהנו מהתוספת ארנונה הזאת ,כי
הסתדרנו גם בלעדיה .ובוודאות שאנחנו עושים פה צעד
שמעבר לפגיעה שלו ,התועלת שלו היא לא ברורה.
אז אם היו אומרים לי עכשיו מספר ואני רוצה לשאול אותך
צביקה ,מה תוחלת המספר .אנחנו יודעים מה המספר ,מה
אמורה להיות ההשפעה הגדולה שבגללה קמנו והוצאנו את
הזקנים האלה ,את הנכים האלה ,את כל המבו טלים האלה,
צביקה צרפתי :

יובל ,אנחנו לא יכולים להגיד  ,כי אנחנו נמצאים כרגע -

אהוד לוי יובל:

אז בשביל מה אתה עושה את זה? בשביל מה אתה פוגע
באנשים האלה בטוח ,כשאתה לא יודע מה התועלת.

צביקה צרפתי :

שאלת שאלה? או עכשיו ...

אהוד לוי יובל:

לא ,אני רוצה לדעת מה התועלת .סליחה ,אתה צודק.

צביקה צרפתי :

אנחנו לא י ודעים לאמוד .אנחנו נמצאים באמצע .אנחנו
עדיין לא יודעים לאמוד בכמה זה יתבטא .שתיים ,אני יכול
להגיד לך שזה לא יתבטא בהרבה ,כי רוב האנשים שהם
זכאים ,מבחני המשנה נותנים להם גם ככה את ההנחות.
שלוש ,אנשים שלא יכולים להגיע לפה ,על ידי יפוי כוח הם
שולחים או את היל דים שלהם או את הדודים שלהם ,או כל
מי שהוא נתן לו ייפוי כוח ,הוא יכול לבוא במקומו לעשות
את העבודה במקומו.

גלית שניידר :

וגם אני נותנת לפעמים שירות עד הבית ,עם הפקחית שלנו.
ומי שזקוק ,הוא מקבל.

עמירם מילר:

וגם כל נכה מקבל שירות אישי .מחכים לו בפתח של
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המחלק ה לגבייה .תאמין לי.
אהוד לוי יובל:

בוא נגיד שמעט מאוד נכים מכירים את זה .ובוא נגיד שאם
אתם בעצמכם לא יכולים להגיד לנו תוחלת של מספר
שאתם הולכים להרוויח ,אז בשביל מה לעשות צעד כזה?

צביקה צרפתי :

ג.

תודה רבה.

שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל  -צוייג וגב'
אתי הדנה בנושא – מרכז קהילתי ע"ש אברהם מולה ז"ל.

צביקה צרפתי :

השאילתה הבאה ,מועדון אברהם מולה ז"ל.
רקע:
המרכז הקהילתי "בית אברהם" ע"ש אברהם מולה ז"ל הינו
מרכז קהילתי הממוקם במזרח העיר ,בשכונת יוספטל .

המרכז נועד להעשיר את תושבי העיר ב מגוון תכניות
ופעילויות שונות .

המייחד את

"בית

אברהם" הינה הפעילות

בנושאים

הקשורים במורשת ,מסורת ורב תרבותיות .

כמו כן ,המרכז נועד לשמש את בני העדה האתיופית בעיר,
בשימור והפצת המורשת הייחודית לקהילה זו ובאירועי
שיא של הקהילה .

המרכז פותח את שעריו לקהל הר חב מכל גוני הקשת
והקהילות השונו ת.
שאלות:
 . 1מי הועד המנהל את מועדון אברהם מולה ז"ל? אצל מי
נמצא המפתח למועדון ?
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 . 2איזה פעילויות מתבצעות במועדון אברהם מולה?
 . 3איזה פעילויות מתבצעות עבור הקהילה האתיופית ? כמה
אנשים משתתפים בפעילות המתבצעת במועד ון?
 . 4מה עלות השכרת המועדון עבור הקהילה אתיופית?
צביקה צרפתי :

מענה לשאילתה :בית אברהם מולה נבנה בסיוע תרומות
משוודיה עבור צרכי הקהילה האתיופית ,בדגש על התכנסות
הקהילה בעתות שמחה ואבל.
בי מים ראשון עד רביעי מופעל המרכז באמצעות העירייה
ומתקיימות בו פעי לות ענפה .בימים חמישי עד שבת מופעל
המרכז באמצעות העמותה ע"ש אברהם מולה שנקראה עד
לאחרונה "שורש החרבות" ,ומשמשת את כלל תושבי
השכונה לרבות יוצאי הקהילה האתיופית.
 . 1חברי העמותה הינם גרשון אלמו ,טמ נ ו מלכו ,אריה
אסא ,אוהד מולה ,גדעון יאסו ,עמר אאילין ,טסה מלכו.
המפתח למועדון נמצא אצל חבר הוועד גרשון אלמו ,אשר
אחראי לדווח על כל פעילות אשר מתקיימת בסופי שבוע
במסגרת המרכז הקהילתי.
 . 2רצ"ב טבלה עם פירוט הפעילויות המתקיימות במרכז
הקהילתי ע"ש אברהם מולה ז"ל.
 . 3ב פעילויות משתתפים כ  2,000 -איש בשנה ,והפעילויו ת
בבית אברהם מיועדות לכלל הקהילה ,מכוח התפיסה
האינטגרטיבית ,בשאיפה לשילוב הקהילה בעיר.
 . 4רצ"ב טבלת עלויות לשימוש המרכז הקהילתי באירועים.

אהוד לוי יובל:

שאלת המשך.

אסתר הדנה:

יש לי שאלה .לגבי מועדון אברהם מולה ,יש בעיה באחזקת
מפתח ,שהם מחזיקים אנשים מס וימים ,וחלק מהק הילה
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לא מקבלים שירות לגבי המועדון .בזמנים שהם עושים
אירועים וכאלה דברים .לכן ,איך אפשר למצוא פיתרון שכל
הקהילה תהיה מרוצה ושלכולם יהיה מפתח?
צביקה צרפתי :

לי כל הנושא הזה לא ידוע .ואם יש משהו חריג ,את יכולה
לפנות למנכ"לית העירייה והנושא ייבד ק.

אסתר הדנה:

ד.

תודה רבה.

שאילתה של חבר המועצה עילאי הרסגור  -הנדין בנושא – שיטת
השיבוץ בגני הילדים.

צביקה צרפתי :

שאילתה בנושא שיטת השיבוץ בגני הילדים.
לאחרונה נשלחו להורים שמות הגנים בהם ילדיהם שובצו
לשנת הלימודים הבאה .עם פרסום השיבוצים ,הוצפתי
בפניות ובתלונות הנוגעות לאי התחשבות בהעדפות ההורים,
שיבוצים לגן רחוק ממקום המגורים ושיבוצים בגנים
הנסגרים בשעות מוקדמות מדי בניגוד לבקשות.
מאחר והדבר חוזר על עצמו מדי שנה ,והיות ואנו נמצאים
מזה עשרות שנים בעידן טכנולוגי המאפשר לבצע התאמות
באופן ממוחשב ,אבקש לענות על השאלות הבאות:
 . 1כמה ילדים צפויים ללמוד בגנים עירוניים בשנת
הלימודים הקרובה?
 . 2כמה אחוזים מתוכם שובצו באחד מהגנים אותם ביקשו
הוריהם?
 . 3כמה ערעורים הוגשו בנוגע לשיבוץ בגנים?
 . 4באיזו מערכת טכנולוגית משתמשת מחלקת גני הילדים
לצורך השיב וצים?
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 . 5מהו האלגוריתם בו משתמשת המערכת? אנא צרפו קוד
מקור או תרשים זרימה .במסגרת זו אנא התייחסות לכל
ההיבטים ,בהם בין השאר המרחק ממקום המגורים ,שיבוץ
עם חברים מהגן הקודם ושעות סיום פעילות הגנים לפי
העדפות ההורים.
 . 6מהם הקריטריונים להתחשבות בבקשות מיו חדות וכיצד
הדבר נעשה בשילוב עם המערכת הממוחשבת?
 . 7האם ישנה תוכנית אב להקמת גנים תוך צפי לגידול
אוכלוסיית הילדים בכל אחד מאזורי העיר ,כך שכל הגנים
יהיו במרחק הליכה? אם כן ,מהו לוח הזמנים הצפוי
להשלמת התוכנית?
 . 8האם הופקו לקחים מבעיות איוש גננות/ים וסיי עות
בשנים האחרונות וכיצד ניתן להבטיח שהדבר לא יחזור על
עצמו?
צביקה צרפתי :

מענה לשאילתה.

יהודה בן חמו:

אם אפ שר שמנהלת מחלקת גני ילדים תיכנס ויהיה לה
מקום.

צביקה צרפתי :

"מדיניות העירייה היא להתחשב בבקשות",

יהודה בן חמו:

רגע ,תן לה לשמוע את השאילתה .אביבה ,בואי תיכנסי,
בבקשה .אביבה ,שלום .זו ההופעה הראשונה שלך בפני
חברי המועצה .תציגי את עצמך בשלושה משפטים.

אביבה מורדקוביץ :שלום ,שמי אביבה מורדוקוביץ' ,זה אחד .שניים ,קיבלתי על
עצמי בשמחה את תפקיד מנהלת מחלקת גני ילדים .זה
שניים .והשלישי ,אני באה ממערכת החינ וך ,שאני מאוד
אוהבת ,ואני מקווה להשפיע.
יהודה בן חמו:

עוד אחד? תודה.
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אביבה מורדקוביץ :לא חוסכים פה במילים...
יהודה בן חמו:

אביבה ,שאלו פעם מישהו שאלה ארוכה ,והתשובה היתה
'מסך' .הוא אמר לו 'אתה מוכן לתמצת?' אז הוא אמר 'סך'.

אביבה מורדקוביץ :היה לי מורה שהיה אומר 'יש שתי תשובות בתנ"ך .אחת
ארוכה 'זה ככה' ,והשנייה זה 'ככה אלוהים אמר'.
צביקה צרפתי :

מענה לשאילתה בנושא שיבוץ ילדים אנחנו עוסקים עכשיו.

אביבה מורדקוביץ :זה בסדר שנחכה גם לאביטל?
צביקה צרפתי :

הנה ,אביטל הגיעה .יש לך את השאילתה? קיבלתם את
ה שאילתה?

אהוד לוי יובל:

אביטל ,אני לא יודע אם יצא לנו ,אנחנו נפרדים פה בקצב
סיטונאי מחברים.

אביט פס:

אנשים באים והולכים ,זה לא מה שקורה במציאות .אני
פה.

צביקה צרפתי :

התשובה היא כזו' :מדיניות העירייה',

אהוד לוי יובל:

חבל .רציתי להודות לך ככה,

צביקה צרפת י :

'מדיניות העירייה היא להתחשב בבקשות ההורים ולשבץ כל
ילד לגן שבו חפצים הוריו .במידת האפשר ובכפוף למגבלות
כגון מספר הילדים היכולים להיות בכל גן ,משרד החינוך
מתיר לשבץ עד  35ילדים בגן .שאיפת העירייה לשבץ עד . 33
ומיקום המבנים ברחבי העיר.
 . 1בגנים העירוניי ם צפויים ללמוד בשנת הלימודים תשע"ז
 5,322תלמידים ,כולל גנים מוכרים שאינם רשמיים ,וגני
חינוך מיוחד.
 . 2בגני היול"א ,מתוך  3,744נרשמים  79%קיבלו את הגן
אותו הם ביקשו בעדיפות ראשונה או שנייה .בגנים בהם
מתקיים יום לימודים קצר ,מתוך  1,051נרשמים91.3% ,

מועצה מן המניין

15.6.2016

13

קיבלו את הגן אותו הם ביקשו בעדיפות ראשונה או שנייה.
 . 3עד כה הוגשו  494ערעורים.
 . 4הרישום מתבצע באמצעות מערכת מחשוב עירונית
המסופקת לעירייה על ידי החברה לאוטומציה .השיבוץ
לגנים מתבצע באמצעות מערכת " , " safft y
ענת קלומל :

שהיא קרסה ,לא?

צביקה צרפתי :

 . 5חברת  safft yאינה מוכנה לחשוף את האל ג ו ריתם בו
משתמשת המערכת ,לרבות הקוד או תרשים הזרימה .רצ"ב
טבלה עם קריטריונים לשיבוץ כפי שהוזנו במערכת.
 . 6איננו נכנסים בפונקציה ממוחשבת בבקשות מיוחדות.
הבקשות מוגשות באמצעות אי  -מיילים הנשלחים למחלקת
גני הילדים ,או פגישות אישיו ת של ההורים עם צוות
המחלקה כאמור .נעשה מאמץ להתחשב בבקשות מיוחדות
ובאילוצים.
 . 7מדי שנה נעשית פנייה למשרד החינוך להכרה בצורך
לתוספת

מבנים

לגני

הילדים ,

בהתאם

לצפי

גידול

אוכלוסי י ת הילדים בעיר ,על פי רובעים.
 . 8התשובה היא כן.
עילאי הרסגור:

השאלה היתה קצת יותר ארוכה . 8 ...

ענת קלומל :

יש לי גם שאלה ,וגם אני רוצה -

יהודה בן חמו:

סליחה ,את לא יכולה .זו שאילתה ,תרגיעי.

ענת קלומל :

שאלה.

יהודה בן חמו:

זו שאילתה ,הוא יכול.

עילאי הרסגור:

תנו לי לשאול שאלה .בסך הכל לשאול,

ענת קלומל :

כי היה כזה לחץ מצד הורים ,ובלגן .שזה לא היה צריך
להיות דבר כזה.
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תנו לי לשאול שאלה .אל תפחדו( .מדברים ביחד) לקבל
תשובות פעם.

ענת קלומל :

הלחץ שההורים סבלו ,אז יותר צריך לכבד .אני לא אכפת
לי .תכבד אותי ,לא תכבד אותי .תכבד את ההורים ,שיקבלו
את השיבוץ שהם רוצים ולא יהיו בעוגמת נפש.

צביקה צרפתי :

בבקשה ,עילאי.

עילאי הרסגור:

אני קיוויתי לקבל תשובות קצת יותר מפורטות .חלק
מהתשובות אכן קיבלתי .שאלה  8למשל ,התשובה שלכם
היתה 'כן' ,והיא קצת קצרה לעומת מה ששאלתי .לא
ביקשתי לתמצת ,אלא להיפך .ביקשתי להבין איך עובד
השיבוץ .מה האלג ו ריתם של השיבוץ.
ומה שאתם בעצם אומרים שיש מערכת ,קופסה שחורה,
שאין לכם מושג איך היא עובדת .סוד מסחרי ,שהיא זאת
שקובעת את הגורל של הילדים .כלומר אין לעיריית כפר
סבא מושג איך המערכת הזאת משבצת .עיריית כפר סבא
נותנת את כל הפרמטרים ,אין לה מושג בפועל איך הדב רים
מתבצעים.

צביקה צרפתי  :עילאי ,עילאי .שאלת המשך.
אני רוצה להבין כיצד עיריית כפר סבא משתמשת במערכת
תוכנה שהיא לא מבינה איך היא משבצת ,והמערכת הזאת
קובעת את גורל הילדים .אני רוצה תשובה.
ענת קלומל :

החברה לאוטומציה ,כנראה.

עילאי הרסגור:

אני רוצה תשובה.

ענת קלומל :

 21%הם סטייה מאוד גדולה.

עילאי הרסגור:

לא ,כי אתה עמדת לעבור לדבר הבא.

צביקה צרפתי :

שואלים שאילתה ,לא -
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עילאי הרסגור:

שאלתי ,צביקה .ואני מבקש שתענה לי,

ענת קלומל :

 21%זו סטייה גדולה מאוד.

עילאי הרסגור:

תשובה לשאלה ששאלתי אותך.

צביקה צרפת י :

בבקשה ,ראש העיר.

יהודה בן חמו:

אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולומר הרבה יותר מאשר
מילת תודה והערכה למחלקת גני ילדים .לאגף החינוך בכלל
ולמחלקת גני הילדים בפרט .מי שרואה את הגידול של העיר
יכול להבין באיזה מספרים מדובר.
רק בכדי לסבר את האוזן ,מספר גני הילדים ,כשנכנסתי
לתפקידי ,היה כ  90 -או  91גני ילדים .נכון ל היום אנחנו
עומדים על יותר מ  169 -גני ילדים ,אני לא יודע אם נוספו
עוד מאז .אבל בהחלט זה מצביע על גידול מאוד משמעותי
בכמות של הזוגות הצעירים שהגיעו לכפר סבא ,מה שמצעיר
את העיר.
מטבע הדברים ,הנתונים הללו גורמים לעבודה מאוד
מורכבת ,מלאכת חשיבה מאוד עמוקה של אנשי החינוך
שלנו .אביבה נכנסה זה עתה לתפקיד ,אבל מקבלת גיבוי
מלא מאוד מאביטל פס ,וליווי צמוד .וקודם כל אני מאחל
לך בהצלחה .אני בטוח שתצליחי ,בנתונים שלך ובתקופה
שאת כבר עובדת אצלנו.
לגבי השיטה אני יכול לומר לכם שלשמחתי ,מאז כניסתה
של אביבה ,מאז העבודה המשותפת בצוות של אביטל ושל
אביבה ,כמובן שאנחנו גם עושים רה  -ארגון במחלקה הזו,
מתגברים באופן משמעותי את המחלקה .אז צריכים לדאוג
להם גם למיקום ,ונדאג למיקום מיוחד למחלקת גני ילדים.
עדיין יש תושבים שלא מרוצים .עדיין אני מקבל פניות של
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הורים שהיו רוצים שהילדים שלהם יהיו בגן אחר .לשמחתי
המספרים הולכים ומצטמצמים .הגישה לאותם הורים היא
גישה ישירה .מדברים איתם ,מסבירים להם.
יש מקרים ,יש לי מקרה שיושב על השולחן ,של אדם ,אחד
האנשים הכי קרובים אלי בעיר ,ואני מ ת עליו ,אבל הוא
רוצה שהנכדה שלו תהיה בגן שיש כבר  33תלמידים בגן ,עם
רישום לפניו של עוד חמישה ילדים.
עם כל האהבה שלי אליו ,אני לא אתן את זה על חשבון ילד
אחר .ולכן אני בא ואומר ,אני בטוח שאתם מודאגים
ודואגים מאותם ילדים ושנתכם נודדת שלא כולם קיבלו את
אות ם שיבוצים ,אבל בהחלט הם עושים את העבודה
המרבית והמיטבית.
גם פה ,וצר לי שאני נהפך להיות מין מנטרה ,זו לא
שאילתה שלך 'בוא תסביר לי על כל גני ילדים ,עם  19חברי
מועצה ,עם כל הגורמים המקצועיים' .אתה מוזמן אפילו
לתאם מחר ,ולא לעוד חודש ,מחר מחרתיים תתקבל
לפגיש ה .יסבירו לך בצורה מ רבית ומיטבית ,ותוכל להבין,
אם תרצה ,אלא אם כן אתה לא רוצה.
עילאי הרסגור:

אני רוצה מאוד.

יהודה בן חמו:

אם אתה רוצה ,אתה ...

אהוד לוי יובל:

אבל יש  ...שרוצות לדעת,

צביקה צרפתי :

תודה רבה.

עילאי הרסגור:

אני  ...מועצת העיר ,אני רציתי לק בל -

יהודה בן חמו:

הדרך היחידה שנשארה זה (מדברים ביחד) .

ענת קלומל :

ארבע או חמש ,לאמא או לאבא ,מאוד עקרוני לצאת
מהעבודה בזמן כדי להגיע לגן.
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צביקה צרפתי :

תודה רבה.

אהוד לוי יובל:

רגע ,אני רוצה להסכים עם יהודה .הדרך היחידה שנשארה
זה -

עילאי הרסגור:

לא ,רצינו להבין ... .לזרוק את הילדים שלהם -

צביקה צרפתי :

השאילתה הבאה,

עילאי הרסגור:

אני אשמח מאוד שתתנו את התשובה .אבל אנחנו לא
קיבלנו את התשובה שהייתה ראויה לענות.

ענת קלומל :

אז תפנה למשרד הפנים.

עילאי הרסגור:

אולי.

ה.

שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל  -צוייג וגב'
אתי הדנה בנושא – תוכנית מתאר בחינוך.

ר קע ודברי הסבר לשאילתה
 . 1לכפר סבא יש תכנית מתאר כוללת לשנת  , 2030אך לא
ידוע על תכנית מתאר ייעודית לתחום החינוך בעיר כפר
סבא.
 . 2העיר מתוכננת לגדול ל –  150,000תושבים (המשמעות
היא גידול במספר הילדים והתלמידים).
 . 3בשנה האחרונה התמודדנו עם חוסר בכיתות ,צפיפות
בבתי

ספר

והשיא

"בניית

קומה

שלישית"

במהלך

הלימודים ,צפיפות בבתי ספר בשכונות הירוקות כאשר לא
היתה התארגנות מראש למספר רב של תלמידים.
 . 4חוסר בגני ילדים במרכז העיר כפר ס בא.
מועצת העיר תתבקש אם כן ,להציג את הנתונים הבאים:
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 . 1האם יש תוכנית מתאר ייעודית לחינוך ל –  20השנים
הבאות ?
 . 2כמה בתי ספר חדשים מתוכננים?
 . 3כמה גנים במרכז העיר פר מספר ילדים ? כמה גנים
בשכונת האוניברסיטה פר מספר ילדים בשכונה ובשכונות
היר וקות (פר מספר תלמידים בשכונה)?
 . 4כמה ילדים שהיום הם בני שנה או שנתיים ישובצו בגנים
בעוד שנתיים? (הכוונה לא בשנה הקרובה) ,אלא בעוד
שנתיים? יש להציג כמה ילדים במרכז העיר וכמה בשכונות
הירוקות ,האוניברסיטה ,הדרים והשכונות המזרחיות?
 . 5כמה גנים חסרים במר כז כפר סבא?
צביקה צרפתי :

תוכנית המתאר הכוללנית בכפר סבא ,כ"ס  2040כוללת את
הדוח פרוגרמה לשירות הציבור בכפר סבא ,שנערך על ידי
פרופ' אמנון פרנקל .מטרתו של דוח זה היא הערכת הצרכים
העתידיים של העיר בשטחים למוסדות ציבור ,לרבות
מוסדות חינוך בשנת היעד של התוכני ת.
 . 2לפי תוכנית המתאר לשנת היעד תידרש תוספת כוללת של
ארבע חטיבות ביניים ושלוש חטיבות עליונות .תוספת בתי
ספר יסודיים תיבחן כהרחבת בתי ספר קיימים.
 . 3במרכז העיר נמצאות  73כיתות גן ,בהם לומדים 2,199
ילדים .בשכונת האוניברסיטה נמצאות שמונה כיתות גן,
בהם לומד ים  251ילדים .בשכונות הירוקות נמצאות 36
כיתות גן ,בהם לומדים  1,129ילדים.
 . 4הצפי לשנת הלימודים תשע"ח הוא  5,854ילדים ,בחלוקה
הבאה .רובע מערב  ,סורקיס  ,הירוק ,הירוק  , 60הירוק 60
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החדש ,ש"י עגנון וירוק  80חדש –  1,831ילדים .רובע
מזרח  ,רמז ,אופירה נבון ,דבור ה עומר והדמוקרטי – 1,357
ילדים .רובע צפון ,בן גוריון ,גולדה מאיר וגורדון – 1,387
ילדים .רובע דרום ,אוסישקין ,ברנר ויצחק שדה – 1,279
ילדים.
 . 5לשנת הלימודים הבאה ,תשע"ז ,שובצו כל הילדים בעיר,
כולל מרכז העיר ,לגנים במרחק של עד  2ק"מ הליכה
מביתם ,על פי הנחי ית משרד החינוך ,זאת למעט תשעה
ילדים ששובצו לגנים מרוחקים ,הנמצאים במרחק של עד
 2.5ק"מ מביתם ,לבקשת הוריהם.
ענת קלומל :

שאלת המשך .האם התוצאה של דבורה עומר ,החוסר בגנים
במרכז העיר והצפיפות של הכיתות בירוקה היא תוצאה של
תוכנית מתאר מאיזו שנה? זאת אומרת ,קצת התבלבלתי.

צביקה צרפתי :

תוכנית המתאר החדשה.

ענת קלומל :

אה ,זו תוכנית המתאר החדשה?

יהודה בן חמו:

תן לה ,תן לה.

ענת קלומל :

וקודם היתה תוכנית מתאר?

יהודה בן חמו:

 ...שאתה תגיד אחר כך ,תן לה להגיד,

ענת קלומל :

נוצר מצב שלא היה תכנון,

יהודה בן חמו:

מה השא לה?

אהוד לוי יובל:

מתי תכינו תוכנית חדשה? תנצלו את ההזדמנות,

יהודה בן חמו:

אני שואל אותה,

אהוד לוי יובל:

שיש חילופי אנשים.

עמירם מילר:

מה ,היא מדברת מצוין.

יהודה בן חמו:

היא מדברת הרבה יותר יפה ממך.

אהוד לוי יובל:

אני יודע ,אני מסכים .הנה ,פעמיים הס כמתי איתך היום.
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אני מתבייש בעצמי .אני רק שואל אם ההזדמנות שעכשיו,
אגף החינוך מחדש את פניו ,ואתה אומר שזו הזדמנות
שמרעננים אנשים ,מרעננים תפיסות ,מברכים אנשים
שיוצאים לפנסיה.
אולי תכינו תוכנית אב חדשה ,מודרנית ,תגלו את הנסתרות
לגבי ההורים

עם

הילדים

הצעיר ים

שמתגנבים לעיר

מהבוספורוס .אולי ת י קחו את ההזמנות.
צביקה צרפתי :
אהוד יובל לוי :

תודה רבה  .תודה אביבה ,תודה אביטל.
היינו שמחים לקבל אותך בהחלטה של מועצה ,אבל
ב הזדמנות זו נברך אותך .ב הצלחה שיהיה לך .הצלחה שלך
זה הצלחה שלנו .פחות הורים יתקשרו אלינו ב כעס
וב היסטריה.

אביבה מורדקוביץ  :מעולה ,נשתדל למנוע את זה .אבל אף פעם אי אפשר
שכולם יהיו מרוצים.
אהוד יובל לוי :אני אמרתי את זה לחמותי ,לא התקבל.

ו.

שאילתה של חבר המועצה עילאי הרסגור  -הנדין בנושא – עבודות
בשעות הלילה בביה"ס דבורה עומר.

רקע לשאילתה :
ל אחר קבלת ההחלטה על הקמת הקומה השלישית בביה"ס
דבורה עומר במקום בניה על שטח הגולטיים ,החלו תושבי
שכונת

האוניברסיטה

להרגיש

את

ההשלכות

בשטח.

העבודות בימים האחרונים כנראה שמבשרות את ההמשך,
מה שמדאיג תושבים שרוצים לנהל את חייהם ואת שעות
השינה

שלהם.

מיותר

לציין

ש שכונת

האוניברסיטה

מועצה מן המניין

15.6.2016

21

מאופיינת במשפחות צעירות רבות עם ילדים שגם הם
צריכים לישון.
לכן אבקש לענות על השאלות הבאות:
 . 1מהן שעות העבודה המתוכננות בשטח בית הספר מעתה
ועד סיום שנת הלימודים?
 . 2מהן שעות העבודה המתוכננות בשטח בית הספר בתקופת
חופשת הקיץ?
 . 3מהן שעות העבודה המתוכננות בשטח בית הספר בשנת
הלימודים הבאה?
 . 4מהי מדיניות העבודה במהלך סופי השבוע?
 . 5מהו תאריך הסיום המתוכנן לעבודות?
 . 6האם בשנת הלימודים הבאה ילמדו חלק מהתלמידים
בבית ספר אחר עד לסיום העבודות? אם כן ,באלו שכבות
מדובר?
 . 7האם מתוכננ ת מתכונת דומה בבניית הקומות הנוספות
בבתי הספר בשכונות הירוקות?
צביקה צרפתי :

'עיריית כפר סבא פועלת על מנת להש לים את בניית
הפרויקט

בלו"ז

קצר ...בכלל

זה

לרווחת

השכנים

המתגוררים בסמוך לבית הספר.
 . 1במסגרת הזמן לעבודות ,החל מיציאת אחרון התלמידים
מבית הספר ועד השעה שש בבוקר ,לכל המאוחר.
 . 2בחופשת הקיץ העבודות יתבצעו בכל שעות היממה ,על פי
הצורך.
 . 3בשנת הלימודים הבאה ,מסגרת הזמן לעבודות הינה החל
מיציאת אחרון התלמידים מבית הספר ועד לשעה שש
בבוקר לכל המאוחר.
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 . 4העבודה תיפסק טרם כניסת השבת ותתחדש על פי צורך
לא חר יציאת השבת.
 . 5התכנון הוא שישה חודשי עבודה ,כלומר סיום העבודות
בסוף חודש נובמבר .אנחנו פועלים להקדים את הלו"ז ככל
שניתן.
 . 6התשובה היא לא.
 . 7המדיניות העירונית הינה מדיניות של שימוש מושכל
ומקיים במשאב השטח .כל פרויקט ייבחן בהתאמה לתנאי
המגרש ,ותתקב ל

החלטה בהתאם .בימים אלה בונה

העירייה אולם ספורט בן שתי קומות בשכונות הירוקות,
בתוך אותה תפיסה .
עילאי הרסגור:

תודה על התשובה .שאלת המשך :האם אתם יכולים
להתחייב שלא תיבנה קומה שלישית על גבי קומות שכיום
לומדים בה ן בשכונות הירוקות? או בכל שכונה אחרת בעיר?

ש מעון פרץ  :השאילתה הבאה.
עילאי הרסגור  :התשובה היא לא? האם אתם יכולים להתחייב שלא תיבנה
קומה -
צביקה צרפתי :

לא ,לא רוצים להתחייב .לא מתחייבים על שום דבר בחיים.

עילאי הרסגור:

אתה לא יכול להתחייב .בסדר.

עמירם מילר:

למה להתחייב? אם יצטרכו ,יבנו .לא יצטרכו ,ל א יבנו.

עילאי הרסגור:

בסדר גמור.

אהוד לוי יובל:

עילאי ,בונים גני ילדים בקומות.

רויטל לן כהן:

אם יורשה לי מילה אחת .היה אתמול בכנסת כנס השדולה
לתכנון אורבאני בהתאם לגיל הרך.

ענת קלומל :

של פרופ' טכטרברג.

רויטל לן כהן:

נכון .ואחד מהדברים שנאמרו שם בצורה מאוד ברורה ,והיו
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שם גם אנשי חינוך ,גם אנשי טיפול וגם אדריכלים ומעצבי
ערים ,שהבנייה צריכה להיות בנייה לגובה ,במקום אחד,
של כל היחידות העירוניות השכונתיות .אז ההערות האלה
על בנייה לגובה הן מיותרות ,כי לשם זה הולך בכל מקרה,
כדי שהכל יהיה במבנה אחד.
אהוד לוי יובל:

במבנה אחד או במתחם אחד?

רויטל לן כהן:

במבנה אחד .לא מתחם ,מבנה אחד .אני יכולה להראות לך.
יש לי פה את התמונות שצילמתי.

אהוד לוי יובל:

את חושבת שטרכטנברג הוא הוועדה המשקפת את התפיסה
של תושבי כפר סבא?

רויטל לן כהן:

אני חושבת שזה משקף את הגישה -

אהוד לוי יובל:

רגע ,תרשי לי .אני מנסה ,אני עוד לא גמרתי משפט.

רויטל לן כהן:

אני חושבת שזה משקף את הגישה גם בעולם ,גם לאן הולך
בעולם וגם לאן הולך פה בארץ.

אהוד לוי יובל:

את לא נותנת לדבר .סליחה ,אבל אני שאלתי אותך על כפר
סבא .את רואה? אני בן אדם קטן .בעולם את מסתובבת
יותר ממני .אבל אני שואל אותך שאלה.

רויטל לן כהן:

לא ,ממי ,בעולם -

אהוד לוי יובל:

אני יותר .את יודעת מה? בסדר .אז קיבלתי .נראה לך אבל
שעל תושבי כפר סבא ,שרימו אותם ,שנתנו את המנדט
למרץ לצורך העניין ,היו מוצאים את התפיסה הזאת -

צביקה צרפתי :

סליחה  ,סליחה.

אהוד לוי יובל:

את חושבת שתושבי כפר סבא רוצים בנייה של גני ילדם
לגובה?

רויטל לן כהן:

אני חושבת שהאנשים שיושבים פה זה אנשים שתושבי העיר
חושבים שיש ל הם מספיק בכוונות שלהם וביכולות ש ל הם
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ובכישורים שלהם כדי לשקול גם את השיקול הזה ולעשות
החלטה גם כזו .כן.
ענת קלומל :

אבל את אמרת בנייה לגובה ,בעניין הגובה  ...את כל
הדברים.

צביקה צרפתי :

אחר כך יתווכחו ,זה לא ויכוח.

ענת קלומל :

לא ,העניין שהוא ש...

ז.

שאילתה של חבר המועצה עו"ד יובל לוי בנושא – חשש לקידום מכרז
של דוברת העירייה.

צביקה צרפתי :

חשש לקידו ם ללא מכרז לדוברת העירייה.
רקע לשאילתה :
" הגיע לידינו מידע לפיו במהלך החודשים האחרונים ,מאז
פורסם שבכוונתו של סמנכ"ל העירייה רון קוגמן לעזוב את
תפקידו ,נראתה דוברת העירייה ,צאלה וקסמן גונן,
בדיונים העוסקים בנושאים הנמצאים תחת אגף שירות
וקהילה ואשר בינם ובין הדוברות אין קשר ממשי.
עוד קראנו באחד מכלי התקשורת שצאלה וקסמן גונן
תחליף

את

רון

קוגמן

בתפקידו

ותמונה

לסמנכ"לית

העירייה.
על כן אבקש לענות על השאלות הבאות:
 . 1האם פורסם מכרז לתפקיד סמנכ"ל שירות וקהילה?
 . 2האם המכרז הוא פנימ י או גם חיצוני?
 . 3עד מציאת המועמד/ת לתפקיד האם צפוי מינוי ממלא/ת
מקום?
 . 4האם ממלאת המקום המיועדת היא דוברת העירייה
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הנוכחית?
 . 5האם ,כמו במקרים קודמים ,בין השאר של מהנדס העיר
הקודם ,של אדריכלית העיר ואחר כך שוב של מהנדסת
העיר ,צפויה העירייה לטעון שמ מלאת המקום רכשה ניסיון
בתפקיד ולכן היא זו שתזכה במכרז?
 . 6מיהם חברי הוועדה שתקבע את הזוכה במכרז? "
צביקה צרפתי :

תשובה" :לא פורסם מכרז לתפקיד זה ,וגם אין מילוי
מקום .עיריית כפר סבא פועלת כדין .מקיימים מכרזים לכל
התפקידים המחייבים מכרז".

פליאה קטנר:

רגע ,שא לת המשך .אתם רשמתם פה פשוט את השאילתה
הזאת על שם אחר .שאילתה שאני שלחתי.

עילאי הרסגור:

כן ,תשימו לב שאתם עושים את זה .כתוב שיובל לוי שלח
את השאילתה.

צביקה צרפתי :

מתנצלים .מה עוד?

פליאה קטנר:

עכשיו ,אני חייבת להגיד שיש בזה טעם לפגם אם היא אכן
תמונה לתפק יד סמנכ"לית העירייה ,כי היו על כך שמועות
חודשים מראש .ואני רוצה לדעת ,שאלה ,האם אתם יכולים
להבטיח שזה לא יקרה?

צביקה צרפתי :

אנחנו לא מבטיחים שום דבר .אנחנו חיים מיום ליום .כל
יום הוא יום חדש.

ענת קלומל :

זה דבר לא טוב .כמקבלי החלטות וקברניטי העיר ,אני
מצפ ה שתחליטו -

צביקה צרפתי :

אני רציתי שתעני ,את לא יכולה.

עילאי הרסגור:

כלומר לא מן הנמנע שדוברת העירייה ...

פליאה קטנר:

עם כל השמועות שהיו קודם.

אהוד לוי יובל:

תיזהרי לא לדבר על שמועות .לא לדבר על שמועות.
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פליאה קטנר:

פורסם בעיתונות.

עילאי הרסגור:

זה מע ניין החוסר יכולת להכחיש את זה .מאוד מעניין.

ח.

שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל  -צוייג וגב'
אתי הדנה בנושא – תמ"א  38פינוי בינוי.

צביקה צרפתי :

תמ"א  , 38פינוי ובינוי.
רקע ודברי הסבר לשאילתה
. 1ידוע שככל שהשנים עוברות אין ברירה לעירי ית כפר סבא
ולא ניתן לעכב את בקשות דיירי הבניינים להרוס את
הבתים הישנים שאינם עמידים לרעידות אדמה ואפילו
כשדופקים מסמר בקיר עלולים להתפרק ולאשר ייזום
תמ"א  38פינוי ובינוי.
מועצת העיר תתבקש אם כן ,להציג את הנתונים הבאים:
. 1כמה בניינים פינוי ובינוי תמ"א  38א' אושרו עד כה
ובאילו רחובות?
. 2מה הקריטריונים לפיהם בניין מסויים אושר ובניין אחר
עוכב? לדוגמה ,רחוב  ,קירבה לכביש ? 531
. 3כמה בניינים אושרו בשנה האחרונה?
. 4כמה בניינים נהרסו בשנה האחרונה ועכשיו הם בבנייה?
. 5כמה בניינים הם מעוכבי תמ"א ? 38
. 6למה בשכונת

כיסופים

מעוכבים

בניינים שהדיירים

שהגיעו להסכמה עם הקבלן ?
. 7למה במרכז כפר סבא ברחובות אגרון עד גאולה מעוכבים
בניינים שגם הגיעו להסכמה עם הקבלן ?
. 8כמה קומות אושרו לבניינים ? וכמה דירות  3חדרים
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ביחס לדירות  4חדרים ודירות  5חדרים?
צביקה צרפתי :

מענה לשאילתה בנושא תמ"א  , 38פינוי ובינוי" :עיריית
כפר סבא רואה חשיבות גדולה בהתחדשות מרקם העיר
רבתי ,לטובת שגשוג העיר ולרווחת תושביה בהווה ובעתיד,
ועל כן מקדמת מספר תוכניות התחדשות נרחבות.
 . 1כיום מקודמות ברחבי העיר  98בקשות להתחדשות
מבנים על פי עקרונות תמ"א  . 38הכוללות תוספת של כ 780 -
יחידות דיור במרקם העיר רבתי .במתכונת הריסה ובנייה
תמ"א  38תיקון  , 2אושרו שישה בניינים בכתובת רחוב תל
חי  , 85תל חי  64 , 60שני בניינים .ברחוב הרקפת  , 7אנה
פרנק  , 8בניין אחד ,סוקולוב . 21
 . 2עיריית כפר סבא מחויבת לחשי בה כוללת הודות מתחמי
התחדשות מתוך התחשבות בצרכי העתיד ,בין השאר צרכים
תחבורתיים ופרוגרמתיים.
בשנת  2016טרם אושרו בקשות להריסה ובנייה על פי תמ"א
 . 38כיום מקודמות עשרות בקשות בו זמנית להריסת מבנים
ובניית מבנים חדשים תחתם.
 . 4בשנת  2016בוצעה הריסה ברחוב תל חי . 64 , 62 , 60
 . 5אין בניינים מעוכבי תמ"א  . 38כל פרויקט מאובחן על פי
המסלול הראוי לו בהתאם למיקומו במרחב בו הוא
מתקיים.
 . 7 + 6בשכונות כיסופים מקדמת עיריית כפר סבא תוכנית
התחדשות עירונית כוללת בשיתוף הדיירים והיזמים ,כולם
חתומים הדיירים .עיריית כפ ר סבא היא המובילה תהליכים
אלו בהסכמה עם הקבלן ,אינה ערובה להוצאת פרויקט זה
או אחר אל הפועל .ההצעה שהובאה על ידי היזמים לא
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ענתה על צרכי העיר ולא נתנה מענים תחבורתיים לגידול
המשמעותי ביחידות הדיור העומדות להתווסף במרחב
העירוני.
 . 8מספר הקומות שאושרו בפרוי קטים אלו תואם את
הנחיות תוכנית המתאר הכוללנית המאשרת צמיחה לגובה
ק'  + 7 +גג ובמרחב ה ו ותיק של העיר.
הפרויקטים המקודמים היום מחייבים יצירת תמהיל מגוון
של דירות בגודל  , 4 , 3ו  5 -חדרים ,על פי יחס זהה.
ענת קלומל :

יש לי שאלה .אני קודם כל הבנתי ,אני לא בטוחה שזה נכון,
אבל יכול להיות שברחוב אנה פרנק רק חמישה חדרים
מתוכנן שם .אבל אני רוצה להבין ,במרכז כפר סבא ,יש
הרבה בניינים ישנים משנות ה  .' 50 -באמת ,כמה שנים עד
רעידת אדמה ,וכמה שנים מצפים עד שיאשרו את התמ"א
והיזמים? השאלה היא ,במרכז כפר סבא ,יש בקשות ואני
יודעת שיש בקשות ,ומה קורה עם הדברים? כמה שנים? 20
שנה יחכו?  10שנה?  30שנה יחכו? כמה אנשים ,מי גר פה,
יש לי פה שאלה ,מי גר פה בדירה שמשנות ה  ' 50 -שהוא
דופק על הקיר והבית מתפרק? מישהו פה גר בבית כזה?

צביקה צרפתי :

אני גרתי בבית כזה.

אהוד לוי יובל:

גרת.

ענת קלומ ל :

אתה כבר שיפרת את המגורים .אז כמה זמן אנשים עוד
יחכו עד שיהרסו את הבתים האלה? שהביוב לא בסדר,
מפעל המים לא מסוגל לתפקד עם הצינורות שלהם.

עמירם מילר :

בואי דברי על דברים ספציפיים .תעבירי לנו ...

ענת קלומל :

אני לא רוצה לראות את הבתים הישנים משנות ה . .. ' 50 -
הגיע הזמן שיסיימו -
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צביקה צרפתי :

סליחה ,סליחה,

ענת קלומל :

יש יזמויות ,יש מספיק יזמים שיסתובבו בכל כפר סבא ,כדי
 ...על תמ"א פינוי בינוי .אין כמעט בניין ...

צביקה צרפתי :

סליחה ,אני רוצה לעבור לשאילתה הבאה.

ענת קלומל :

אני מקווה שתקדמו את זה ולא תעצרו .

ט.

שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל  -צוייג וגב'
אתי הדנה בנושא – הנחות מטעם העירייה.

צביקה צרפתי :

הנחות מטעם העירייה.
רקע ודברי הסבר לשאילתה
הטבות ליחידניות – קיימות ורצויות
 . 1הנחה בארנונה – קיימת ( 20%אין הבדל בין יחידניות
לג רושות) – דרך העירייה
 . 2הנחה ביול"א – קיימת  - 20%דרך העירייה אבל עם
הצגת דפי בנק ותלושי משכורת
 . 3הנחה בצהרון בית הספר – אין – דרך החברה לתרבות
ופנאי
 . 4הנחה בחוגים – אין – דרך החברה לתרבות ופנאי
 . 5הנחה בקייטנות בית הספר – אין (הקייטנות מורכבות
מכ מה גופים :משרד החינוך ,עירייה ,חברה לתרבות ופנאי,
ומפעילי קייטנות חיצוניים
מהכתבה ב : YNET
הנחות נוספות מהרשויות המקומיות
כמה מהרשויות המקומיות מעניקות הנחות לחד הוריות
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במוסדות שבבעלותן ,כדוגמת הנחות בתשלומי חוגים,
בתשלומים לקייטנות עירוניות ,ברכישת מנ וי לבריכות
עירוניות ועוד.
בנתניה – הצהרונים מופעלים על ידי המתנ"ס שקיבל סמל
מוסד מהתמ"ת ,וכך יחידניות מקבלות הנחה בצהרונים כמו
בגני ויצו ונעמת
בהוד השרון יש  10%הנחה בצהרון בית הספר.
** בגופים שאין הנחה ,קיימת הנחה של  10%על ילד שני,
הנחה שקיימת בכל מקום בלי קשר למבנה המשפחה.
מועצת העיר תתבקש אם כן ,להציג את הנתונים הבאים:
 . 1אילו הנחות קיימות מהעירייה בכפר סבא לילדים עם
הורה יחידני (היינו ,אין אבא) ,הורה אלמן/ה או גרושה
שהאבא לא בתמונה כלל (כולל מזונות)?
 . 2כמה ילדים לאימהות יחידניות בעיר כפר ס בא?
 . 3כמה ילדים מקבלים הנחה בחוגים מהעירייה?
 . 4כמה ילדים מקבלים הנחה בגני יול"א בכפ"ס?
צביקה צרפתי :

מענה לשאילתה ,הנחות מטעם העירייה" :חוק סיוע
למשפחות שבראשן הורה עצמאי אינו עורך אבחנה בין הורה
עצמאי שהוא אב לבין הורה עצמאי שהוא אם .הורה עצמאי
מוג דר

בחוק כתושב ישראל ,שבחזקתו ילד הנמצא עמו

ואשר מתקיימים בו תנאים נוספים המפורטים בחוק .על
השימוש במונח הורה יחידני או הו רה אלמן או גרושה לא
רק שהוא נוגד את הוראות החוק ,אלא שהוא לא מתאים
לשיח.
הורה עצמאי זכאי להנחה בארנונה בגובה  20%על שטח
דירה של  140מטר ,או לפי אחד ממבחני המשנה המופיעים
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בצו המופיעים בצו וזכאי אף להנחה מוגדלת.
 . 2ההנחה בארנונה להורה עצמאי הינה נגזרת של מספר
ילדים הנמצאים בחזקתו .לפיכך מספר משקי הבית בכפר
סבא הנהנים מהנחה בארנונה בגין הורה עצמאי בשיעור של
 20%מוערך בכ  1,070 -בתי אב.
 . 3בשנת הלימודים הקודמת תשע"ה 322 ,ילדים קיבלו
הנחות בחוגי ספורט ,העשרה ,מרכזים קהילתיים ונוער.
 . 4הורי ה ם של  724ילדים מקבלים הנחה בגני יול"א,
מתוכם

 632ילדים על בסיס הנחת אחים ו  92 -ילדים על

בסיס מצב סוציו  -אקונומי.
אסתר הדנה:

סליחה ,אפשר לשאול? למה קש ישים לא מקבלים הנחה?

אושרת גני גונן  :ליול"א? זה גני ילדים.
אסתר הדנה:

אה ,אוקיי.

עמירם מילר:

יש קשישים שמתאימים ,אבל לא באו...

י.

שאילתה של חברת המועצה גב' פליאה קטנר בנושא – קיום אירועים
בהם מתקיימת אפליה מגדרית.

צביקה צרפתי :

השאילתה הבאה ,קיום אי רועים בהם מתקיימת אפליה
מגדרית.
רקע לשאילתה
" אבקש לענות על השאלות הבאות:
האם התקיימו מאז תחילת הקדנציה אירועים ,או פעילויות
עירוניות מכל סוג ,לרבות במוסדות החינוך (למעט אלו
המתקיימים בבתי כנסת) ,העונים על הקריטריונים הבאים
ואם כן  -אנא פרטו באילו מדובר:
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 ) 1אירועים או פעילויות בהם הייתה הפרדה מגדרית .
 ) 2פעילויות או אירועים בהם הכניסה לנשים בלבד ,גברים
בלבד ,בנים בלבד או בנות בלבד .
 ) 3אירועים או פעילויות במתקנים עירוניים שלא במימון
העירייה על ידי גופים חיצוניים ,במהלכם התקיימה הפרדה
בין נשים לגברים .
 ) 4האם ידוע על אירועים עתיד  hים בהם עתידה להתקיים
להיות הפרדה מסוג זה? "
צביקה צרפתי :

עיריית כפר סבא מקיימת אירועים הפתוחים לכלל הציבור,
ואינה נוקטת באפליה כלל וכלל .הנכון הוא שהעירייה
קשובה לצרכי הקבוצות השונות בעיר ולצורך כך העירייה
מקיימת פעילות ייעודית ,המותאמ ת לאוכלוסיות שונות.
זאת כאשר הדבר מתחייב מאופיו של האירוע ,או כאשר יש
צורך במסגרות נפרדות לגברים או נשים ,באשר אי ההפרדה
תמנע את השתתפות חלק מהציבור באירוע.
בתוך כך מקיימת העירייה מדי פעם בפעם פעילויות
ייעודיות לגברים או נשי ם ,לג מלאים ,נשים ,ילדים,
קשישי ם ועוד ,כגון הסדנה לנערות ו לאמהות דתיות,
תיאטרון נשים ,באבא  -רגל ועוד.

פליאה קטנר:

שאלת המשך .האם בבתי ספר חילוניים התקיימו שיעורים,
טקסי מסורת ,בהם הופרדו בנים ובנות?

צביקה צרפתי :

אם בשיעורי בתי ספר חילוניים? אני אגיד לך ,אני הרבה
זמן לא בבית ספר ואני לא יודע לענות על השאלה הזאת.
לא הייתי בשיעורים,

אושרת גני גונן :אם יש לכם איזשהו מידע ספציפי שאתם רוצים לשאול
ספציפית,
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עמירם מילר:

אני לא חושב שיש דבר כזה.

רויטל לן כהן:

אולי חינוך מיני.

עילאי הרסגור:

החינוך החילוני ,תראה כמה החינוך החילוני לפעמים
מקדים אפילו את החינוך הדתי.

עו"ד איתן צנעני  :מישהו אמר שהוא לא טוב?
עילאי הרסגור:

כולם טובים.

.2

הצעות לסדר.

א.

הצעה לסדר של חברי המועצה עו"ד יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל  -צוייג
ומר אלי כהן בנושא – הצבת תמרור באזור אסור ללימודי נהיגה.

הצעה לסדר לפי סעיף  27א לתוספת השניה לפקודת
העיריות.
חברי המועצה יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל  -צוייג ,אלי כהן ,
חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח ,מבקשים להעלות
את הצעה לסדר היום – חוק עזר לעיר בנושא תחבורה

,

כדלקמן:
רקע ודברי הסבר להצעה:
 . 1ישנן שעות שהעיר כפר סבא פקוקה מאוד ,ונסיעה
ברחובות מסוימים יכולה להמשך זמן רב:
לדוגמה ,רחוב ששת הימים ,רחוב בן יהודה בתנועה לכיוון
מערב ועוד.
 . 2הצבת תמרור  418ו  419 -ברחובות מסוימים בשעות
הפקקים עם ציון שעות הלמידה המותרות מתחת לשלט.
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הצבת שלטים אלו תצמצם את הפרעות התנועה ל נהגים
הממהרים לצאת מהעיר לעבודה וגם תמנע עוגמת נפש
לתלמידים ,כאשר הם נאלצים לשלם כסף על שיעור שרובו
מתנהל בפקק (עומס תנועה).

מועצת העיר תתבקש אם כן ,להחליט כדלקמן:
להציב תמרור חדש האוסר לימוד נהיגה בשעות הפקקים
ברחובות עמוסים בתנועה.
ענת קלומל :

אני מצ יגה .טוב ,ההצעה לסדר עוסק ת בנושא של אזור
אסור ללימוד נהיגה בשעות ה פקקים .אחד ,אנחנו יודעים,
כולנו מודעים לבעיי ת הפקקים בעיר כפר סבא .והיום גם
הזכרנו את זה שרוב התושבים הבוגרים נאלצים לצאת
לעבוד מחוץ לעיר ,ובשעת מסוימות ,כשיש עומס מאוד
מאוד מאוד גדול.
אנ י בדרך כלל לא בכיוון של בן יהודה ,אבל פעם אחת
מאזור התעשייה משעה תשע עד עשר הייתי ברחוב בן
יהודה .שלא נדבר ברחוב ששת הימים ,גם שם יש פקק.
ובטשרניחובסקי יש גם פקק מאוד גדול.

רויטל לן כהן:

כולנו סובלים מהפקקים.

ענת קלומל :

כולנו סובלים .עכשיו גם קמה קבוצה ש התחילה שוב
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להתארגן כנגד הפקקים .אבל זו בעיה חמורה ,והעירייה
צריכה לנהל את העניין הזה בצורה עוד יותר טובה .כי אם
הפקקים נמשכים זה רק פוגע בכלכלה ,פוגע באיכות החיים.
מה שאני מציעה פה זה משהו קטן במכלול הרבה יותר
גדול .וזה בעצם הצבת תמרור  419 , 418ברחובות מסוימים.
 418ו  419 -מתייחסים אזור אסור ללימוד נהיגה .מה שאני
אומרת ,ברחובות מסוימים ,בשעות הפקקים ,עם ציון שעות
הלמידה המותרות מתחת לשלט .יש להציב שלטים כאלה.
הצבת שלטים אלו תצמצם את הפר עות התנועה לנהגים
הממהרים לצאת מהעיר לעבודה .וגם תמנע עוגמת נפש
לתלמ ידים

שנאלצים

ברחובות

מסוימים

בשעות,

לא

להתקדם ולבזבז  100שקלים , 120 ,כמה עולה להם שעת
לימוד ,כאשר הם נאלצים לשלם כסף( .מדברים ביחד)
אני לא רוצה שזאת תהיה בחירה של המורה לנהיגה .למרות
שאני בטוחה שהאתיקה של המורה לנהיגה לא לבזבז את
זמן התלמידים שלו במקומו ת של פקקים ,אבל עדיין אני
רוצה שיהיה פה ניהול מובנה ,שהתמרורים יוצבו במקומות
מסוימים .אני חושבת שזה רעיון נהדר,
אורן כהן:

 ...אין מורים לנהיגה בפקקים .ואת סתם מבזבזת ...

ענת קלומל :

לא משנה .יש מספר רחובות ראשיים ,שלא צריכים לעבור
שם מורי נהיגה.

עמירם מי לר:

אני רוצה ...

ענת קלומל :

לא ,לצמצם הפרעות של פקקים ,של לעמוד אחרי רכב
שנוסע

לאט.

זה

בהחלט

חשוב.

(מדברים

ביחד)

זו

קוסמטיקה קטנה שיכולה לסייע.
עמירם מילר:

קודם כל אני שמח לשמוע שיש שעות שאין פקקים .כי את
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מציעה רק בשעות ,אני מאוד שמח .דבר שני ,יש פה כמה
בעיות שקשורות בהצעה שלך .הבעיה הראשונה ,לבשל
לומדים במטבח .לנהוג לומדים בכביש .בכל השעות של
תופעות הנהיגה יש תנאי נהיגה אחרים .ותלמיד צריך לדעת
איך לנסוע בפקק ,כמו שצריך לדעת איך לנסוע בכביש
מהיר.
אורן כהן:

ואיך לקלל.

עמירם מילר:

ואיך לה יאבק בתוך התנועה.

ענת:

אנחנו צריכים...
ענת ,אני שמעתי אותך ,תקשיבי גם לי .ולכן אנחנו חשבנו
שמן הראוי ,יש גם בעיה של אכיפה ,וכל מיני דברים כאלה.
אבל מן הראוי ,חשבנו להעביר את הנושא הזה לדיון
בוועדת התנועה.
אבל אני מבין שיש התנגדות עז ה מאוד של מורי הנהיגה
לסיפור הזה .והייתי מבקש ממישהו מכם ,שפירא או
מישהו ,שימסור על העניין הזה.

שושני:

שמי שושני ,אני יו"ר ארגון מורי הנהיגה של כפר סבא.
ההתנגדות לחסום רחובות מסוימים להוראת נהיגה בכלל
נובעת מזה שתלמיד באמת קודם כל צריך ללמוד לנהוג בכל
המק ומות .אם זה בפקק ,אם זה בכביש מהיר ,אם זה בדרך
פנויה ואם זה במקומות אחרים .גם התנהלות בפקק הוא
צריך לדעת איך לעשות .אחד.
שתיים ,אם אנחנו באמת לא נכנסים למקומות שהם
מועדים לפורענות מלכתחילה ,אלא אם כן תלמיד גר באותו
רחוב .מה אני אגיד לו? איך הוא יבוא באו תה שעה?

ענת קלומל :

אז איך ,אז מאיפה -
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עמירם מילר:

רגע ,תני לו לדבר ,ענת.

ענת קלומל :

אני שואלת אותך בתור -

עמירם מילר:

יהיו לך שאלות ,אז תשאלי אחר כך .תני לו לסיים .אבל תני
לו לסיים.

רויטל לן כהן:

אני אגיד לך .כמי שהיתה תובעת תעבורה ,אני אענה לך .זה
תמר ורים ששמים אותם בדרך כלל במקומות שיש בהם
ילדים .בתי ספר וגנים.

שושני:

אחד .יש אינטרס ציבורי מוכר .בכפר סבא היה תמרור אחד
כזה .היה ברחוב  ...והורד מזמן .לפני המון שנים כבר
הורד .אין בזה שום טעם לשים 'אין כניסה ללימוד נהיגה
בזמנים מסוימים' ,מכיוון שהזמנים ה אלה ,גם אנחנו
מודעים אליהם .כמו שאת מודעת אליהם .ואם אין צורך,
אנחנו קודם כל לא נכנסים לשם .יש מלא פקקים ,בכל מיני
מקומות אחרים .אחד.
טסטרים שבוחנים את התלמידים יכולים להגיע למקום
הזה ,מכיוון שהתמרור לא חל עליהם בזמן הטסט .טסטר
שבוחן תלמיד הוא לא בזמן ל ימוד נהיגה .ואז מה? אני
פושע לתלמיד? התלמיד לא מכיר את הרחוב בשעות כאלה,
אבל הטסטר כן יכול להיכנס?

עילאי הרסגור:

אבל חלק מהרעיון לנהוג ברחובות שהתלמיד לא מכיר.

שושני:

אין בעיה .יש מלא רחובות כאלה .הוא יכול לקחת אותו
לכל המקומות.

עמירם מילר:

תודה רבה.

ש ושני:

בבקשה.

עמירם מילר:

אני מבקש ,לאור התשובה של שושני ,להעביר את הנושא
לבדיקת ועדת התחבורה ,ועדת התנועה ,ושם נשמע .יש גם
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נציג קב וע של מורי הנהיגה בתוך הוועדה .אני משבח או תם,
כי הם עיניים ואוזניים שלנו ,אם יש את המורים הלקויים
והורים רבים נפגעים  ..אז הם בהחלט מביאים תועלת רבה
מאוד לציבור בהערות שלהם.
אהוד לוי יובל:

מתי הוועדה מתכנסת?

צביקה צרפתי :

אפשר פה אחד?

עמירם מילר:

לא זוכר בדיוק ,אבל שבועיים.

אהוד לוי יובל:

מתי הוועדה מתכנסת?

עמירם מילר:

תוך שבועיים או משהו כזה.

אהוד לוי יובל:

תוך שבועיים .נשמ ח ...

עמירם מילר:

בערך .אל תתפוס אותי.

אהוד לוי יובל:

חודש.

ענת קלומל :

אבל עמירם ,תודה רבה שהעברת את זה לוועדה.

עמירם מילר:

אז אפשר פה אחד?

אהוד יובל לוי :

כן.

צביקה צרפתי :

תודה.

החלטה מס'  : 17 6מאשרים פה אחד את העברת הנושא של הצבת תמרור
האוסר לימודי נהיגה בשעות פקקים ברחובות עמוסים לבדיקת
ועדת התנועה .
ב.

הצעה לסדר של חבר המועצה עילאי הרסגור  -הנדין בנושא – שיפוץ
אצטדיון לויטה כמרכז ספורט חברתי.

דברי הסבר
לאחר שנה מרגשת בליגת העל ,ממשיכה הפועל כפר סבא
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להיות מקור גאווה לעיר ולסחוף אחריה אלפ י אוהדים.
לאחרונה התבשרנו על כך שההתאחדות לכדורגל דורשת
דרישות נוספות על מנת לאשר את משחקיה של הפועל כפר
סבא באצטדיון לוויטה במהלך העונות הבאות .המצב הגיע
לכדי כך שהקבוצה מחפשת אצטדיונים אחרים מחוץ לעיר.
עיר ירוקה (תרתי משמע) אינה שולחת אוהדים למשחקי
ב ית מרוחקים .מלבד הפגיעה התדמיתית הברורה ,הדבר
מונע מאוהדים שאינם בעלי רכב פרטי להגיע למשחקים.
זאת עקב העובדה שהנהגת עיריית כפר סבא ממשיכה
בסירובה לממן שירות שאטלים בשבת .מעתה המשחקים לא
יהיו עוד נחלתם של כל תושבי כפר סבא ,אלא רק של בעלי
היכולת מביניהם.
י ש דרך אחרת .בעייתו העיקרית של האצטדיון היא היותו
נטוש לאורך רוב שעות היום וימות השבוע .הפתרון הוא
עירוב שימושים  -הפיכת האצטדיון למרכז ספורט עירוני
ובמקביל שימוש בו לצרכים חברתיים .במצב זה ישתלם
להשקיע בו כספים ,שישרתו את כלל תושבי העיר ולא רק
את המשחקים ה רשמיים של הקבוצה.
בה תאמות נכונות וחלוקה מודולרית של המגרש ניתן אף
לפתור את בעיית השטח בבית הספר דבורה עומר ,על ידי
הוצאת הזכיין ממגרשי ה"גול טיים" והעברת הפעילות או
חלקה לשטח אצטדיון לויטה .אפשר להפוך את שטח
האצטדיון לאזור הפעלה לנוער בתקופת הקיץ ובמהלך
החופשים ,וכך לחסוך שכירות של מתחמים פרטיים לצרכים
דומים.
הא צטדיון על מתקניו יכול לשמש לשלל פעילויות ילדים

מועצה מן המניין

15.6.2016

40

ונוער ,יזמות חברתית והפעלות .הוא צמוד לפארק ולמגרש
חניה גדול וקרוב לשכונות הדרים והאוניברסיטה ,תנאים
שהופכים אותו לאידיאלי להרחבת השימושים בו.
הצעת החלטה
יבוצע שיפוץ באצטדיון בהתאם לדרישות ההתאחדות
לכדורגל.
ימונה גורם עירוני שיכין תכנית מקיפה לניצול מיטבי של
האצטדיון לאורך שעות היממה.
הפתרונות המוצעים יעשו תוך שיתוף הציבור ,ובפרט
בדיאלוג עם אוהדי הקבוצה ,על מנת שישתלבו עם מכלול
האינטרסים הציב וריים.
עד לביצוע ההתאמות הנדרשות באצטדיון ,ומאחר ואין
תחבורה ציבורית בשבת .עיריית כפר סבא תעמיד לרשות
האוהדים

שירות

הסעות

למשחקי

הקבוצה

באצטדיון

החלופי.
עילאי הרסגור:

אצטדיון לויטה .טוב ,חברות וחברי מועצת עיר .איפה ראש
העיר באמת?

אהוד לוי יובל:

ראש העי ר התקזז עם שמעון פרץ .כי זה בשבת.

עו"ד איתן צנעני  :איפה הדגל של הפועל כפר סבא? אולי תתלה אותו על בניין
העירייה?
עילאי הרסגור:

אני בעד .אני בעד .תיכף ניגש לדגל האחר .אני בעד לתלות
דגל של הפועל כפר סבא.

אהוד לוי יובל:

אל תקרא לו דגל אחר .סליחה ,זה כינוי מ עליב .אני לוקח
את זה אישית.

עילאי הרסגור:

דגל חשוב מאוד .שני הדגלים חשובים .טוב ,ספורט הוא
חשוב גם לבריאות וגם לנשמה .ישנם סוגי ספורט רבים .וכל
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אחת ואחד מאיתנו בוחרים את אלה שמתאימים להם יותר.
מבין גדול בספורט אני חייב להודות שאני לא .אבל מה
שבטוח הוא ש אם יש סוג אחד של ספורט שהוא הפופולארי
ביותר ,גם בכפר סבא וגם בישראל ,ללא ספק מדובר
בכדורגל .כדורגל משחקים משבת לשבת.
צביקה צרפתי :

אני אעזור לך .גם בעולם.

עילאי הרסגור:

וגם בעולם ,פופולארי מאוד ,נכון.

ענת קלומל :

עכשיו אנחנו ביורו.

עילאי הרסגור:

יפה ,ולא סתם .ספורט מאוד כייפי .כיף לצפות בו ,כיף
לשחק בו .אז כדורגל משחקים משבת לשבת .ובין משחקי
הבית עומד לו אצטדיון לויטה שלנו כפיל לבן ,שומם ועצוב,
מסתכל על הפארק שלידו ,ורואה את התושבים והאורחים
נהנים בשמחה מכרי הדשא ,מתקני המשחקים ושאר
האטרקציות שיש -

אורן כהן :

אבל הוא אומר לך שהוא מדבר על דברים שהוא לא מבין
בהם( .מדברים ביחד) אמר ביושרה' :אינני מבין בזה דבר
וחצי דבר .ובכל זאת אתה -

אהוד לוי יובל:

אורן ,אתה חוזר לגלדיאטורים .עזוב ,לא נעים .תן לבן אדם
לדבר .תכבדו אותו .אופוזיציה מדברת .אמנם הוא עולה
חדש,

עי לאי הרסגור :

יובל ,חבל שאתה לא מנהל את הישיבה ,אחרת אולי ...
להתקדם.

אהוד לוי יובל:

עזוב ,הסטנדרט האירופאי לא יכול לשלוט פה .פה מרכז
הליכוד כאן שולט.

עילאי הרסגור:

טוב ,דיברנו על האצטדיון שמסתכל על הפארק הנחמד
שלנו ,ששוקק חיים לאורך כמעט כל שעות היממה.
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וה אצטדיון עומד לו שומם .אולי בימים מסוימים כן יש
פעילות ,אבל בסך הכל האצטדיון הוא שומם .אני עובר לידו
הרבה מאוד ואני רואה אותו סגור.
וכאילו גזירה זו אינה מספיקה ,עכשיו רוצים לבטל גם את
המשחקים שבכל זאת נערכים בלויטה .פעם היה מדובר
בפאר היצירה .היום אצטדיו ננו קצת ,הייתי אומר ,קצת
מתבייש .היציעים שלו אינם כמו אלה של חבריו .עמדות
השידור והתקשורת לא עומדות בסטנדרטים של היום,
ובכלל הוא די מוזנח ,בואו נגיד את האמת.
וכאילו זה לא מספיק ,עיריית כפר סבא ,עד אתמול בערב,
עמדה בס י רובה לשפצו .האמת ,זה מובן .למה לשפו ך כסף
על אצטדיון שאין לו שימוש יומיומי? יש עוד דברים לדאוג
להם בכפר סבא .יש עוד כל מיני נושאים שאנחנו צריכים
לדאוג להם .האצטדיון כמובן הוא לא הדבר היחיד .ואני
מבין .אני מבין אנשים שאומרים 'בואו לא נשפוך כסף,
בואו נדאג לחינוך ,בואו נדאג לשבילי אופניים' ,הלו ואי,
'בואו נדאג לתרבות ,לדברים אחרים'.
אבל הבעיה יכולה להיות גם הפיתרון .את האצטדיון אפשר
להשמיש לשלל פעילויות .אמרו לנו בישיבות הקודמות
שאין מספיק שטחים בעיר .אי אפשר לוותר על הגול טיים,
כי צריכים מגרשים שבהם יוכלו לשחק .ובאותו זמן ,עומד
לו אצטדיון לוי טה שומם ומחכה לגאולה.
איש לא מצפה שאת המשאבים המעטים שנשארו לכפר
סבא ,אחרי כל הפרויקטים הגרנדיוזי י ם שנבנו ,ישקיעו אך
ורק באצטדיון .זה לא הגיוני .אך אם ההשקעה תהיה
במתקן רב תכליתי ,בו ניתן לקיים פעילויות ספורט ופנאי
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לאורך השבוע ,פעילויות נוער בחופשים ופע ילות חברתית,
אז ההשקעה תשתלם בהחלט.
שוב ,אני לא מבין גדול בספורט ואני אפילו לא מבין גדול
בכדורגל .אני מודה .יש לפני בסך הכל היגיון פשוט .אפשר
בתוך זמן קצר לגבש תוכנית פרקטית ,שתאפשר להתאים
את האצטדיון לסטנדרטים של ל יגת העל ,ול השאיר שם את
המשחקים .על הדר ך נרוויח אצטדיון שוקק חיים ,לצד
הפארק היפה שלנו.
קראתי על הצהרות העירייה 40 .מיליון שקלים .הלוואי.
אני שמח שהצעתנו לסדר ביחד עם מחאת האוהדים,
הצליחו להזיז דברים.
ענת קלומל :

זה שתי הצעות שהיו במהלך –

שמעון פרץ:

היית במשחקים ...

עילאי הרסגור:

נכון ,גם לכ ם היתה הצעה.

ענת קלומל :

הצעה בדצמבר  2014והצעה בפברואר . 2016

עילאי הרסגור:

מה בדיוק קרה אתמול בערב? (מדברים ביחד)

אהוד לוי יובל:

אני עוצר את השעון ,סליחה ,ענת.

ענת קלומל :

העיר הערה חשובה מאוד .האצטדיון מלא.

אהוד לוי יובל:

עילאי ,עצרתי .תגיד לי מתי לה תחיל.

עילאי הרסגור:

עצרת את השעון?

אהוד לוי יובל:

אני עוצר ,עד שהקואליציה תפסיק להפריע.

עילאי הרסגור:

מה קרה? אני מצטער שראש העיר לא כאן ,כי רציתי שהוא
יענה לי .מה בדיוק קרה אתמול בערב? פתאום יש תקציב.
היה זמן לפתור את המשבר הזה ,מבלי להגיע לדקה ה . 90 -
א בל כשפועלים בשיטת כיבוי השריפות ,כך זה נראה.
אני מברך על תוכנית הבזק הזאת לשיפוץ האצטדיון .אך
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ישנם סימני שאלה רבים סביבה .היא לא בהכרח תפתור
כמה מהבעיות המהותיות באצטדיון .אולי כן ,אני לא יודע.
אבל אף אחד מחברי המועצה גם לא יודע .לא אמרו לכם
שום דבר לאנש ים שיושבים בחדר הזה .לא יודע ,לא הייתי
בישיבת קואליציה ,אבל לפי מה שהבנתי,
ענת קלומל :

אבל גם לא היה בוועדת כספים .גם בוועדת כספים לא
עברו,

שמעון פרץ:

 ...לא להיות.

עילאי הרסגור:

אני לא הייתי בישיבת הקואליציה .אבל לפי מה שאני מבין,
גם חברי הקואליציה לא כ ל כך מבינים מאיפה זה פתאום
נחת עליהם השיפוץ הזה ,פתאום אתמול בערבout of the ,
 , blueפתאום יש תקציב מאוד גדול לשיפוץ האצטדיון .אני
לא יודע ,אולי ראש העיר יודע ,הוא לא כאן .אולי ממלא
מקומו יודע.
דרך אגב ,אני אגלה לכם סוד .יכול להיות שגם הם בעצמם
לא בדיוק מ בינים הכל .כי אמרו לנו שזה פרויקט מאוד
מסובך וזה ייקח המון זמן .ופתאום קרה קסם ,לא יודע,
בדיוק לפני מועד ההפגנה וההצעה לסדר ,פתאום קרה
איזשהו קסם .פתאום הגיעו (מדברים יחד)

אהוד לוי יובל:

עילאי ,תעצור.

אורן כהן:

למה אתה לא עשית כשהיית בתפקיד .אז למה אתה מ צטט
ציטוטים שעושים עוול לעצמך?

עילאי הרסגור:

חבל שמפריעים לי .פתאום הגיעו לאיזשהי הארה מאוד
גדולה .הלוואי שאני אתבדה ,באמת הלוואי שאני אתבדה,
אבל  40מיליון שקלים לא שולפים מהמותן .עדיף לעבוד
בצורה

רצינית,

בצורה

פרטנית.

להתחיל

לתכנן

את
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האצטדיון ,להתחיל להכ ין את האצטדיון לעונה הבאה .אני
בעד להכין את האצטדיון לעונה הבאה .אני בעד שהפועל
כפר סבא ישחקו בבית ,באצטדיון שלנו .אבל שעון החול
כבר מגיע לסופו .ייתכן וכבר בשעה הזאת ,בשעה הזאת
שאנחנו נמצאים כאן ,כבר איחרנו את המועד ,והפועל כפר
סבא תיאלץ להרחיק עד לראשון א ו להרצליה? אני כבר לא
מבין.
הערה מהקהל :

הרצליה ,ראשון... ,

עילאי הרסגור:

אילת? קרית שמונה? גם זה יכול להיות.

צביקה צרפתי :

יש

בעלים

לקבוצה.

ה בעלים

צריכים

להחליט

איפה

משחקים .לא אנחנו.
ענת קלומל :

יש כאן ברירה אחרת ,שהפועל כפר סבא נמצאת בבית זה
אחרת .זה ה כיף שלנו.

עילאי הרסגור:

האמת ,לא סיימתי .האמת ,אני בעד הרצליה .כי בהרצליה
יש ראש עיר שדואג לא רק לספורט .הוא דואג גם לתחבורה
ציבורית בשבת .ואחרי המשחק בהרצליה יהיה אפשר גם
לנסוע לים ,ליהנות ,לבלות.

עו"ד איתן צנעני  :די ,אם תהיה פה תחבורה ציבורית בשבת אתה תהיה מיותר
פה ,חבל.
עילאי הרסגור:

זאת בעיה .יכול להיות .אני מת להיות מיותר פה .הלוואי
שאני אהיה מיותר פה .אם כבר דיברנו על תחבורה ציבורית
בשבת ,מה יהיה בתקופת הביניים ,עד לשיפוץ המפואר
שלכם של האצטדיון? מה יהיה? איך יגיעו אוהדי הפועל
כפר סבא אל משחקי הבית שלהם?
אולי הם יגיעו ברכבים פרטיים ,עם כל ההוצאות הכרוכות
בכך ,עד לראשון? אול י הם פשוט יישארו בבית ,כי אין לה ם
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רכבים .אני לא יודע .אני חושב שעירייה שתומכת בפעילות
ספורטיבית ,צריכה גם לאפשר נגישות תחבורתית אל
פעילויות הספורט שלה.
אחרת ,העונה הקרובה של מ שחקי הפועל כפר סבא תהיה
נקודת שפל בתולדות הקבוצה .עם קהל ביתי מועט ואוהדים
מאוכזבים ,שנאלצים להישאר בבית .ואת זה כמובן שאנחנו
לא רוצים לעשות.
צביקה צרפתי :

אני לא רוצה לפתוח את דברי ולהגיד ,אני הייתי מציע
שחלק מהדברים לא היית בכלל אומרת אותם לפרוטוקול
והיו מוקלטים ,כי באמת אתה לא מבין כלום .אני אתחיל
מזה שאצטדיון כדורגל לא יכול להיות מתקן רב תכליתי.
זה לא ספור  -טק .אצטדיון כדורגל ,משטח הדשא יש מה
שנקרא עומסים ,יש מה שנקרא תקינות מגרש הכדורגל.

עילאי הרסגור:

אני יודע.

צביקה צרפתי :

לא ,אתה לא יודע .אם אתה מצי ע הצעה כזאת ,אז אתה לא
יודע .כי לא בסמי עופר ולא באצטדיון נתניה ולא באצטדיון
טרנר,

אורן כהן :

לא עולים על הדשא,

צביקה צרפתי :

אתה יודע שבאנגליה לא עולים על הדשא באמצע השבוע?
לא עולים על הדשא ,לא דורשים על הדשא.

אורן כהן :

אבל ייאמר לזכותך שאמרת ביושרה שאתה לא מבין בזה
כלום.

צביקה צרפתי :

הפיל הלבן כנראה לא היית השנה במשחקים ,אז הוא עדיין
לא פיל לבן .שיחקו בו .ואני רוצה לומר לך ,שהנושא הזה
של שיפוץ האצטדיון החל להיות נדון ,אני אלך קצת
אחורה .לפני שלוש שנים הפועל כפר סבא היתה אמורה,
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בכלל התפרקה .הפועל כפר סבא היתה צריכה להיות בליגה
ג' .מי שהציל את הפועל כפר סבא זה היה ראש העיר .אחר
כך בא המפרק ובעלים שקנה ,וגם את הבעלים בחר ראש
העיר.
ענת קלומל :

אבל הוא היה ראש עיר אז.

צביקה צרפתי :

אל תפריעי לי.

עילאי הרסגור:

היא גם ירדה בתקופה שלו.

צביקה צרפתי :

גם עלתה ,גם ירדה ,כן .גם עולים ,גם יורדים .לא רק
(מדברים ביחד)

ענת קלומל :

 ...להשקיע בפועל כפר סבא .קבוצה של הבית.

צביקה צרפתי :

הפועל כפר סבא תשחק השנה מחוץ לכפר סבא .ישדרגו את
האצטדיון שדרוג מאסיבי.

אהוד לוי יובל:

זו הבשורה ,צביקה?

צביקה צרפתי :

זו בשורה שכתובה כ בר .אני לא צריך,

אהוד לוי יובל:

לא ,לא ,מועצת העיר היתה שמחה לשמוע את זה .אז על מה
 40מיליון שקל?

צביקה צרפתי :

מי שהיה  ...לראש העיר ,שאומר שפרויקט כזה אפשר
להרים בחודש וחצי ,אז אני יכול להגיד לך .או שאתה לא
מבין ,או שאתה עשית נזקים בזמן שהיית סגן ראש העי ר.
אחד מהשניים.

עילאי הרסגור:

את כל הדברים הרעים שקרו בקואליציה אני עשיתי.

צביקה צרפתי :

אחד מהשניים.

עילאי הרסגור:

צביקה ,אני את כל הדברים הרעים של הקואליציה אני
עשיתי ,בגללי אין תחבורה ציבורית בשבת.

צביקה צרפתי :

הפועל כפר סבא ,האוהדים,

עילאי הרסגור:

על דברים טובים לא הייתי שותף.

מועצה מן המניין

צביקה צרפתי :

48

15.6.2016

האוהדים מחוברים אליהם ,אני מחובר אליהם וגם ראש
העיר מחובר אליהם יותר ממך.

עילאי הרסגור:

ראיתי.

צביקה צרפתי :

אז הם קצת מאוכזבים .אני מעריך,

עילאי הרסגור:

כן ,קצת.

אהוד לוי יובל:

 40מיליון שקל,

צביקה צרפתי :

בס וף התהליך תהיה שביעו ת רצון .דרך אגב ,גם את
אצטדיון ב לומפילד משפצים השנה .סגרו אותו לשלוש
שנים .מכבי תל אביב ,הפועל תל אביב ובני יהודה תל אביב
משחקים בפתח תקווה ובנתניה ,לצורך שדרוג .אי אפשר
לשדרג בלי לשחק במקום אחר .אף אחד לא המציא את זה.

ענת קלומל :

אבל ז ה היה כבר צריך להיות,

אהוד לוי יובל:

צביקה ,אתה אומר שיש שדרוג?

ענת קלומל :

האצטדיון הזה משנת  .' 76כל כך הרבה שנים ,היה צריך
להתחיל אתמול את התהליך?

צביקה צרפתי :

ענת ,אני עניתי לך פעם אחת ,וחבל שאת לא זוכרת.
אצטדיון קרית אליעזר הוקם בשנות ה  ,' 50 -אצטדיון
וסרמיל בבאר שבע הוקם בשנות ה  .' 50 -אצטדיון נתניה
הוקם בשנות ה  ,' 50 -ושלושה שוקמו לפני שלוש שנים.
(מדברים ביחד) כפר סבא הקימה אצטדיון בשנות ה ,' 80 -
וכל המדינה הסתכלה עליה.

אהוד לוי יובל:

ונתניה? ונתניה?

צביקה צרפתי :

אצטדיון בן  30שנה ,דרך אגב ,בעולם ,תעשי ,את חוקרת,
נכון? אני מאוד מעריך אותך ,את חוקרת .אצטדיונים
בעולם הם בני  60ו  70 -שנה .שכל הזמן גם עוברים
שדרוגים .לא הורסים ובונים מחדש .יש היום,
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אהוד לוי יובל:

רק נתניה בנתה חדש.

צביקה צרפתי :

 ...ככה זה יהיה ,וזה לא בגלל  ...בגלל תכנון מסודר
ואחריות ציבורי ת ,כי ככה אנחנו עובדים( .מדברים ביחד)

אהוד לוי יובל:

צביקה ,אני אשמח לשמוע ממך .אתה יודע .בוא תגיד
עכשיו ,יש פה

נציגי האוהדים .א' ,שנייה ,ניתן לנציגי

האוהדים לדבר .רגע,
צביקה צרפתי :

אני מבקש,

אהוד לוי יובל:

לא יקרה כלום ,איך אתה מתכוון לממן את ה  40 -מי ליון
שקל?

ענת קלומל :

אני חושבת שאפשר ,ענת  ...בהחלט פעילה .לגבש את
האוהדים,

צביקה צרפתי :

אני מכיר אותה  30 , 20שנה .אוהב אותה ,מעריך אותה.

ענת קלומל :

ניתן לה לדבר.

צביקה צרפתי :

ואם היא תרצה ,אני אסביר לה.

ענת קלומל :

אני רוצה שתדברי ,היא משקיעה בחינוך ש ל ילדים בבתי
ספר.

אהוד לוי יובל:

ענת ,הבנת איך  40מיליון שקל הולכים להתממש? ואם כן,
אימתי? הבנת משהו מכל הנאום?

ענת (מהקהל):

אנחנו כבר שנים מבטיחים לנו ואומרים לנו ומנסים
להשתיק אותנו .הגיע הזמן כבר ,באמת ,בואו נתחיל לעבוד.
בואו נתחיל להריץ את העניין .יכ ול להיות שזה ייגמר פחות
משנה .ועוד כמה משחקים נוכל כבר לשחק בלויטה .אבל
בואו נריץ את העניינים.

צביקה צרפתי :

תודה .אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום.

עילאי הרסגור:

יש שני חלקים .חלק אחד ,אני רוצה לפצל אותה .לפצל
אותה לשניים.
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מי בעד? אורן ,עמ ירם ,צביקה ,רביטל ,אמיר ,דבי ,מתי,
אמיר קולמן,

עילאי הרסגור:

רגע ,לא ,לא צביקה.

צביקה צרפתי :

איתן ,רויטל ,יהודה.

עילאי הרסגור:

אתה לא תרמוס אותי ואתה לא תרמוס את האוהדים.

צביקה צרפתי:

מי נגד?

עילאי הרסגור :אנחנו נגד.
צביקה צרפתי :

נגד :יובל ,אתי ,ע נת ,עילאי ופליאה.

עילאי הרסגור:

אנחנו נגד להוריד את ההצעה מסדר היום .ואתה לא תרמוס
אותי ואתה לא תרמוס את האוהדים .אתה לא תרמוס
אותנו ואתה לא  ...שום פיתרון תחבורתי .אתה עכשיו,
צביקה ,אתה לא ענית לי על השאלה שלי לגבי הפיתרון
התחבורתי .האם האוהדים צריכים לה סתמך על רכב פרטי?
מה עם אוהדים שאין להם רכב פרטי?

צביקה צרפתי :

ההצעה לסדר ,ההצעה לסדר,

עילאי הרסגור:

מה עם אוהדים שאין להם רישיון? מה עם אוהדים נכים?

צביקה צרפתי :

ההצעה לסדר,

עילאי הרסגור:

איך אתה פותר לאוהדים האלה את הבעיה? אני רוצה
תשובה .איך תפתור ל אוהדים האלה את הבעיה?

צביקה צרפתי :

אתה רוצה את ההצעה לסדר הבאה או לא? אם לא ,אני
עובר הלאה.

עילאי הרסגור:

אתה לא יכול לעבור הלאה .כי יש הצעה לסדר הבאה.

צביקה צרפתי :

אז בבקשה.

החלטה מס'

 : 17 7מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה

לסדר בנושא שיפו ץ אצטדיון לויטה כמרכז ספורט חברתי.
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הצעה לסדר של חברי המועצה מר עילאי הרסגור  -הנדין וגב' פליאה
קטנר בנושא – הנפת דגל הגאווה מול בניין העירייה.
רקע ודברי הסבר להצעה:
חודש הגאווה ,אותו אנו מציינים בימים אלה ,מסמל
פתיחות ,קבלה של מגוון זהויות וביטוי לסו בלנות .בשנה
שעברה ,לאחר רצח שירה בנקי ז"ל במצעד הגאווה
בירושלים ,פנינו לראש העיר ולממלא מקומו בבקשה להניף
דגל גאווה בכפר סבא .לתדהמתנו נתקלנו בסירוב מוחלט.
לאחר משא ומתן הוחלט על תליית שלט בעד הסובלנות,
שכמה ממילותיו נצבעו בצבעי הגאווה.
עוד קודם לכן אמר לנ ו ראש העיר כי הוא מתנגד למצעד
גאווה בכפר סבא ,גם לאחר שהובהר לו שמצעדים בערים
מחוץ לתל אביב נושאים אופי שונה שאינו כולל משאיות,
עירום וכל היוצא בזה.
גם השנה הגשנו בקשה לראש העיר להניף דגל גאווה מול
העירייה ,כפי שנעשה בערים אחרות ברחבי הארץ .לצערנו
לא קיבלנ ו כל תשובה .יש לציין שתקשורת בין חברי
מועצה ,גם אם הם משתייכים לאופוזיציה ,וראש העיר היא
חשובה בעיר המתנהלת באופן פתוח ודמוקרטי .לכן אי מתן
התשובה אינו תקין.
לאחר שבוע שמחנו לראות כי עניינים מתחילים לזוז
ולראשונה בתולדות כפר סבא נתלה שלט לציון חודש
הגאווה .אנו בהחלט מברכים על כך וקוראים ללכת צעד
אחד נוסף בנושא.
אך לפי ההיסטוריה של בקשות להנפת דגלי גאווה בכפר
סבא ,ברור כי השלט נתלה על מנת להימנע מלהניף את
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הדגל .התנגדות זו אינה מובנת ,אבל עובדה היא שעיריית
כפר סבא עושה את כל המאמצים על מנת שלא לתלות את
דגל הג אווה .תגובתה של העירייה בתקשורת ,לפיה השלט
הוא תחליף לדגל ,רק מוכיחה את טענתנו .הרי הנפת דגל
היא עניין פשוט וניתן לבצע זאת בקלות בנוסף לשלט.
דגל הגאווה הוא סמל חשוב .הנפתו מול העירייה תהיה
אמירה ערכית ברורה .יש לכך חשיבות עצומה עבור בנות
ובני נוער שנמצאים בארון ומפחדים מתגובת החברה
הסובבת אותם .בעיר פלורליסטית אמ תית לא מתחמקים
מהנפת דגל הגאווה .דגל אחד בנוסף לשלט  -זה כל מה
שאנחנו מבקשים.
הצעת החלטה
 . 1בסוף ישיבת מועצת העיר או בימים שלאחר מכן יונף דגל
הגאווה על אחד מהתרנים שברחבת הכניסה לעירייה ,שם
ישאר לפ חות למשך שבוע.
 . 2הנפת הדגל תתבצע מדי שנה במהלך השבוע הראשון של
חודש יוני.
אהוד לוי יובל:

עילאי ,אני אספר לך שהשאלה של להניף דגל היא שאלה
דומה לשאלה של האוהדים .איך אלה שצריכים להניף את
הדגל ,הנכים ,י י סעו לאצטדיון החדש? איך הם יניפו את
הדגל אם אין להם את ה תחבורה? דחוף לו את כל השאלות
האלה .ותגיד למה לא לענות על שאלות .מועצת עיר ,עילאי,
עילאי ,כשמועצת עיר מחליטה להתעלם מציבור ,הראוי
שזה ייעשה בפנים ,להגיד להם 'רבותי ,יש שיקול ציבורי.
אתם לא בחשבון .בוא נגיד את האמת' .מישהו החליט שהם
לא בחשבון .בוא נקרא לילד בשמו.
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צביקה צרפתי :

עילאי ,בבקשה.

עילאי הרסגור:

מאוד חבל לי שראש העיר יהודה בן חמו בחר לצאת
מהישיבה באמצע.

שמעון פרץ:

גם אני יוצא עכשיו בדיוק .זה לא ראוי -

עילאי הרסגור:

חבל ,שמעון ,בוא נעשה ( ...מדברים ביחד)

עילאי הרסגור:

חבל ,שולחים את זה לדרעי .היינ ו שולחים את זה לדרעי.
מאוד חבל לי שראש העיר בחר שלא להשתתף בדיון הזה.

אהוד לוי יובל:

עילאי ,לא ראיתי -

צביקה צרפתי :

יש לו דברים חשובים לעשות.

פליאה קטנר:

ישיבת מועצה זה לא חשוב?

עילאי הרסגור:

יש לו דברים הרבה יותר חשובים מאשר להשתתף בישיבת
מועצה .ויש לו דברים בטח הרבה יותר חשובים מאשר
להשתתף בישיבת מועצה שעוסקת בחודש הגאווה .ומאחר
שראש העיר לא כאן ,לצערי הרב ,וזה היחס שהוא נותן
לצערי לנושא הזה ,אני אפנה לממלא מקום ראש העיר.
ממלא מקום ראש העיר ,צביקה צרפתי ,יש לי כאן דגל
גאווה .דגל נוסף נשלח אליכם על ידי האגו ד ה הלהט " בית.
בוא נתגבר ,אדוני ממלא מקום ראש העיר יתגבר על
המחלוקות הפוליטיות ,ונתלה אותו עכשיו שנינו ,על אחד
מהתרנים שבחוץ.
זה יהיה קצת יותר קצר ,אני מאמין ,מהדיון כאן בחדר
המועצה ,סביב תליית הדגל .מה דעתך? בוא ,בוא נתלה
אותו .בוא נתלה אותו ,נחס וך את הדיון.

צביקה צרפתי :

עילאי ,תמשיך בבקשה.

רביטל שלום עמר  :מה ,זו הצגה?
עילאי הרסגור:

אתה לא רוצה לתלות את דגל הגאווה?

54

מועצה מן המניין

15.6.2016

אהוד לוי יובל:

רביטל ,יש שיוויון ,יש דבר שנקרא -

עילאי הרסגור:

יירשם בפרוטוקול שהצעתי .הצעתי את זה לראש העיר
וממלא מקומו ,והם סיר בו.

צביקה צרפתי :

לי ,בכל אופן ,יש סימפתיה יותר גדולה ממך ,אני חושב,
ולא אספר לך למה .הרבה יותר גדולה ממה שאתה חושב.
אתה פולש לדברים ונוגע בדברים רגישים .אבל כנראה אתה
אדם ,אולי נראה עדין ,אבל אתה חסר רגשות .אתה אדם
חסר רגשות.

עילאי הרסגור:

תודה רבה על המ חמאות.

צביקה צרפתי :

עכשיו תמשיך.

פליאה קטנר:

מה קשור חסר רגשות?

אהוד לוי יובל:

מה זה קשור לדגל?

עילאי הרסגור:

מועצת העיר תרשום לפניה שממלא מקום ראש העיר חושב
שלא צריך להניף את דגל הגאווה ,בגלל ...

צביקה צרפתי :

הכל בסדר.

עילאי הרסגור:

ש חבר מועצת העיר מט רם מרץ הוא חסר רגשות ,וזו
הסיבה ,הסיבה העניינית שבגללה עיריית כפר סבא מסרבת
להניף את דגל הגאווה .טוב ,אני אמשיך.

עומר מאטין,

הרוצח המתועב מאורלנדו ,ישי שליסל ,הרוצח המתועב
מירושלים ,אחד הם .השנאה של דאע"ש והשנאה של שליסל
היא אותה שנאה .היא נעוצה בלהט"בפ וביה קיצונית עד כדי
מעשי טירוף מתועבים.
אל מול השנאה ,חברות וחברי מועצת העיר ,עלינו להפגין
אהבה .אל מול הטירוף ,עלינו להפגין שפיות .אל מול
הטרור והפחד ,עלינו להפגין סולידריות ותחושת ביטחון.
קהילה שלמה חוותה טראומה .זוהי טראומה עולמית ,אך
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גם טראומה אישי ת עבור חברות וחברי הקהילה .וזה הזמן
שלנו לזכור כי הקהילה הזאת נמצאת בכל מקום .וממש לא
מתכוונת להתחבא או להיעלם .אסור לנו לתת לה להתחבא.
אסור לנו לשדר מסר כאילו הארון הוא מקום בטוח יותר.
אסור לנו לשדר מסר כאילו ערים אחרות הן מכילות יותר.
עלינו לתת תחושת ב יטחון וסולידריות תמיד ,כל הזמן .כל
השנה .אלו הן הסיבות לכך שמצעד הגאווה חשוב ,ומצעד
שכזה צריך להתקיים בכל מקום בארץ .זו הסיבה שתליית
דלת גאווה היא חשובה .לדגל הגאווה יש משמעות עצומה.
למראה של הדגל מתנופף מעל לרחבת העירייה יש עוצמה
אדירה .יש מסר חשוב.
הגש תי כבר בתחילת החודש הצעה לסדר לתליית דגל
הגאווה בעיר .אחרי הטבח הנורא פניתי במכתב אישי לראש
העיר יהודה בן חמו .במכתבי הצעתי לו שוב שיתלה את דגל
הגאווה .שישים את המחלוקות הפוליטיות בצד .שיעשה את
המעשה הנכון .כפי שראיתם ,הוא בחר שלא לעשות זאת.
עמירם מילר:

ר איתי ברחבי העיר שמופיע דגל -

צביקה צרפתי :

אני רק רוצה להזכיר לכם -

פליאה קטנר:

איפה ראית את הדגל?

...
צביקה צרפתי :

( מדברים יחד )
לפחות תדי יק .ראש העיר נתן הוראה לתלות באנר במרכז
העיר ,עם צבעי דגל הגאווה .תדייק .אתה לא רק שקרן,
אתה גם לא אומר אמת .

עילאי הרסגור:

וזה אני מדייק ,וזה המשך דברי .דווקא כתבתי א ת דברי
והם נמצאים בכתב .יגידו לכם ,כפי שענה צביקה צרפתי,
שעיריית כפר סבא דווקא כן התייחסה לחודש הגאווה.
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ותלתה שלט .כל הכבוד .באמת כל הכבוד .בעבר ,גם סביב
העניין הזה היה צריך להיאבק .צבי קה ,ויהודה שלא נמצא
כאן ,כנראה שאחרי המכתב והדגל שקיבלתם מהאגודה
הלהט"בית וכשהיה ברור שאנחנו מתכוונים להעלות זאת
במועצת העיר ,נלחצתם ומצאתם דרך מוצא ,דרך השלט.
כן ,אתם נלחצים לפעמים.
צביקה צרפתי :

אנחנו לא נלחצים.

עילאי הרסגור:

כמו בעניין של האצטדיון.

פל יאה קטנר:

רק לסבר את האוזן ,אני ...

עילאי הרסגור:

כמובן שאתה תטען שתכננת את השלט כבר מזמן .יכול
להיות .אך לפי השיחות שהיו בינינו בעבר ,צריך להיות
שינוי מאוד גדול בעמדתך ובעמדת ראש העיר ,אני פונה
לראש העיר שלא נמצא כאן ,בעמדת ראש העיר ,כדי שהוא
יעשה זאת.
כשביקשתי את הזמנת העבודה לשלט לפי סעיף ( 140א)
לפקודת העיריות ,פעלתם בניגוד לחוק ,ולא מסרתם אותה
לידי .זאת גם אחרי התרעה ששלחתי לכם.

פליאה קטנר:

למעשה עד עכשיו לא קיבלנו.

עילאי הרסגור:

עד עכשיו לא קיבלתי .לא קיבלנו .יכול להיות שיש לכם
משהו להסתיר? יכול לה יות שהשלט נתלה לאחר הפניות
לתלות את הדגל? משום שיש לכם משהו עקרוני נגד דגל
הגאווה? יכול להיות .לפי דעתי ,יש אפשרות כזאת .אני לא
פוסק ,אבל יש לנו אינדיקציות כאלה.
עיריות רבות בארץ תלו דגלי גאווה .אפשר להבין אחת
ולתמיד מה העניין נגד הדגל? באמת .האם יהודה בן חמו,
ראש העיר ,שלא נמצא כאן ,לא נמצא בדיון ,הבטיח
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למישהו שהוא לא יתלה דגל? זה קשור לענייני קואליציה?
אני באמת מבקש להבין .תושבי כפר סבא מבקשים להבין.
מה הבעיה הגדולה? יש כאן דגל .בואו נתלה אותו .פשוט
מאוד .אבל לצערי ראש העיר ,שבחר ,אני מתאר לעצמי שלא
במ קרה ,שלא להשתתף בדיון הזה ,משדר בסירובו לתלות
את הדגל מסר מאוד בעייתי.
האם יש לו משהו נגד דגל הגאווה? אני לא יודע .אני רואה
רק את העובדות שמונחות לפני .אבל אם לא ,בואו תוכיחו
שאני טועה .בואו תנו הוראה להניף את הדגל .זה כל כך
פשוט ,כל כך קל .והדבר הזה ,תא מינו לי ,יעשה הרבה מאוד
ואני אתמוך בו ואני אעודד אתכם ואני אהיה לגמרי אתכם
בעניין הזה.
אהוד לוי יובל:

כל האופוזיציה תתמוך בו.

עילאי הרסגור:

כל האופוזיציה תתמוך.

פליאה קטנר:

באמת ,כמי שהיתה עורכת הראשית של פורטל איגי ,כחברה
באגודה ,כמי שחבר טוב שלה נדקר על ידי שליסל ,אני לא
מבינה את ההתעקשות הזאת.

עילאי הרסגור:

זה באמת מוזר .זה באמת מוזר.

צביקה צרפתי :

בבקשה ,אושרת.

אושרת גני גונן :אתם יודעים שעיריית כפר סבא היתה הראשונה להקים את
סניף איגי? איגי אתם יודעים מה זה? ארגון נוער גאה.
אנחנו היינו הראשונים להק ים את הסניף בכפר סבא.
לעיריית כפר סבא יש הרבה מאוד פעילויות לקידום ערכי
הסובלנות וקבלת האחר .והפעילויות שלנו עמוסות מאוד,
ואני לא מתייחסת לאמירה פופוליסטית כזאת או אחרת,
אלא לעומק של הדברים .יש לנו תוכניות ,ואתם יודעים את
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זה .ואתם מכירים שיש לנו פעילויות כ אלה.
עילאי הרסגור:

פה מחביאים את הפעילויות האלה( .מדברים ביחד)

צביקה צרפתי :

עילאי ,לא הפריעו לך ,אל תפריע  ...עילאי ,לא הפריעו לך.
תכבד את האנשים,

אהוד לוי יובל:

מה עם הצעקות האלה?

עמירם מילר:

למה שהיא התחילה לדבר? מה קרה?

אהוד לוי יובל:

למה אתה צורח?

עמירם מילר:

כי אני רוצה לצרוח .מה זה ,פריבילגיה שלך בלבד לצרוח?

אושרת גני גונן :את הבאנר הזה שמנו במקום אסטרטגי ,בכניסה לעיר .שכל
אחד יכול להיכנס ולצאת ולראות את זה .אנחנו לא
מסתירים שום דבר .ההיפך .אנחנו בחרנו לעשות משהו
שהוא הרבה יותר אפקטיבי .לתלות באנר בכניסה לעיר.
עילאי הר סגור  :בשם כל חברי מועצת העיר.
אושרת גני גונן  :לגמרי.
עילאי הרסגור:

מצוין .אז בוא נתלה גם דגל .אם אתם כל כך בעד ,בואו
לתלות דגל.

צביקה צרפתי :

תודה רבה .לאור התייחסותה של אושרת גני גונן ,מנכ"לית
העיר ייה  ,אני מבקש להסיר את ההצעה ,

עילאי הרסגור:

העירייה היחידה באזור שלא תלתה דגל .אני באמת לא
מבין .מה הבעיה? ...

צביקה צרפתי :

מי בעד? אורן ,עמירם ,שמעון ,רביטל ,אמיר ,דבי ,מתי,
אמיר ,איתן ,צביקה ,רויטל ,יהודה.

החלטה מס'

 : 178מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה

לסדר בנושא ה נפת דגל הגאווה מול בניין העירייה.
עילאי הרסגור:

מה הבעיה לצאת החוצה ,מה שאתם עושים עכשיו הוא
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פגיעה בקהילה.
צביקה צרפתי :

תודה רבה .מי נגד להסיר? פליאה  ,עילאי ,יובל ,ענת ,ואתי.
תודה רבה.

עילאי הרסגור:

מה שקרה כאן ,ההצעה הוסרה מסדר  ...בושה וחרפה
לעיריית כפר סבא.

ד.

הצעה לסדר של חברת המועצה ד"ר ענת קלומל  -צוייג בנושא – הנחה
לקייטנות העירוניות.

הצעה לסדר בנושא הנחה לקייטנות עירוניות
מועצת העיר מתבקשת להחליט על מתן הנחות לקייטנות
עירוניות לילדים הגדלים במשפחות בהן מפרנס אחד כשאין
הורה שני ,כלומר ,אי מהות יחידניות ואבות יחידנים,
אלמנים ואלמנות ,או הורים גרושים כאשר אין מפרנס נוסף
או הורה מעורב בגידול הילדים.
המועצה מתבקשת להחליט על מתן הנחות כ  , 10% -וההנחה
תהיה דרך אגף תרבות ולא מחלקת רווחה ,כי לא מדובר
במתן סלי מזון ,אלא לאפשר לאותם הורים לעבוד במהלך
החופשה.
ענת קלומל:

אני רואה את עצמי ,חלק מהאמונה שלי ,אני תומכת בנושא
הזה של להניף דגל של הקהילה הלהט"בית כי אני באמת
מאמינה בסובלנות והבנת השונה .זאת אומרת החברה שלנו
היא חברה שמתפתחת ויותר ויותר ,זה טוב שיש לנו סבלנות
לאותה קבוצה .אני כבר לא יודעת אם ה יא כל כך שונה ,כי
כשאתה מתרגל ,ככל שאתה יותר מודרני ,אתה לא רואה
אפילו את הקהילה הלהטב"ית כמשהו שונה .זה חלק
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מהחיים שלנו .לכולנו יש חברים ,יכול להיות בן ,יכול
להיות אח ,יכול להיות בן דוד .מישהו מהמשפחה ,ידידים
קרובים .זאת אומרת זה חלק מהקהילה ,זה חלק של
הב חירה האישית של הבן אדם איך שהוא חי.
ולכן זה מאוד חשוב הסימבוליות הזאת ,גם של דגלים ,כדי
לקבל את השונות הזאת .ואז אני עוברת ,אנחנו עוברים
עכשיו להצעה לסדר שעוסקת בהנחה לקייטנות עירוניות.
ואני החלטתי שנתחיל עם איז ו שהי קבוצה שגם יש בה
איז ו שהי שונות .היא לא הרוב ,והיא קבוצה יחסית עדיין
אחוז קטן באוכלוסיה.
ואני מזכירה ,הנה ,שמעון טוב שחזרת אלינו ,מזכירה את
ספר ,וכך כתוב ספר דברים ,פרק כ"ו ,פסוקים י"ב – ט"ו:
'כי תחלל אל עשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית
שנת המעשר ,ונתת ללוי ,לגר ,לית ום ולאלמנה ,ואכלו
בשעריך ושבעו'.
שמעון פרץ :

חשוב.

עמירם מילר:

כן ,ודאי.

ענת קלומל :

חשוב מאוד .איתן צנעני .חשוב .קולמן.

עמירם מילר:

מקיימים את המצווה הזאת,

ענת קלומל :

מצווה חשובה מאוד .לגר ,לאלמנה,

עו"ד איתן צנעני  :אפשר שתצטטי את כל התורה ,לא...
ענת קלומל :

זה משפט שיש ר עלה לי .אתה יודע ,ישר עלה לי המשפט
הזה .כי בכל זאת אנחנו יונקים גם מהתורה ,גם אם אתה
חילוני או לא חילוני ,זה ארגז הכלים היהודי שלנו.
והחברה שלנו משתנה ,נכון? החברה שלנו היא מגוונת.
והיום כבר גם שעושים ילדים ,אז לא כולם צריכים לעשות
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רק בנישואין ,לפעמים לפני הנישואים ,לפעמים אחרי
הנישואים .זה חלק מהשונות שיש.
יש לנו גם קבוצה שיש לנו גם אמהות יחידניות .אתם
יודעים מה ההבדל בין אמהות יחידניות לחד הוריות? זה גם
חלק מהמושגים החדשים .אמהות יחידניות זה אמהות שיש
להם ילדים שהם מבנק הזרע ,או שאין אב .זה להבדיל
מ נשים גרושות .וה ן בדרך כלל נשים מאוד רציניות וחזקות.
הן גם מפרנסות .בדרך כלל לוקחות אחריות.
ויש לנו גם עוד מצבים .יש לנו גם אלמנות ואלמנים .יכול
להיות גם גבר אלמן שמגדל לבד ילדים .ויש לנו מצבים גם
של נשים שהאב לא בתמונה או שהאב והאמא לא בתמונה.
זה גם יכול להיות ,שנסעה לחו"ל .קורים כל מיני מקרים.
אנחנו שומעים על כל הסיפורים.
ויש לנו מצבים שיש לנו הורים שהם מפרנס יחיד .והם
באמת

מפרנס

יחיד.

ואני

אמרתי,

בתחילה,

מתחיל

אקטיביזם חברתי שוב ,בנוגע להנחות.
עמירם מילר:

זה לא נכון ...מפרנס יחיד ,זה לא רק שאישה לא בב ית.
יכול להיות גם זוג שיש מפרנס יחיד.

ענת קלומל :

לא ,אבל אני לא מתכוונת לקבוצה ,כי גבר שבוחר להיות
בבית,

עמירם מילר:

הורה יחיד ש מפרנס.

ענת קלומל :

שאין עוד בן אדם שעוזר בגידול הילדים .לא עוזר ולא
מפרנס.

אהוד לוי יובל:

צביקה ,זה לא ככה .אי אפשר .הקואליצי ה יכולה להפריע,
אבל יש גבול.

שמעון פרץ :

אבל זו לא הפרעה ,אנחנו משתתפים .

מועצה מן המניין

אהוד לוי יובל:

62

15.6.2016

לא ,לא ,אנחנו עוצרים את השעון .עם כל הכבוד,
הקואליציה תשתדל .אתה מנהל דיונים ,אז בכבוד.

צביקה צרפתי :

בבקשה ,ענת.

אהוד לוי יובל:

אתה דקדקן פורמאלי .לא ,אבל עוד אין פה שקט.
הקואליציה יכולה להפריע ,אז אנחנו נכבד אתכם בשתיקה.

צביקה צרפתי :

רבותי ,זה מפריע לענת.

אהוד לוי יובל:

תזלזלו בנו ,תזלזלו בהורים היחידנים.

רויטל לן כהן:

הם לא הבינו עד הסוף את ההבדל בין יחידני וחד הורי,
ואני פשוט חידדתי.

אהוד לוי יובל:

בואי נקיים ד יון .אל תתחמקו מדיון .נקיים דיון ונדון בזה.
נחדד גם את המושגים.

ענת קלומל :

זה שבכל הארץ מתחיל אקטיביזם חברתי שאומר בדבר
הנחות לקייטנות ,שזה דבר מאוד חשוב ,כי אנשים רוצים
לצאת לעבוד .היום אנחנו יודעים,

אהוד לוי יובל:

סליחה ,זה לא נעים .אל תפריעי לצאלה .הי א רוצה לדבר.

צביקה צרפתי :מה קרה?
יהודה בן חמו :תמשיכי בענייניך .
אהוד לוי יובל:

ת משיכו בעיסוקים שלכם ,נשתוק .למה זה מציק .זה
מפריע .אני לא יכול לשמוע.

יהודה בן חמו:

אתה מפריע לה להגיד דברי חוכמה .תן לה לדבר.

אהוד לוי יובל:

לא ,לא צאלה מדברת

יהודה בן חמו :לא ,היא ,היא ,ענת.
ענת קלומל :

עכשיו ,אנחנו יודעים שהחיים לא זולים במדינת ישראל וגם
כשיש שני מפרנסים מאוד קשה .שכמעט ולא ניתן להתקיים
על מפרנס אחד .ויש לנו קבוצה שאין עוד מפרנס .יש רק
מפרנס אחד .ואני אמרתי לעצמי הנה ,יש דרישה להנחות
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לקייטנות .אנחנו יודעים שיש צורך וזה באמת חובה שיהיו
קייטנות .ההורים לא צריכים להפסיק ,חייבים לעבוד
בחופשת הקיץ ,לא יכולים להפסיק .זה ברור לכולנו.
זה שצריכים להגיע למצב של להוריד את המחירים של
הקייטנות ,אנחנו יודעים .אבל אי אפשר ,בואו נהיה
ריאליים ,ואי אפשר להתחיל עכשיו אולי עם הנחות לכולם.
אני אמרתי בואו נתחיל עם קבוצה .לא מדובר בקבוצה,
יכול להיות שמדובר בכמה עשרות ילדים .לא מדובר
בקבוצה כל כך גדולה.
ואני חושבת שתהיה פה איז ו שהי אמירה מאוד חזקה בזה
שאנחנו נותנים הנחה בקייטנה ,שאנשים יוצאים לעבוד .זה
לא אנשים שמחפשים סל מזון .אנשים שיוצאים לעבודה,
מתפרנסים .שיתנו להם הנחה בקייטנות.
אבל שוב .אני לא רוצה שההנחה הזאת תבוא מאגף
הרווחה .אין קשר לאגף הרווחה .אין שום קשר .אני רוצה
שההנחה תבוא מאגף התרבות .כי חלק מהאחריות שלנו
לספק תרבות ואחריות חברתית ,היא לספק לאותה קבוצה
ולה תחיל להתייחס אליה כקבוצה שיש לה צרכים שונים
מאותם אחוזים שקיבלנו בשאילתה הקודמת לגבי אנשים
שהם הורה עצמאי.
כי יש קבוצה של  , 1,000היה שם בערך  1,000משפחות
שמקבלים  20%הנחה .וזה משהו אחר ,זה סיפור אחר.
לקבוצה הזו זה עוד יותר קשה .וכשמגיע הקיץ עוד יותר
קשה כ שיש עלויות נוספות .ולא מדובר ,באמת ,בהרבה
מאוד אנשים .אפשר לתקצב מתקציב של אגף התרבות ,וזה
לא סכום גבוה ו אני רוצה את המעש ר .
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עמירם מילר :

ענת ,אין את הרישום.

ענת קלומל :

אז אפשר להתחיל .לפרסם את זה .אני התחלתי לאסוף את
זה .אני אביא את הרשימה.

אהוד לוי יובל:

בואו תדברו בזמן.

ענת קלומל :

ואני רוצה את המעשר הזה .אני רוצה את המעשר
מהתרבות .

אהוד לוי יובל:

שנייה ,אנחנו שמחים על המעורבות שלכם .תעשו את זה
בדיון  .לא ,לא ,אי אפשר לדבר ככה .סליחה ,סליחה ,אתה
מגלה עתידות.

עמירם מילר:

 ...מה קרה?

אהוד לוי יובל:

אז א ני אומר .אנחנו נשמח למעורבות שלכם ,בדיון מסודר,
תרבותי ,לא בקריאות ביניים.

ענת קלומל :

הקייטנות שייכות לעירייה .גם העירייה מרוויחה מזה כסף.
שאלה טובה ,יפה מאוד .אני רוצה רגע,

אהוד לוי יובל:

אחד אחד.

ענת קלומל :

רק רגע ,אני רוצה עוד משהו.

צביקה צרפתי :

את רוצה תשובה?

אהוד לוי יובל:

כשהיא תסיים את הזמן שלה .תרשה לה.

צביקה צרפתי :

היא סיימה.

אהוד לוי יובל:

תקשיב ,ההתקפה הזאת ,הבריונות הזאת היא לא נותנת
לאנשים לדבר... .

יהודה בן חמו:

אתה מצחיק אפילו את החברים שלך.

אהוד לוי יובל:

אני שמח .יש כאלה שגורמים לע צב רב .ואני שמח להצחיק.
אתה יודע ,כל אחד מה שהוא נהנה .אני שמח לגרום לאושר.
כשמדברים על קייטנות פרטיות ,שהעירייה נותנת מבנים
למפעילים ,ויש מפעילים שפה ,אבל אני אעצור ,עמירם.
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כשהעירייה נותנת את השטחים למפעילים פרטיים ,ואנחנו
שומעים כל שנה שגם למפעילים האלה יש קריטריונים .אז
אנחנו רוצים שהקריטריונים יהיו ידועים ,שיפורסמו.
תרשה לי.
צביקה צרפתי :

אבל אתם לא יודעים את העובדות .איך -

ענת קלומל :

עכשיו אני רוצה,

אהוד לוי יובל:

בוודאי .עשר דקות מהחיים שלך זה הדבר הכי יקר.

צביקה צרפתי :

תכיר את העובדות.

אהוד לוי י ובל:

אני מכיר את העובדות מאנשים שלא מקבלים א ת ההנחה.
ברשותכם ,אני אעביר את טיפת הזמן לחברה שלנו ,לאתי.
בבקשה.

אסתר הדנה:

כן ,אני ממשיכה את מה שענת אמרה לגבי הורים יחידניים,
שזה כל כך חשוב לעשות להם הנחה ,שיצאו לעבוד ויפרנסו
את הילדים .הילדים לא מספיק שגדל ים על גיל  . 18גם
אחרי גיל  18ההוצאות גדולות ביותר .אז מהגן עד כמה
שאפשר ,צריך לתת תמיכה להורים האלה .שיוכלו לחנך את
הילדים

בכבוד

וגם

להביא

דוגמה

לאחרים,

שאפשר

להתמודד לבד עם כל הבעיות שנתקלים בדרך.
צביקה צרפתי :

אושרת ,בבקשה.

אושרת גני גונן :הקייטנות העיר וניות הן קייטנות שנקראות 'בית הספר של
החופש הגדול' .הקייטנות האלה עולות  1,050שקלים ,אבל
יש לנו סבסוד עירוני .ביחד עם משרד החינוך הקייטנות
האלה עולות רק  450שקלים.
בנוסף לזה ,יש גם ילדים שמקבלים הנחות ,ומי שאחראי,
לא רק  ...בית ספר .מנהלת בית ספר .אפשר לפ נות אליה
ואפשר לקבל אפילו עוד  250שקלים הנחה .קייטנה עולה

66

מועצה מן המניין

15.6.2016

 200שקלים למי שבאמת נזקק .ומי שלא ,לכולם 450
שקלים .זה מסובסד.
צביקה צרפתי :

סליחה ,סליחה.

אושרת גני גונן :זה מסובסד לכולם.
אהוד לוי יובל:

חבר'ה ,שהעובדות לא יבלבלו .אבל הנה מישהי שמדברת על
עובדות .

אושרת גני גונן :זו קייטנה של שלושה שבועות 450 .שקלים ,שלושה
שבועות.
אהוד לוי יובל:

אבל אחרי כיתה ב' ,אומרת לך ,עו"ד קרן אומרת לך שאחרי
כיתה ב' עדיין ילדים מגיעים לקייטנות ועדיין צריכים
קייטנות.

אושרת גני גונן :יתרה מזאת ,יש לנו ביול"א ,גם כן ביולי ,יו ל"א ,אנחנו
נחשבים להכי זולים באזור 79 .שקלים ליום .זו עלות
קייטנה ביול"א .חישוב שעשינו והשווינו לרשויות אחרות,
אנחנו הכי זולים ובגדול.
אהוד לוי יובל:

אבל  79שקלים ליום?

אושרת גני גונן 79 :שקלים ליום ,שעולה ביול"א ביולי .כן.
צביקה צרפתי :

תודה רבה .אני מב קש ,קרן ,קרן ,אנחנו בהצבעה.

עילאי הרסגור:

אם כבר ראש העיר כאן ...

צביקה צרפתי :

סליחה ,אנחנו בהצבעה... .

עילאי הרסגור:

בוא נצא ביחד עם דגל ה גאווה,

עילאי הרסגור:

אני מזהיר אותך פעם ראשונה .אני אוציא אותך מהישיבה.
אני מתרה בך פעם ראשונה .אתה מפריע לסדר היש יבה .אני
מתרה בך פעם שנייה .אתה מפריע לסדר הישיבה .אנחנו
בהצבעה עכשיו .מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?
שמעון ,אורן ,עמירם ,צביקה ,יהודה ,רביטל ,אמיר ,דבי,
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מתי ,אמיר ,איתן ,רויטל ,יהודה .מי נגד?
ענת קלומל :

קבוצה קטנה .אני לא מבינה למה קבוצה קטנה אי אפשר
ל עזור לה?

צביקה צרפתי :

החלטה מס'

ענת ,יובל ,אתי ,עילאי ,פליאה .תודה רבה.

 : 17 9מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה

לסדר בנושא הנחה לקייטנות העירוניות.
.3

אישור החלטת ועדת כספים – פרוטוקול מיום . 9.6.2016

צביקה צרפתי :

הסעיף הבא ,אישור פרוטוקול ו עדת כספים .העברות מסעיף
לסעיף ,מס'  , 3תקציב רגיל .למעשה בוועדה אושרו שני
הסעיפים האלה פה אחד .אפשר פה אחד? לא .תשאל
שאלות ,בבקשה.

אהוד לוי יובל:

לא ,אין לנו שאלות .אנחנו מתנגדים למבנה התקציבי הזה.
שבו קבוצות חלשות ,והרגע ראינו ,שיכולות לקבל וצריכות
לקבל ו לא מדובר פה על קבוצות חזקות ,ולא מדובר פה על
אלפים שימוטטו .מביאים לנו תקציבים שדואגים,

צביקה צרפתי :

יש לך הערה נקודתית לתב"רים?

אהוד לוי יובל:

כן.

צביקה צרפתי :

לתב"רים.

אהוד לוי יובל:

אל תצמצם אותי .אני אגיע לזה .אני עכשיו מדבר .אני
בזכות דיבור ,אתה ל א יכול לצמצם אותי.

צביקה צרפתי :

אנחנו עכשיו בנושא תב"רים .דבר על סעיף ספציפי
בתב"רים .מסעיף לסעיף ,תקציב רגיל .יש לך הערה?

אהוד לוי יובל:

כן.
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צביקה צרפתי :

בבקשה.

אהוד לוי יובל:

השכבות

החלשות
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בתב"רים,

שצריכות

לקבל

הנחות

בקייטנות בתב"רים ,משלמות היום מעל היכולת שלהם
בתב"רים ,ואומר פה סגן ראש העיר בעניין תב"רים ,שאתם
צריכים להתעלם מהם .עכשיו ,היכולת להתעלם בתב"רים
מהציבור החלש ,דווקא המימון יכול היה לבוא מהתב"ר .כי
בתב"ר אפשר לממן הנחות לשכבות 79 .שקל ליום ,הרי ילד
שעובר כיתה ב' עדיין צריך קייטנה .עדיין לא יכול להישאר
בבית לבד .הוא לא יכול לחצות כביש ,על פי חוק.
ילד ,עד גיל תשע ,נדמה לי ,לא יכול להישאר בבית לבד.
עכשיו ,מה אומרים לכם? שאנחנו אין לנו כסף לילדים
החלשים האלה ,אבל לסל הפרויקטים העשיר הזה יש .אז
אני חושב שכל אחד פה יסתכל כלפי השכנים שלו ,החברים
שלו ,ויגיד 'אתם יודעים מה? לא מגיע לכם'.
עכשיו אתם מצביעים ,מעבירים מיליונים לכאן ולכאן .על
ה  79 -שקל ליום ,אני הייתי מתבייש להגיד לאישה עובדת
'תשלמי  79שקל ליום לקייטנה' .לא יודע ,נשמע לי מוגזם.
??? :

נכון.

צביקה צרפתי :

מי בעד לאשר את סעיף  , 2העברות מס עיף לסעיף ,תקציב
רגיל .מי בעד? אורן ,שמעון ,עמירם ,צביקה ,יהודה ,עילאי,
פליאה ,רביטל ,אמיר ,דבי ,מתי ,אמיר ,איתן ,רויטל,
יהודה .מי נגד? ענת ,יובל ואתי.

החלטה מס'

 : 180מאשרים ברוב קולות סעיף  2בפרוט ו קול ועדת כספים

מיום  , 9.6.2016העברה מסעיף לסעיף ,תקציב רגיל.
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סעיף  , 3העברה מסעיף לסעיף ,תב"רים  . 2016אפשר פה
אחד?

אהוד לוי יובל:

לא ,מתנגדים .אמרנו -

צביקה צרפתי :

אוקיי .אורן ,עמירם ,צביקה ,יהודה ,עילאי ,פליאה ,רויטל,
אמיר ,דבי ,מתי ,אמיר קולמן ,איתן ,שמעון ,רביטל,
יהודה .מי נגד? ענת ,יובל ו אתי .תודה רבה.

החלטה מס'

 : 181מאשרים ברוב קולות סעיף  3בפרוט ו קול ועדת כספים

מיום  , 9.6.2016העברה מסעיף לסעיף ,תב"רים.
צביקה צרפתי :

יש שאלות לדיון בדוח רבעוני? שאלות ,הבהרות? תודה
רבה .לא צריך לאשר את זה.

.4

אישור עסקת מכר מקרקעין גוש  7621חלקה . 498

צביקה צרפתי :

בבקשה ,החברה הכלכלית .מי מציג את זה?

עמירם מילר:

אלעד קנדל ,מנכ"ל החברה הכלכלית.

אלעד קנדל:

טוב ,אנחנו רוצים להביא לאישור את הפרויקט של מכירת
שטח של  5.1דונם לטובת פרויקט של מרכז קולנוע
וטלוויזיה בכפר סבא .אני אגע בכמה אספקטים של
הפרויקט הז ה .יש פה בעצם שלושה צירים מרכזיים שאנחנו
מדברים עליהם כרגע .ציר אחד זה הציר המסחרי .אנחנו
יצאנו למכרז למכירת  8.5דונם ,ליזם שיקים ויפעיל את
מרכז הקולנוע והטלוויזיה הישראלי  .מתוכם  5.1מדובר על
קרקע חומה 3.4 .מדובר על קרקע מסחרית .היזם יקים על
הקרקע פעילויות
וקולנוע.

ציבוריות ואולפני הפקה לטלוויזיה
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מבחינה תכנונית הפרויקט הזה מוקם על פי זכויות קיימות
בתוכנית ,שהן תקפות ,ללא כל צורך בשינוי ייעוד .אנחנו
גם יצרנו בתוך מסמכי המכרז הגנה על האינטרסים
הציבוריים .אני אתן פה כמה דוגמאות .אחד זה הגבלה
תכנונית לשימושים ציבוריים .על פי תב"ע כ"ס( 81 /א).
רישום של זיקת הנאה לטובת הציבור בסעיף  92לחוק
המקרקעין .רישום הערה בדבר ייעוד המקרקעין ,סעיף 27
לתקנות המקרקעין .רישום הערה בדבר הצורך בהסכמה,
סעיף  128לחוק המקרקעין .ומעבר לזה ,ישנן הגבלות
חוזיות המופיעות בהסכם המכר של הקר קע.
כל הסעיפים האלה  ,בסופו של דבר ,באים לוודא מבחינתנו
שכל הייעודים הציבוריים שאמורים להיות בקרקע הזאת
אכן יתקיימו בפועל.
מבחינה משפטית המתווה נבחן משפטית .לרבות במישורים
של מכירת הקרקע ,מכירת שני המגרשים למטרות של
הפרויקט .שמירת הייעוד ,המנגנונים שנגע תי בהם קודם
והסברתי אותם ,ותמהיל השימושים ,שגם הוא נקבע פה
במסמכי המכרז ,ונכתב בצורה מפורשת וברורה.
ישנם בתמורות לציבור ,שזה בעצם מה שמעניין את כל מי
שנמצא פה כרגע ,כמה תמורות ציבוריות בולטות .אחד,
השטחים

לשימושים

ציבוריים

יוקמו

על

ידי

הזוכה

כהתחייבות מכ רזית .לתושבי העיר ולעירייה יינתנו הטבות
בשימוש בשטחים האלה .תיכף אני אגע בפרוגרמה ,ותראו
על איזה שטחים ספציפית אנחנו מדברים.
אנחנו מדברים על הנחה לתושבי העיר ,בשיעור של לא פחות
מ  25% -בדמי הכניסה לשימוש .זכות שימוש לעירייה
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למטרות ציבוריות בהיקף שלא יפחת מ  15 -פעמים בשנה.
יהיו פה בתי ספר עם מקצועות התקשורות ,שיכללו כיתות
לימוד ,אולפני צילום ,הפקה ,חדרי סדנאות ,חדרי עריכה,
אודיטוריום ,אולם הקרנה ,חדרי איפור והלבשה.
שימושים ציבוריים נוספים שעמדו על כך ,ראש העיר עמד
על כך שיהיו ,זה מרכז מבקרים למתחם ,במוזיאון הקולנוע
והטלוויזיה בישראל ,ארכיון ההיסטוריה של תקשורת,
האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה מתעתדת גם היא
לשבת במקום הזה .משרדי קרן קולנוע כפר סבא ,מרכז
פסטיבלים ואומנויות.
כשאנחנו מדברים על תמורות כלכליות ,אנחנו מדברים על
תמורה כוללת של  20.4מיליון  .₪ש זה מתחלק לשני
חלקים .רכישת הקרקע –  3.4דונם קרקע מסחרית .שזה
מביא אותנו ל  , 9.75 -וקרקע ציבורית –  5.1על פי 2.1
לדונם ,שזה מביא אותנו ל  . 10.6 -ובנוסף על כך ,ביקשנו
וקיבלנו במכרז שטחי מסחר של  1,000מטר בנוי לטובת
בעצם העיר .שזה עומד על אומדן של כ  9 -מיליון שקלי ם.
אם אנחנו מסתכלים באופן ישיר על ההכנסות לעירייה,
ישיר ועקיף ,אנחנו מדברים על כ  20 -מיליון .₪
אהוד לוי יובל:

פחות העלויות.

אלעד קנדל:

לא ,לא ,לא .זה נטו .עלויות אמרתי .זה  . 9.75אמרתי10 ,
מיליון שקל בכסף ,ועוד כ  9 -מיליון שקל בשווה ערך בשטח
של ... 1,000

יה ודה בן חמו:

ענת ,רק הערת הערה .לעסקים ,הוא הלך הביא עסק ,בשביל
להוכיח עסקים בעיר .איזה יעילות יש לו .לא שמתי לב
לזה .בחיי ,כל הכבוד.
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ענת קלומל :

רק שיהיו הרבה עסקים.

אלעד קנדל:

עכשיו זה הכסף הישיר שמגיע בסוג של  . day 1מעבר לזה,
כמובן יש פה היטלי השבחה בג ין העסקה ,אגרות והיטלים,
ארנונה עבור השטח ים הבנויים ,היטלים ואגרות ובנייה
עלית.
אנחנו כרגע נמצאים בשלב שבעצם מועצת העיר צריכה
לאשר את ה  , 5.1 -המכירה של השטח החום.

עמירם מילר:

לזוכה במכרז.

אלעד קנדל:

לזוכה במכרז .היתה ועדת מכרז עירונית.

ענת קלומל :

כמה ה יו במכרז? היו כמה?

אלעד קנדל:

היה מציע יחיד ,אבל גם זה לא משהו שהפתיע אותנו מאוד,
מכיוון שאנחנו יודעים שבסדר גודל הזה של אולפנים ,אז
אין בעצם הרבה גורמים שיכולים לתת פייט אמיתי לתחום
הזה .הזוכה ,אני אסיים ,ואז אם יש שאלות אני אשמח.

אורן כהן:
אהוד לוי יובל:

אתה התנגדת.
אתה אומר עכשיו משהו שהוא לא אמת ,ואתה צריך
להתבייש .אתה לא תדבר בשמי .אני בזכות דיבור ,אני
אדבר בשמי.

אורן כהן :

אתה התנגדת.

אהוד לוי יובל:

אתה יכול לצטט אותי ,לפחות תצטט ,או ,או ,זה כן .אבל
לפחות תצטט אותי נכון .יובל לא התנגד לע בודה.

יהודה בן חמו:

זו הוצאת דיבה מה שאמרת עכשיו.

אלעד קנדל:

הגורם שהציע וזכה זה האולפנים המאוחדים .זה היום
הגורם מס'  1במדינת ישראל .אני יכול להגיד שבשנה
האחרונה מאז שהם בעצם עשו עסקת קומבינציה עם
אפריקה  -ישראל בהרצליה והודיעו שהם מפנים ,הרבה מאוד
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רשויות מקומיות התחרו בעצם על הזכות שהאולפנים יעברו
אליהם .ואני מאוד שמח וגאה שעיריית כפר סבא זכתה.
צביקה צרפתי :

תודה.

ענת קלומל :

מה הסיכונים שהיו להם? היה להם פה סיכון מסוים שהם
בחרו? מה היו הסיכונים ומה היו היתרונות פה? מה היו
הסיכונים ,סיכון,

אלעד קנדל:

למה האולפנים התמודדו?

ענת קלומל :

פה ,ומה היו היתרונות פה בכפר סבא.

אלעד קנדל:

אני חושב שקודם כל ,יש מבחינת המיקום הגיאוגרפי ,זה
מקום שהוא מתאים .יש הסכמי שחקנים מאוד מובהקים
ודרקוניים לגבי מרחק.

יהודה בן חמו:

גם  ...בכפר סבא .למה -

ענת קלומל :

אני רוצה לשא ול.

יהודה בן חמו:

נכון שאת לא שמחה .תגידי ,למראית עין .שיחשבו שאת
שמחה.

ענת קלומל :

אני שמחה שכל העסקים יצליחו .גם ברחוב ויצמן וגם
ביוספטל וגם -

אלעד קנדל:

ענת ,אני רוצה לענות לך .יש דוגמה טובה.

אהוד לוי יובל:

טוב שיש אנשים כמוך שמסכימים להכל.

יהודה בן חמו:

אני לא יודע איזה תיאטרון אבסורד אנחנו ...

אלעד קנדל:

יובל וענת ,לשאלתכם .נניח אני אתן דוגמה .היתה הפקה
לפני משהו כמו שנה וחצי של  ...שגם הם הגיעו ,דרך אגב,
לאותו שטח ספציפי .והמצחיק זה שדווקא מי שהתחרה בנו
אז בזמנו זה דווקא אולפני הרצליה שהצלחנו .וא חד
מהדברים שבסופו של דבר שכנעו את רשת פוקס הגדולה
להגיע לכפר סבא זה באמת היה המרחק מהמרכז .שזה
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מבחינתם היה פרמטר.
הקרבה לכביש  , 4המיקום שהוא יחסית מצד אחד מרכזי,
אבל מצד שני שקט .לנו ככפר סבא גם יש יתרון גדול .כמו
שאתם יודעים ,עסקת קניאל העתידית ,שתהיה מ תי
שתהיה ,יש שם לא מעט אזורי מסחר .מבחינתנו זה סוג של
ספתח מאוד נכון לאזור תעסוקה שיהיה במיקום הזה.
אנחנו רואים בזה הישג גדול.
עמירם מילר:

גם לא מפריע ...

אהוד לוי יובל:

יש זכות דיבור?

עילאי הרסגור:

אני גם רוצה זכות דיבור.

אהוד לוי יובל:

חברי אורן כהן הקדים ,וניסה לדבר בשמי .אז אני מעדיף
להגיד דברים בשם עצמי .אולי אני אחדד פה נקודות
שאלעד לא חידד אותם .אולי אני פשוט לא שומע טוב .אבל
היתה הערכת שמאי של מחיר של  1.9מיליון  ₪לדונם.
ואלעד בטח יתקן אותי אם אני טועה .מחיר המינימום נקבע
ל  , 2.9 -שהוא מחיר הרבה יותר גבוה,

אלעד קנדל:

יובל ,ידידי ,אתה לא מדייק.

אהוד לוי יובל:

תקן אותי .אני מרשה לו .אתה רואה? הוא עושה את זה
בטעם.

יהודה בן חמו:

אני לא מרשה לו.

אהוד לוי יובל:

אתה הבוס.

יהודה בן חמו :

אלעד תן לו שישמיע את דברי החכמה שלו ,אח"כ ניתן לך
זמן לשטויות ש לך.

אהוד לוי יובל:

תודה .ואם טעיתי פה ,עדיין היה פה איזה  40ומשהו אחוז
מחיר מינימום מעל קביעת השמאי .ועדיין במכרז ,שבו
מופיע מתמודד יחיד ונותן  5שקלים מעל מחיר של
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מיליונים ,או בואו נגיד  25שקלים בסך הכל מעל מחיר
המינימום שנקבע למכרז ,אני מצאתי בזה טעם לפג ם.
כמובן ששמענו את עובדי החברה הכלכלית ,שטענו שהם
עשו מאמץ עליון להביא מתמודד אחד.
אורן כהן:

הם לא אמרו דבר כזה.

אהוד לוי יובל:

הם אמרו שגם זה היה קשה .אורן,

אורן כהן:

אתה יושב  ...במצח נחושה ,אנחנו יושבים באותה ישיבה,
ואתה מטעה ,לאורך כל הדרך .הם לא א מרו את זה.

אהוד לוי יובל:

אני שמעתי,

אורן כהן:

אתה לא שמעת את זה.

אורן כהן :

המכרז היה מכרז פומבי .היו יכולים לגשת  20אנשים.
אתה לא שמעת את זה.

אהוד לוי יובל:

אני שמעתי,

אורן כהן:

אתה לא שמעת.

אהוד לוי יובל:

אתה יכול ללכת,

עילאי הרסגור:

תן לו לדבר.

אהוד לוי יובל:

אבל מרכז הליכוד זה לא פה .אנחנו חיים בעולם ערכים
שונה.

עילאי הרסגור:

בליכוד הערבים נוהרים בהמוניהם לקלפיות,

עמירם מילר :

או ,באמת.

אהוד לוי יובל:

אבל פנה אלי עובד שהשקיע את מרצו ,ואמר' :יובל,
השקענו המון מאמץ להביא לפחות מתמודד אחד' .וצרי ך
לראות את זה בצורה חיובית .שלפחות מתמודד אחד הגיע
והמכרז קשה .אבל לפחות אחד הגיע.
עכשיו ,אתה צריך להבין ,אורן ,שהשאלה האם אנחנו
צריכים לשבח את עובדי העירייה על המאמצים שלהם
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לפתח ,ולפעמים אנחנו צריכים לעשות שיקול דעת .ולהגיד
שמופיע מתמודד אחד והוא בסך הכ ל נותן  5שקלים מעל
מחיר מינימום ,זה לא נותן טעם טוב .כשמחיר מינימום
הוא לא קרוב למחיר השמים .הוא עשרות אחוזים מעל
מחיר השמיים .אז אתה אומר ,תשמע ,שוק שהוא צפוף
ממילא ,מגיע מתמודד יחיד ,נותן  5שקלים מעל מחיר
מינימום ,תשמע ,חבר'ה ,זה יוצא טעם לא טוב.
מעבר לזה ,הוקמה ועדה וחברנו ד"ר אמיר גבע ,שהוא
להערכתי המבין היחיד בר סמכא פה בתחום של הפקות
קולנוע ,למרות שהוא ניסה לתת לי את הכתר שגם אני
מבין ,אבל אני אולי הבנתי טיפה בניהול כספים ,אבל ממש
לא מבין בהפקות ,אבל –
אמיר גבע:

תחביב ,אגב.

אהוד לוי יובל:

מה לעשות ? אני התפרנסתי ,אבל אני לא מבין.

אורן כהן:

אחד לא מבין בכדורגל ושואל שאילתה על כדורגל .אחד לא
מבין בזה והוא מדבר על זה.

אהוד לוי יובל:

ישב החבר גבע ,ד"ר גבע ,באותה ועדה ובחן .ושמענו עכשיו
מאלעד שאין הרבה מתמודדים בעולם הזה .אז אנחנו לא
נתמוך בהצעה הזאת .אני אישית ישבתי בוועדת מכרזים,
ואני אישית מצאתי טעם לפגם ,שנוצרים פה תנאים קשים
מאוד ,עשרות אחוזים מעל הערכת השמאי .מגיע מתמודד
יחיד ונותן  5שקלים מעל מחיר מינימום  .זה לא טעם טוב.
למרות הברכה שמביאים מקומות עבודה ,מביאים עסקים.
צריך נסיבות אחרות .אי אפשר ל ברך על כל דבר .יש פה
ברכה לבטלה.

יהודה בן חמו:

איזה מטלות אתם נותנים לנו ... .הנה ,היא הביאה עכשיו.
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אלעד קנדל:

קיבלנו יותר ממה ...

יהודה בן חמו:

עשתה למאות תושבים,

אהוד לוי יובל:

 5שקלים יותר .לא ,לא ,זה מה ששמעתי.

רויטל לן כהן:

תסתכל על ערך החינוך ,בזה שנוכל לקיים מגמה ללימודי
תקשורת ,שתוכל לקבל שירותים שם בחינם( .מדברים
ביחד)

אהוד לוי יובל:

מגיע מתמודד יחיד ומכריזים שיש  5שקלים מעל מחיר
המינימום ,ואת רגועה עם זה? אז אני רגוע.

רויטל לן כהן:

כמה אולפנים בסדר גודל כזה יש? אני שואלת .אני לא
מבינה .כמה יש?

אהוד לוי יובל:

יש מכשול אחד בטענה שלך .שאם יש מעט מתמודדים ,למה
לקבוע עשרות אחוזים על הערכת שמאי? למה לצמצם את
כמות הפונים? אם יש מעט פונים ,תגידו זו הערכת השמאי.
נסתפק ב ה ערכת השמאי .ואפילו נסתפק בפחות .אבל למה
לקבוע עשרות אחוזים מעל הערכת השמאי .ואז את אומרת
לי 'תג יד תודה שמישהו בא'.

רויטל לן כהן:

אם היינו לוקחים מישהו שנותן פחות ,היית אומר 'למה
אתם לא ממקסמים' .אנחנו לוקחים מישהו שיותר' ,למה
לקחתם יותר'... .

עילאי הרסגור:

אני רוצה לדבר עכשיו .חיכיתי בסבלנות לזכות הדיבור
שלי .אני רק רוצה להסב את תש ומת לבם של ...

צביקה צרפתי :

אתה מדפיס כל הזמן .זה לא בסדר .אתה מדפיס כל הזמן.

עילאי הרסגור:

תתלונן במשרד הפנים.

צביקה צרפתי :

לא ,אתה איש ירוק .אתה כל הזמן מדפיס .לא ,בשבילך.
ירוק ,והסביבה,

עילאי הרסגור:

א ני מציע שתשלח פעיל שלך ... ,כורת יערות,

מועצה מן המניין

78

15.6.2016

אהוד לו י יובל:

הוא ישלח פעילים שלו לצלם אותך.

עילאי הרסגור:

על היערות שאני כרתתי.

אהוד לוי יובל:

עילאי ,הוא לא ישלח פעילים לצלם אותך נוסע באופניים?

עילאי הרסגור:

מה לעשות שהמחשב שלי מקולקל ,אז אני צריך לשים גם
ניירות .אשתדל פעם הבאה להגיע בלי ניירות .חבל שאתה
מגיע עם ניירות .אבל זה כבר סיפור אחר.
תראו ,אני לא יודע אם כולם מודעים לתהליך של כל בחירת
הזוכה במכרז .קודם כל אנחנו ,סיעת מרץ ,אנחנו לא נגד
העברת אולפני הרצליה לכפר סבא .להיפך .אנחנו מברכים
על המהלך הזה .ואנחנו שמחים שהחברה הכלכלית עבדה על
הנושא הזה .וי ש שם אנשים טובים ומוכשרים .וטוב שהם
עושים עבודה כזאת למען כפר סבא.
אבל כשעושים עבודה וכשרוצים לעשות דברים תוך מנהל
תקין ,צריך לעשות אותם כמו שצריך ,לפי הספר .מה שקרה
הוא ,שבישיבת פתיחה ,למי שלא מכיר ,ישיבת פתיחה,
ישיבות טכניות מאוד ,שבהן נפתחים מכרזים .ב דרך כלל רק
עמירם או אני ועמירם נמצאים בישיבות הללו .בישיבת
פתיחה סטנדרטית לחלוטין ,מה?

דוד תורג'מן :

וגם המבקר נמצא שם.

עמירם מילר:

בין חברי המועצה ,אני לא מדבר על אנשי המקצוע.

עמירם מילר:

חברי ועדת המכרזים ,זה לא קשור.

עילאי הרסגור:

חברי ועדת המכרזים ,כולם מוזמנים כמובן .בדרך כלל
מיעוט של חברי המכרזים מגיע ,בגלל שמדובר בישיבות
מאוד טכניות ,שבהן פותחים את המכרז מול הקהל של
המבקשים ,של המגישים ,במידה והוא מגיע.
בישיבה כזאת ,באמצע היום ,כשעל סדר היום היתה אך ורק

79

מועצה מן המניין

15.6.2016

פתיחת המכרז ,מיד לאחר פתיחת המכרז הועלה סע יף חדש,
שלא היה על סדר היום .ואילו חברי הוועדה היו יודעים
שהוא על סדר היום ,אולי היה להם משהו להגיד בקשר
אליו .עלה סעיף של בחירת ועדת משנה .הפעם הראשונה
מאז שאני חבר מועצת עיר ועדת מכרזים בחרה ועדת משנה.
מבלי שהשמות נמסרו קודם ,מבלי שהדבר היה על סדר
היום ק ודם.
ועדת המשנה היתה מוכנה ,עמירם מילר קרא את שמות
חברי ועדת המשנה המוצעת מהכתב .הוא ידע מראש מי
יהיו חברים ,והוא הציע להצביע עליהם .ואני לא הסכמתי
לדבר הזה .אתה הצעת ואתה הכנת מראש את השמות .אתה
לא חשבת עליהם באותו רגע .היה ברור -
עמירם מילר:

אתה קורא מחשבות?

עילאי הרסגור:

אני לא קורא מחשבות ,אבל דיברת בשטף דיבור מאוד
ברור ,והיה ברור שהדברים האלה כבר היתה לגביהם
מחשבה .כך או כך ,אפילו אם עמירם באותו רגע היה לו זיק
של השראה ,והוא ראה לנגד עיניו את שמות חברי ועדת
המשנה האידיאליים ,הדבר לא היה על סדר היו ם של ועדת
המכרזים .הדבר הזה הוא לא תקין .חברי הוועדה חשבו
שמדובר רק בהליך מאוד טכני של פתיחת תיבת המכרזים,
שבה כמובן היה רק מציע יחיד .ולא ידעו בכלל על הנושא
הזה ,וזה דבר לא תקין .בגלל זה התנגדתי לזה.
זה מנהל לא תקין ,זו פגיעה במנהל התקין ,זה דבר שאסור
ש יקרה בעיריית כפר סבא .ולכן אני התנגדתי למה שהיה.
עכשיו ,אנחנו לא מתכוונים להכשיל את המהלך הזה של
העברת האולפנים לכפר סבא .מאוד צר לנו על כך שהדברים
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התנהלו כפי שהתנהלו .צריכים לעשות חשבון נפש ,צריכים
לדאוג שדברים כאלה לא יקרו בעתיד ,ואני מקווה שזה לא
יפגע ב הליך באמת ,בהליך המשפטי של בחירת הזוכה .שלא
יהיה כאן איזשהו פגם.
מאחר ואנחנו קובלים על ההליך שנעשה ,שהוא הליך מאוד
לא תקין ,ומצד שני אנחנו כן רוצים את העסקים האלה
בעיר ,אנחנו נמנע.
צביקה צרפתי :

טוב ,תודה.

עמירם מילר:

אני רק רוצה לקבוע שתהליך המכרז כולו  ,החל מהפתיחה
ועד לסיכום הישיבות ,נבדק על ידי היועצת המשפטית של
ועדת המכרזים ולא נמצא בו שום פגם.

אהוד לוי יובל:

אתה קובע ,אתה מדווח.

צביקה צרפתי :

אלעד ,לסיכום.

אלעד קנדל:

כן ,רק שלוש נקודות שהעלו פה .אני אעשה את זה ממש
בקצרה .אחד ,לגבי מה שעילאי אמר ,ל גבי ההליך שהוא
כאילו היה פתאומי או משהו .אז שאלת אותי ועניתי לך אז
בזמנו .כבר במסמכ י המכרז שפורסמו בצורה פומבית כב ר
נרשם מראש שהולכת להיות ועדת משנה .וזה היה חלק
מהשלבים .ואכן זה גם הוגדר בשלבים שבה ם זה הוגש .זה
נרשם שם ,מראש זה כבר במסמכים שפורסמו .שאלת א ותי
ועניתי לך.

עילאי הרסגור:

אני לא אתווכח איתך בפורומים פוליטיים ,אבל זה לא היה
על סדר היום ,ולכן -

אלעד קנדל:

טוב .לגבי הדבר השני שיובל נגע בו ,אז אני אומר .אנחנו
מראש לא שנתנו מחיר פחות .הרי אם בשמאות שלנו היה
 1.2ואנחנו עשינו מתוך החלטה מודעת וריאלית שאנחנו
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חושבים שהשוק יכול למשוך קדימה ,ברור שננסה למקסם
את המקסימום .ודרך אגב ,עובדה -
אהוד לוי יובל:

כמה היה המחיר מינימום?

אלעד קנדל:

 1.2היה השמאות .ואנחנו שמנו את זה למחיר שהוא גבוה
בהגדרה .אבל חשבנו שיש לנו סיכוי.

אהוד לוי יובל:

כמה?

אלעד קנדל:

 . 2.1ועובדה שגם הצלחנו.

אורן כהן :

כל הכבוד.

אהוד לוי יובל:

וכמה -

צביקה צרפתי :

תודה רבה .אני מבקש להעמיד להצבעה .יש פה איזה נוסח?

רביטל עמר שלום :הרי אם אולפני הרצליה היו הולכים לרעננה ,כולנו פה היינו
בוכים.
יהודה בן חמו:

למה הלכו לרעננה? ...

צביקה צרפת י :

יש נוסח שצריך לאשר?

אהוד לוי יובל:

אם את כל כך טובה ,אז למה את ( ?...מדברים ביחד)

צביקה צרפתי :

מי בעד? נוסח ההחלטה שאושרת הקריאה .אושרת ,תקריאי
עוד פעם.

אושרת גני גונן :מאשרים עסקת מכר מקרקעין ,גוש  , 7621חלקה . 498
צביקה צרפתי :

תודה .מי בע ד? אורן ,עמ ירם ,צביקה ,יהודה ,רב יטל ,אמיר,
דבי ,מתי פז ,אמיר קולמן ,שמעון פרץ ,רביטל ,יהודה יוגד.
מי נגד? ענת ,יובל ,אתי .נמנעים? פליאה ועילאי .תודה
רבה.

החלטה מס'  : 182מאשרים ברוב קולות את עסקת מכר מקרקעין גוש , 7621
חלקה . 498
עו"ד מטעם החכ"ל :

מה המשמעות של העיר ייה?
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עילאי הרסגור:

סעיף שאומר 'מועצת העירייה תאשר מכירת מקרקעין ,'...

עמירם מילר:

זה ברור לנו ,לא?

אהוד לוי יובל:

הקרקע לא בבעלותנו.

רויטל לן כהן:

רשום לפרוטוקול .זה רישום לפרוטוקול.

צביקה צרפתי :

פליאה ,הנוסח על פי פקודת העירייה ,סעיף  188לפקודות
העיר ייה ,אנחנו מאשרים את ההחלטה .תודה רבה.

אושרת גני גונן :אני רוצה להגיד לאלעד ולצוות של החברה הכלכלית ,לישי,
לירון ,לתומר ,לכל הצוות שעבדו מאוד מאוד קשה
בחודשים האחרונים .כל הכבוד ,זה פרויקט מדהים.
יהודה בן חמו:

.5

יישר כוח גם לענת.

עדכון ועדות עירייה.

צביקה צרפתי :

רוצים לאשר שינויים במספר ועדות.

עילאי הרסגור:

זה לא היה פירוט על סדר היום.

צביקה צרפתי :

יש פירוט עדכון ועדות( .מדברים ביחד)

אהוד לוי יובל:

ההצעה צריכה לבוא מפורטת .לא ,אתם לא תעשו מחטפים
כאלה .סליחה ,אתה לא תעשה מחטפים כאלה.

צביקה צרפתי :

ה צעת החלטה :מאשרים שינוי,

עילאי הרסגור:

אני מבקש חוות דעת של היועץ המשפטי.

צביקה צרפתי :

מאשרים שינוי,

אהוד לוי יובל:

סליחה ,אלון .אין הצעות כאלה שבאות ברגע האחרון .לא,
לא ,אני רוצה את זה מפורט.

עילאי הרסגור:

לא נתנו לנו את הפירוט של שינוי הוועדות.

עו"ד אלון בן זקן :לא צריך להיות פירוט.
אהוד לוי יובל:

צריך להיות פירוט.
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לא צריך פירוט ,אתה תוכל להגן על זה? תוכל  ...להחלטה
הזאת?

אלון בן זקן:

כן.

צביקה צרפתי :

הצעת החלטה שתירשם בפרוטוקול היא כך :מאשרים שינוי
בהרכב הוועדות כדלקמן :בוו עדת איכות הסביבה צביקה
צרפתי ימונה כיו"ר הוועדה ,במקום של עילאי הרסגור
הנדין .לוועדת נגישות ,בגלל המפתח הסיעתי ,מתי פז יפנה
את מקומו לזמן ביניים ליהודה בן חמו ,ראש העיר ,שייקח
על עצמו את התיק הזה בשלב הזה ,וימונה כיו"ר הוועדה.
אפשר לאשר?

עילאי הרסגור:

ההצ עה הזאת היא הצעה לא חוקית .לא היה פירוט,

אהוד לוי יובל:

הייתם עושים בצורה מסודרת ,לנו יש גם רצון לרענן את
המינויים .רצינו לרענן את המינויים.

צביקה צרפתי :

אתי עוד לא הושבעה .עכשיו אחרי שהיא הושבעה ,בישיבה
הבאה,

אהוד לוי יובל:

לא ,יכולת גם בישיבה הזאת .הי א הושבעה .אחרי דקה
יכולת למנות אותה .למה לא? סליחה ,אתם מעלים נושא.

יהודה בן חמו:

קחו אותה לאיזה ועדות שאתם רוצים,

אהוד לוי יובל:

אבל תעשו דברים כמו בני אדם ,מה? ...

עילאי הרסגור:

סליחה ,אני רוצה להגיד משהו ,סליחה.

צביקה צרפתי :

אפשר פה אחד? אי אפשר ,תה יה הצבעה ,אני מאוד מצטער.

עילאי הרסגור:

זה נושא על סדר היום ,צביקה.

צביקה צרפתי :

אנחנו בהצבעה.

עילאי הרסגור:

אתה לא תרמוס כאן את הדמוקרטיה בכפר סבא .אתה לא
תרמוס כאן ,יהודה בן חמו ראש העיר .אתה לא תרמוס כאן
את הדמוקרטיה בכפר סבא .גם נושא

שהפירוט של סדר

84

מועצה מן המניין

15.6.2016

היום ,שאתם סירבתם,
צביקה צרפתי :

אנחנו סירבתם,

עילאי הרסגור:

אתם סירבתם למסור לידי את הפירוט ,שביקשתי שלשום.

אהוד לוי יובל:

אתה ביקשת ,אבל היועמ"ש אומר שיכולת לדרוש ולא
דרשת.

עילאי הרסגור:

 ...ואתם התעלמתם.

אהוד לוי יובל:

סליחה ,אדוני היועמ"ש ,הוא דרש  .הוא דרש ולא קיבל.

עילאי הרסגור:

סליחה ,היועץ המשפטי,

אהוד לוי יובל:

על ההחלטה הזאת.

צביקה צרפתי :

חבר'ה ,אנחנו בהצבעה.

עילאי הרסגור:

זה נושא שעל סדר היום .ומותר לי לדבר .אתה שולל ממני
את זכות ההצבעה .לא ,צביקה צרפתי ,אתה מתנהג
בבריונות .יהודה בן חמו ,ראש העיר ,אתה מתנהג בצורה
בריונית ,זו בריונות  ...אני רוצה לדבר.

צביקה צרפתי :

מי בעד? עמירם ,צביקה ,יהודה ,אורן ,רביטל ,אמיר ,דבי,
מתי ,אמיר ,איתן ,רויטל ,יהודה יוגד .מי נגד?

עילאי הרסגור:

סליחה ,ראש העיר .במקום לחתום על מכתבים בזמן ישיבת
מועצת העיר ,בוא ותקשיב למה שחברי המועצה  ...לא,
אנחנו רוצים לדבר .אני רוצה לדבר ,סליחה.

צביקה צרפתי :

מי נגד?

עילאי הרסגור:

אני רוצה לדבר .אני רוצה לדבר.

צביקה צרפתי :

תודה רבה.

עילאי הרסגור:

אנחנו נגד ,ואני רוצה לדבר .סליחה ,לא!
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 : 183מאשרים ברוב קולות ש ינוי בהרכב הוועדות כדלקמן:

בוועדת איכות הסביבה צביקה צרפתי ימונה כיו"ר הוועדה ,במקום
עילאי הרסגור הנדין .לוועדת נגישות ,בגלל המפתח הסיעתי ,מתי
פז יפנה את מקומו לזמן ביניים ליהודה בן חמו ,ראש העיר,
שייקח על עצמו את התיק בשלב זה וימונה כיו"ר הוועדה.

.6

אי שור בקשת עבודה נוספת לעובדת עירייה.

צביקה צרפתי :

הסעיף הבא ,הסעיף הבא,

עילאי הרסגור:

לא  ...צביק ה צרפתי ,מה שאתה עושה ,יהודה בן חמו,
יהודה בן חמו ,צביקה צרפתי שמנהל עבורך את הישיבה,

צביקה צרפתי :

הסעיף הבא,

עילאי הרסגור:

בזמן שאתה חותם ,בזמן שאתה חותם על מכתבים במקום
להקשיב לחברי מועצת העיר ,צביקה צרפתי פועל בניגוד
לחוק .כפי שאתם עשיתם בעבר.

צביקה צרפתי :

הסעיף הבא לסדר היום,

עילאי הרסגור:

חבל שאתה חותם על מכתבים במקום להקשיב לחברי
מועצת העיר.

צביקה צרפתי :

הסעיף הבא על סדר היום ,חשוב מאוד,

עילאי הרס גור:

צביקה צרפתי פועל בניגוד לחוק .כפי שאתם עשיתם בעבר.
(מדברים ביחד) אתם פועלים עכשיו  ...אתם פועלים בניגוד
לחוק.

פליאה קטנר:

זה קורה אחרי שניסיתי  ...לנגישות ,ואז פתאום אנשים
התחילו ללכת לפסטיבלים למיניהם ,במקום להגיע לישיבה,
כשחבר כנסת היה אמור להגיע.
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פליאה קטנר ,לפני החבר כנסת  ...פתאום כולם  ...סליחה
אנחנו לא סיימנו.

צביקה צרפתי :

רוצים לאשר -

עילאי הרסגור:

אתה לא תרמוס את הדמוקרטיה ,יהודה בן חמו .יהודה בן
חמו ,אתה לא תדרוס את הדמוקרטיה בכפר סבא .אל
תזלזל בחברי מועצה .אתה לא תחתום על מ כתבים בזמן
שחברי מועצה רוצים לדבר .אתה לא תשלול מחברי מועצת
העיר

את

זכות

הדיבור!

אתה

לא

תעשה

כל

מיני

פוילשטיקים בוועדות ...
אישור עבודה נוספת לעובדת העירייה אפשר פה אחד?

צביקה צרפתי :

תודה.
החלטה מס'

 : 184מאשרים ברוב קולות בקשת עבודה נוספת לעובדת

עירייה.
עילאי הרסגור:

אתה לא תרמוס את הדמוקרטיה במועצת העיר .מה שקורה
כאן זה ביזיון .בושה וחרפה.

צביקה צרפתי :

תודה .הישיבה נעולה.

עילאי הרסגור:

הישיבה לא נעולה .ביקשתי ,אני ופליאה ביקשנו לדבר.

צביקה צרפתי :

הישיבה נעולה.

עילאי הרסגור:

אנחנו ביקשנו לדבר בסוף הישיבה .מה שאתה עושה עכשיו
בניגוד לחוק .אנחנו ביקשנו זכות דיבור... .

אהוד לוי יובל:

פליאה ואני גם רוצים לדבר.

עילאי הרסגור:

דרך אגב ,על הנושא הזה אנחנו כמובן נגיש תלונה למשרד
הפנים ,שיחקור ... .מה שקורה כאן,

אהוד לוי יובל:

צביקה ,תפתח  ...מבקש.

עילאי ה רסגור:

חבל שלא רוצים לדבר .חבל שראש העיר חותם על ניירות.
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צביקה צרפתי :

בבקשה ,אתם רוצים (מדברים ביחד)

עמירם מילר:

גם אני רוצה למסור הודעה אישית.

אהוד לוי יובל:

תברכי שכל חברי הקואליציה  ...את קולם.

עילאי הרסגור:

אני מתחיל בדקה .אני מתחיל בדקה שלי .השבו ע התבשרנו
על הודעה רשמית של עיריית הרצליה ,שמודיעה על הפעלת
שאט א לים בשבת לים .על חשבונם .בישיבה שעברה אני
זוכר שחברי מועצה כאן נדלקו ואמרו 'אין דבר כזה .אתה
הוזה .אתה חולם .לא יהיו שום שאט א לים בהרצליה .אין
כזה דבר ,לא יקום ולא יהיה' .ופתאום רואים שצדקתי.
ש יש בהרצליה יש ראש עיר שדואג לתושבים שלו .ועושה
תחבורה ציבורית בשבת ,כמו שצריך .כל הכבוד לראש
עיריית הרצליה.
חבל שראש עיריית כפר סבא לא מקשיב לתושבים שלו
וראש עיריית כפר סבא מונע הפעלת שאטלים בשבת ,למרות
שהדבר הזה אפשרי ,למרות שהדבר הזה ביכולתו .עכשיו
אין לכם שום תירוצים .הכל עכשיו נחשף .אין לכם שום
תירוצים .אתם מונעים הפעלת תחבורה ציבורית בשבת.

צביקה צרפתי :

תודה רבה.

פליאה קטנר:

אני רוצה באמת לומר ככה ,בהמשך למה שאמרת מקודם,
צביקה ,שעילאי מדבר ואולי בנושא שהוא כביכול לא מבין.
אני לא מסכימה איתך .אבל אם יש משהו שאני חושבת
שאתה לא יכול להתווכח עליו זה לצורך העניין ,הבנתי
בנושא נשים .לא רק בגלל שאני אישה ,אלא כמי שהקימה
שני ארגונים פמיניסטיים ,שאחד מהם מחזיק מחלקת
מחקר .והשני מחלקת תחקירים.
אני רוצה לדבר על נושא של שוויון תחבורתי .אנחנו לא
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מחזיקים פה תחבו רה ציבורית בשבת .לא אישרנו אותה.
אבל אני רוצה להקריא פה כמה עובדות שיכולות להיות
מאוד מעניינות .העובדות האלה הן ממכון אדווה ,מי
שמכיר .רוב המשתמשים בתחבורה הציבורית הן נשים.
נשים נוסעות יותר מגברים באוטובוסים .נשים נוסעות
יותר מגברים בקווים עירוניים ונשי ם נוסעות יותר מגברים
בקווים אזוריים.
נשים נוסעות באופן כללי יותר מגברים ,באופן יומיומי
בתחבורה הציבורית .ולמעשה כשליש מכל הנסיעות של
נשים מתבצעות באוטובוסים.
עכשיו ,ברגע שאנחנו כמובן לא מאפשרים תחבורה ציבורית
בשבת ,אנחנו פוגעים פה בנשים .ב  50% -מהאוכלוס י י ה.
למעשה  , 52 , 51פעם אחרונה ש ...ברוב האוכלוסי י ה אנחנו
פוגעים.
אני לא מדברת בכלל על אותן קבוצות אוכלוסיה מוחלשות,
שהן לא רק בקרב נשים.
ענת קלומל :

נכון .היא אומרת דברים מאוד חשובים.

יהודה בן חמו:

תישארי פה ,תשמעי -

פליאה קטנר:

אני גם רוצה לסבר את האו זן שלפי המכון ,נשים לעומת
גברים ,גברים כשהם כן משתמשים בתחבורה הציבורית הם
נוסעים

לעבודה .מה נשים עושות? מישהו יודע? נשים

משתמשות בתחבורה הציבורית לענייני בריאות וליווי של
קרובים לבריאות .זה אומר שאם אנחנו יש לנו פה את בי"ח
מאיר ,ונשים רוצות להגיע מכל קצו ות כפר סבא כיוון בי"ח
מאיר כדי לבקר קרוב משפחה ,שלרוב הן המטפלות
העיקריות בחולים במשפחה ,והן רוצות להגיע ,למשל,
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לבקר .הן נמצאות בבעיה .וזה מה שאנחנו עושים ,למעשה,
כשלא נותנים פה תחבורה ציבורית בשבת.
ענת קלומל :

כל הכבוד על הנתונים שהבאת ,מאוד מאוד חשוב .נק ווה
שבתוכנית המתאר כללו את הנתונים האלה.

אהוד לוי יובל:

חברים ,בסיכום הישיבה הראשונה ,נכנסה החברה אתי,
אבל לא היתה לנו ההזדמנות הנאותה להודות לחבר אלי
כהן ,שפרש מהמועצה ,אחרי שירות של שנתיים וחצי,
שאנחנו מכבדים את ההחלטות שלו ,מכבדים את העשייה
שלו ואת ההת מקדות שלו בתחומים שהוא בחר בהם .מגיע
לו,

עמירם מילר:

רגע ,יהודה ,גם אני רוצה.

ענת קלומל :

חשוב שזה יהיה בפרוטוקול ,ואנחנו מודים לו על העבודה...

עמירם מילר:

תודה רבה ,אני רוצה,

ענת קלומל :

ענת רוצה לומר ,אני רוצה לומר חצי משפט .קודם הוא,
ואחר כך גם אני.

ע מירם מילר:

אתי אני רוצה לומר שקודם כל אני מברך אותך לרגל
כניסתך.

אסתר הדנה:

תודה.

עמירם מילר:

אני מודה לאלי כהן על תקופת שירותי במועצת העיר .רוב
מעשיו של אלי כהן היו בתחום העזרה לפרט ,למשפחות
חלשות ,לאנשים חלשים .אני יודע על פעולה מאוד חשובה
שהוא עשה בוו עדת הנחות של העירייה ,ובאמת עזר להרבה
מאוד משפחות.
גם בתחום מפעל המים הוא פעל ,למרות שזה לא היה
תפקיד רשמי שלו .ועשה הרבה מאוד דברים .ואני בהחלט
חשבתי שאלי כהן היה בחירה נכונה מאוד למועצת העירייה
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ריכוז החלטות

החלטה מס'

 : 176מאשרים פה אחד את העברת הנושא של הצבת תמרור

באזור אסור ללימודי נהיגה לבדיקת ועדת התנועה והתחבורה.

החלטה מס'

 : 17 7מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה

לסדר בנושא שיפוץ אצטדיון לויטה כמרכז ספורט חברתי.

ה חלטה מס'

 : 17 8מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה

לסדר בנושא הנפת דגל הגאווה מול בניין העירייה.

החלטה מס'

 : 17 9מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה

לסדר בנושא הנחה לקייטנות העירוניות.
החלטה מס'  : 180מאשרים ברוב קולות לאשר את סעיף  2בפרו ט ו קול ועדת
כספים מיום  , 9.6.2016העברה מסעיף לסעיף ,תקציב רגיל.

החלטה מס'  : 181מאשרים ברוב קולות לאשר את סעיף  3בפרוטוקול ועדת
כספים מיום  , 9.6.2016העברה מסעיף לסעיף ,תקציב רגיל.

החלטה מס'  : 182מאשרים ברוב קולות את עסקת מכר מקרקעין גוש , 7621
חלקה . 498
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 : 183מאשרים ברוב קולות שינוי בהרכב הוועדות כדלקמן:

בוועדת איכות הסביבה צביקה צרפתי ימונה כיו"ר הוועדה ,במקום
עילאי הרסגור הנדין .לוועדת נגישות ,בגלל המפתח הסיעתי ,מתי
פז יפנה את מקומו לזמן ביניים ליהודה בן חמו ,ראש העיר,
שייקח על עצמו את התיק בשלב זה וימונה כיו"ר הוועדה.

החלטה מס'

 : 184מאשרים ברוב קולות בקשת עבודה נוספת לעובדת

עירייה.

