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לחודש ערב טוב. אני רוצה לפתוח את ישיבת מועצת העיר  :צביקה צרפתי

 . יפתח ראש העיר, בבקשה. 2016אוקטובר 

ערב טוב לכולם. ברשותכם, אנחנו נחרוג מהשגרה ונפתח  יהודה בן חמו:

, הסעיף הראשון יהיה לזכרו של שמעון את ישיבת המועצה

פרס, מי שהיה נשיא המדינה, מי שכיהן בתפקידים רבים 

את כל אשר שמעון פרס עשה למען  סוקצרה היריעה מלפרו

שתף אתכם אבל רק אציין במספר דברים ואינת ישראל. מד

הוא לא כל כך ארוך, אבל  בסרט שהוא לא כל כך קצר...

משהו שנוגע מאוד לכפר סבא ונוגע למר שמעון פרס שביקר 

 אותנו לא אחת. 

בהחלט מנהיג דגול, איש שלום וצדק, אוהב נפרדנו מאדם  

החולם אדם. הגדרנו אותו, רבים מאיתנו הגדירו אותו '

 ', שמעון פרס. הנצחי

דומיה,  רשותכם מבקש לפתוח את הישיבה בדקתהייתי ב 

 . פרס שמעוןל עולאחר מכן נקרין את הסרטון 

 *** ז"ל של מר שמעון פרס לזכרודומיה  *** דקת

סבא, הרבה עוד לפני  נגיעות רבות היו למר פרס עם כפר יהודה בן חמו:

שנפלה בחלקי  ,יותכהונתי. אתייחס לכמה נקודות משמעות

הזכות לפגוש את מר פרס עוד בטרם היותו נשיא, עוד 

', 92תקופת היותו מועמד לראשות מפלגת העבודה, בשנת ב

נפגשנו  2005-ולאחר מכן גם כראש עיר, במספר מפגשים. ב

שהענקנו לו את אות אזרחות כתושבים לא מעטים, עם פה 

ר של הכבוד של העיר כפר סבא, שזה האות הגבוה ביות

 העיר.

, אחרי כמה שנות פעילות כעיר ירוקה ומקיימת, 2009בשנת  

לאחר שנבחנו ונמדדנו היטב על ידי בית הנשיא, זכינו לקבל 
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הכרזה רשמית של כפר סבא כעיר ירוקה והעיר המובילה 

קיבלנו הוקרה מיוחדת  2010-בתחום הירוק והקיימות. ב

רס, מידי השר להגנת הסביבה ומידי הנשיא שמעון פ

 2015למצוינות חברתית. ורק לפני כשנה וחצי, בפברואר 

קיימנו ערב מאוד מיוחד. כדאי מאוד שתשבו, כי מקרינים 

 את הסרטון, ערב מאוד מיוחד, יחד עם שמעון פרס. 

לקח לי זמן לתאם את המפגש הזה, וכשהוא בא לנחם פה  

את ד"ר יהודה לנקרי, כשהבן שלו, זיכרונו לברכה, נפטר, 

י בו באותו ערב ואמרתי לו 'תקל עלי בבית הנשיא, פגשת

בכדי שנוכל לקיים ערב הצדעה לפרישתך'. כשהוא פרש, מי 

שזוכר, זאת היתה תקופת צוק איתן, וזאת לא היתה עת 

לאירועים. ובכל זאת הוא אמר 'תעשו ערב הצדעה לעיר כפר 

 סבא, אני אבוא. אל תעשו לי הצדעות'.

. גם לאומני כפר סבא, גם אז עשינו ערב הצדעה הדדי 

למערכת הכפר סבאית, וגם למר שמעון פרס. בואו, אני 

 תכבו את האור, בבקשה. מבקש, מי שנמצא, 

של שמעון פרס ז"ל, הנשיא התשיעי  סרט לזכרו *** הקרנת סרטון וידיאו *** 

 של מדינת ישראל.

נת טוב, ללא ספק, זה היה אחד האנשים שתרמו רבות למדי יהודה בן חמו:

ישראל, אבל כפי שראיתם, תרמו רבות לכפר סבא, וגם 

אומר בצניעות, תרמו לי באופן אישי, ולכן אני חש אובדן 

של אדם די קרוב. היום נסעתי לבית המשפחה לנחם אותם 

וראינו לא מעט מתושבי העיר שמגיעים ומביעים את 

ההזדהות, בהחלט זו אבידה גדולה לכולנו. וכל שנותר לנו 

ת את אותם יתרונות עצומים, את אותו סרטון באמת לקח

שאני רואה אותו מין צוואה מוסרית, להמשיך ולהסתכל 
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קדימה ולפתח ולהתפתח כל הזמן, ובכך נוכל להמשיך 

 להתקיים. 

אני מוסר בשם מועצת העיר, בשם תושבי העיר כפר סבא  

את תנחומנו הכנים למשפחה. ללא ספק, לאחר תום ימי 

את הדרך גם להזמין אותם לכאן וגם  האבל, אנחנו נמצא

שחלקנו עם כבוד לחלוק איתם את החוויות המשותפות, כפי 

 ו צרורה בצרור  החיים. הנשיא. תהיה נשמת

 אמן.  :צביקה צרפתי

 

 פרידה ממפקד תחנת משטרת כפר סבא, סנ"צ פרץ רצון.

 

במעבר חד מאוד, ובטרם נתחיל בישיבת המועצה, נמצאים  יהודה בן חמו:

תנו כחולי המדים, ולא במקרה. לא שיש סקנדלים, כמו אי

שאמר הנשיא, אבל בהחלט אנחנו מבקשים להודות לפרץ 

רצון, שהוא היה מפקד התחנה בשלוש שנים האחרונות, 

מפקד תחנת כפר סבא. אני חושב שאחד המפקדים היותר 

 מעורים ומעורבים בקהילה. 

ניסיון די נצבר כמפקד תחהוא   נה, מראש הגיע אלינו עם 

ואני זוכר את המפגש הראשון עם  בים אחרים,העין ומיישו

צמדות לתוכנית יית הדרך והפרץ, בהחלט אני זוכר את התוו

עבודה ורעיונות מלא כרימון. ואתה מסיים היום שליחות 

 של שלוש שנים. 

אני מגדיר את זה שליחות, כי ראיתי אותך פה הרבה מאוד  

בימים שגרתיים. בימי חג  פעמים, לא בשעות שגרתיות, לא

ובימי שבת, בימי קור ובימי חום, בשעות שסיירנו ביחד 

 בהרבה מאוד מוקדים כאן בעיר. 
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אבל מצד שני אני  , מצד אחד עצוב שאתה עוזב,בהחלט ,אני

שמח על כך שאתה פותח אולי הזדמנויות נוספות, או 

במשטרה או מחוצה לה. בכל מקרה, אנחנו רוצים להוקיר 

להעריך אותך בתשורה, לומר לך תודה על שלוש אותך ו

הטובות, ולאחל לך ברמה האישית וברמה  ,שנים הללוה

הציבורית הצלחה רבה, בריאות טובה לך ולרעייתך. הצעיר 

כבר. שתי  השלוש הזה הוא כבר סבא לשני נכדים. שניים?

. אני רוצה חלט נאחל לך שירבו הנכדות והנכדיםנכדות. ובה

אם תרצה לומר כמה ות לך תשורה. להזמין אותך לת

 מילים.

ביטחון תרומתך ל"לניצב פרץ רצון, בהערכה ובהוקרה על  

בתקופת כהונתך כמפקד משטרת תחנת כפר העיר. תושבי 

נחישות, הנגישות, המקצועיות והמסירות שלך הן הסבא, 

מופת ללקיחת אחריות אישית וחברתית לרווחת תושבי 

: 'ציטוט משמואל ב', כ"טהעיר.  ו' ותיתן לי מגן , פסוק 

 . "יישר כוח .ישעך וענותך תרבני'

מעבר מאוד הקודם כל אני רוצה לומר כמה מילים גם.  פרץ רצון:

 ...קשה. מפרס, נשיא המדינה

 מפרס לפרץ.  יהודה בן חמו:

.  פרץ רצון: ואם הרבה היו אומרים לי: 'מה? פרס?' אני אומר: 'פרץ'

פרס בנושא סקנדל. אז  על מה שאמר ונדברחבר את זה, נ

כשאני באתי, אני חושב שזה היה בחצי שנה הראשונה 

שהייתי פה, והגעתי מאזור לא פשוט, ראש העין, כפרים 

ערביים, היה פה אירוע שמצאו רימון הלם בסך הכל. רימון 

הלם באיזה פח באיזה בניין. ופתאום התקשורת, מתקשרים 

הומה, כאילו. כולם, ואני אומר: 'אני לא מבין על מה המ
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 .  בסך הכל רימון הלם'

אז זה אולי ממחיש באמת את מה שאמר פרס. אז קודם כל,  

כפר סבא ככפר סבא, זאת עיר שבאמת אני חושב שאפשר 

לומר שכמעט הכל טוב בה. אבל אם אני אגיד כמה מילים 

על מה שעברתי פה. אז קודם כל להיות מפקד תחנה, למי 

טרה, זה אחד התפקידים שלא מבין בארגון כזה כמו מש

היותר מאתגרים, היותר משפיעים, המחוברים יותר לשטח 

ולקשר עם האזרח. הקשר הישיר עם האזרח, כי יש המון 

יחידות במשטרה, כולם זה מלמעלה. אנחנו ממש קשורים 

 לעניין הזה.  

 אבל אם ניקח את כפר סבא, נבין את הקשר של המשולש 

הקהילה והמשטרה.  ות,החשוב שיש פה. אחד מהם זה הרש

אני אגיד כמה מילים קודם כל על הקהילה פה. יש פה 

קהילה שאכפת לה מאוד. אכפת לה גם בעניין הזה שהיא 

דורשת, מבקשת שירותי משטרה, רוצה איכות חיים, ומצד 

שני גם מאוד תורמת, מאוד מחוברת. יש לנו מתנדבים, 

חום מאות מתנדבים בכל תחום כמעט. בתחום התנועה, בת

תחום הביטחון. יש לנו מתנדבים גם בהסיור הקלאסי, 

 בתחום הנוער. כך שזאת עיר באמת שאכפת לה.

מצד שני יש לנו את הרשות. נתקלתי ברשות, והייתי פה  

בהמון מפגשים, בהמון ישיבות, עיר ללא אלימות, יש פה 

באמת אנשים שאכפת להם מהעיר הזאת. הם נותנים את 

רואה את הרצון שלהם לתת שירות  הנשמה, עובדים, ואתה

ובסופו של דבר יש לנו גם את המשטרה, שהיא  .לאזרחים

 בעצם החיבור של המשולש החשוב הזה. 

והשיא, זה בהקמת השיטור העירוני, שנמצא פה אריאל,  
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השיטור העירוני. אני חושב ששם ראינו יחידת מפקדה של 

הזה.  בעצם את השינוי המשמעותי שסגר לנו את כל המעגל

כבר שנה, מאז שהוקם בעצם השיטור העירוני יש פה 

ירידות משמעותיות. אגב, אומר לי היום אריאל כשבאנו 

לפה, שמפקד התחנה בהערכת המצב אמר: 'חבר'ה, כפר 

סבא, תורידו קצת, תהיו בחוץ, כי יש פה מספיק  כוח, יש 

פה ירידות בפשיעה', יש פה ירידות משמעותיות גם 

, ומרגישים מאוד את המשטרה במקום בעבירות הרכוש

 הזה. 

א' שהזמנתם , אני באמת רוצה להודות לכם, אז לסיכום 

המנכ"לית וראש העיר. על שיתוף  אותי, שזה מאוד מכובד,

למפקד באמת הצלחה הפעולה שהיה לנו. אני רוצה לאחל 

התחנה הנכנס ברינה, יורם ברינה, שהוא גם עתיר ניסיון. 

עין, היה קצין אג"ם של המרחב. אין היה מפקד תחנת מודי

לי ספק שהוא ימשיך את מה שעשינו פה. ואיך אמר פרס? 

 כפר סבא רק קדימה. הרבה  הצלחה שיהיה לכולם. תודה. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 אכן נאחל בהצלחה ליורם, ולכל הצוות.  יהודה בן חמו:

  חוב. ם, שנזהה אותך בריורם, תגיד שתי מילי אהוד לוי יובל:

 טוב, חברים, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 יורם, בהצלחה.  תודה. יהודה בן חמו:

  שאילתות. .1

 

הנדין וגב' פליאה קטנר -שאילתה של חברי המועצה עילאי הרסגור א. 

 שיתוף הציבור בפרויקט "מהיר בעיר". –בנושא 
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. אנחנו מתחילים בסדר היום. אנחנו מתחילים בשאילתות :צביקה צרפתי

 .  שאילתה ראשונה, שיתוף הציבור בפרויקט 'מהיר בעיר'

 :רקע 

במסגרת אישור פרויקט "מהיר בעיר" הובטח לחברי 

המועצה שיתקיים הליך של שיתוף ציבור לפני התכנון 

הסופי של הסדרי התחבורה החדשים ברחובות ויצמן 

וטשרניחובסקי. מפגש שיתוף ציבור שהיה אמור להיערך 

מבלי שכל התושבים שהתכוונו להגיע  בבית רייזל בוטל

 קיבלו על כך הודעה, ובינתיים אין באופק מפגשים נוספים.

 על כן, נבקש לענות על השאלות הבאות:

. מתי אמורים להיערך מפגשי שיתוף הציבור בנושא 1

 תוכנית התחבורה החדשה?

 . האם מונה בעל/ת מקצוע לנושא זה. אם כן, מה שמו/ה?2

פגשים ידובר על נושא שבילי האופניים . האם במסגרת המ3

בשאר חלקי העיר, ובמסגרת זו על השבילים לבתי הספר 

 ולתחנות הרכבת?

במהלך חודש נובמבר יתקיימו ארבעה מפגשי שיתוף . 1 :צביקה צרפתי

 ציבור בנושא תכנית "מהיר לעיר". 

עיריית כפר סבא היא בין הערים היחידות בארץ שמינו . 2

ור. במסגרת תפקידה אחראית גם על מנהלת שיתוף ציב

הפרויקט הנ"ל. בנוסף משרד התחבורה הקצה ומימן חברות 

לשיתוף ציבור, קשרי קהילה ופרסום, אשר מלוות את 

 קשרי קהילה.  CRו  BBDOחברת גיתם -הפרויקט 

עיריית כפר סבא, אשר חרטה על דגלה את הקיימות . 3

פיתוח כערך מוביל בחזון העיר, רואה חשיבות רבה ב

קיימא בעיר, ובין השאר את תנועת האופניים, -תחבורה בת
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ניצול הקשר הרציף עם התחבורה הציבורית. במסגרת  תוך 

התכנית מתוכננים שבילי אופניים המותאמים למתווה 

תכנית האב של העיר לאורך הצירים ויצמן, דרך השרון 

 וטשרניחובסקי.

 במקביל, העירייה הגישה בקשה לקידום פרויקטים

תחבורתיים בהשתתפות משרד התחבורה של שבילי אופניים 

משלימים לרשת העירונית ולחיבור לתחנות הרכבת 

ולקריות החינוך כגון סוקולוב, כצנלסון, ירושלים, תל חי 

 ונורדאו.

שאלת המשך. קודם כל, אני מברך כמובן על חזון שיתוף  עילאי הרסגור:

את זה קורה. הציבור ומייחל להגשמתו. אני מחכה לראות 

דבר שני, לוחות זמנים. אנחנו כבר מחכים שנים לשבילי 

אופניים. אפילו שביל אחד ברחוב כצנלסון, שעדיין לא 

 נסלל. מה עם לוחות הזמנים? 

יש שבילי אופניים. נסללו. השכונה הירוקה מלאה שבילי  :צביקה צרפתי

אופניים. ברחוב משה סנה, ברחוב דב הוז נסללו. הוגשו 

למשרד התחבורה למספר רב של שבילים. תלוי  בקשות

 באישור משרד התחבורה. אנחנו ממתינים. 

  -מה הצפי? כי אנחנו  עילאי הרסגור:

 הצפי תלוי במשרד התחבורה. תודה.  :צביקה צרפתי

הנדין וגב' פליאה קטנר -שאילתה של חברי המועצה עילאי הרסגור ב. 

 פעילות עירונית בשבת.  –בנושא 

 

 פעילות עירונית בשבת.  :רפתיצביקה צ

 :רקע 

לאחרונה, עם פתיחת קניון "אושילנד" בשבת, עלה שוב 
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נושא הבילוי בשבת אל סדר היום הציבורי. מעבר לשאלה 

האם לפתוח או לא לפתוח חנויות בשבת, ברור כי תושבים 

רבים בעיר מחפשים אתרי בילוי ותרבות ביום החופשי 

 שלהם.

 שאלות הבאות:על כן, נבקש לענות על ה

. האם ישנה כוונה לפתוח את היכל התרבות בשבת, 1

 באמצעות העירייה או מפעיל פרטי?

. האם נעשתה בדיקה לגבי הרווחים הצפויים כתוצאה 2

מפתיחת היכל התרבות בשבת? אם כן, מהו סכום ההכנסות 

 שנמנע מאיתנו כתוצאה מסגירתו?

 . מדוע המרכזים הקהילתיים סגורים בשבת?3

לאור סגירת בית הקפה בפארק בשבת, האם ישנה כוונה . 4

להציב עגלות ממכר מזון לרווחת באי הפארק במהלך סופי 

 השבוע?

. מהן הפעילויות העירוניות שנערכו במהלך החודש 5

 האחרון בערבי שישי ובשבתות לפני צאת השבת?

. מבנה היכל התרבות כולל את בית יד לבנים 1אני ממשיך.  :צביקה צרפתי

 ואינו פתוח בשבת. 

 לא. התשובה היא . 2

.-. המרכזים הקהילתיים פועלים בימים א'3  ה'

. אין קשר בין סגירת בית הקפה בשבת לבין הפעלת עגלה 4

 בפארק. נבחנת אפשרות להצבת עגלה. 

הפעילויות העירוניות מפורסמות באמצעי הפרסום  .5

 השונים, ביניהם אתר העירייה. 

 , לא נתתם לי תשובה. 5התשובה לסעיף לגבי  עילאי הרסגור:

.זו הת :צביקה צרפתי  שובה. זה שאתה לא מרוצה מהתשובה..
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..לא עילאי הרסגור: השאלה היתה  , אבל התשובה היתה מהן הפעילויות.

 מהן הפעילויות? והתשובה היתה 'תחפש'.  

 אז ענינו תשובה. זו התשובה.  :צביקה צרפתי

. עילאי הרסגור: .    טוב, אם.

 , 36שאילתה לפי סעיף  :ביקה צרפתיצ

  אז...רגע, אם זאת התשובה,  עילאי הרסגור:

 הזנה בגנים ובצהרונים. , מכרז ל36שאילתה לפי סעיף  :צביקה צרפתי

 צביקה, שאלת המשך.  עילאי הרסגור:

 שאלת המשך. כבר  שאלת :צביקה צרפתי

 היתה שזו לאלא, זאת לא היתה שאלת המשך. אמרתי  עילאי הרסגור:

 התשובה. אני רוצה לשאול שאלת המשך. 

 שאלת המשך. כבר  שאלת :צביקה צרפתי

 לא, צביקה. בוא, בוא, במקום להתווכח,  עילאי הרסגור:

 אני לא מתווכח, אני אומר.  :צביקה צרפתי

בוא תן לי לשאול שאלת המשך. אני לא אפנה למשרד  עילאי הרסגור:

זה בצורה מכובדת. או הפנים, ואנחנו כן ננהל את הדיון ה

 שננהל בצורה לא מכובדת, אני אפנה למשרד הפנים, 

מה מכובד או לא למה אתה חושב שתמיד אתה קובע  :צביקה צרפתי

 מכובד? 

 בוא, בוא, תן לי לשאול.  עילאי הרסגור:

  -בוא תכבד אותי. אני  :צביקה צרפתי

זה שאתה צביקה, אתה מנהל את הישיבה. אני מכבד את  עילאי הרסגור:

מנהל את הישיבה. תן לי לשאול שאלת המשך, נתקדם. 

שאלת ההמשך שלי היא כזאת. איך זה יכול להיות שבית 

הקפה בפארק רעננה פועל בשבת והוא רווחי ומשגשג ואין 

שום בעיה. ולעומת זאת בכפר סבא בית הקפה זקוק 
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להשלמת הכנסה באירועים חיצוניים, שגורמת לו להיסגר 

 בשבת. 

 קיבלת תשובה במסגרת התשובות.  :ה צרפתיצביק

 עילאי, עם עובדות אי אפשר להתווכח.  :עו"ד איתן צנעני

 מכרז ההזנה בגנים ובצהרונים.  :צביקה צרפתי

מותר לבעל החלטה עסקית גרידא. החלטה עסקית גרידא.  יהודה בן חמו:

 עסק להחליט. 

 )מדברים ביחד( 

 זה מספיק. כנראה שלא מנהלים את  עילאי הרסגור:

בחברה הכלכלית יש לך הרי דח"צ. תשאל אותו, הוא יסתכל  אברהם שיינפיין:

 לך. זה בסך הכל עניין עסקי, זה הכל.  ויוכיחבדוחות 

 גם ברעננה זה עניין עסקי.  עילאי הרסגור:

 )מדברים ביחד( 

 אמיר, אמיר. שאילתה לנושא מכרז ההזנה. :צביקה צרפתי

  

הנדין וגב' פליאה קטנר -ועצה עילאי הרסגורשאילתה של חברי המ ג. 

 מכרז ההזנה בגנים ובצהרונים.  –בנושא 

 :רקע 

לאור כתבה שפורסמה בתקשורת בנושא מכרז ההזנה, בה  

הועלו האשמות חמורות כלפי ניהול המכרז במסגרת החברה 

 הכלכלית, נבקש לענות על השאלות הבאות:

 . כמה חברות קנו את מסמכי המכרז?1

ו חברות הגישו הצעות למכרז ומה היו הצעותיהן . אל2

 הכספיות?

מטעם החברה הכלכלית עבד בעבר  פרויקט. האם מנהל ה3

 , שזכתה בסופו של דבר במכרז?ISSבחברת 
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 ISS. כמה זמן עבר מאז אותו עובד הפסיק לעבוד בחברת 4

 ועד כניסתו לתפקידו בחברה הכלכלית?

מם של ילדים, האם . לאור טענות לגבי התאמת המזון לטע5

נערכו מבחני טעימות על ידי ילדים? האם נערכה בדיקה 

במסגרתה ניתנו למזון לאחר תחילת הפעלת הפרויקט 

 ציונים על ידי ילדים בבתי הספר ובגנים?

. האם בעוד זמן מה תובא לאישור החברה הכלכלית או 6

מועצת העיר החלטה להגדיל את העלות למנה על מנת לשפר 

 המזון?את איכות 

. במידה ותתקבל החלטה להגדיל את מחיר המנה, האם 7

יערך מכרז חדש או שהזכיין הנוכחי יקבל את התשלום 

 המוגדל?

. האם המקררים והתנורים שהוצבו במוסדות החינוך 8

 קיבלו אישורי בטיחות למיקומיהם הנוכחיים?

ת מיזם ההסעדה העירונית הבריאה הוקם לטובת ילדי מערכ :צביקה צרפתי

החינוך העירונית. המיזם פועל בשיטות בישול והגשה 

מהמתקדמות ביותר, תוך שימוש בחומרי גלם טריים 

ואיכותיים. ייחודו ואיכותו של המיזם עוררו התעניינות 

ברשויות מקומיות רבות בארץ, המבקשות ללכת בדרך 

 שמתווה כפר סבא. 

זכתה במכרז שערכה  ISSספקית המזון במיזם, חברת 

הכלכלית בציון המשוקלל הגבוה ביותר. זאת, לאחר  החברה

שהוגשו במכרז שתי הצעות ומסמכי המכרז נרכשו על ידי 

חמש חברות שונות. בהתאם לתנאי המכרז, ההסכם עם 

 ספקית המזון, לרבות המחיר, יחולו לחמש שנים. 
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 ISSמנהל הפרויקט מטעם החברה הכלכלית עבד בחברת 

, במטרה 2015לית בשנת והחל את עבודתו בחברה הכלכ

להקים את המטבח שישרת את המיזם. לאחר מכן התקבלה 

החלטה לרכוש את המזון מספק חיצוני ולא להקים מטבח. 

המיזם מופעל בסטנדרטים הגבוהים ביותר ולאחר שנתקבלו 

 כל אישורי הבטיחות הנדרשים. 

מתוך הקפדה יתרה על איכות המזון, נערכו תשעה אירועי 

כים משובים יומיים בהם הצוות החינוכי מביע טעימות ונער

 דעתו על הטעם והנראות של המזון. 

טוב, שאלת המשך. מעבר לעובדה שלא ענית לי לפחות על  עילאי הרסגור:

, 6אלו חברות הגישו הצעות? סעיף  -שלושה סעיפים, כמו 

, אני לא אחזור עליהם אבל לא קיבלתי תשובה 7סעיף 

ני אפנה למשרד הפנים במטרה מלאה לשאלתי. וכמובן שא

 לקבל את התשובה המלאה.

שאלת המשך. ההורים שהיו בכינוס שערכתם קיבלו מידע  

. בעוד שבמכרז דובר על עלות 12.69לפיו עלות המנה היא 

. עלות המנה כפי 11.47פלוס מע"מ, כלומר  9.80מנה של 

גבוהה מאשר עלות  ISSשמשולמת לפי דבריכם לחברת 

 המנה במכרז. 

עכשיו, אני מזכיר שחברות התחרו ביניהן על עלות מנה  

נמוכה, שזה היה המרכיב העיקרי במכרז. כלומר יש כאן 

חוסר הוגנות. כלומר חברות ירדו במכרז בגלל  יאיזושה

הכוונה להוזיל את המנה כמה שיותר. ואחרי שנבחר זוכה, 

לכאורה, לפי המידע שאתם מסרתם להורים, בעצם  ,פתאום

 ר כסף מההצעה שהוא הגיש במכרז. מקבל יות

 היית בכנס?  :צביקה צרפתי
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  הוידיאו, לא הייתי בכנס, אבל ראיתי את  עילאי הרסגור:

 על סמך שסיפרו לך.על סמך שמיעה,   :צביקה צרפתי

 ראיתי וידיאו.  עילאי הרסגור:

אוקיי. יש גם הצעה לסדר. את רוצה להתייחס עכשיו? יש  :צביקה צרפתי

 . הצעה לסדר

 יש הצעה, אבל שאלת המשך,  עילאי הרסגור:

 יש גם הצעה לסדר. יתייחסו לזה בהצעה לסדר.  :צביקה צרפתי

 טוב.  עילאי הרסגור:

  -הצעה לסדר, התאמת חדר ישיבות  :צביקה צרפתי

תגיד להורים מתי הם מדברים, הם יחכו בנועם. יש לא,  אהוד לוי יובל:

נגיד להם: 'במהלך  אנשים שחיכו פה חצי שעה יפה, בוא

  -הדיון תקבלו זכות דיבור' ואז יהיה הרבה יותר 

 אתה מתנה תנאים? אנחנו בשאילתות עכשיו.  :צביקה צרפתי

 לא בתנאים.  אהוד לוי יובל:

 אנחנו בשאילתות.  :צביקה צרפתי

. אנשים מדברים, מחכים לך בנועם. תגיד להם:  אהוד לוי יובל: אני אומר..

, יהיה יותר נעים. 'תקבלו זכות דיבו  ר במהלך הדיון'

 אבל אנחנו עכשיו בשאילתות.  :צביקה צרפתי

אנחנו לא נמצאים פה כל יום, שאנחנו יודעים מה זה אומר.  :אישה מהקהל

 אם אפשר להסביר בצורה יפה. 

אנחנו בשאילתות עכשיו. יש הצעה לסדר. כשתהיה הצעה  :צביקה צרפתי

יה דיון. נחליט. אבל כרגע לסדר, או שיהיה דיון, או שלא יה

 אנחנו בשאילתות. 

אתם האנשים שמחנכים ומאכילים את הילדים שלנו? זאת  :אישה מהקהל

 השאלה שלי. מה קורה פה? 

 



   5.10.2016 17 מועצה מן המניין   

הנדין וגב' פליאה קטנר -שאילתה של חברי המועצה עילאי הרסגור ד. 

 . 2016התאמת חדר ישיבות מועצת העיר לשנת  –בנושא 

 

ה הבאה היא התאמת חדר ישיבות מועצת העיר השאילת :צביקה צרפתי

 . 2016לשנת 

 :רקע 

מאז תחילת הקדנציה חווינו ישיבות בהן חדר מועצת העיר 

היה צר מלהכיל את הקהל הרב הרוצה להתרשם מנבחרי 

הציבור שלו. כמו כן, פעמים רבות אנשי המקצוע שהובאו 

על מנת לדבר בישיבת המועצה נאלצו לדבר בעמידה ובאופן 

אינו מכבד אותם ואת המעמד. לכך נוספת העובדה ש

 21-שבקדנציה הבאה צפוי לגדול מספר חברי מועצת העיר ל

חברים, מה שיצור צפיפות גדולה עוד יותר סביב שולחן 

 המועצה.

בישיבות בהן ראש העירייה רוצה להציג נושאים החשובים 

לו, כמו ישיבת התקציב, דווקא נמצא מקום חלופי אליו 

הל רב. לכן, מתוך רצון לפתור באופן קבוע את נכנס ק

 בעיית המקום, נבקש לענות על השאלות הבאות:

 . מהן הסיבות לקיום ישיבות המועצה בחדר הנוכחי?1

 . מהי העלות העודפת של קיום ישיבה במיקום חלופי?2

. מהי העלות החד פעמית של הכשרת אולם קבוע אחר 3

 לקיום ישיבות מועצת העיר?

ישנם קריטריונים להעברת ישיבה זו או אחרית של . האם 4

מועצת העיר ל"בית אברהם" או למיקום שאינו חדר 

 הישיבות הקבוע? אם כן, מהם הקריטריונים?

)ולא מסך מחשב קטן( באופן קבוע 5 . מדוע לא מוצב מסך 
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מחוץ לחדר מועצת העיר כפי שהוחלט לעשות במסגרת 

תושבים שאינם הקוד האתי של ישיבות המועצה, עבור ה

 מצליחים להיכנס לחדר?

. מאז ומתמיד היווה החאן חלק מרכזי ובלתי נפרד מחיי 1 :צביקה צרפתי

, היה המבנה 1906העיר כפר סבא. החאן, אשר הוקם בשנת 

הציבורי הראשון של המושבה כפר סבא, ושימש למגורי 

ראשוני המתיישבים ולנבחרי הציבור, ביניהם דוד בן 

ן בבית החאן בתקופה בה חי בכפר סבא. גוריון, אשר שכ

החאן מסמל עבור תושבי העיר מנהיגות רב דורית, ערכית 

ומכוננת. על מנת להתאים את חדר הישיבות בחאן לצרכי 

 , ואובזר במכשור חדיש. 2007העיר, הוא שופץ בשנת 

לתוספת לפקודת העיריות נקבע כי ישיבות  20בסעיף 

, אלא אם המועצה המועצה יתקיימו במשרדי העירייה

י חדר  החליטה אחרת לפי הצעת ראש העירייה. לא בכִד

הישיבות ממוקם בליבו של מבנה העירייה, היות וישנה 

אוגרפית וסימבולית לכך שהחלטות המועצה יחשיבות ג

 מתקבלות באותו מקום בו מתנהלת העיר. 

. השיקול לקיום ישיבות מועצת העיר בחאן אינו כלכלי 2

 יית העיר ולערכיה אין מחיר. היות ולהיסטור

ניצול רב תכליתי של חדר 3 . מדיניות העירייה הינה 

הישיבות, בו מתכנסות ועדות, מתקיימות ישיבות 

ומתארחים מבקרי העיר ועל כן העירייה לא מכשירה 

 חדרים לשימושה הבלעדי של המועצה.

. התוספת, בנוסחה הנוכחי )לאחר תיקון תשס"ח(, 4

ייה את הפררוגטיבה להחליט על קיום מעניקה לראש העיר

ישיבה פלונית במקום אחר, מטעמי חגיגיות. ישיבת אישור 
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וכן  התקציב הינה ישיבה חגיגית אליה מוזמן הציבור הרחב 

אישי ציבור ועל כן היא מתקיימת באופן מסורתי באולם 

 אחר.  

. מסך טלוויזיה גדול מוצב באופן קבוע מחוץ לחדר 5

, 2010ות מועצת העיר. בנוסף, מאז שנת הישיבות בזמן ישיב

העירייה מצלמת את ישיבות מועצת העיר ומשדרת אותן 

 בזמן אמת באתר האינטרנט העירוני. 

 ללא עריכה.  :יהודה בן חמו

בנוסף, פרוטוקול ברור, זה שידור ישיר. ללא עריכה.  :צביקה צרפתי

 הישיבות מופץ באתר העירייה.

לשאול שאלת המשך אבל אני חושב האמת שרציתי  עילאי הרסגור:

אני חושב,  ,שהסיטואציה כאן היא די מסבירה את עצמה

לא? כלומר לא צריך יותר להרחיב לגבי חוסר התאמת חדר 

הישיבות. תהיה לנו גם הצעה לסדר בהמשך הישיבה הזאת, 

וגם אני ארחיב בנושא הזה, לא רק אתם תרחיבו לי לגבי 

 הנושאים של מכרז ההזנה. 

 הכל מצולם. הכל מתועד.  :צרפתי צביקה

שהדברים מאוד מאוד ברורים. ומי שנמצא כאן אני חושב  עילאי הרסגור:

 בחדר מבין. 

 

וגב' -שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל ה.  צוייג 

 פקחים ופסולת בעיר כפר סבא.  –אתי הדנה בנושא 

 

 לת בעיר כפר סבא. השאילתה הבאה, פקחים ופסו :צביקה צרפתי

 :רקע 

. לאחרונה עלו תלונות רבות של תושבים לגבי דו"חות 1 
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שקיבלו אודות זריקת פסולת והתנהלות בעייתית של 

 פקחים. 

 :שאלות 

 . כמה פקחים עובדים בעיריית כפר סבא?1 

היא  זמן. איזו סוג של הכשרה עוברים הפקחים וכמה 2 

 נמשכת?

קנסות מתוך מידע שמצאו  . האם הפקחים נוהגים להטיל3 

ניילון או מידע עקיף לראיית תושב הזורק פסולת  בשקיות 

 במקומות המותרים?

 . האם קיים קוד אתי לפקחים?4 

 . האם פקחים נתנו דוחות לתושבים גם באזורים פרטיים?5 

יולי אוגוסט תקופה שרבים 6  . כמה דו"חות נתנו בחודשים 

ם יודעים את ימי בה עוברים דירה ותושבים חדשים אינ

 איסוף הפסולת?

. כיצד המידע מועבר לתושבים על איסוף פסולת, מה 7 

מותר ומה אסור? האם השילוט וכלי האיסוף מספקים מענה 

 המשרת את התושבים?

הכשרה פנימית  .2. תשובה לשאלה 14. 1תשובה לשאלה  :צביקה צרפתי

הכוללת חניכה על יד פקח ותיק והדרכה על ידי מנהלת 

האכיפה  .3, סדנת גישור ועוד. חלקה והכשרות חיצוניותהמ

מתבצעת כאשר יש ממצאים הקושרים את הפסולת לתושב. 

מסמכים, רישומים וכיוצ"ב. כל תושב שיש לו השגות לגבי 

ערעור תוך פרק זמן שנקבע דו"ח שקיבל, רשאי להגיש 

הפקחים עובדים על פי חוקי העזר העירוניים,  .4בחוק. 

ניקיון העיר והסדר  ניות העירייה לשמור עלובהתאם למדי

האכיפה מתבצעת בכל מקום בו מתבצעת  .5הציבורי. 
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בחודש יולי נרשמו  .6רה על פי חוקי העזר העירוניים. עבי

דוחות, שעניינם  119דוחות, ובחודש אוגוסט נרשמו  100

המידע זמין לתושבים באתר העירוני  .7השלכת פסולת. 

נוסף לכך, ישנו שילוט ליד נקודות ובעיתונות המקומית. ב

פינוי עירוניות. כמו כן, ניתן לפנות למוקד העירוני או 

 למשל"ט, באגף איכות הסביבה. 

 

וגב' -שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל ו.  צוייג 

 הזדמנויות בין מפעילי החוגים.  שוויוןאי  –אתי הדנה בנושא 

 

 הזדמנויות בין מפעילי החוגים.  שוויוןה הבאה. אי השאילת :צביקה צרפתי

 :רקע

ידוע שמורים לספורט בפרויקט זוזו מפעילים גם חוגים 

שוויון בין מפעילי החוגים והחינוך -בעיר. דבר זה יוצר אי

 הלא פורמאלי בעיר. 

עלות של מודעת פרסום בחוברת החוגים העירונית היא 

על ידי אותה  ש"ח ומנוהלת 3000שערורייתית, למעלה 

מעצבת כבר מספר שנים. מדוע בירידי חוגים לא נותנים 

לכולם להופיע באותו בית הספר גם בבתי ספר רחוקים יותר 

מהאזור שלהם ולעזור להם להגביר חשיפה. מדוע לא 

נותנים לחלק מדבקות וחומר פרסומי בזמן יריד החוגים, 

וגים זאת האפשרות היחידה לילדים לזכור אותנו ולהגיע לח

 נוספים. 

אילו פעולות עושה העירייה לחזק את מפעילי החוגים 

ולשמור על שוויון הזדמנויות, גיוון, העשרה אמתית 

 וחשיפת הילדים לשונות בחוגים. 
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 : שאלות

מי הם הבעלים של הצהרונים בבתי הספר? נא להציג את . 1

השמות של בעלי החברות והמנהלים? האם עו"ד אמיר דנאי 

הורים של בתי הספר מנהל צהרונים? או אשתו? יו"ר ועד 

 אילו חוגים נוספים הם מנהלים בבתי הספר? 

תלמידים? החוג עם מספר  1000חוג כדור סל כולל . 2

התלמידים הגבוה ביותר? האם מספר הגביעים שלהם 

 755רגל לפי החישוב -בתחרויות הוא בהתאמה? )כדור

אינם מתקרבים  (.  כל שאר החוגים 560תלמידים וכדור עף 

 לכמות כה גדולה של תלמידים? 

סל ? מי מנהל את -מדוע יש יתרון כה גדול לניהול הכדור. 3

 החוגים הללו ? נא להציג את שם החברה וגם שם הבעלים. 

מדוע בירידי חוגים לא נותנים לכל המאמנים להופיע . 4

)גם בבתי ספר רחוקים יותר מהאזור  באותו בית הספר 

 להם להגביר חשיפה? שלהם( ולעזור

הצהרונים משתייכים לחברה העירונית לתרבות ופנאי . 1 :צביקה צרפתי

ומופעלים ע"י שלושה מפעילים שזכו במכרז: שני ניסן, 

סיגל מלכי וסימה עובד. עו"ד אמיר דנאי אינו מפעיל 

יו"ר הנהגת ההורים, שלו תרומה מבורכת  חוגים, אלא 

 ומשמעותית. 

דורסל בכפר סבא נזקפת לזכות הצלחתו של ענף הכ. 2

ויציבות. בכפר סבא   ניסיון  שיטות ניהול ושיווק מקצועיות, 

פועלים ענפים נוספים עם היקף פעילות מרשים, כגון 

מועדון הכדורעף שהינו הגדול בארץ וענף הכדורגל אשר 

 נמצא בעלייה מתמדת. 

 מועדון הכדורסל מנוהל ע"י עמותת הפועל כפר סבא. . 3
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הספורט אינה עושה איפה ואיפה בין הענפים, רשות . 4

גדולים כקטנים, ומאפשרת לכולם הזדמנות שווה לשיווק 

ולפרסום. בנוסף לירידי החוגים, כל החוגים הפועלים 

במתקנים עירוניים מקבלים חשיפה, ללא תשלום, בחוברת 

הספורט הנשלחת מידי שנה לכל בית בכפר סבא, בשילוט 

 ת ובאתר העירוני. חוצות, בעיתונות המקומי

שאלת המשך. מדוע, אם כן, כאלו פערים גדולים? למה גם  :ענת קלומל

אין שקיפות הרבה יותר גבוהה מבחינת העבודה עם כל מיני 

 ספקים שונים? 

 שאלה, שאלה. שאלה, מה השאלה.  :צביקה צרפתי

אני רוצה להבין, שהאם בשמועות, האם יש פה אי בהירות,  :ענת קלומל

 א יודעים, כן יודעים, אנשים ל

  כן. חד משמעי :צביקה צרפתי

למה זה לא כתוב באינטרנט בצורה מסודרת באתר  :ענת קלומל

 העירייה? 

תר הספורט ל כתוב באינטרנט. תפתחי את אוכהקודם כל,  :צביקה צרפתי

תפתחי את אתר הספורט  באינטרנט, ענת, תקשיבי,

נמצא שם. באינטרנט, תראי קישור לאגודות. כל המידע 

שתיים, יש לך גם הצעה לסדר. אני אענה לך בהצעה לסדר 

 גם בעניין הזה, ואני אענה לך משהו מאוד מעניין. 

אני חושבת שהרבה מאמנים בכפר סבא מתוסכלים כי אין  :ענת קלומל

 להם אפשרות להגיע לתלמידים, 

 טוב, תודה. תודה.  :צביקה צרפתי

וזה  :ענת קלומל פורמאלי בבתי -האחלק מהחינוך והחוגים זה העשרה 

 ספר. 

 ענת, את לא בנאומים.  :צביקה צרפתי
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 ... יש להם הזדמנות,  :ענת קלומל

 יש לך הצעה לסדר, תדברי על זה בהצעה לסדר.  :צביקה צרפתי

 בסדר. בגלל זה גם יש הצעה לסדר.  :ענת קלומל

 כן, כן, בסדר גמור.  :צביקה צרפתי

 

  הצעות לסדר יום. .2

 

הצעה לסדר יום של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה  א. 

 הפעלת הסעות עירונית בשבת. –קטנר בנושא 

 

 ...הצעה לסדר ראשונה, הפעלת :צביקה צרפתי

אם עילאי לא יתנגד, נהפוך את הסדר לטובת ההורים. אולי  אהוד לוי יובל:

ה. ההזנ בנושאאנחנו לא נתנגד. נתחיל עם הצעות לסדר 

 ההורים באו לפה, 

 רי זה מגישים עתירה למשרד הפנים.אח יהודה בן חמו:

. :צביקה צרפתי  הפעלת הסעות..

  -לי אין התנגדות, אבל איך  עילאי הרסגור:

.   אהוד לוי יובל: .  הפנים. בוא,  משרדלא.

 אנחנו נתחיל בהפעלת הסעות עירוניות בשבת.  :צביקה צרפתי

 דברי הסבר

יית הרצליה להפעיל הסעות )שאטלים( השנה החליטה עיר

לים במהלך חודשי הקיץ. אליה הצטרפה עיריית רמת 

השרון. בנוסף, עיריית חולון מפעילה בשנים האחרונות קווי 

לילה לתל אביב ביום שישי בערב. הגיע הזמן שכפר סבא 

 תצטרף למהפכה.
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אירועי סוף השבוע האחרון הוכיחו כי הסטטוס קוו מת. את 

שו המפלגות החרדיות, וראש הממשלה אישר הפרתו דר

בהחלטתו לשנות הסדר פעילות בשבת שהיה נהוג מזה 

עשרות שנים. לכן הכללים שהיו נהוגים בעבר אינם תקפים 

עוד, ואין כל סיבה שיהיו תקפים מאחר והם עומדים בניגוד 

 לאינטרס הציבורי.

ניידות שלא באמצעות רכב  המצב הנוכחי, בו לא מתאפשרת 

י או מוניות, פוגע בשכבות רבות באוכלוסיית תושבי פרט

כפר סבא: בתושבים שאין בבעלותם רכב פרטי מסיבות 

כלכליות, בתושבים שאין ברשותם רישיון נהיגה, בנוער, 

בצעירים שמעוניינים לשתות ולא רוצים לנהוג בניגוד לחוק 

ולסכן חיי אדם ובתושבים שמעדיפים להשאיר את הרכב 

 ת חיפוש החניה.בבית ולחסוך א

ע"י עיריית כפר סבא ולא פורסם  2013בסקר שנערך בשנת 

מתושבי העיר נוהגים לבלות בערים  70%-התברר כי כ

מהם עושים זאת בשבת. עוד  75%-אחרות בערבי שישי וכ

התברר שיעד הנסיעה הפופולרי ביותר בשבתות במהלך 

 הקיץ הוא חוף הים בהרצליה.

ם הפעלת תחבורה בסופי על כפר סבא כעיר ירוקה לקד

השבוע עבור תושביה. כך נעודד תושבים להפחית את 

השימוש ברכב הפרטי וניישם הלכה למעשה את ערכי 

 הקיימות.

 הצעת החלטה

. עיריית כפר סבא תפעיל עבור תושביה במהלך ימי השבת 1

הסעות בשעות קבועות לאחד מחופי הים ובחזרה, החל 

. שירות זה יתחדש מדי מהשבוע הבא ועד תום עונת הרחצה
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 שנה במשך כל עונת הרחצה.

. עיריית כפר סבא תפעיל עבור תושביה הסעות בשעות 2

קבועות לתל אביב ובחזרה במהלך לילות שישי במשך כל 

 סופי השבוע.

 

רה ציבורית בלילות שישי נספח: "ביקושים לתחבו

 . ובשבתות"

 

טוב, אני אקריא בהתחלה מההצעה, מדברי ההצעה לסדר,  עילאי הרסגור:

ואחר כך אני אסביר בעל פה את ההצעה ואת הרציונאל 

הרצליה להפעיל הסעות  שלה. השנה החליטה עיריית

)שאטלים( לים, במהלך חודשי הקיץ. אליה הצטרפה עיריית 

במהלך רמת השרון. רציתי גם לציין שגם עיריית רעננה גם 

הקיץ מפעילה הסעות פנימיות בשטחה. בנוסף עיריית חולון 

מפעילה בשנים האחרונות קווי לילה לתל אביב ביום שישי 

 ף למהפכה. בערב. הגיע הזמן שכפר סבא תצטר

בזמנו, שהיו עוד לפני שהגשנו את אירועי השבתת הרכבת  

 ההצעה, ולצערי ההצעה הזאת נדחתה ועוכבה זמן רב, 
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 הוכיחו כי למעשה הסטטוס קוו מת. 

את הפרתו דרשו המפלגות החרדיות, וראש הממשלה אישר 

בהחלטתו לשנות הסדר פעילות בשבת, שהיה נהוג מזה 

שהיו נהוגים בעבר אינם תקפים  לכן הכלליםעשרות שנים. 

עוד, הם לא רלוונטיים כבר וגם אין שום סיבה שהם יהיו 

 תקפים, מאחר והם עומדים בניגוד לאינטרס הציבורי. 

המצב הנוכחי בו לא מתאפשרת ניידות שלא באמצעות רכב  

פרטי או מוניות, פוגע בשכבות רבות באוכלוסיית תושבי 

ם רכב פרטי מסיבות כפר סבא: בתושבים שאין בבעלות

כלכליות, בתושבים שאין ברשותכם רישיון נהיגה, בנוער, 

בצעירים שמעוניינים לשתות ולא רוצים לנהוג בניגוד לחוק 

ולסכן חיי אדם ובתושבים שמעדיפים להשאיר את הרכב 

 בבית ולחסוך את חיפוש החנייה. 

על ידי עיריית כפר סבא ולא  2013בסקר שנערך בשנת  

 70%-י פרסמתי אותו לאחרונה, התברר כי כפורסם, אנ

מתושבי העיר  נוהגים לבלות בערים אחרות בערבי שישי 

מהם עושים זאת בשבת. עוד התברר שיעד הנסיעה  75%-וכ

הפופולארי ביותר בשבתות במהלך הקיץ הוא חוף הים 

 בהרצליה. 

על כפר סבא כעיר ירוקה לקדם הפעלת תחבורה בסופי  

. כך נעודד תושבים להפחית את השבוע עבור תושביה

השימוש ברכב הפרטי וניישם הלכה למעשה את ערכי 

 הקיימות. 

בהצעה לסדר כפי שהיא בפניכם, מוצע להפעיל שני קווים.  

קו אחד לים, בימי הקיץ בעונת הרחצה. וקו אחר לתל 

אביב, בליל שישי. קו לבילוי, כדי שבאמת גם צעירים וגם 
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יוכלו לבוא , לבלות, לא לשתות ולנהוג, צעירים ברוחם 

 ולסכן כמובן את הנהגים האחרים על הכביש. 

חשוב לי לציין שבהצעה הזאת אין לנו כל עניין להתריס או  

להרגיז, כמובן, אף בן אדם. אני תומך באמרה 'איש 

באמונתו יחיה'. אנשים שלא רוצים להשתמש בתחבורה 

יש  הציבורית בשבת, רוצים לעשות דברים אחרים בשבת,

להם אמונה שונה, שינהגו לפי האמונה שלהם. זה בסדר 

גמור. אף אחד לא, אני לא שמעתי על אף אדם שהכריחו 

אותו להיכנס לתוך אוטובוס בשבת. כמובן שזאת לא 

 הכוונה. 

כמובן שאם מסלול אוטובוס יעבור ליד בית כנסת והדבר  

הזה יפריע, כמובן שצריך להתחשב וזה א' ב' של חיים 

פים בעיר שיש בה גם ציבור דתי, גם ציבור מסורתי, משות

גם ציבור חילוני. בסך הכל אנחנו רוצים פיתרון עבור 

 תושבי העיר בסופי השבוע. 

הזה כבר לא כל כך מהפכני. ברגע שערים  ןהעניילשמחתנו,  

אחרות, במיוחד ערים אחרים באזור השרון, כבר עשו את 

חרונות שיבצעו זה, כפר סבא כבר תהיה בין הערים הא

הסדר כזה. לכן אני לא רואה כאן איזשהי מהפכה גדולה. 

בואו נלך בעקבות הרצליה, בואו נלך בעקבות רמת השרון. 

קבות חולון, בעקבות ערים נוספות, שכבר עשו בואו נלך בע

את הדברים האלה. תושבי כפר סבא יודו לכם. תושבי כפר 

רואה שום סבא צריכים את השירות הזה. ואני באמת לא 

 בעיה.  

עכשיו, אני אשמח גם לשמוע נימוקים, באמת. לא מתוך  

נגד למה אתם, למה  איזה קואליציה, אופוזיציה. נימוקים 
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יש כאן אנשים שלא רוצים שיהיה כאן הפעלת שירות 

שאטלים עירוניים. אם יש איזשהי סיבה שמעוררת 

 התנגדות, בואו נשב, בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור

את זה,  בואו נפתור את הבעיה. אני לא רואה כאן איזה 

משהו שיערער את יסודות קיומה של כפר סבא, אם חס 

יסע בשבת, כפי שהרצליה עדיין יוחלילה איזשהו מיניבוס 

חיה וקיימת, כפי שרמת השרון חיה וקיימת, כפי שאפילו 

 רעננה חיה וקיימת. וגם רעננה הפעילה הסעות בשבת.

פשוטה. קו אחד לים, קו שני לתל אביב. רק  ההצעה מאוד 

דברים חיוביים יצאו מזה. וכעת אני פונה אליכם, חברי 

מועצת העיר. בואו תעשו את הדבר הנכון. בואו נצביע על 

זה, בואו נקדם את כפר סבא לכיוון של עיר טובה יותר, עיר 

שיש בה נגישות טובה יותר לתחבורה הציבורית. בואו 

 זוב את הרכב הפרטי. נעודד אנשים לע

הרי כיום, מה קורה? כיום אם יש אנשים שרוצים באמת  

לעבור לתחבורה ציבורית, בשבת הם תקועים. אין להם איך 

לצאת מהעיר. אין להם איך לבלות. אין להם איך להגיע 

 לים. אז מה הם עושים? הם רוכשים רכב פרטי.

א לא עכשיו, אותו בן אדם שיש לו רכב פרטי, מה, אז הו 

ייסע בו באמצע השבוע? ברור שהוא ייסע בו גם באמצע 

השבוע. אנחנו רואים את כל הפקקים האלה בעיר, רואים 

את עומסי היציאה מהעיר. אנחנו יודעים שלפעמים לוקח 

לצאת מכפר סבא שעה ויותר. אנחנו רואים את כל המעגל 

. כי ברגע שלא משקיעים בתחבורה הזה הבלתי נגמר

ת וברגע שאין באמת תחבורה ציבורית ציבורית אמתי

שעות ביממה, שבעה  24שיכולה לשמש את האנשים במשך 
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ימים בשבוע, אז האנשים האלה עוברים לרכב הפרטי, גם 

 בשאר ימות השבוע.

לכן ההצעה שלנו היא מידתית. ההצעה שלנו לא באה  

להרגיז, לא באה להתריס. היא באה לתת שירות חיוני, כפי 

אחרות בישראל, וכפי שנעשה בערים  שנעשה בערים 

 אחרות, אפילו באזור השרון. 

אני מתכבד, עילאי, לענות להצעה שלך לסדר היום. אני רק  עמירם מילר:

רוצה להעיר הערה אחת, שבניגוד לסקר שנעשה לפני שלוש 

שנים, ובדק בעצם תקופה של לפני ארבע שנים, הדפוס של 

נה לחלוטין. ואנחנו הבילוי ותרבות הבילוי בכפר סבא השת

 מדברים היום על מספרים אחרים לחלוטין. 

עיריית כפר סבא, בכל אופן, דבקה בעמדתה כי תחבורה  

תחבורה ולא על ידי הרשות ציבורית תופעל על ידי משרד ה

ותפעל בהתאם למדיניות משרד התחבורה בנושא  המקומית,

 הפעלת תחבורה ציבורית בשבת. 

ית כפר סבא הגישה מועמדות לקול אני גם אחדש לכם. עירי 

קורא לגבי שימוש שיתופי ברכב חשמלי לנסיעות פרטיות, 

, במטרה לסייע למי שאין ברשותו רכב פרטי. בנוסף 24/7

 לכל רחבי הארץ. 24/7בעיר  כפר סבא פועל שירות מוניות 

כי מוקדי הבילוי והבידור עיריית כפר סבא גאה על כך  

מי העיר, ופתוחים על פי חוק בסופי שבוע, הפועלים בתחו

העזר העירוני, מושכים אליהם קהל רב של צעירים 

ומבוגרים, ובכך מהווה מרכז אזורי ומגנט תחבורתי, 

 המושך אלינו את התחבורה, ולא כפי שאמרת, להיפך.

 מסיבות אלה, יש להסיר את ההצעה מסדר היום.  

 ל עמירם? מי בעד להסיר את ההצעה, על פי הצעתו ש :צביקה צרפתי
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אני לתומי חשבתי שאחד מהיעדים של מר"צ הם  רויטל לן כהן:

סוציאליזם, חשיבה באמת על האנשים. ואני תוהה איפה 

בין הקווים לים, הקווים לתל אביב, אנחנו חושבים על 

האנשים המבוגרים ועל האנשים האחרים, שזקוקים. ואני 

, חייבת להגיד שלו ההצעה הזו היתה הרבה יותר מקיפה

ומסתכלת באמת על המקום שבו אנשים צריכים את 

התחבורה הציבורית בשבת כי הם לא יכולים, לא ילדים או 

נוער, שבכל מקרה הם לא יכולים לקנות אוטו, אבל צריכים 

לנסוע לים בשבת. אלא משפחות ואנשים מבוגרים, הייתי 

 תומכת בהצעה הזאת.

ניין הזה, אם אני באמת תוהה, והיו לנו המון דיונים על הע 

ונוסעים לים,  אנחנו חושבים רק על אלה שיוצאים לבלות 

 או שאנחנו באמת דואגים לתושבי כפר סבא. 

 תודה רבה. :צביקה צרפתי

 כמו קו לבית החולים.  אהוד לוי יובל:

תודה. אני רוצה להעמיד להצבעה, מי בעד הצעתו של  :צביקה צרפתי

ון, אורן, עמירם, להסיר את ההצעה מסדר היום? שמע

יטל, דבי, מתי, אמיר, בעמירם, צביקה, יהודה, אמיר גבע, ר

 להסיר?  ממה, איתן. כן? מי נגד

 מי נמנע?  :עמירם מילר

 ... דיון, שיהיה דיון.  אהוד לוי יובל:

 יטל, יהודה, יובל, ענת ואתי. תודה. מי נמנע? רו :צביקה צרפתי

 

דר היום את הצעתם ברוב קולות להסיר מסמאשרים  :206מס'   החלטה

וגב' פליאה קטנר  לסדר של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין 
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 בנושא הפעלת הסעות עירוניות בשבת.  –
 

הצעה לסדר יום של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל  ב. 

 איכות המזון המוגש למוסדות חינוך. –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 

סדר הבאה. בבקשה, איכות מזון המוגש למוסדות ההצעה ל :צביקה צרפתי

 חינוך. 

 : הרקע

סירוב העירייה לענות  לפניה בנושא איכות המזון המוגש 

 למוסדות חינוך.

 הצעת החלטה:

א( מועצת העיר מתחייבת לספק מידע מידי להורים על 

  המזון שמוגש לילדיהם.

ב( שירות חיצוני של מעבדת בוחני מזון עצמאית ילווה את 

אספקת המזון. החברה תבחר על ידי ועד ההורים העירני 

  ותמומן על ידי העירייה.

ג( העירייה תספק פירוט להוצאות והכנסות וניצול עודף 

 תזרימי הנובע מתפעול גני יול"א.

אנחנו רוצים לבקש, לפני שנפתח את הדיון, שהדוברים  אהוד לוי יובל:

ים פה גם האותנטיים שנמצאים פה זה ההורים. הם נמצא

שנים, וכל מי שנפגע היום מהתהליך שקורה פה היום 

רוצים לבקש שתינתן להם זכות הדיבור. אנחנו גם ביישוב. 

... ריח את המועצה בזמןמוכנים לקצץ מזמננו ולא להט

 לבד שיובטח להם זכות הדיבור. ב

אני מציע שאתם תפתחו, תנו רקע לנושא. בבקשה. הגשתם  :צביקה צרפתי

 הצעה. 
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  -אני יכול להגיד להם  וד לוי יובל:אה

 הגשתם הצעה. אני מבקש שתציגו את ההצעה.  :צביקה צרפתי

.  יהודה בן חמו:  אין לך שלוש דקות אפילו

יודע שהגשתי הצעה. אני  אהוד לוי יובל:   -אני 

 אז תציג אותה.  :צביקה צרפתי

א לפה, אבל אני רוצה שיציגו, שנכבד את הזכות שלו לבו אהוד לוי יובל:

מי שמשפיע מצביע, ניתן את  שמשפיעים,לחברי המועצה 

הכוח למי שמחליט, שישמעו אותם. כי זה בסך הכל הילדים 

גני הילדים וכל חברי הילדים שלנו עברו את שלהם. 

 המועצה פה משפיעים עליהם. זה הגון שיתנו להם לדבר. 

  בבקשה, תתחיל. :צביקה צרפתי

אתה יודע, אתם יכולים לעשות זה כהסכמה.  אני מקבל את אהוד לוי יובל:

מה שאתם רוצים. הקואליציה יכולה לשלוח את כולם 

וגם להביא עוד שלושה  להם מוניתהביתה. גם להביא 

 שוטרים ואנשי ביטחון, 

 כל עוד זה לא בשבת.  רויטל לן כהן:

. למה, סליחה, במוצאי החג לא מה זה קשורגם בשבת.  אהוד לוי יובל:

 ליד  הבית? משאיות הביתה, הם להעבירו 

 הפיתות הגיעו היום באחת עשרה בבוקר.  רויטל לן כהן:

אני, כשאני מקבל בשתים עשרה בלילה הודעה של הורים  אהוד לוי יובל:

  -שהם לא יכולים לישון, אז אני חושב 

 הזמן שלך רץ קדימה.  :צביקה צרפתי

 לא, הזמן שלי מתחיל עכשיו.  אהוד לוי יובל:

 אני מחליט מתי הזמן,  :קה צרפתיצבי

יודע שאני לא  אהוד לוי יובל:  ... אוהב צביקה, אתה 

 כן, אני יודע.  :צביקה צרפתי
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טוב, ביקשתי, לא רק אני, גם חברי עילאי שהצטרף, ביקשנו  אהוד לוי יובל:

את המכרז. ביקשנו לראות כמה משלמים, רצינו תשובה 

סבא. כי יש בזה שני מסודרת, כמה עולה מנה לעיריית כפר 

אלמנטים של איכות, של שירות, שמגיעים בסופו של יום, 

בין ספק לבין רוכש שירותים. והעירייה היא רוכש 

 השירותים הגדול שמאגד את תושבי העיר כפר סבא. 

כשאנחנו לוקחים את המנדט לשרת את תושבי כפר סבא  

 בחינוך, אנחנו לא באים לעשות עליהם קופה. אסור לעשות

...רווח על החינו עשויה. רוצה להגיד  ך. לא אגיד לכם ממה 

לכם, תסתכלו להורים האלה בעיניים. משכנתא, עבודה, 

 זוג מפרנס.  בןעבודה נוספת, 

לבוא ולהפיל עליהם עלויות של צהרונים, בהתחלה  

כשביקשנו גני יול"א עד חמש אמרו לנו 'בכלל מיותר. אף 

. הבאנו את ההורים שרוצים.  התבררלפה.  אחד לא רוצה'

אחרי זה אמרו לנו 'אסור לנטוש את הילדים, ואין אנשים 

שמוכנים לעבוד'. מסתבר שיש. היום מפילים עליהם גם 

 עלויות שלהערכתנו יש בהם רכיב רווח תפעולי גבוה. 

ושמענו בעבר שעל הרווח התפעולי הזה הוא קיים והוא לא  

עיריית כפר קיים, והוא מועבר לפה, מועבר לשם. אבל 

בימים אלה גובה מאנשים סכום שהוא גבוה מאוד  ,סבא

מאוד מעל לנדרש, ואת המחיר המינימאלי כשבא ילד 

 לאורחת צהריים, שם פתאום נזכרים לחסוך. 

עכשיו, אנחנו נמצא בתקציבים העברות מגני יול"א לפה  

הכל הופך להיות סלט אחד גדול.  ותם...ויעסיקו אולשם, 

'רבותי, המנה הזאת עולה במחיר שיבוא מישהו ו יגיד לי: 

X וזה המחיר ההגון לשלם עבורה, והילדים האלה יאכלו ,
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את זה, כי הטעם הוא בפודינג בסוף היום, כשהילד אכל את 

זה', אז יש לנו מנה. ואם הילדים לא אוכלים את זה, 

והורים רבים מתלוננים על זה שלא אוכלים ואנחנו מקבלים 

של אוכל שסליחה, כל אוכל הוא ראוי, באינטרנט תמונות 

כל אוכל הוא יפה, אבל לילדים שבאים להאכיל אותם, 

ולוקחים על זה מנדט מהציבור, אז המינימום זה שהילדים 

יעברו את מבחן הגורילה. אם הילד לא אכל  את זה, אז 

הוא לא אכל. ילד לא מתוחכם, לא פוליטי, לא מעניין אותו 

 שמת מנה, הוא אכל או לא אכל. - מפלגות. מעניין אותו

ועכשיו אנחנו מתחילים לשמוע תילי תילים של פילוסופיות  

לה זה אכמו אלה שאמרו לנו שלא צריך גני יול"א, ועד כ

 שמפסידים עליהם. 

אני לא אומר רבותי, אני לא מאמין שמפסידים עליהם.  

שאנחנו צריכים לסבסד את ההורים הצעירים. אני אומר, 

אנחנו חייבים לסבסד אותם, אנחנו אבל  במקרה הזה,

 מרוויחים עליהם. זו טעות. 

ובשיטות המתקדמות,  בר לזה. כדי לחסוך בתפעוליש מע 

מגיעים לפה בשעות שהן לא שעות. מציבים מקררים 

בחצרות. אני אפילו לא רוצה לדמיין את המשמעות הזאת. 

 שהשתוללה בגני דיזנטריהאנחנו התמודדנו בשנים עברו עם 

 ילדים בגלל חתולים, לא בגלל חתולים. היו פה ויכוחים. 

אז עכשיו אני שואל את השאלה הפשוטה. לקחתם אחריות  

על אלפי ילדי הגנים. מי שיכול, הוציא את הילד שלו ועבר 

לצהרון פרטי, משלם מכיסו. אני לא רוצה לחשוב שמי 

שנשאר שם זה מי שלא יכול. אבל האחריות שלנו היא 

. בין אם הם ירצו, בין אם הם לא ירצו. 100%אחריות 
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. בין אם ירצו בעלי הכוח או לא 100%-ולשרת אותם צריך ב

 ירצו בעלי הכוח. 

כל אחד מהתושבים שנמצא פה גם זכאי באיזשהי שעה  

ללכת הביתה ולישון. ולא לשמוע משאיות שמסתובבות לו 

בתוך האוזן, כי העיסוק הזה של אספקת מזון יש לו איזה 

יתר מיוחד. מותר להם להסתובב באמצע הלילה, להביא ה

מקררים, להרעיש, להעיר אנשים. אבל הם נמצאים ליד גן 

, אנחנו לא במשק שעת חרוםילדים, צריך לספק. זה לא 

 מלחמה. 

אנחנו יודעים לספק אוכל טוב יותר בזמן מתאים יותר, וגם  

לדעת לשלם עליו שקל יותר. זה שאנחנו מגיעים היום 

עות לא סבירות, עם איכות מזון שסליחה, רבותי, זה לא בש

מייצג את מה ששמענו פה במשך חצי שעה על כפר סבא 

 המובילה, כפר סבא המובילה בחינוך.

עכשיו, יש לנו דבר נורא פשוט. היתה פה החלפת מקל.  

נכנסה מנהלת חדשה. וכולנו רוצים לראות את ההצלחה 

ני שהיא נכנסה אנחנו שלה. וחלילה שמישהו יגיד שעוד לפ

באים וקופצים. אבל יש דברים שחיכינו איתם יום ועוד 

יום, אבל הציבור לא מוכן לוותר. לא על ילד שאומרים לו 

 , 'אל תאכל החודש, תאכל בחודש הבא, נתקן את המערכת'

כי היו לנו את הבעיות שנה שעברה. וילד שהוריד קילו וחצי 

ה לא נעים. ילד במשקל כמו שאמא אחת כתבה לי, אז ז

אחד שתגידו ילד שמוריד קילו וחצי במשקל, אז יש 

 . , ויש ילד אחד שתגידו 'אוי ואבוי' '  'הלוואי

ואנשים שגוזלים מהם שינה, ואומרים להם 'מחר תצאו  

, כי המשאית יותר  לעבודה אבל אתם לא צריכים לישון'
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חשובה, כי אנחנו חוסכים פה שעת טיפול, חוסכים פה שקל 

ביקשנו, תביאו את המידע, לא חבר'ה, זה לא העניין. למנה. 

נותנים לנו להציג , א'140מביאים מספרים, קיבלנו. הייתם 

את זה להורים. כשניסיתם לשכנע את ההורים במפגש, לא 

כל כך הצלחתם. ועד ההורים אומר: 'לא קיבלנו תשובות 

 משביעות רצון'. 

כל המועצה לא היינו מחפשים פה נושא לבוא ולהטריד את  

ולעצור את סדר היום ולהגיד: 'הנה, תפסנו אתכם'. זה לא 

העניין. יש בעיות, צריך להתמודד. וזכותם של ההורים 

לבוא בפני המועצה, בפני מי שנותן גב למהלכים האלה, 

 ולהגיד: 'רבותי, ככה לא עושים'. 

  , אז הבטחתי לקצר, השתמשתי בחצי מהזמן שמוקצה לנו

 יינתן להורים. ואני אבקש שהזמן 

. :הדר חשמונאי  ערב טוב..

רגע, רגע, זה לא עובד ככה. את יודעת, את כבר ותיקה פה.  :צביקה צרפתי

 את יודעת שזה לא עובד ככה. 

אבל אני חושבת שבאמת להורים יש טענות מאוד מאוד  :ענת קלומל

 חריפות. 

 בסדר,  :צביקה צרפתי

 ... חברות שלי שמספרות,  :ענת קלומל

 כמה נציגים של ההורים לדבר, ל תנו אי הרסגור:עיל

אני חושבת שהורים שמביאים את הילדים שלהם לגנים, הם  :ענת קלומל

רוצים תשובות ואפשר לשמוע אותם. אנחנו צריכים לשמוע 

אותם, כי הם יודעים הכי טוב מה הם רוצים ומה הדרישות 

 שלהם. 

יו, הטפת לי מוסר מה נתת לי עכשאת ענת, ענת, למרות ש :צביקה צרפתי
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אני צריך לעשות, לא הייתי צריך את זה, כי הייתי עושה 

יודעים, אחד, אתם את זה גם בלי זה.  אבל את יודעת, אתם 

אומרים שלא הציגו. היתה פה הצגה שלמה של כל נושא 

ההזנה. גם במועצה הציגו את נושא ההזנה ואיך שיטת 

ידו 'לא הציגו'. ההזנה ואיזה אוכל יהיה. הציגו לכם. אל תג

במועצה הציגו. היתה פה החברה הכלכלית, הציגה את זה 

 בפני כולם. 

ביקשנו מסמכים, לא קיבלנו. אם היינו מקבלים מסמכים,  אהוד לוי יובל:

 .. .  היינו קוראים 

  -השנה כבר עשו  עילאי הרסגור:

אני הקשבתי קשב רב. הקשבתי לכם. אתה כל הזמן אומר  :צביקה צרפתי

. אני ישבתי, לא פציתי פה כשדיברת.לי 'כ  בוד, כבוד הדיון'

  -אני הייתי רוצה  :ענת קלומל

לא פציתי פה כשדיברת. אתם לא יודעים לכבד. אנחנו  :צביקה צרפתי

יושבים פה ככה, מכבדים אתכם. רק נותנים לכם כבוד, 

שתשמיעו את מה שאתם רוצים. אתם לא מכבדים אותנו. 

א לעשות את מה שעושים עכשיו, אז אני חושב שגם צריך ל

וגני יול"א. גני יול"א היה,  ומסבירים כמה לא וכמה לא. 

 אתה רק מתבלבל בין ארבע וחצי לחמש. זה היה הויכוח.

ערים אחרות מפעילות את זה באאוטסורסינג, ובעיר רצינו  

שהגננות יהיו עד חמש. שכחתם את הויכוחים. הזיכרון 

אחת, יכולה שלוש דקות.  שלכם קצר. אחת האמהות, נציגה

 בבקשה. 

 ערב טוב.  הדר חשמונאי: 

 שמך.   צביקה צרפתי:

קודם כל, אני נציגה מוועד הורי הגנים. : הדר חשמונאי יערי. הדר חשמונאי
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אנחנו לא פה באמת רק להתלונן ורק להגיד כמה זה גרוע 

וכדומה. כפר סבא עשתה מהפך לפני שלוש שנים בתזונה של 

את התזונה לרמה הטופ שבטופ. היא הובילה גני הילדים. 

גורן בולוטין, כבוד גדול לשמרית  ופאועל זה צריך להגיד ש

 שהובילה את המהפך הזה בצורה שלא תאומן. 

השנה, מסיבות ששמורות עם העיר, שאנחנו לא באמת  

נכנסים לגופו של עניין, התקבלה החלטה לשנות את שיטת 

ונתיים ושיטת ההגשה וכל ההזנה, בין אם לגבי הערכים התז

 התפעול שכרוך בזה.

בהבנה, החל מחבלי הלידה של  קיבלנואנחנו שיש דברים  

עבר. ראשון, עם הטעויות שנעשו, ובסדר. השבוע ה

מאחורינו. אבל התפעול היומיומי והקשר בין כל הגורמים 

המקשרים ומה שקרה למשל היום, עם הארוחה שהוגשה 

גדר של חבלי לידה. הילדים בגנים, צר לי. זה כבר לא ב

שלנו חודש באמת לא מקבלים את המזון הראוי, בגינו 

 אנחנו משלמים. 

בין אם זה המחיר במכרז, אני לא נכנסת לזה, או באין אם  

. לא רלוונטי המחיר. המנה כשלעצמה 12.90, 12.60-זה ה

לא ראויה. הילדים שלנו הם קהל שבוי בגן. הם לא יכולים 

המנה פלאפל, הם לא יכולים ללכת לקנות ללכת לקנות את 

קוסקוס עם המרק. הם תלויים במה  תעכשיו את המנ

 שמגישים להם. 

גני יול"א, אין   ולא יכול להיות שילד, שבע וחצי בבוקר, זה 

לנו ברירה, כי אנחנו אנשים עובדים, או בין אם זה כל 

מערך אחר שההורים נאלצים לשלוח את הילדים אליהם, 

עזוב, שם ארבע סנדוויצ'ים של פסטרמה. יאכלו היו
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הפסטרמה זה לא האישו. ואנחנו יודעים שהפסטרמה זה לא 

 האישו. על יום אחד של פסטרמה לא יקרה לילד אף אחד. 

שינוע ותפעול. בשעות לא  תבעיייש פה בעית כמויות, יש פה  

רציונאליות. יש פה בעיה של הדרכות, שעדיין חסרות לצוות 

ל של הציוד. והתפעול של הדרכת הילדים, מבחינת התפעו

והאכילה החברתית שהיתה בעבר, וההדרכות של הצוות 

מבחינת השינוי של בין הבורגול המלא לבין הקוסקוס החצי 

מלא, או לכל מערך אחר, שכן הצליח במהלך השנים 

 הקודמות. 

השבוע הראשון גרם לטראומה לחלקם מהילדים. אני לא  

אגיד לכולם. ההורים, נפער חוסר  חלילה אכליל ואני לא

אמון משווע בין מערך ההזנה להורים כרגע. המשבר הוא 

שאין שקיפות, לא מיידעים. ערך החג, אנחנו נתקלים 

בהודעה שהילדים הולכים לקבל פסטרמה וירקות ולחם 

ו ידיעה מראש וחומוס, שלא היה בזה יד ודבר, כאיל

אוכל  יוגשחג? שאלו, מה יהיה במוצאי ה להורים. שבמפגש

חם. באנו, נתנו פיתרונות. ייתכן מאוד שבסך הכל 

את המשבר גסטרונום של אורז חם או פסטה היו פותרים 

הזה. אבל אנחנו קיבלנו מענה שלילי לכל הפיתרונות 

 שאנחנו גם העלינו. 

גם הפיתרונות שהחכ"ל באמת ניסו בכל כוחם לתת,  

ייתכן, ייתכן בסיכומו של דבר לא הגיעו לפיתרונות. לא 

שזה  מקרה חד פעמי, בסדר. על חד פעמי אנחנו לא שופטים 

אנחנו רוצים בהצלחתו. אנחנו ולא מפילים את הפרויקט. 

רוצים שוב להשיב את כפר סבא למפה מבחינת התזונה 

הבריאה, מבחינת המהפך שהצלחנו כל השנים להוביל 
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 ולהגיע לפה. 

בעיות תפעול הן אבל לא ייתכן שכרגע, המצב היומיומי, ה 

ופסטה יבשה ואורז החל מהכמויות, שרשרת של כלל הגנים. 

 שלא מתפרק, ושוקיים, 

 הם נראים נורא בפייסבוק, באמת.  אסתר הדנה:

... סליחה, באמת, אין לי דרך לתאר את זה אחרת. ילדים  הדר חשמונאי:

צריכים לדבר אליהם בצורה אחרת. זה לא עם  בררן.הם עם 

רים יכולים לספוג את האוכל הזה בצורה שאנחנו המבוג

 זאת או בנראות הזאת. 

יש פה צוות תזונה שמתמחה בילדים, וצריך להפעיל אותו  

יותר. הם כרגע, אנחנו מרגישים שכרגע יש פה איזשהו כשל. 

והכשל הזה הוא כבר יותר מדי רוחבי. יותר מדי. זה כבר 

לול לא שבוע, כבר לא שבועיים, זה כבר יותר מדי. מכ

 הבעיות הם עולות על היתרונות, כרגע, של שינוי השיטה. 

 מה שמך? יהודה בן חמו:

 הדר. הדר חשמונאי:

 תודה.  יהודה בן חמו:

 תודה לכם.  הדר חשמונאי:

 ברשותך, תן לי.  יהודה בן חמו:

 כן, בבקשה, ראש העיר.  :צביקה צרפתי

 ייחסות שלי. שרון ושמרית, בבקשה. לאחר מכן תהיה הת יהודה בן חמו:

ואני בצוות התזונה ערב טוב. אני שמרית גורן בולוטין.  שמרית גורן:

 שלוש שנים, תודה הדר. 

 מה שמגיע, מגיע.  הדר חשמונאי:

, ואנחנו תודה. שרון איתי בצוות. היא התחילה לפני כחודש שמרית גורן:

ים  וגם על הגנים. אני אענה על ביחד השנה גם על הצהרונ
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. יש לי תשובות על חלק מהדברים שאמרת. חלק מהדברים

אני אתחיל ביתרונות של השיטה, לעומת מה שהיה עד 

היום. אז נכון שהתחלנו מהפכה לפני שלוש שנים ביחד. 

ההורים, אני כאמא, התחלנו את המהפכה ביחד, כל 

 ההורים. 

 תציגי את הצד המקצועי שלך.  אהוד לוי יובל:

 אני בצוות התזונה מזה שלוש שנים. אני יועצת תזונה,  שמרית גורן:

.. אהוד לוי יובל:   ?יועצת תזונה זה תואר ב.

סליחה, סליחה, סליחה. הערות לא עכשיו. בבקשה, שמרית.  יהודה בן חמו:

תמשיכי. סליחה, תפסיק לזלזל באנשים. הם עושים קצת 

 יותר ממה שאתה עושה. 

  -להציג  רק אהוד לוי יובל:

.. שלך כבר יצא  מכל הזלזול יהודה בן חמו: בבקשה,  פרופורציה. בבקשה.

 עכשיו שמרית בזכות דיבור. 

 אני עונה עכשיו להדר.  שמרית גורן:

 בבקשה, שמרית, תמשיכי בבקשה.  יהודה בן חמו:

 מה אתם קופצים? להציג את המעמד שלה. רק ביקשתי אהוד לוי יובל:

 מזלזלים בצוות.  אתם

 ר יש לה. הוא שאל איזה תוא :הערה מהקהל

  אתה גם עוזר לה? :עמירם מילר

. הדר, ככה. השיטה החדשה פותרת כמה ותירגעחברים,  שמרית גורן:

בעיות שהיו בשנים קודמות. אני שלוש שנים ביקרתי בגנים. 

, האוכל היה מבושל -בשיטה הקודמת שהיתה, 'בשל הגש'

לפנות בוקר, נשאר במתקני חימום עד השעה שהוא היה 

בערך בין תשע לעשר, תלוי אצל איזה ספק. כדי יוצא לדרך, 

היו צריכים  ,שהוא יגיע בשעה אחת לילדים חם לאכילה
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מעלות,  80-לחמם  אותו מאוד. זאת אומרת אחרי שבושל ב

 מעלות ויותר.  90הוא היה מחומם עד 

ועדיין היו מקרים שהייתי מגיעה לגנים, הסתובבתי, יש לי  

, ומשקל, לבדוק את קיט של מדחום, ועדיין גם היום

טמפרטורה. היו מקרים שהטמפרטורה היתה מתחת לתקן. 

גן קיבל מדחום, אוקיי?  וגם היו גננות, הגננות גם, כל 

העירייה קנתה לכולם מדחום. היו גנים שהיו מודיעים לי 

שהטמפרטורה מתחת לתקן. היו מקרים שנאלצתי לפסול  

  מנות שלמות, והילדים לא אכלו בשר באותו יום.

השיטה הזאת פותרת את העניין הזה. מבחינתי זה הדבר  

אוקיי? השיטה הזאת פותרת. האוכל מבושל הכי חשוב. 

לפני, עד לרמה המדויקת שלו, מצונן בבלאסט צ'ילר, עד 

שעתיים, אפילו פחות. זה לוקח שעה. מובא לגנים, מחממים 

אותו, והוא מיד מוגש. אוקיי? ולכן אין שום בעיה 

האוכל שמבושל יתקרר. יש התפתחות תברואתית ש

בקטריאלית, ואוכל שמבושל יתקרר. אין לנו את זה, פתרנו 

 את זה בשיטה. 

דבר נוסף שפתרנו בשיטה זה איחורים. אני בשנים קודמות,  

חמ"ל, לא הייתי יכולה לעשות  -שתים עשרה עד שתיים 

כלום חוץ מלטפל באיחורים של נהגים שלא מגיעים כי לא 

ן, כי אצל הוטרינר היה תור, כי היה גשם וכו' יצאו בזמ

. גנים שלמים של ילדים שישבו וחיכו לאוכל.   וכו'

מי שנמצא בגנים ורואה ילדים שמחכים לאוכל, זה קורע.  

 .אוקיי? האוכל צריך לחכות לילדים. השיטה הזאת פותרת

 לחלוטין פותרת. 

 יוצרת בעיה כנגד.  הדר חשמונאי:



   5.10.2016 44 מועצה מן המניין   

.ירגע. אנ שמרית גורן: .. 

.. מקשיבים אחד לשני. את דיברת, אף אחד לא  יהודה בן חמו: הדר, יש פה.

 הפריע לך. בבקשה. 

 תנו לי לסיים את דברי.  שמרית גורן:

 בבקשה, שמרית.  יהודה בן חמו:

אם יש מישהו שיודע מה היה ומה קורה היום, זאת אני. אם  שמרית גורן:

 את אני. יש מישהו שיודע איך האוכל נראה כל יום, ז

 )מדברים ביחד(  

 מה אתם צועקים? אהוד לוי יובל:

אני כל יום בגנים כבר שלוש שנים, אוקיי? דבר נוסף זה  שמרית גורן:

בגלל שאוכל  ,שעל הדרך קיבלנו ערך תזונתי גבוה יותר

שמבושל יתר על המידה מאבד מערכו התזונתי. הוא לא 

יים, אבל מאבד אותו לגמרי, עדיין יש ויטמינים, מינראל

פחות. היום יש יותר, ערכים תזונתיים גבוהים יותר במנה. 

 אוקיי? 

וגם המרקם, אוקיי? לדוגמה האפונה. הילדים היו רגילים  

שנים קודמות לקבל משהו שנקרא אפונה ברוטב. וזה לא 

היה בדיוק אפונה, זה היה אפונה שמבושלת חמש, שש שעות 

, אומרים לי ברוטב חם. היום כשמגיעה אפונה אמיתית

'האפונה לא מבושלת', אבל כשאני באה לגן וטועמת, זאת 

 אפונה. הם פשוט רגילים לאפונה שמבושלת יותר מדי. 

אז גם המרקם, ללמד ילד מה זה אוכל בריא, זה לא רק מה  

האוכל מכיל, אלא גם איך הוא מרגיש בפה. כדי שיוכל 

את  לזהות מה זה אוכל אמיתי, הכי קרוב למקור שלו. גם

 זה השיטה הזאת פותרת.

נכון שיש הרבה חבלי לידה, ויש הרבה, כמו כל דבר,  
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כדי  כימים יתרונות וחסרונות. אבל אנחנו עובדים לילות

 לפתור את הכל. עניתי לך על חלק מהדברים.

לגבי ילדים שלא אוכלים. ילדים שלא אוכלים היו גם  

הייתי בשנים קודמות. פשוט, אני במקום להיות בפייסבוק 

בגנים יותר. וכשאני באה לגנים, שבוע שעבר קראו לי לגן 

שילדים לא אוכלים בו תפוח אדמה עם קליפה. אמרו לי 

'איזה מין ילדים אמורים לאכול תפוח אדמה עם קליפה?' 

אני שואלת את עצמי, 'האם לכאן הגענו?' שתפוח אדמה 

בקליפה הוא משהו שהוא כל כך זר לילד? אני לא מדברת 

 על קינואה מונבטת, אלא על תפוח אדמה בקליפה.פה 

הגעתי לגן שבו אמרו לי שאף ילד לא אוכל תפוח אדמה  

ישבתי עם הילדים ועשיתי איתם איזשהו משחק בקליפה. 

עם כוח המחשבה. מי יכול לפתוח את תפוח האדמה ולקחת 

טעמו ואכלו וביקשו תוספת  34ילדים מתוך  28-בו ביס. ו

 של תפוח אדמה. 

ולכן, כל השיטה הזאת, כל הדבר הזה שאומר שילדים לא  

יאכלו מראש משהו, זאת הסיבה שהם לא אוכלים אותו. 

אם אנחנו נאמין שילדים יכולים לאכול את האוכל הזה, 

. אנחנו בסדר ,ונדריך את הצוותים שכך יהיה, אז כך יהיה

שתיים. יש לנו את כל הגנים ויש את כל הצהרונים, וכל גן 

בעיה ומגיעות פניות מסודרות. לא בפייסבוק, אנחנו  שיש בו

לא עובדים בפייסבוק ואנחנו לא נענה בפייסבוק, אנחנו 

נענה בצורה מסודרת לגננות שיודעות, שמכירות אותי ואת 

הטלפון שלי ואת המייל שלי. ואומרות לי: 'שמרית, אני 

 צריכה את העזרה שלך', לשם אני מגיעה.

שתינו עם הורים, מאז שכל העניין  והורים, אנחנו מדברות 
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התחיל, שעות. תשע, עשר שעות ביום עם הורים. שיחות על 

גבי שיחות, כדי לעזור להם נקודתי. בכל גן, בכל צהרון, 

תמיד יהיו בין ילד לשלושה ילדים שאוכלים פחות טוב. 

שניים מהם אוכלים פחות טוב בבית. לתת להם פיתרון אחר 

ולה, כי אני מסתכלת רוחבית על משאר הילדים אני לא יכ

 כל הגן. אני לא יכולה לתת לילד פיתרון שלו. 

 אבל מה הבעיה לקלף את תפוח האדמה?  אסתר הדנה:

 רגע, רגע, תני לי לסיים, בבקשה.  שמרית גורן:

 תני לשמרית לסיים.  :צביקה צרפתי

 תני לי לסיים, אני כבר מסיימת.  :שמרית גורן

 אלה שלא אוכלים,  אסתר הדנה:

 תנו לשמרית לסיים.  :צביקה צרפתי

לגבי התפריט אני רוצה להגיד. התפריט היום, אחרי, אני  :שמרית גורן

כמו שאמרת, נכון. התפריט  ,לא מדברת על השבוע הראשון

היום הוא כמעט זהה לתפריט שהיה שנים קודמות. אני 

ש. יודעת כי אנחנו כתבנו אותו. אני יודעת מה היה מוג

שוקי עוף הם אותם שוקיים. רק שאלה שוקיים בלי 

יש גם הבדל בנראות של אנטיביוטיקה ובלי הורמונים. 

, למי שמכיר את השיטה, והם מוזרקים IQFשוקיים שהם 

ביותר מים, לבין שוקיים שהם בלי אנטיביוטיקה ובלי מים. 

ונכון, אני צריכה להדריך את הצוותים על זה. כי גם הצוות 

דעת שעוף כזה שהוא בריא יותר, ומזין יותר, הוא צריך ל

 מתנהג אחרת. אין מה לעשות. הוא מתנהג אחרת. 

 )הערות מהקהל(

אתה יודע כמה תלונות קיבלתי בשנים קודמות על עוף לא  :שמרית גורן

מבושל? אתם לא יודעים, כי זה לא בפייסבוק. אתם יודעים 
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 כמה תלונות? הרבה יותר מהיום. 

 חד( )מדברים בי

רגע, וגם אז העוף היה מבושל. זה עניין של להבין  איך העוף       שמרית גורן:

 מתנהג בצורה מסוימת. 

 )מדברים ביחד(

 אל תפריע לה לדבר.  יהודה בן חמו:

  -התפריט היום  שמרית גורן:

 מה אתה אומר? נהית גם תזונאי?  :צביקה צרפתי

 היא תזונאית, היא מומחית.  יהודה בן חמו:

 עוף מכובס?  :ענת קלומל

 שלו.  חלומותלא, אני יש לי בעיה מהבית. כל אחד וה אהוד לוי יובל:

 תנו לשמרית בבקשה לסיים. חברים,  :צביקה צרפתי

גונן:   זה נושא מאוד רציני ויש פה דיון ענייני. אז למה להפריע? אושרת גני 

 אוזן לא סובלת. האבל יש דברים ש אהוד לוי יובל:

 אז תתאפק.  מה לא סובלת? :פתיצביקה צר

.  יהודה בן חמו:  היא לא סובלת שיש דיון ענייני

'  אהוד לוי יובל: . .  ... שמגישים לילד עוף ואומרים לו 'בוא תתחנך.

  סליחה, אני מבקש לתת לשמרית לסיים.  :צביקה צרפתי

חשוב לי להגיד שאנחנו נמצאות בגנים כל יום. ולפעמים  :שמרית גורן

יודעים  נכון, יש מנה שיצאה פחות מוצלחת, וזה אנחנו 

ואנחנו משנים מתכונים. תראי איזה שיפור היה מתחילת 

 השנה. אוקיי? היה שיפור מתחילת השנה. 

. בשבוע הראשון ליתר השבוע :הדר חשמונאי ..  . ..את לא יכולה 

לא, אבל גם קציצת ההמבורגר שהיתה השתנתה משבוע  :שמרית גורן

ויום חמי שי שעבר היו קציצות. הייתי בארבעה לשבוע. 

 ני מגיעה. וזה לא קסם שאשנגמרו הקציצות.  ,גנים. קציצות
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אני אשמח להראות תמונה של הקציצה הזאת לכל חברי  :אישה מהקהל

 המועצה. 

סליחה, אני רוצה גם להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו  :שמרית גורן

נות לא לגבי תמונות. הן לא מייצגות שום דבר. תמו

 מייצגות אוכל, 

 )מדברים יחד(

 אני מבקש ממך, תתנהג לאשת מקצוע בכבוד.  :צביקה צרפתי

 אני מבקשת מכם, אני רואה את האוכל בגנים.  :שמרית גורן

 אני גם ראיתי את האוכל בגנים. :אישה מהקהל

 אוקיי. הקציצה, שבוע שעבר ביום חמישי היתה קציצה,  :שמרית גורן

יתה טעות וזה לא נטחן כמו שצריך. אז היו בכלל, יילו האפ :אישה מהקהל

זו היתה קציצה עם נקודות שחורות שהוגשה לילדים. 

 באמת, אל תזלזלו. 

אנחנו לא מזלזלים. רגע, נקודות שחורות הן לא נקודות  :שמרית גורן

שחורות, אלא עדשים שחורים. שהילדים של כולנו, גם שלי, 

הם לא אכלו כאלה דברים  אוכלים  בגנים. ושנים קודמות

את  צריכים, אולי היו צריכים לטחון נובגנים. אז נכון שהיי

  זה מהתחלה.

 אין שום בעיה. לא מפריעה, האג'נדה הזאת מבורכת.  :ה מהקהלאיש

 אבל לילדים זה לא מפריע.  :שמרית גורן

 מבורך. לא זאת הבעיה שלנו.  :אישה מהקהל

 הנקודות בקציצות. לילדים זה לא מפריע  :שמרית גורן

הבעיה היא לא קציצה, אלא משהו כלל רוחבי. יש עדיין  :הדר חשמונאי

 ייתכן בצוותים. בהדרכה.  ,בעיה בתפעול. יש עדיין בעיה

  –נכון, נכון. אנחנו עושים  :שמרית גורן

  – להתמודד ... שתהיה להם הדרכה לצוות איך :הדר חשמונאי
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 הדר, שנייה.  :שמרית גורן

. :מונאיהדר חש . .  איך פותרים את הבעיה 

 )מדברים ביחד( 

 אוקיי, המסר הובן. הדר, עוד מעט.  :צביקה צרפתי

צביקה, אני רק אסיים. צוות התזונה, אוקיי? חלק  :שמרית גורן

אחד, להגיע לגנים ולעשות הדרכה במקום  ,מתפקידיו

ולטפל בנקודות בעייתיות עם ילדים שמתקשים. שתיים, 

שכמו שנים קודמות, חוץ מהבדיקות  בדיקות מעבדה,

שהם צריכים לעשות על פי מכרז,  ISSמעבדה של החברה 

אנחנו יכולים לעשות בדיקות מעבדה. יש לנו תקציב, ואם 

צריך התקציב הזה מוכפל ואף פעם לא היתה עם זה בעיה 

  . עם התקציב של בדיקות מעבדה

... יש  אהוד לוי יובל:  איזשהו 

 שקט.  יובל, שמרית גורן:

 תן לה לדבר, סליחה,  :צביקה צרפתי

גם בדיקות מיקרוביולוגיות, גם בדיקות של ערכים  :שמרית גורן

תזונתיים, גם של הרכב מנה. אנחנו עושות את זה בפתע, אף 

יודע על זה, מה שאנחנו  מחליטות.   אחד לא 

יש לנו גם ביקורי פתע אצל הספק, שזה אנחנו עושות בינינו  

יש כמובן הדרכות צוותים, שיש ממש אחרי  לבין עצמנו.

החגים, הדרכות צוותים של כל הצוות החינוכי, שזה יהיה 

בנגלות של הצוותים של הגנים, ואחרי זה גם של הצהרונים. 

הם מחוץ לגנים. כמו שהיו לפני שנתיים. וכמובן הקשר, 

ות ועם עכשיו יש ועד חדש. חיכינו. הייתי בקשר עם רע

אז שוב, חיכינו גם אתם, ועד חדש. אמיר. עכשיו יש 

 שייבחר ועד חדש ונהיה בקשר. 
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 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 יש משהו להוסיף?  יהודה בן חמו:

.  :אישה מהקהל . .  למה? כי אני 

 סליחה, סליחה,  :צביקה צרפתי

... רק בימים שהילד :אישה מהקהל .  שלי  .. .. אם הילד שלי הולך  . שיש לו 

כוז, אני לא מאחלת לאף אחד מכם עם הפרעות קשב ורי

יגיע הביתה בשעה חמש, בלי לד עם שי הפרעות קשב וריכוז 

 לאכול כלום כל היום, 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

פיתה בלי כלום, ובלי כלום 'אמא, היום אכלתי  ויגיד לי :אישה מהקהל

 . 'ועוד פיתה בלי כלום

לא דיון, זו הצעה סליחה, ראש העיר בזכות דיבור. זה  :צביקה צרפתי

 לסדר. 

 מועצה, סליחה.  ם לחבררגע, רגע, בהצעה קודמת נתת עילאי הרסגור:

 זה לא זכות דיבור.  :צביקה צרפתי

  -סליחה, אני גם מזכיר  עילאי הרסגור:

 ראש העיר בזכות דיבור. בבקשה. בבקשה, ראש העיר.  :צביקה צרפתי

... וא עילאי הרסגור:  ני לא יכול לדבר. לא יכול להיות שיש כאן 

 בבקשה, ראש העיר.  :צביקה צרפתי

 תנו לדבר,  עילאי הרסגור:

 אתה מפריע לראש העיר.  :צביקה צרפתי

לא, זה לא יכול להיות שאתה כל פעם תשנה את החוקים.  עילאי הרסגור:

כוללת לתת לחברי מועצה שהם לא ראש העיר  ההצעה

  לדבר,

  אתה מפריע לראש העיר. :צביקה צרפתי

 לא, זה לא יכול להיות ככה.  עילאי הרסגור:
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 אתה מפריע לראש העיר.  :צביקה צרפתי

לא, זה לא יכול להיות ככה. יש לי משהו להגיד. זה צביקה,  עילאי הרסגור:

 לא יכול להיות ככה. לאופוזיציה אסור, קואליציה מותר? 

 דיברתם מספיק. בבקשה, ראש העיר.  :צביקה צרפתי

זה לא מנהל תקין. לא, צביקה, זה לא מנהל תקין. אני  עילאי הרסגור:

 מצטער. 

 אתה יכול להצטער.  :צביקה צרפתי

 אי אפשר לעבוד ככה.  עילאי הרסגור:

 בבקשה, ראש העיר.  :צביקה צרפתי

 כרגע בזכות דיבור. שרון  יהודה בן חמו:

 רוצים לנהל דיון.  אהוד לוי יובל:

שככה משתיקים חברי אופוזיציה. מה זה זה לא יכול להיות  עילאי הרסגור:

 צריך להיות?

חברים,  אתם מקבלים פה במה של שלושת רבעי מהישיבות  :צביקה צרפתי

 האלה. 

.  עילאי הרסגור: . .  ישיבה. אני רוצה, יש לי דברים להגיד. אני לא 

 בבקשה, שרון.  :צביקה צרפתי

  השאילתה ל...כמתי לדחות את הדברים מלהזכירך, אני הס עילאי הרסגור:

 צריך לשמוע את ההורים, לא את חברי המועצה.  :עמירם מילר

 זה לא הגיוני.   עילאי הרסגור:

 בבקשה, שרון.  :צביקה צרפתי

אני רוצה לנצל את ההזדמנות להציג את עצמי. לי קוראים  :שרון דבוש

הצטרפתי לצוות לפני דיאטנית קלינית. שרון דבוש, אני 

אשון אני רוצה להגיד שאני מברכת שלושה שבועות. דבר ר

על המעורבות של ההורים. אני חושבת שההורים הם חלק 

חשוב מאוד בכל התהליך הזה. הורים, צוות ואנחנו כמובן, 
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וכל מי שעוסק במלאכה. לכולם יש אותה מטרה. המטרה 

שלנו זה שהילדים שלכם יאכלו. זו המטרה. כולנו רוצים 

 מרוצים.לראות בסוף יום ילדים שבעים ו

אני שוב חוזרת על הדברים ששמרית אומרת. יש פה תהליך.  

יש פה כמה דברים שנעשו במקביל וצריך להבין את זה. 

שאני חושבת שהוא תפריט  ,אנחנו גם כן עובדים על תפריט

מעולה. אנחנו גם כן עברנו לשיטה חדשה של תפעול. יש לנו 

וזה צוותים שאנחנו צריכים לרתום אותם לתהליך הזה, 

 לוקח זמן. 

אני רוצה להגיד שאנחנו כל פנייה ופנייה לוקחות אותה  

באופן אישי. אנחנו לרגע לא מזלזלות. זה ברור לנו שילד 

 רעב זה ילד שהוא יוצא פגוע. הוא לא מתפקד כמו שצריך, 

 זה לא בודדים שם.  אסתר הדנה:

 זה לא בודדים, אבל המספר הולך ופוחת. כמו ששמרית שרון דבוש:

אמרה, אנחנו כל הזמן נמצאים בגנים, על מנת להגיד שיש 

מקרים של ילדים, באמת, שלא אוכלים מהרבה סיבות. בין 

אם זה שהם יותר בררניים, ובין אם זה שהתפריט פתאום 

השתנה להם, והם לא רגילים לזה. זה נכון.  אני לא מזלזלת 

 בזה. אבל, אנחנו יודעים להגיד שילדים גדלים וילדים

 ויש משהו בזה שהצוות אוכל יחד,  רגלוהת

אני חודש הילד שלי חוזר ולא אוכל כלום. חודש. חודש.  :אישה מהקהל

. חודש הוא רוצה לראות אות .. ך מגיעה למצב שאת צריכה 

לא אוכל להביא . איפה החלק הבריא כאן? שאני חי על לחם

להנחות את הצוותים לא לתת להם אוכל  לילד שלי אוכל,

  בלת"מים ני מקווה בשבילך שזה לא יקרה לך.מהבית? א

לפני  בודק בלת"מיםסדר גודל כזה פרויקט בסליחה, 
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 .  שמתחילים, לא אחרי

 לגמרי.  שרון דבוש:

... זה לא בלת"ם. הפסקכלא אחרי.  :אישה מהקהל ת חשמל ל הבלת"מים 

 ..  זה לא  בלת"ם.

 )מדברים יחד(

חבר לדברים שפרס אמר. אני מבינה אותך. אני רוצה להת שרון דבוש:

 אנחנו רואים את המחר. והמחר הוא מצוין, 

,  :אישה מהקהל  ודאי

 המהפך הבריאותי הוא מחר פסטרמה, שרון? באמת?  הדר חשמונאי:

,  יהודה בן חמו:  סליחה, שרון, שרון

 שלכם? זו התשובה  הדר חשמונאי:

 אני רוצה להגיד כמה דברים.  עילאי הרסגור:

 דה, תודה, סליחה, עילאי הרסגור הנדין, תו :צביקה צרפתי

 אתם תתנו לי זמן לדבר או לא?  עילאי הרסגור:

 ראש העיר בזכות דיבור.  :צביקה צרפתי

 רגע, אני אקבל זמן לדבר או לא אקבל זמן לדבר?  עילאי הרסגור:

 לא, ראש העיר בזכות דיבור.  :צביקה צרפתי

 ני אדבר. אני אתפרץ. אני לא אקבל זמן לדבר, אז א עילאי הרסגור:

. :צביקה צרפתי .  אתה יכול לדבר.

כללים. כלל מספר אחד הוא  ליכול להחי אתה לא עילאי הרסגור:

 קואליציה.  2כלל מספר אופוזיציה, 

שהוא רציני ומנסה לעשות ממנו פוליטיקה. ... לקחת דבר  :צביקה צרפתי

 אנחנו לא עושים פוליטיקה פה. 

לא הילדים שלהם יחה, סליחה, יש כאן הורים שסליחה, סל עילאי הרסגור:

 אוכלים, 

..  :צביקה צרפתי . נוגע   ... זה 
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 יש כאן תושבים שלא ישנים, לא יכול להיות,  עילאי הרסגור:

 ראש העיר, ראש העיר,  :צביקה צרפתי

לא יכול להיות שאני חבר המועצה היחיד שלא יתנו לו  עילאי הרסגור:

 לדבר, סליחה. 

 אתה לא היחידי, יש פה עוד הרבה.  :צביקה צרפתי

איך זה יכול להיות שההצעה הקודמת, דיון קודם, נתנו  עילאי הרסגור:

 לחברי מועצה לדבר, ועכשיו לא נותנים לדבר. 

 ראש העיר רוצה להציע הצעה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 האם אני אוכל לדבר או לא אוכל לדבר?  עילאי הרסגור:

  הצעה. יש לי יהודה בן חמו:

 יפה, אם אחרי זה אני אוכל לדבר, אין בעיה.  עילאי הרסגור:

 אתה תבין מה אני הולך להציע, כש יהודה בן חמו:

 אין שום בעיה,  עילאי הרסגור:

 אולי תוותר,  יהודה בן חמו:

 בסדר גמור. בסדר גמור.  עילאי הרסגור:

לחברי גם וקודם כל אני רוצה לדבר אליכם, ההורים,  יהודה בן חמו:

המועצה. אין ספק שהדברים שנאמרו פה על ידי כולם, בלי 

יוצא מהכלל, על ידי אמהות שדיברו פה ממעמקי הלב, על 

ידי הגורמים המקצועיים, גם שמרית וגם שרון, ואם היינו 

נותנים גם לגורמים המקצועיים לדבר, שמתפעלים את זה, 

 היינו שומעים גם דברים נוספים.

אמרתם בהחלט מתקבלים על אוזן הכוונה והדברים ש 

קשובה. וכפי שבזמנו הכרתי את שמרית לפני שלוש שנים, 

מייל או טלפון שהגיע אלי, והעירה את -בעקבות איזשהו אי

א' והתקבלה ואמרתי לה: 'אני לא -ע' וגם ב-ההערות גם ב

יודע לעשות את מה שאת אומרת, בואי תצטרפי', צירפנו 
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ואין שום מגבלה בנושא של  אותה. לאחרונה הצטרפה שרון,

 תזונה של ילדינו. אין שום מגבלה. 

כל מה שאמרתם, חלקם מדויק וחלקם לא מדויק. אני יכול  

לומר רק דבר אחד. כשם שהתגייסו הבנות האלה לצוות, 

וזה דיון מאוד מאוד רחב וארוך הייתי אומר. אני לא רוצה 

של  להגביל אותו בזמן, כי אמנם חברי המועצה הם בסופו

יום מקיימים את הדיונים ויש זכות לכל חבר מועצה להגיש 

הצעה לסדר, אבל הדרך לקדם את זה היא דרך של לשבת 

עם הצוותים המקצועיים ולראות. כי כולנו מסכימים 

 שנושא התזונה הוא דבר הכרחי. 

גם אני כמוכן, בנות, מסכים על ההערות האלה, מכיוון  

ספר לכם שבמהלך סוף שנה במו עיני. רוצה ל ןשראיתי אות

שעברה, אפילו הרבה לפני סוף שנה שעברה, באו אלי עם 

המיזם הזה של להקים מטבח עירוני, ונדע לבשל ואני מודה 

 ומתוודה שנתתי לזה אור ירוק. 

לאחר כחודשיים או שלושה של עבודה מאוד מרוכזת  

ומאומצת, החלטנו להקים מטבח פה בכפר סבא, שעיריית 

מצעות החברה הכלכלית תתפעל אותו, נחסוך כפר סבא בא

 את כל ההסעות וכו' וכו'. 

אני מודה מתוודה שלמרות שנתתי את האור הירוק, לא  

ישנתי בשקט. לא הלכתי עם ההחלטה הזו, שהיא ההחלטה 

הטובה ביותר למען ילדינו. ואני זוכר שבאחד הבקרים 

התעוררתי מוקדם מן הרגיל, כי חשבתי על זה גם לילה 

פני. ובבוקר כשהגעתי ללשכה ביטלתי את הישיבה ל

הראשונה, קראתי למנכ"לים, קראתי למנכ"ל החברה 

הכלכלית, נראיתי כמו איזה סהרורי, אבל אמרתי 'המיין 



   5.10.2016 56 מועצה מן המניין   

. למרות שאנחנו עיר ירוקה ביזנס שלי זה לא להכין אוכל '

ועיר מקיימת ותזונה, זה נכון. אבל אני לא אוכל לקחת על 

ת אם חס וחלילה ילד אחד בעיר הזאת עצמי את האחריו

יקבל קלקול קיבה, בגלל איזה מנה שהגשנו, הוא יקבל 

 קלקול קיבה אפילו במקום אחר, ויאשימו אותנו. 

ביטלנו את המטבח. העלו את הרעיון של לצאת למכרז.  

הטעות הבסיסית היתה, ואני מודה ומתוודה שמי שלא 

דחינו את זה עושה לא טועה, הטעות הבסיסית היתה שלא 

. וכל התהליך של המכרז 1.9-במספר חודשים, כי התחלנו ב

יולי. ולכן היינו צריכים  הזה התחיל איפשהו שם בסוף 

 לעשות את זה בתהליך.

סיפרתי את זה בכמה פורומים. סיפרתי את זה גם בראיון  

באחד המפגשים שהזמינו אותנו 'קול הכפר'. חג לעיתון 

חיימוביץ', איך קוראים לה לאכול הוזמנו גם עם מיקי 

היא פריקית לנושא הזה.  ,עם מיקי חיימוביץ' מהטלוויזיה?

'ליה'לה,  ובתי היתה באותם צהריים אצלי. ואמרתי לה: 

. זה  בואי איתי, נלך לאכול צהריים באחד מגני הילדים'

אחד המסרים שהפנמתי מצד התהליך. וכשאכלנו האוכל 

שעשו גם מסדר  השביע. האוכל היה טעים. יכול להיות

 המפקד. הכל יכול להיות. 

, אמרתי 10-ה שאלתי את בתי בת האבל כשיצאנו החוצ 

ליה, את האמת. אני רוצה גם להביא אוכל בריא הביתה. '

מה דעתך שבימים שאתם אצלי, אני אביא אוכל בריא 

מהחברה הזאת'. הסתכלה עלי במבט, אמרה לי: 'אבא, 

ם בשבועיים תזרוק לי האוכל טעים, האוכל בסדר. אבל פע

 איזה שניצל'. 
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שאי אפשר לתת, תרתי משמע, אי אפשר לאכול  ,רוצה לומר 

את הכל בביס אחד. היינו צריכים לפרוס את התהליך על 

 זמן יותר ממושך.

לעצם העניין. אני ברשותכם אציע את ההצעה שמחר  

בבוקר, נציגי ועד הגנים, או נציגות שאתם תבחרו לטובת 

ואו מחר בבוקר. נתאם מיד אחרי הישיבה, אחרי העניין, תב

נוח, נשב    –הסעיף הזה, נצא ליומן ונסתכל באיזה שעה הכי 

 מחר בשעה חמש. כבר קבענו עם החכ"ל  :אישה מהקהל 

שנייה. מחר בבוקר תהיה אצלי פגישה, עם  מנהלת אגף  יהודה בן חמו:

החינוך החדשה, עם מנכ"לית העירייה, עם מנהלת  מחלקת 

ני ילדים, עם שמרית ושרון, עם נציגות שלכם, עם נציגות ג

של החברה הכלכלית. נעלה את כל מה שאמרתם פה ויותר. 

כי פה הגבילו גם בזמן. נעלה את הכל בכתב. נראה איך 

אנחנו מצמצמים את הפערים. כי כולנו מסכימים בדבר 

אחד. הרעיון הוא רעיון נפלא. הדרך אולי שנויה במחלוקת. 

ריך לעשות מקצה שיפורים. אולי צריך לעשות אולי צ

 וורסיה אחרת.  ,כזו הבוורסי

לכן אני בא ואומר. נקיים דיון, כשזמן מוקצב בנושא כל כך  

חשוב, אף פעם לא הגבלנו את ועדי ההורים. יושבים  פה 

חלק מההורים, וישבו גם בוועדי ההורים בקדנציה 

וגם  שיו?קוראים לבחורה שהסתובבה עכ ,אדמיתהקודמת, 

 אדמית ישבה איתנו, היתה שותפה. 

הגבלנו, לא ועד הורים עירוני, ולא ועד הורים  אף פעם לא 

של גני ילדים, בנושא של דיונים בנושא החינוך, ובטח ובטח 

 לא בתזונה. 

לכן אני מציע שהנושא הזה יקבל משקל הרבה יותר מועדף  
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נוכל  יחד  לשבתמאשר דיון שמוגבל בזמנים. מחר בבוקר, 

וביחד עם כל האבות גם כן, בלי לפגוע,  אתכן, האמהות,

הצוות שמניתי אותו קודם ונוכל לשבת ולשמוע ולהקשיב 

 ולראות איך אנחנו עושים את הדברים טוב יותר.

להגיד לך שאנחנו חפים  מטעויות? אני האחרון שאגיד לך  

את זה. להגיד לך שאין לנו רצון לשפר ולהצטמצם? אני 

לוקח את כל האחריות עלי. כל מה שקרה פה. אם  קודם כל 

זה המשאית איחרה, ואם זה האוכל לא היה מחומם ואם זה 

היה מקורר. לא משנה מה. אני הוא הכתובת. לא החברה 

 הכלכלית, ולא מחלקת גני ילדים ולא אגף החינוך. 

לכן אני אעשה את הפגישה הזו אצלי. ובפגישה הזו אנחנו  

ה הרבה יותר ממה שאנחנו נמצאים נצא עם תובנות הרב

עכשיו, כי כל יום, לא כמוך, יותר ממך, אני מקבל את 

גן וגן. על בסיס יומיומי. אנחנו מקבלים מכל  ההערות מכל 

גן וגן, כפי שאת פתחת ואמרת בגילוי נאות, התלונות 

והטרוניות הולכות ומצטמצמות. בהתחלה, אני רוצה להגיד 

ישיבה דחופה, שקלנו אפילו  לכם ששקלתי אפילו, וכינסתי

אולי לבטל את זה. אבל  באנו וכולם, אפילו האמהות מוועד 

ההורים, קמו ואמרו לי: 'רק זה לא. אם זה, אנחנו לא 

ונוכל לפעול ההיפך. תבואו על מנת . 'באים בכלל לישיבה

 לתקן. 

היות ואתן באות במטרה לתקן, יש פה כוונה הדדית לתקן  

ז כבר מחר, אני לא אומר עוד חודש ולהשתפר ולהתייעל, א

או עוד שבועיים. כבר מחר אני אבטל את הישיבה הראשונה 

 או השנייה של הבוקר, ותתקיים ישיבה זו. 

ולכן אני מציע שהדיון הזה ראוי שיתקיים בדרגים  
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המקצועיים בצורה לא של דקות ספורות מדידות, שכל אחד 

יסט  כזה בצורה ינסה להיות, סליחה על הביטוי הזה, פופול

אחרת. זה עכשיו לחברי המועצה. ולכן נעביר את הדיון הזה 

למחר ונעדכן את חברי המועצה, או בכתובים, או לישיבה 

 הבאה, במה התקדמנו. 

 תודה רבה. אני מבקש,  :צביקה צרפתי

.   :עילאי הרסגור  רגע..

.  יהודה בן חמו:  תודה. כרגע צביקה מנהל את הדיון

ודה רבה. אני מבקש, עילאי, אני מבקש, אני רוצה ת :צביקה צרפתי

 להעמיד להצבעה, 

  -לא יכול להיות, לא יכול להיות שאתה תמנע  עילאי הרסגור:

אני רוצה להעמיד להצבעה, אני רוצה להעמיד להצבעה. מי  :צביקה צרפתי

  -בעד  הצעתו של 

ל בצורה זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהישיבה תתנה עילאי הרסגור:

 כזאת, בצורה של השתקה. 

 מי בעד ההצעה של ראש העיר?  :צביקה צרפתי

 לא יכול להיות שיובטח לענות,  עילאי הרסגור:

 שמעון, אורן, עמירם,  :צביקה צרפתי

.  עילאי הרסגור:  ... את השאלות והשאלות האלה לא ייענו

 צביקה, יהודה,  ממה,  :צביקה צרפתי

 ובל, זה לא מקובל, זה לא מקובל. זה לא מק עילאי הרסגור:

 בהצבעה עכשיו. מי בעד הצעתו של ראש העיר? אנחנו  :צביקה צרפתי

 לא, זה לא מקובל.  עילאי הרסגור:

 יטל, דבי, מתי, בר :צביקה צרפתי

זה לא מקובל, צביקה. אי אפשר לנהל ככה ישיבת מועצת  עילאי הרסגור:

 עיר, סליחה. 
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 איתן,  אמיר, :צביקה צרפתי

 לא, לא, אי אפשר ככה, צביקה.  עילאי הרסגור:

 מי נמנע?  :צביקה צרפתי

,  עילאי הרסגור:  יש כאן חברי

  מי נגד? מי נגד ההצעה? :צביקה צרפתי

 לא, צביקה, אנחנו לא יכולים! סליחה! לא, סליחה!  עילאי הרסגור:

 ה. עילאי, פליאה, תודה רביובל, ענת, אתי,  רויטל, יהודה, :צביקה צרפתי

בושה וחרפה. בושה וחרפה. אנחנו לא ממשיכים בישיבה  עילאי הרסגור:

 הזאת. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

לא יכול להיות ששאלנו שאילתה, נאמר לנו שהתשובה  עילאי הרסגור:

 תינתן לנו בפני הדיון. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 לא יתנו לנו את התשובה,  עילאי הרסגור:

 הצעה לסדר הבא, ה :צביקה צרפתי

 תודה רבה.  :עמירם מילר

 לא יתנו לנו לדבר, זלזול מוחלט בחברי, לא, סליחה!  עילאי הרסגור:

 ההצעה לסדר הבאה.  :צביקה צרפתי

לא, סליחה! לא, סליחה, יש גבול לזלזול בחברי המועצה.  עילאי הרסגור:

 יש גבול להתחמקויות, 

 ה את ההצעה לסדר הבאה? ההצעה לסדר הבאה. אתה רוצ :צביקה צרפתי

תהיות לגבי המכרז. אתה מנהל את הישיבה הזאת יש כאן  עילאי הרסגור:

 בצורה ביזיונית. 

 הצעה לסדר  הבאה.  :צביקה צרפתי

 ביזיונית לחלוטין. תסלח לי, צביקה צרפתי,  עילאי הרסגור:

 הצעה לסדר הבאה.  :צביקה צרפתי
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 היות שאתה יוצא ככה. יהודה בן חמו, לא יכול ל עילאי הרסגור:

 בבקשה, ההצעה לסדר הבאה.  :צביקה צרפתי

 לא! לא! לא! צביקה, סליחה.  עילאי הרסגור:

 לא,  :צביקה צרפתי

 אתה מנהל את זה.  . איךלא עילאי הרסגור:

 הצעה לסדר הבאה.  :צביקה צרפתי

 לא, סליחה, סליחה, צביקה, לא, אני רוצה,  עילאי הרסגור:

 עה לסדר הבאה. הצ :צביקה צרפתי

 אני אקח את,  עילאי הרסגור:

 הצעה לסדר הבאה, העברת ישיבות המועצה.  :צביקה צרפתי

 אני אקח את הזמן שניתן לי,  עילאי הרסגור:

 הצעה לסדר הבאה,  :צביקה צרפתי

 הצעה לסדר הבאה, תראה. קודם כל, הצעה לסדר הבאה.  עילאי הרסגור:

 יובל, יובל,  :עמירם מילר

לא ייתכן, לא ייתכן, לא ייתכן שאתה מנהל ככה בצורה  הרסגור: עילאי

 כזאת ישיבה. סליחה! 

 ממש לא.  אחרת. תה לי אפשרותילא הי :צביקה צרפתי

 מי? מי? נו, אז אנחנו נוסיף לפרוטוקול, יובל, יובל, :צביקה צרפתי

  -איך יכול להיות  עילאי הרסגור:

 מחר הם יבקשו,  :עמירם מילר

נגד או בעד?אז  :תיצביקה צרפ  תודה.  אתה 

  -מחר יבקשו  :עמירם מילר

 הצעה לסדר הבאה.  :צביקה צרפתי

  -הורים לא לזלזל באפשר  אהוד לוי יובל:

 ההצעה לסדר הבאה.  :צביקה צרפתי

מה שמעניין שאני רואה חסר איזשהו איש מקצוע בתוך  פליאה קטנר:
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 הצוות הזה. 

 הצעה לסדר הבאה.  :צביקה צרפתי

 אני מציע להורים, למרות שהם מחכים הרבה הזמן,  עילאי הרסגור:

 הצעה לסדר הבאה.  :צביקה צרפתי

 אני מצטער, כי ההצעה לסדר הבאה מאוד רלוונטית,  עילאי הרסגור:

 דבר לפרוטוקול,  :עמירם מילר

גם לגביהם. ההצעה הבאה מאוד רלוונטית לגבי האנשים  עילאי הרסגור:

 שישבו כאן. 

 ההצעה הבאה היא שלנו או שלכם? לוי יובל:אהוד 

 לא, שלנו.  עילאי הרסגור:

דקות מהזמן שלנו, תגיד כל דבר, אבל תגיד על  שתי ניתן לך אהוד לוי יובל:

 מזון. 

את ההצעה  להסיר מסדר היוםמאשרים ברוב קולות  :207מס'   החלטה

ב' של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל צוייג וג לסדר

 איכות המזון המוגש למוסדות חינוך. –אתי הדנה בנושא 
 

הצעה לסדר יום של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה  ג. 

 העברת ישיבות מועצת העיר לאולם מתאים. –קטנר בנושא 

 

 :דברי הסבר

בית החאן ההיסטורי, בו נוהגת להתכנס המועצה, הוא 

ביטות אלינו דמויותיהם של מקום יקר לכולנו. מקירותיו מ

מייסדי המושבה וחברי המועצה המקומית ומועצת העיר 

 לאורך הדורות.

-עם זאת, המבנה שהלם את צרכי הציבור בתחילת המאה ה

. אוכלוסיית כפר סבא עברה את 2016אינו מתאים לשנת  20
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התושבים וגדלה בהתמדה. ישנם תושבים רבים  100,000רף 

ציגיהם, להביט להם בעיניים המעוניינים לראות את נ

 ולעקוב מקרוב אחר ההליך הדמוקרטי.

מאז תחילת הקדנציה ראינו לא מעט ישיבות בהן חדר 

המועצה היה צר מלהכיל את הקהל הרב. התוצאה היא 

תושבים שמצטופפים, עובדי עירייה שנאלצים לעמוד ואף 

תושבים שאינם מצליחים להיכנס לחדר המועצה ונותרים 

זה פוגע בהתנהלות ישיבות המועצה ולא פעם  בחוץ. מצב

 מביא ממש לביזוי המעמד.

יש לציין שמסך הטלוויזיה שהוחלט שיתלה מחוץ לחדר 

המועצה טרם הופיע, וגם אם יגיע סוף סוף הרי שהוא לא 

 ייתן פתרון אמתי לבעיה.

ישיבות אישור התקציב דווקא נערכות באולם אחר, ומכאן 

להעביר את ישיבות המועצה.  ברור שאין כל בעיה טכנית

עירייה שדוגלת בשקיפות ראוי שתערוך את ישיבותיה 

 במקום נגיש למספר רב של תושבים.

 :הצעת החלטה

ישיבות מועצת העיר יערכו בחדר אשר בו יוקצו מקומות 

 אורחים לכל הפחות. 50ישיבה עבור 

ההצעה זאת רלוונטית מאוד כלפי הקהל שהיה כאן  עילאי הרסגור:

יבה, בהצעה הקודמת, לגבי התזונה בגני הילדים ביש

בצהרונים. אני לא רוצה רק, אתם יודעים מה? אני כן אקח 

מהזמן שלי ואני כן אגיד כמה דברים לגבי זה, כי לא ניתנה 

   -לי זכות דיבור, ולא 

 אני מבקש להתייחס להצעה לסדר.  :צביקה צרפתי

לה ששאלתי, לגבי אי ולא ניתנה לי תשובה לגבי השא עילאי הרסגור:
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ההתאמה בין המחיר שנמצא במכרז לבין המחיר שלפי 

הטענה שלכם ישולם בפועל לחברה, כביכול בניגוד למכרז, 

 ותהיות נוספות, 

 מה, על מה אתה מדבר?  :צביקה צרפתי

 תהיות נוספות שעלו במכרז לגבי ההזנה.  עילאי הרסגור:

 עברנו נושא.  :דבורה שני

, כן, אבל אבל לא ניתנה לי זכות דיבור. וזה לא יכול כן עילאי הרסגור:

 . להיות שלאופוזיציה לא ניתנת זכות דיבור ולקואליציה כן

 באותם תנאים בדיוק. 

 ? ...עברנו נושא, מה אתה :צביקה צרפתי

והנושא הזה, הנושא הזה, על הנושא הזה תישלח תלונה  עילאי הרסגור:

זלים באופוזיציה. חמורה למשרד הפנים. כי אתם פשוט מזל

ואתם גם מזלזלים בקהל שבא לצפות בישיבות המועצה, 

 וכאן אנחנו עוברים לנושא הבא. 

 ציונים?  מה, אתה מחלק לנו :צביקה צרפתי

 אני מחלק לכם ציון נכשל.  עילאי הרסגור:

.  :צביקה צרפתי ..  אם אני אגיד כמה אתה נכשלת, או או 

 בא לכאן קהל,  עילאי הרסגור:

 ים ביחד( )מדבר

באים לכאן תושבים, כדי לראות את הדמוקרטיה מתבצעת : עילאי הרסגור

בעיר הזאת. באים להביט בעיניים של חברי המועצה שלהם, 

לבדוק אם הם מצביעים לפי המצפון שלהם. לבדוק אם 

 חברי המועצה, 

דרך אגב, ההצעה לסדר הזאת זה מקורית שלך, או  :צביקה צרפתי

 יה קודמת? שהעתקת אותה מקדנצ

.  עילאי הרסגור:  מקורית שלי
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לא, נראה לי העתקת אותה מקדנציה קודמת. אני זוכר,  :צביקה צרפתי

היה איש מבריק, קראו לו גיא בן גל, הוא העלה בזמנו את 

 ההצעה הזאת. 

.יכול להיות.  עילאי הרסגור: . .  גיא 

 נראה לי שאתה משכפל, אתה משכפל. אבל בסדר.  :צביקה צרפתי

 אז בסדר. גיא בן גל איש יקר, וגם אם הייתי מעתיק,  אי הרסגור:עיל

אתם מתעסקים פה עם מזון. זה דבר שחוזר על עצמו. אני  פליאה קטנר:

חושבת שחסר איש מקצוע בתוך הצוות הזה. יובל מקודם 

 העלה את העניין הזה. אתם התעלמתם לגמרי. 

 איזה צוות?  :עמירם מילר

 ועי, בצוות המקצ פליאה קטנר:

 של ישיבות המועצה?  :עמירם מילר

.. זה לא משנה.  פליאה קטנר: .  יועצת תזונה זה לא הדבר היחיד שצריך 

 דיאטנית קלינית. דיאטנית קלינית,  :צביקה צרפתי

  -יש מקצוע זה לא משנה.  פליאה קטנר:

 את לא בקיאה, אז תשאלי,  :צביקה צרפתי

  -העניין. אני עובדת עם  אני מאוד בקיאה, זה בדיוק פליאה קטנר:

 אבל את לא בקיאה מי הצוות שישנו. תשאלי מי הצוות.  :צביקה צרפתי

 יש לכם גסטרונום?  פליאה קטנר:

 בוודאי. יש.  :צביקה צרפתי

 בוודאי. אוקיי,  פליאה קטנר:

. אסתר הדנה: .  גם להיות תזונאית.  .

. כל מיני אנשים שסיימו את המוסד שמעני פליאה קטנר: ק את התעודה ..

 הזאת, אבל בסדר. 

תראו, תראו, מה שקרה כאן, גם בנושא הקודם שעלה  עילאי הרסגור:

לדיון, ממחיש כמה דברים צריכים להשתנות בישיבות 
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המועצה. דוחסים אנשים, תושבים באמת שמקדישים 

מזמנם לבוא, לצפות בישיבות המועצה, לפעמים לדבר, 

, לספר על בעיות לספר על חוויות שהם חוו בעיר הזאת

קטן, שצריך לתקן בעיר הזאת. דוחסים אותם לחדר כל כך 

שחלק גדול מהם לא מצליח להיכנס. שמים מסך טלוויזיה 

קטן, במקרה הטוב, ולפעמים רק כשמבקשים. לא מציבים 

 מספיק כסאות, גורמים לאנשים לעמוד. 

זה כל כך לא מקובל. אתם, יודעים, יש מועצות רבות ברחבי  

. ואני גם רואה איך הדברים מתנהלים במקומות הארץ

אחרים. ההתנהלות במקום הזה היא כל כך לא מכובדת וכל 

כך לא מכבדת את כפר סבא. אם אנחנו דיברנו בתחילת 

הישיבה על שמעון פרס ועל מה שהוא אמר על כפר סבא. 

 שמים וארץ. באמת שמים וארץ.

בישיבה, אנחנו רואים את התושבים באים, רוצים לצפות  

רוצים לצפות בחברי המועצה שלהם. הם צריכים לבוא 

מראש כדי שיהיה להם מקום. במקרה הטוב יש להם 

במקרה הפחות טוב, הם צריכים לעמוד. מה איזשהו כיסא. 

שדרך אגב, נעשה בניגוד לקוד האתי שאושר כאן במועצה. 

 אנחנו למעשה פועלים בניגוד לקוד האתי של עצמנו. 

ם נדחסים בחוץ. דוחק, צפיפות. אווירה רעה. תושבים אחרי 

הכל חוץ מדמוקרטיה. הכל חוץ מניהול נכון ותקין בישיבות 

המועצה. ודווקא כשראש העיר כן רוצה להציג הישגים שלו, 

כן רוצה להציג דברים שהוא חפץ בהם, הוא עורך את 

ישיבות מועצת העיר בבית אברהם. ובבית אברהם יש באמת 

 מקום. 

 תקציב, מותר לו. ישיבת  :ילרעמירם מ
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ישיבות תקציב, מצוין. אני בעד. רק למה שאר הישיבות לא  עילאי הרסגור:

נערכות בבית אברהם, או בית ספיר, או אולם אחר שיתאים 

לישיבות המועצה? יש כל כך הרבה אולמות בעיר שלנו. לא 

צריך לשכור אולם בשביל זה. אפשר לקחת אולם שקיים, 

ישיבת המועצה. להביא מצלמות, אפילו כבר לעשות בו את 

לא משתמשים במצלמה מובנית. להביא אליו מצלמות, 

לעשות את כל מה שאנחנו עושים כאן בצורה מכובדת, שכל 

יוכל לצפות.  אחד מאיתנו יוכל לדבר לפני הקהל. הקהל 

 הקהל לא יהיה דחוס. הקהל לא יידבק לגב שלנו. 

ככה עובדת דמוקרטיה. ככה עובדת מועצה בצורה תקינה.  

וכך צריך לעשות גם בכפר סבא. זה לא סוד שאני גם בעבר, 

עוד כשהייתי בקואליציה, ניסיתי לקדם מהלך כזה. 

 והמהלך הזה לא צלח. 

 אני לא זוכר,  :צביקה צרפתי

 אתה לא זוכר את ישיבות הקואליציה?  עילאי הרסגור:

 יש לי זיכרון טוב,  :צביקה צרפתי

 פגום. הזיכרון שלך פגום.  ךאתה לא זוכר, הזיכרון של :עילאי הרסגור

 מעניין שרק אתה זוכר.  :שיינפיין ממה

 לא רק אני זוכר.  עילאי הרסגור:

 אולי אני לא זוכר, אבל ממה  צעיר.  :עמירם מילר

 אתה רוצה שאני אשלוף הקלטות? זה לא מכובד.  עילאי הרסגור:

 כן, תשלוף.  :צביקה צרפתי

 זה לא מכובד.  ור:עילאי הרסג

 רוצה שתשמע, אולי יעזור לך קצת,  יהודה בן חמו:

יודע מה? באמת, אנחנו ניסינו להגיע לניהול באמת  עילאי הרסגור: אתה 

מכובד של ישיבת המועצה הזאת. אחרי ההתנהלות הכל כך 
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לא מכובדת של ישיבת המועצה בחודש שעבר. באמת, אני 

העיר. ואני לא רוצה התביישתי, לא כחבר מועצה, כתושב 

שוב שהמועצה הזאת תיגרר לגידופים ולהשמצות ובאמת 

לירידות אישיות וירידות מתחת לחגורה. והכל, חוץ מלדון 

 על העניין עצמו. 

ברור לכולנו, ברור בטח לקהל שנמצא כאן, שהמקום הזה  

לא מתאים לישיבות מועצת העיר. אני מאוד קשור רגשית 

אני קשור להיסטוריה של העיר למקום הזה כתושב העיר. 

שלנו. החדר הזה ראה כל כך הרבה היסטוריה. מרגש להיות 

כאן ואני אומר את זה באמת, בשיא הרצינות. אני מאוד 

מתכבד להיות במקום הזה, כחבר מועצה. להיות איפה 

 שרבים וטובים לפני היו, רבים מגדולי העיר. 

 עוד יהיו רבים  וטובים.  :עמירם מילר

 אבל מה לעשות? המקום הזה לא מתאים.  הרסגור: עילאי

 יש שימור של עוד בניינים בכפר סבא?  :ענת קלומל

 בוודאי.  :עמירם מילר

המקום הזה, עם כל הרגש שלנו אליו, הוא כבר לא מתאים.  עילאי הרסגור:

המקום הזה מתאים לכפר סבא שלפני מאה שנה. המקום 

תושבים, ששבריר  100,000-הזה לא מתאים לעיר בת מעל ל

אחוז ממנה רוצה להיות בישיבות המועצה. אין מקום 

 לאנשים כאן. אין מקום להם, בקושי יש מקום לנו. 

יודעים, בקדנציה הבאה אנחנו נהיה לא   חברי  19אתם 

חברי מועצה. לחברי המועצה, בצירוף  21מועצה. אלא 

הצוות המקצועי, האנשים שמוזמנים לכאן מפעם לפעם, אין 

ר מקום סביב השולחן הזה. מה נעשה? נגדיל עוד יותר כב

את השולחן הזה? עד לאן הוא יגיע? על חשבון השורה 
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הבאה של האנשים? לא יהיה קהל בכלל? אי אנחנו נמשיך 

 להתנהל במועצה הזאת? 

לכן הדבר ההגיוני, ובאמת ברור לחלוטין, לא היה טעם  

ל זאת, כי אפילו שאני אגיד את זה, אבל אמרתי את זה בכ

אנחנו ראינו בדיון הקודם את האנשים נדחקים בצורה כל 

כך משפילה, כל כך מבישה. בואו נעשה את המעשה ההגיוני. 

בואו נעביר את ישיבות המועצה לחדר אחר, או לבית 

אברהם, או למקום אחר שנמצא לנכון, מקום שיתאים. 

אנשים. אני חושב שזה  50-שיהיו בו מקומות ישיבה ל

, אני חושב שזה המינימום ההכרחי. זהו. הצעה מספיק

 מאוד פשוטה. ואם אתם לא רוצים, אז זה המסר. 

ההצעה פשוטה, גם ההתייחסות פשוטה. אנחנו התייחסנו  :צביקה צרפתי

בשאילתה ארוכות, הסברנו ארוכות ואנחנו לא מתכוונים 

לשלוף שפן אחר או הסבר אחר. ההסבר שניתן בשאילתה זה 

ההצעה לסדר. אני מבקש, על פי ההסבר  ההסבר גם של

שניתן בזמנו בשאילתה לפני כמה דקות, להסיר את ההצעה  

 מסדר היום. 

.  יהודה בן חמו: .  שאנחנו מקיימים ישיבות בזה, .

כן. להסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד? ממה, אורן,  :צביקה צרפתי

עמירם, צביקה, יהודה, אמיר, דבי, מתי, אמיר קולמן, 

, יהודה, פליאה ועילאי. נמנעים, מי יתן. מי נגד? רויטלא

 נמנע? אתי וענת נמנעים. תודה. 

הצעה לסדר ברוב קולות להסיר מסדר היום את מאשרים  :820מס'   החלטה

יום של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר 

 העברת ישיבות מועצת העיר לאולם מתאים. –בנושא 
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לסדר יום של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל  הצעה ד. 

 הזדמנויות לעסקים. שוויון –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 :רקע ודברי הסבר להצעה 

מי ששכיר ואינו עצמאי לעולם לא יוכל להבין את . 1

הקשיים עמם מתמודדים עסקים קטנים. עסקים קטנים 

ס הכנסה, מתמודדים עם הוצאות רבות של מע"מ, מ

. העבודה אינה  . ארנונה, שיווק, שכר דירה ועוד ועוד.

יציבה. כשעסקים קטנים הם גם מאמנים או עוסקים 

באומנות כלשהי, הם גם מומחים בתחום ידע מסוים, באם 

 ספורט או אומנות כלשהי וגם מחנכים. 

כאשר בעיר כפר סבא עולות תלונות שאין שוויון . 2

סל יש -ים ונראה כי לחוג כדורהזדמנויות לכל מנהלי החוג

תלמידים בפער גבוה מאוד משאר החוגים, נראה כי  1000

העירייה אינה דואגת לשיווין הזדמנויות לכל מנהלי 

 החוגים. 

 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן

מתן אפשרויות שיווק דומות בבתי הספר עצמם )כפי . 1

ר קשר עם שלמדריכי פרויקט זוזו יש הזדמנות ליצו

. יש לפרסם את ערוצי  התלמידים עצמם בשגרה לימודית(

הפרסום הקיימים באתר העירייה, כולל מחירים. הרעיון 

שקיפות והכוונה לשוויון הזדמנויות ולמנוע העדפה של חוג 

 מסוים או גוף כלשהו. 

הרחבת ערוצי השיווק של החוגים לתלמידים ללא עלויות . 2  

ירייה )לסייע לעסקים קטנים נוספות ופרסומם באתר הע

ולהקטין להם הוצאות כדי שלא ייסגרו ויהיה לתלמידים 

 מגוון רחב של אפשרויות(.
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הזדמנויות לעסקים. בבקשה.  שוויוןההצעה לסדר הבאה,  :צביקה צרפתי

   דבי, איפה רביטל, הלכה?

. עילאי הרסגור: .  עורף, מה? ראיתי פה ושם חברי מועצה שהפנו עורף.  .

.  בן חמו: יהודה  אבל אופוזיציה, נו

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

.  יהודה בן חמו: . .  חשבתי אופוזיציה 

תפתרו את זה אחר כך. אחר כך תפתרו למה לא הייתם  :צביקה צרפתי

 מתואמים. 

 זה קורה, זה קורה. מתפלא עליך, אבל זה קורה.  :עמירם מילר

לגבי מפעילי הזדמנויות  שוויוןההצעה לסדר עוסקת ב :ענת קלומל

פורמאלי בעיר, אני -חוגים. מפעילי חוגים בחינוך הא

יש היום מגוון רחב  ,מוצאת את עצמי, ואני אמרתי לעצמי

של חוגים. יש כדורסל, אלף תלמידים לומדים בחוגים, יש 

כדורגל, יש אומנות לחימה, יש התעמלות קרקע, יש מגוון 

  חוגי ספורט ואחרים. 

עושה מחקר גיניאולוגי. איך אני ופתאום מצאתי את עצמי  

מגיעה למחקר גיניאולוגי שמתעסקת בעסקים. ואז אני 

בלת את התשובה ואני אומרת לעצמי אשתו של מי שני מק

   ניסן, מישהו יודע אשתו של מי היא?

 של מי?  יהודה בן חמו:

ניסן.  :ענת קלומל  שני 

.  :עמירם מילר  של מר ניסן

 כון? נ של תומר ניסן,  :ענת קלומל

 לא יודע.  :צביקה צרפתי

 תומרשני ניסן אחראית על, מפעילה שזכו מכרז הצהרונים,  :ענת קלומל

ניסן הוא מי שיודע מה הוא, מפעיל של כל חוגי הכדורסל 
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בעיר כפר סבא. ואז אני בודקת עוד פעם, ואומרים לי, אתם 

יודעים מי שמפעילה את הקייטנה של 'עושים גלים' בכפר 

עינת דנאי, מי שיודע?  ...דנאי. שמי היא? אשתוסבא, עינת 

 של יו"ר ועד הורים אמיר דנאי. 

ואז אני מתחילה להגיד מה קורה פה בחוגים? איך אפשר  

לתת לכולם הזדמנויות שוות כדי להפעיל חוגים בבתי הספר 

 2,500עבור התלמידים? באיזה דרך? האם עלות של פרסום, 

פעילי החוגים? שאם שקלים, היא הזדמנות שווה לכל מ

, לפי 150אתה מצליח להקים, שיש לך רק הפעלה של 

שקלים, אז יש לך  250הנתונים של תלמידים, שמשלמים לך 

בחוג, ואתה צריך, אם אתה עושה חישוב כמה מרוויח  20

, ואז אתה צריך 20כפול  250אותו מפעיל של איזשהו חוג, 

את המקום,  לשיווק, ועוד לשכור₪  2,500לתת גם מתוך זה 

ועוד להפעיל ועוד הצעות של מפעילי חוגים ומי פה 

העצמאי? מי פה בכלל עצמאי ויודע מה זה להפעיל עסק 

 וכמה הוצאות יש של עסק? 

אז העסקים הקטנים לא קל להם במדינה שלנו, לעסקים  

אומנות,  יבאיזושהקטנים. מאוד מאוד קשה. ואדם שעוסק 

ך, אז הוא גם צריך או מורה לספורט או איזשהו חינו

להתעסק גם בחינוך ולהביא את התלמידים שלו שיזכו 

הוא במדליות, והוא גם צריך לדאוג לשלם לשווק את עצמו, 

צריך להגיע לתלמידים, הוא צריך לנהל, הוא צריך שתהיה 

לו גם אולי אישה שתעזור לו, או שלה יהיה בעל שיעזור לה, 

ק פטור או עוסק והוא צריך לשלם את המע"מ, אם הוא עוס

 זה. הוא צריך גם ליצור קשר עם, 

 עוד מעט תקריאי גם את התנ"ך.  יהודה בן חמו:
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 מה?  :ענת קלומל

 עוד מעט תקריאי גם את התנ"ך.  יהודה בן חמו:

הזדמנויות לכל  שוויוןואנחנו פשוט מובילים שכדי שיהיה  :ענת קלומל

יש מפעילי החוגים, הוא צריך לעשות הרבה מאוד. אבל 

כמה מפעילי חוגים שיש להם קצת יותר יתרונות מלאחרים, 

יכול להיות. יכול להיות שלא. יכול להיות שבאמת יש פה 

הזדמנויות לכל מפעילי החוגים, וכולם זוכים לקבל  שוויון

את אותה הזדמנות להציג את החוג שלהם לפני התלמידים, 

ולכן אנחנו נראה את התוצאות, כמה תלמידים, כמה 

דים יש בכל החוגים, אנחנו רואים שזה מאוד מאוד לומ

, או 500-, אחרי זה אנחנו יורדים ל1,000שוויוני. חוג אחד 

 .שוויון, זאת אומרת אין 150, 100-, אחרי זה יורדים ל450

. ברור שלא כל הספורט שוויוןעכשיו, ברור שלא יהיה  

 פופולארי, 

  ? שוויוןן ? תגידי, למה אישוויוןאין למה  :צביקה צרפתי

לשונך. ענת, אני מציע לך, כידיד, כמו פעם, תיזהרי ב יהודה בן חמו:

לי. את לא דיברת עלי. אבל תיזהרי, אני מציע לך, לא א

דיברת פה על כמה אנשים שאת טועה בגדול, וחבל. את 

חושפת את עצמך להסתבכויות מיותרות. חבל, תדייקי. כל 

אמרתי את זה בשביל מה שאת רוצה תגידי, רק תדייקי. אני 

 הפרוטוקול, דרך אגב. 

אני אומרת דבר כזה. שאני חושבת שהעירייה צריכה ליצור  :ענת קלומל

  -יותר שקיפות לגבי איך אותם 

נקבת בשמות קודם שכדאי שתחזרי בך. נקבת בשמות, חבל.  יהודה בן חמו:

 ואני אומר את זה בידידות הכי הכי גדולה שיש בינינו. 

אני נקבתי בשמות של מפעילי חוגים. לא אמרתי שום דבר  :ענת קלומל
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אחר. אני רק אמרתי שאני חושבת שצריכה להיות שקיפות 

רבה יותר. אני חושבת שצריכים להיות יותר ערוצים לכל 

מפעילי החוגים. פחות להכביד עליהם מבחינת השיווק, 

. לייצר יותר םהתלמידיפחות להכביד עליהם על הקשר עם 

פורמאלי הוא חשוב לא פחות -, כי החינוך האהזדמנויות

מהחינוך הפורמאלי, וחשוב שיהיה הרבה יותר מגוון, 

וחשוב שהדברים האלה יתנהלו, שיש יותר אפשרויות 

 לכולם. 

להיות אדם שהוא עצמאי, בעסקים קטנים, זה דבר מאוד  

קשה ולעירייה יש אחריות פה והיא צריכה לכוון את 

ות של העירייה לעשות את הדברים האלה, וזה אחרי

הדברים האלה. הם צריכים לתת, לאפשר לכולם באותה 

 מידה. 

תודה. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תעני לי  :צביקה צרפתי

בכנות, אם את יודעת. בארץ, מה ההתפלגות בתחומי 

 הספורט? כמה עוסקים בכדורסל, במדינת ישראל הגדולה. 

 לענות.  אני לא יודעת :ענת קלומל

אז אני אסבר לך את האוזן, שבזה אני חושב שמיציתי את  :צביקה צרפתי

שעוסקים בכדורסל וכדורגל,  80%הכל. במדינת ישראל יש 

בכדורעף וכדוריד,  15%בחוגים כדורעף, כדורסל וכדורגל, 

חוגים פרטיים. זאת אומרת זה די תואם את מה  5%-ו

יזה עולם נפרד. שקורה גם בכפר סבא. כפר סבא לא חיה בא

 והחוגים, את מתבלבלת.  השוויוניותגם בעניין של 

חוברת החוגים שמחולקת לכולם הביתה היא חוברת  

שמפרסמים בחינם. מי שרוצה, או עמותה, דרך אגב, זה לא 

עסקים פרטיים. רוב מפעילי החוגים בכפר סבא זה עמותות. 
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דירקטוריונים של אנשים שהם מתנדבים, והמאמנים זה 

 קבלים כסף. ההנהלה לא מקבלת כסף. מ

כדאי מאוד שתלמדי, לפני שאת מגישה הצעה לסדר, תלמדי  

טוב את החומר. למה אני אומר לך? אני נותן לך טיפ. שלוש 

שנים סיעת תפוח חברה במועצה. אף נציג שלה לא היה 

בוועדת ספורט אחת, שלוש שנים. בוועדת ספורט חושפים 

חים, שקיפות, כל מה שקורה את העמותות, נותנים דיוו

בכפר סבא בספורט. אם היית באה, לא היית מגישה הצעה 

את לסדר. כי היית רואה שהכל שקוף והכל מפורסם, 

ענפי ספורט.  19ענפים בכפר סבא.  19אומרת ענפים? יש 

אין ענף ספורט שאין בכפר סבא. אין, אין ענף ספורט שאין 

 בכפר סבא. 

  -שובה לא היה בת זה :ענת קלומל

אין ענף ספורט  שאין, תקשיבי, אין ענף ספורט שאין בכפר  :צביקה צרפתי

 סבא. אין, לא קיים כזה, 

 יש.  אהוד לוי יובל:

 דוקים.  :צביקה צרפתי

 לא, כדוריד.  יהודה בן חמו:

 אה, כדוריד.  :צביקה צרפתי

הוועדות, יש לי גם עבודה, אני לכל  להגיעאני לא יכולה  :ענת קלומל

 . צמאיתע

 )מדברים ביחד( 

  -אני מבקש. את יודעת  :צביקה צרפתי

אבל אני רוצה לדעת למה יש תלונות של מפעילי זה, שלא  :ענת קלומל

יש לכם  נותנים להם את האפשרות להגיע לתלמידים?

  מענה?
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 כן, אני אגיד לך למה יש תלונות.  :צביקה צרפתי

  איך יכול להיות דבר כזה? :ענת קלומל

אני אגיד לך איך יכול להיות דבר כזה. בתי הספר  :ה צרפתיצביק

למשרד  היסודיים, את יודעת למי הם כפופים? יודעת?

החינוך. לפי מה הם עובדים? לפי חוזר מנכ"ל משרד 

החינוך. גם אנחנו עליו, לא יכולים לכפות על מנהל בית 

ספר, אז אנחנו יושבים, יש צוות מקצועי שיושב כל תחילת 

ושים סנכרון בין אגף החינוך, בין  מחלקות הספורט שנה וע

ובין העמותות, איך משווקים  את החוגים. כי למה? כי יש 

הורים שאנחנו נכנסים לתוך בתי הספר, הם לא רוצים 

שניכנס לתוך בתי הספר. כי הם אומרים שאנחנו נותנים 

 לפתות את הילדים, אולי ידו אינה משגת? 

את הילד ולהביא חוג כדורגל. אבל אני עכשיו רציתי לפתות  

 ...לילד אין כסף ללכת לחוג כדורגל. הילד בא

 )מדברים ביחד(  

תקשיבי, את לא מקשיבה מה אני מסביר לך. את לא :  צביקה צרפתי

 מקשיבה, תקשיבי. 

... אחת.  אהוד לוי יובל:  לא שמעתי אפילו 

ם לא רוצים. מנהלות בתי הספר לא רוצות שייכנסו, ההורי :צביקה צרפתי

 יש תלונות של הורים, זה לא שייך למחיר. 

 לא, אני שואלת אותך.   :ענת קלומל

 תקשיבי,  :צביקה צרפתי

 ...אנחנו שולחים :ענת קלומל

.. :צביקה צרפתי  תודה רבה.  חבל, אני יכול להסביר עד מחר, ולא.

 איך הילד יגיע לספורט הזה?  אסתר הדנה:

 ום בחוצות העיר. יגיע. יש פרס :צביקה צרפתי
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 לא, שאין לו כסף.  אסתר הדנה:

 זה סיפור אחר כרגע.  :עמירם מילר

עזבי כסף. יש פרסום בחוצות העיר. יש פרסום באתר  :צביקה צרפתי

האינטרנט. כנסי לאתר הספורט של אתר העירייה, תראי 

 איזה פרסום יש. חוברת שמחולקת לכל בית. 

 אין מלגות.  כי ...אבל זו לא השאלה,  :עמירם מילר

תודה רבה. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום. אורן,  :צביקה צרפתי

 יהודה,עמירם, צביקה, 

מי נגד? שמעון. יטל, דבי, מתי, אמיר, איתן, באמיר, ר :צביקה צרפתי

עילאי, פליאה, יובל, ענת, אתי. מי נמנע? יהודה ורביטל. 

 תודה. שמעון פרץ בעד. 

הצעה לסדר ברוב קולות להסיר מסדר היום את רים מאש :920מס'   החלטה

וגב'  יום של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל צוייג 

 הזדמנויות לעסקים. שוויון –אתי הדנה בנושא 
 

לאישור שכרה  8/9/2016אשרור החלטה שלא בישיבת המועצה מיום  .3

 של מנהלת אגף החינוך. 

  

הבא, אני רוצה לאשר, אישרנו פרוטוקול  אני רוצה הנושא :צביקה צרפתי

. אני רק רוצה 95%-טלפוני את שכרה של אורלי פרומן ל

  לאשרר את ההחלטה שאושרה טלפונית. אפשר פה אחד?

 ... זכות דיבור.  אהוד לוי יובל:

  בקשר לאורלי? :עמירם מילר

 זכות דיבור.  אהוד לוי יובל:

  למה? :צביקה צרפתי

 לסדר יום, מותר לדבר עליו.  נושא אהוד לוי יובל:
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 אבל זה אישרת בטלפון.  יהודה בן חמו:

 אבל זה אשרור פרוטוקול,  :צביקה צרפתי

אז אני רוצה להגיד. זה נושא להחלטה, אני רוצה את זכות  אהוד לוי יובל:

לתפקיד  סוף סוף את אורלי מקבליםהדיבור. אנחנו היום 

תה היום זה לה שנברך אותה בהצלחה. מה שהיא ראומגיע 

של בעיות שיצוצו. הבעיות לא נעלמו, לא  ה"בקרוב"רק 

הודחקו. אני חושב שהיא מצדיקה כל שקל שהיא צריכה 

.. לקבל, ואני מקווה   ש.

 בסדר גמור. טוב, תודה. אושר פה אחד.  :צביקה צרפתי

אשרור החלטה שלא בישיבת המועצה פה אחד מאשרים  :102מס'   החלטה

 שור שכרה של מנהלת אגף החינוך.לאי 8/9/2016מיום 
 

 בקשת עיריית כפר סבא לשינוי גבולות ולחלוקת הכנסות. .4

 

 הנושא הבא, ועדת גבולות. תעלו את המפה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 לגבי הגבולות, לא שלחתם לנו חומר.  עילאי הרסגור:

 איזה חומר אתה רוצה שנשלח? את העיר כפר סבא?  יהודה בן חמו:

 לא, חומר לגבי ועדת גבולות. צריך לעשות דיון על משהו.  הרסגור:עילאי 

 אתה חכם ואתה לא צריך.  יהודה בן חמו:

  -אני חושב שהיה ראוי שהדברים  עילאי הרסגור:

 אין חומר.  יהודה בן חמו:

 את זה, את מה שאתם מציגים עכשיו.  עילאי הרסגור:

 ... מה אני מציג לך? אני מציג לך  יהודה בן חמו:

.  עילאי הרסגור: . .  טוב, תציג 

. יהודה בן חמו: .  .ואני אסביר לך על המפה.

אבל למה? אם יציעו להרחיב את גבולות כפר סבא, אני  עילאי הרסגור:
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 .  בעד. למרות שאני שמאלני

 לא נותנים לנו.  :צביקה צרפתי

 למרות שאני שמאלני, אני בעד.  עילאי הרסגור:

  -זו הצעה ההצעה, עילאי. זו בדיוק  :אמיר גבעד"ר 

אני אתנגד. לפעמים הביתה לא אמרתי שאם ישלחו לי חומר  עילאי הרסגור:

 אני גם תומך. 

טוב, חברים, אני בטוח שאנחנו נצליח פה אחד כולם, כי  יהודה בן חמו:

כולנו אוהבי כפר סבא וכולנו, כל הסופרלטיבים שאנחנו 

ליכים, מי נוהגים להגיד בכל מיני מקומות. עברנו תה

 הבחור? לא, אתה, אתה. 

 אורח שלי.  אהוד לוי יובל:

 שב בקשה. יש מקום, פנוי. שב,  יהודה בן חמו:

 שב, שב, פה לא עומדים.  :צביקה צרפתי

ה הגיעאם הבית לא לך קפה. פשוט  להכיןאתה יכול גם  יהודה בן חמו:

  -. אנחנו דנים בנושא היום

 רוצים להציג את הגבולות.  סליחה, אפשר, אנחנו :צביקה צרפתי

מה שאנחנו רוצים להציג כרגע, את נושא חקירת הגבולות  יהודה בן חמו:

אנחנו מתנהלים מזה תקופה  של כפר סבא עם שכנותיה.

כה בין היישובים הסמוכים לנו לנושא של ורמאוד א-מאוד

תיאום גבולות. ישנם מקרים שצריך לעשות תיקוני גבולות, 

 לעשות חקירת גבולות. ישנם מקרים שצריך 

תיקון גבולות זה משהו קל יחסית,  מה זה תיקוני גבולות? 

שהוא הגיוני, זריז לתיקון וגם הולך במסלול יותר קצר. 

התהליך צריך להיות כזה שצריך להתנהל בין הרשויות, 

 להעלות את הסיפור, 

סליחה, יהודה, שנייה. אושרת, אני מבקש שאושרת תצא  :צביקה צרפתי
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 . לזה ץמחו

גני גונן יהודה בן חמו:  ישיבה. יצאה מחוץ ל לצורך הפרוטוקול, אושרת 

 אושרת היא כבר לא חברת המועצה.  עילאי הרסגור:

  -לא משנה, אבל  :צביקה צרפתי

 היא בכל זאת רוצה לא להשתתף.  יהודה בן חמו:

 בסדר גמור.  עילאי הרסגור:

  *** גב' אושרת גני גונן יוצאת מהישיבה ***

התהליך הוא שאנחנו צריכים לקיים דיונים עם הרשויות  יהודה בן חמו:

הסמוכות לנו, להעלות את הסיכומים בכתב. והיה ולא 

מגיעים להסכמות, אנחנו צריכים לפנות למשרד הפנים. 

בטרם פנייה למשרד הפנים צריכים לקבל החלטה במועצת 

  העיר, שאנחנו בכלל רוצים לתקן את הגבולות שלנו. 

למה אנחנו מתכוונים? מדרום לכפר סבא, הוד השרון,  

, אני לא 531הכביש הכחול זה קו הגבול של כפר סבא. כביש 

יודע אם אתם רואים אותו פה, אבל זה כל המגרש שממול 

בית ספר אוסישקין, כולל יער אוסישקין, אנחנו מבקשים 

לספח לשטח כפר סבא. אנחנו סבורים שזה יהיה נכון לקבוע 

 כקו גבול.  531ביש את כ

, אנחנו מבקשים 531אם אנחנו מדברים כבר על כביש  

להמשיך אותו גם מזרחה יותר. האצבע הזו של המזלג זה 

השטח של עתיר ידע, שאנחנו מבקשים את השטח הסמוך, 

פה בקו הלבן הוא נראה, ליישר. הנה פה, תודה. את השטח 

של  הזה ליישר. זה שייך לאלישמע. להכפיל את המגרש

אזור התעשייה עתיר ידע, ובכך נוכל להגדיל את כוח 

 העבודה שלנו, ואת כל כושר ההכנסה. אלה תיקוני גבול.  

 -אתה מוריד פה רחוב, אזור שלם אהוד לוי יובל:
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 לא מוריד כלום.  :צביקה צרפתי

  )מדברים ביחד(

 . 531רחוב שמיר הוא מהצד הדרומי של  :עמירם מילר

 א שלנו. הוא ל :צביקה צרפתי

 לא אותו מבקשים.  :עמירם מילר

.  אהוד לוי יובל: .  עד היום הוא לא היה.

 מה פתאום? הוד השרון. רחוב שמיר הוד השרון.  :צביקה צרפתי

.  אהוד לוי יובל: . . יודע למה הוא   אני לא 

בוא, יובל. על העובדות ג'נטלמנים לא מתווכחים. אבל אם  :עמירם מילר

לתת, אנחנו  אם הוד השרון ירצווצה לתת, תיתן. אתה ר

 לוקחים. 

.  אהוד לוי יובל: . .  אם הייתי יודע ככה 

 תמורת השטחים הם יקבלו שלו? אורן מסכים לזה?  עילאי הרסגור:

הדבר המרכזי ביותר שאנחנו באמת צריכים להתייחס אליו  יהודה בן חמו:

יותר ברצינות מאשר רחוב שמיר, זה הצד הצפוני של כפר 

הצפוני של כפר סבא זה אומר להגיע, כפי  סבא. הצד

שאמרנו תמיד, לבית ברל כחלק בלתי נפרד מהעיר כפר 

 סבא. 

  , אנחנו רואים את בית ברל, וכל השטחים  הנלווים אליו

הנלווים עד אליו, סליחה, כשטח של כפר סבא. אגב, מי 

שלומד בבית ברל ומי שמקבל מכתבים מבית ברל, על הלוגו 

. על ההתייחסויות של גם  – מופיע 'בית ברל כפר סבא'

הנהלת המכללות למיניהן וכל הלאה, גם כן היו רוצים 

 לראות את עצמם מתפתחים מפלטפורמה של מושב 

 לפלטפורמה של עיר. 

אגב, אני לא מתיימר לומר לכם שיש אפשרות לקבל  
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אוניברסיטה כאן בשטח השרון, בשטח כפר סבא. אבל 

ב שבית ברל, במקום שתהיה רק אנחנו כן יודעים ליצור מצ

בית ברל, אלא תהיה גם מכללה רב תחומית. היא יכולה 

לעסוק בהרבה מאוד תחומים מעבר לחינוך, מעבר לחינוך 

המיוחד שעושים את זה בצורה יוצאת מגדר הרגיל. אבל 

הכוונה שלנו להפוך את בית ברל בעתיד למכללה רב 

  תחומית, שתיתן מענים גם למקצועות נוספים.

סתם למשל, דבר שגלגלתי אותו ברעיונות, גם עם הנהלת  

קופת חולים מרכזית וגם עם בית חולים מאיר, ליצור את 

המשולש של מכללת בית ברל כאקדמיה, מול בית חולים 

מאיר, עם כל ההון האנושי הנפלא והמקצועי שקיים שם, 

יחד עם מערכת החינוך שלנו, אנחנו יכולים בהחלט לקדם 

 תר את בית ברל.יותר ויו

באו ואמרו 'הולכים לבנות שם, רוצים לבנות. אנחנו  

, הצהרתי  קבל עם ועדה, אני מצהיר גם היום,  מוכנים'

המטרה היא לא בינוי. המטרה היא בהחלט להגדיל את 

גבולות השטח של כפר סבא. צריך להבין שצפון בן יהודה זו 

עתודת הקרקע האחרונה שקיימת לכפר סבא. שגם היא 

נמצאת בתכנון. ואני אומר, לפני שיצאו כל מיני הצהרות 

בכל דרך אחרת, לא תיבנה לא אחראיות לעיתונות, או 

יחידת דיור, לא יהיה בלוק אחד על צפון בן יהודה, אם לא 

בדרום.  531-יהיה פיתרון תחבורתי בכביש צפוני, דומה ל

לפחות כביש כזה. כך שהרעיון הוא לתכנן את בן יהודה, 

ביום לא ליישם אותו עד שלא יהיה פיתרון תחבורתי. אבל 

 חול, לא בשבת. 

 לא, אני שומע.  עילאי הרסגור:



   5.10.2016 83 מועצה מן המניין   

 אתה מקשיב, אה? אתה מקשיב. לא, אני בודק קשב.  יהודה בן חמו:

יודע, דווקא כביש הוא פיתרון תחבורתי גם לימי  עילאי הרסגור: אתה 

 שבת. 

 . עילאיאני בודק קשב  יהודה בן חמו:

 אני לא רוצה כביש. אני רוצה תחבורה ציבורית.  אי הרסגור:עיל

 אני בודק קשב.  יהודה בן חמו:

..ברגע שבדקת קשבבסדר, אבל מה לעשות?  עילאי הרסגור: . 

אני מסכם את הדברים שלי ואנחנו מעמידים להצבעה פנייה  יהודה בן חמו:

למשרד הפנים, אולי יש הצעה מנוסחת יותר ברמה 

ו מבקשים ממשרד הפנים שימנו לנו ועדה משפטית. אנחנ

לחקירת גבולות. בשטח הדרומי, כמדומני, זה יהיה תיקון 

-גבולות. אבל גם כן בסמכות משרד הפנים. גם בדרום

מזרחי, עם אלישמע. גם בחלק הצפוני של כפר סבא, בית 

 ברל. תודה רבה. כן, שאלות. 

לא הבנתי. למה  יהודה, למה חלוקת אחריות? יהודה, אני :עמירם מילר

כתוב פה בסעיף שינוי גבולות וחלוקת הכנסות? אני לא 

 הכנסות.  חלוקתהבנתי את 

.  יהודה בן חמו: . .  זה 

 אז תמחק את זה.  :עמירם מילר

  -מה שקובע זה הצהרה  :צביקה צרפתי

 אני גם משנה גבולות וגם אתן להם הכנסות?  :עמירם מילר

פונים לוועדה המוסמכת במשרד הפנים, לא, לא, לא, אנחנו  יהודה בן חמו:

 איך קוראים לה?

מזכיר לי, ותודה על התזכורת, פשוט  סליחה, איתיסליחה,  יהודה בן חמו:

 . 1.50דיברתי על סמך הזיכרון. 

במשולשים מצפון ומדרום. הנה, מופיע במשולשים מצפון.  :איתי צחר
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 במפה. 

הזה, אנחנו מבקשים  והמשולש , המשולש הזההמשולש הזה יהודה בן חמו:

אזור התעשייה החדש. גם כן לספח אותו לכפר סבא. 

. להמשיך את זה, 1/50. זה 1/50המשולש הזה, בהמשך של 

 ממש  את המשולש הזה. 

 אולי תמשיך עוד קצת, גם מזרחה? אולי תמשיך גם מזרחה?  :עו"ד איתן צנעני

 זה  הגבול.  6לא, הכביש  יהודה בן חמו:

 שם תעשייה מתפתחת.  יש אמיר קולמן:

 את ההזדמנות הזאת.  איך ידעתי שאתם תאהבו עילאי הרסגור:

... זה לא בגבול.  :צביקה צרפתי  כי הוא לא 

  אני מציע, איתן, בגלל שיהיו חילופי שטחים כשיהיה שלום,  עילאי הרסגור:

 את התחבורה הציבורית בשבת תעשה יותר מזרחה. ו :עו"ד איתן צנעני

 תודה רבה. :צביקה צרפתי

וואלה, חשבתי עליך. ראיתי במוזיאון של הרכבים רכב עם  :אמיר קולמן

 מנואלה, שמותחים לו את הקפיץ והוא נוסע. 

אמיר, אני רוצה להקריא את הצעת ההחלטה: 'מועצת העיר  :צביקה צרפתי

מאשרת את הבקשה לשינוי גבולות ולחלוקת הכנסות כפי 

עיר להגיש לגורמים שהוצגה בפניה, ומסמיכה את ראש ה

 המוסמכים לכך במשרד הפנים'. אפשר פה אחד? 

את  משבח, אני ...חוץ מלא, אני מבקש לפני הצבעה ש אהוד לוי יובל:

המנכ"לית שיצאה, כל מי שיש לו פה ניגודי עניינים או 

איזה חלילה רווח כספי מהעניין הזה, שיכבד את עצמו 

 שיצא.  ואויצהיר 

צה לשאול לגבי הסכמה של הרשויות האחרות. אני רו עילאי הרסגור:

 מבחינת ההידברות שכבר היתה, 

עילאי, מה נראה לך? שמישהו יסכים? נו, באמת. מישהו  :עו"ד איתן צנעני
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 יסכים? 

 אני רוצה לדעת. אני רוצה לשאול, בסדר, יכול להיות,  עילאי הרסגור:

נגד. תודה רבה, חברים. אנחנו בהצבעה. אתה רוצ :צביקה צרפתי  ה, תצביע 

. שאלה אינפורמטיבית. קואליציה אופוזיציהשנייה, לא  עילאי הרסגור:

האם יש לכם רושם שתהיה הסכמה? או שברור שמדובר 

 במהלך ללא הסכמה? 

 . בטוח שלא תהיה הסכמה עם דרום השרון יהודה בן חמו:

  –תודה רבה. אפשר להעמיד  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

טוב, תודה רבה. מי בעד הצעת ההחלטה כפי שהקראתי  :צביקה צרפתי

אותה לפרוטוקול? אורן, עמירם, צביקה, יהודה, עילאי, 

 פליאה, אמיר, רויטל, דבי, מתי, אמיר, מה הבעיה? 

  -האם אפשר לקבל תשובה לשאלה של  רויטל לן כהן:

 מה הבעיה? איזו שאלה?  :צביקה צרפתי

  - יהאיזושהוא מעלה פה  רויטל לן כהן:

 קרה, בכוח?  מה הבעיה? אף אחד לא קם ולא הלך. אז מה :צביקה צרפתי

 הצהרה. כולנו הגשנו בתחילת הכהונה  רויטל לן כהן:

 אנחנו לא בוועדת המליאה. זה לא רלוונטי אבל.  אורן כהן:

אני יכולה לסיים לדבר? כל אחד מאיתנו הגיש הצהרה.  אני  רויטל לן כהן:

תה לא מכיר את שלי. הוא מכיר את לא מכירה את שלך, א

 של כולם. 

אבל זה לא רלוונטי לדיון הזה. ההצהרה של הניגוד עניינים  אורן כהן:

  –היא 

 שטחים שמחוץ לכפר סבא. את מדברת על  :אמיר קולמן

 זה מה שאני שואלת.  רויטל לן כהן:

  -אז שיסביר לנו היועץ המשפטי, אם יש  אהוד לוי יובל:
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... יועץ המשפטי? אני לא מבינה, כאילו? זה לא שירות  :רויטל לן כהן

שאני אמורה לקבל כחברת מועצה. אתה מצביע בלי לדעת 

 על מה, זה בעיה שלך. אני רוצה להבין על מה אני מצביעה. 

 מאיפה הבאת את זה שאני מצביע בלי לדעת על מה?  :אורן כהן

נמצאים בתוך העיר כפר הם מחזיקים בהם, ש ... הנכסים  עו"ד אלון בן זקן:

 סבא. 

 אוקיי.  רויטל לן כהן:

מדברים פה על סיפוח של שטחים מחוץ לעיר כפר ועכשיו   עו"ד אלון בן זקן:

 סבא. 

  -האם הם עשויים להיות  רויטל לן כהן:

 רגע, אין לי מידע, ולא נראה לי שלאף אחד יש מידע.   עו"ד אלון בן זקן:

 תודה רבה. :צביקה צרפתי

 ים ביחד( )מדבר

את  את מחליטה לעצמך.רויטל, את בניגוד עניינים?  יהודה בן חמו:

 מחליטה לעצמך.

 ... רציתי לדעת, קיבלתי תשובה.  רויטל לן כהן:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 מי נגד? שיצביע נגד.  יהודה בן חמו:

.  אהוד לוי יובל: . .  היועץ המשפטי אמר שמי שיש לו שטחים, 

 מי בעד, מי בעד,  :צביקה צרפתי

.. לדעת שיכול להיות מושפע מזה,  אהוד לוי יובל: . במישרין או בעקיפין, 

 את זה. 

ן, עמירם, מי בעד ההחלטה כפי שהקראתי אותה? אור :צביקה צרפתי

יטל, דבי, מתי, אמיר, איתן, צביקה, יהודה, אמיר, רב

יטל, יהודה. ממה גם, סליחה. מי נגד? מי נמנע? יובל, ור

 ענת. יפה מאוד. אתי ו
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ולחלוקת את הבקשה לשינוי גבולות ברוב קולות מאשרים  :112מס'   החלטה

את ראש  ים, ומסמיכהכנסות כפי שהוצגה בפני חברי המועצה

 .לגורמים המוסמכים לכך במשרד הפניםהעיר להגישה 
 

 הסעיף הבא על סדר היום,  :צביקה צרפתי

 תודה רבה.  יהודה בן חמו:

 

 "ד יואב סברוב כחבר ועדת ערר לענייני ארנונה. מינוי עו .5

 

  -מינויו של עו"ד  :צביקה צרפתי

.  אהוד לוי יובל: .   -יש חלקה .

יודע שמישהו רכש חלקה, אז תגיד. אתה יודע,  :צביקה צרפתי אם אתה 

תגיד. תגיד. אם אתה יודע, תגיד. לא, תגיד. אבל אתה 

 מדבר כאילו אתה יודע. תגיד. 

.  בל:אהוד לוי יו .   קטן.  לא.

יעשה עוד קצת כסף. איזה התנצלות, משהו, משפטים וזה.  :צביקה צרפתי

 תגיד אבל. 

  -מה, יש פה אנשים ש  :ענת קלומל

 תכבד קצת את האנשים. קצת באמת, בוא  :צביקה צרפתי

 אתם עשר שנים,  :ענת קלומל

ת ערר הסעיף הבא, מינויו של עו"ד יואב סברוב כחבר ועד :צביקה צרפתי

לא. שגיא,  לענייני ארנונה. אפשר להתאחד פה אחד?

 בבקשה. 

 )מדברים ביחד( 
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מי יהיה יושב הראש, יש מקרים שמחליטים לצורך העניין  :אלון בן זקן

שנייה אחת, מי יושב הראש ומי הם שני חברי הוועדה. פה 

אנחנו מביאים משהו פשוט. במקום עו"ד מירב נוסבוים, 

ערר, מבוקש למנות את עו"ד יואב שהיא חברה בוועדת ה

סברוב, כחבר הוועדה. ומירב תשמש כממלאת מקום של כל 

 אחד משלושת חברי הוועדה. 

 קשור לארנונה. כל כך הרקע שלו לא  :ענת קלומל

 הרקע שלו מובא בפניכם.  :אלון בן זקן

יותר טוב אולי. אולי יותר טוב. שיהיה לו רקע חברתי, יותר  :עמירם מילר

 אשר יהיה רקע בענייני ארנונה. טוב מ

 אפשר לדעת מאיפה המאגר הזה?  אהוד לוי יובל:

  תנאי הכשירות נקבעים בחוזר מנכ"ל. שגיא רוכל:

 )מדברים ביחד( 

 לא, לא, מי הביא את המעמד הזה?  אהוד לוי יובל:

.  יהודה בן חמו: . .  ... אומר שיגיע 

 ככה פתאום? חבר מביא חבר?  אהוד לוי יובל:

 תודה רבה.  :יקה צרפתיצב

 אני לא מסכים להליך, אני לא מכיר הליך כזה, סליחה,  אהוד לוי יובל:

 בסדר, תצביע נגד.  :צביקה צרפתי

 מביאים למועצה  ועדת ערר, דבר חשוב.  אהוד לוי יובל:

 אתה יכול להצביע נגד.  :צביקה צרפתי

. היו"ר  הביא חבר, החבר יהיה החבר החדש, אהוד לוי יובל: .. 

 אתה יכול להצביע נגד.  :צביקה צרפתי

והמועצה צריכה לאשר? לא שמענו מאיפה מגייסים  אהוד לוי יובל:

 מועמדים, מאיזה הסכמים, פשוט, 

תודה רבה. מי בעד, אלון, מספיק. מי בעד לאשר את עו"ד  :צביקה צרפתי










