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  שאילתות. .1

 

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

 דמי רישום. –תשלומי הורים בגני יול"א  –אתי הדנה בנושא 

 

ערב טוב, אני פותח את ישיבת המועצה לחודש דצמבר.  :צביקה צרפתי

אילתות. השאילתה הראשונה, דמי רישום לגני מתחילים בש

יול"א. מחירי היול"א בכפר סבא נמוכים ממחירי היול"א 

יות והתשלום כולל מסיבות, רכישת שירותים בשכנותיה ה

 הוחוגי מוסיקה ותנועה, ואילו הערים המצוינות בשאילת

תשלומים אלו בנפרד. בנוסף, כפי שהוסבר בהרחבה  גובות

, בשנה שעברה הורדנו 7.9.2016מיום  בישיבת מועצת העיר

את מחירי היול"א והשנה אנו משיבים את התעריפים שהיו 

נקבע עקב הסכמי לחודש. המחיר  ₪ 10ת תשע"ה פחות בשנ

רק  4.5%-שכר חדשים במשק והתייקרויות של למעלה מ

 בשנה זו. 

, כאשר ₪ 400בעת הרישום לגני יול"א נגבים סך של  

תחשיב הכולל של מערך היול"א מחציתם מהווים חלק מה

ומחצית מוחזרים בתום שנת הפעילות. תקציב גני יול"א 

לכפר סבא נערך מאז ומתמיד באופן בו מלוא עלות הפעלת 

השירות מכוסה על ידי תשלומי הורים. אין בתקציב עודף 

סמוי ומלוא תשלומי ההורים, לרבות יתרת דמי הרישום 

 ת היול"א בלבד. שקלים משמשים למימון הפעל 200בסך 

ספר התקציב כולל הפרדה ברורה בין עלויות הפעלת  

 היול"א לבין עלויות הפעלת הגנים על פי חוק חינוך חובה. 

שאלת המשך. כיוון שרצינו לבין מה מקור הסמכות, לא  אהוד לוי יובל:
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לעירייה לדרוש  צלחתי להבין מה מקור הסמכות שניתנתה

ו נשמע, אולי בצורה את התשלומים האלו. אז אם אנחנ

יותר ברורה, כי בתשובה הזאת אני לא הצלחתי להבין מהו 

 מקור הסמכות לגבות, 

 הוא מדבר בטלפון...    :הערה מהקהל

 אני אוציא אותך החוצה.  :צביקה צרפתי

 למה?  אהוד לוי יובל:

לא, לא, אני מדבר אליך. אדוני הצלם. אתה רוצה לצלם?  :צביקה צרפתי

 לי להעיר הערות. בתצלם בשקט. 

 לי, לא לך.  מעיראבל הוא  אהוד לוי יובל:

 בלי להעיר הערות. יעקב, בלי להעיר הערות.  :צביקה צרפתי

ישיבת מועצת עיר, אתה מדבר בטלפון. מה זה ראש עיר ב עילאי הרסגור:

 באמת!  מה זה צריך להיות? צריך להיות?

לתשומת ליבי שצריך אני מודה ליעקב הצלם, שהעיר לי  אהוד לוי יובל:

לכבד את ראש העיר כשהוא מדבר. למה אתם תוקפים 

 אותו? אני לא מבין. טיפה נימוס. 

 הבאה.  הטוב, תודה. אני עובר לשאילתבבקשה.  :צביקה צרפתי

לא, אין תודה. שאלתי, אני שואל שאלה. לא, לא, סליחה.  אהוד לוי יובל:

 אתה יכול לצעוק עד מחר. 

 . התעסק בשאילתאז ת :צביקה צרפתי

 אבל אתה לא עונה. אני שאלתי שאלה,  אהוד לוי יובל:

  -עוד לא שאלת  :צביקה צרפתי

לכם לגבות את דמי  המה מקור הסמכות החוקית שמתיר אהוד לוי יובל:

הרישום האלה? להחזיק אותם עשרה חודשים ולהחזיר 

 אותם לאנשים. העירייה לא לווה כסף, 

 ו מבינים מהר. אלון, תשובה קצרה. הבנו, אנחנ :צביקה צרפתי
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מותר לעירייה להפעיל גנים, גני יול"א. וגני יול"א   עו"ד אלון בן זקן:

לשלם,  התשלום עליהם הוא תשלום מרצון. הורה שרוצה

 שלם. ישלם. הורה שלא רוצה, לא מ

 דמי הרשמה שאתה לוקח ומחזיר,  אהוד לוי יובל:

 תודה. ענה לך.  :צביקה צרפתי

 לא, לא ענה לי.  וי יובל:אהוד ל

 אני גם שמעתי שלא נותנים קבלות.  :ענת קלומל

 הוא אמר דמי תפעול.  אהוד לוי יובל:

אבל גם שמעתי שלא מקבלים קבלות. זה משהו שהוא  :ענת קלומל

 בעייתי. 

 תפני למס הכנסה.  :צביקה צרפתי

קחת סליחה, לא ענית לי לדמי רישום. למה העירייה לו אהוד לוי יובל:

ומחזירה. אמרת היא לוקחת, משתמשת. למה היא מחזירה? 

אם היא לקחה בדין, למה היא מחזירה? מה הסמיך אותך 

 לקחת דמי רישום? 

 וגם לא להביא קבלות?  :ענת קלומל

 תודה רבה. אלון, תודה.  :צביקה צרפתי

הבאה, אי ניצול הטבות לפנסיונרים. כל תושבי  השאילת :צביקה צרפתי

  -אים להנחה הזכהעיר 

 איפה לא מקבלים קבלות?  :עמירם מילר

 אמרו לי תושבים שלא קיבלו את הקבלה על זה.  :ענת קלומל

 בדקת את זה בגזברות?  :עמירם מילר

 אז מה, אז תושבים יגידו לי סתם?  :ענת קלומל

 הבאה.  ההשאילת :צביקה צרפתי

 לספר לי שלא מקבל קבלה על הכסף. ... :ענת קלומל

 אז תלכי למס הכנסה, תגידי שכפר סבא לא נותנת קבלות.  :צרפתי צביקה
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 אתה מבין בזה, אה?  אהוד לוי יובל:

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

 הטבות לפנסיונרים בכפר סבא. –אתי הדנה בנושא 

 

אגף  כל תושבי העיר הזכאים להנחה מקבלים אותה. :צביקה צרפתי

ההכנסות מבצע פנייה יזומה לתושבים על פי רשימת זכאים 

להנחות המתקבלת מהמוסד לביטוח לאומי. בנוסף, 

המחלקה לאוכלוסיה מבוגרת מעניקה שירות ייעוץ למיצוי 

זכויות, כולל זכאות להנחה בארנונה, במשרדי המחלקה 

ובבתי הקשישים, שאינם יכולים להגיע למחלקה על פי חוק 

 הסיעוד. 

רשימת ההטבות לפנסיונרים מפורסמות באתר העירוני וכן  

חולקו לבתי הפנסיונרים בעיר חוברות המאגדות את כלל 

 ההטבות הניתנות לאזרחים ותיקים בכפר סבא. 

הטבת תו תושב ותיק המאפשרת חנייה בכחול לבן חינם  

ניתנת במשרדי הרשות החנייה והפיקוח העירוניים, 

. יתרה מכך, ניתן לשלוח מסמכים המונגשים על ידי מעלית

בפקס ורשות החנייה שולחת את התו לבית או במייל 

 התושב. 

 יש לי שאלה.  :ענת קלומל

 כן, בבקשה, מתי, תוסיף.  :צביקה צרפתי

, 67לגיל , ו, אישה62לגיל  כל אזרח במדינת ישראל שמגיע מתי פז:

 ,שיש בה)מציג חוברת( גבר, מקבל את החוברת הזאת 

הביטוח לאומי, את כל הזכויות בכל משרדי ממפורט 

 הממשלה, בכל הרשויות המקומיות. 

 בכל הרשויות כולל את כפר סבא? אהוד לוי יובל:
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אחרי כמה אם ? מה קורה 67לא, אבל השאלה היא רק בגיל  :ענת קלומל

 אחרי זה לא מקבלים כל שנה?  שנים שאתה שוכח?

 .מקבלים היה בתשובה. לא מתי פז:

 לא, לא, לא היה בתשובה.  י יובל:אהוד לו

 היה בתשובה.  :מתי פז

 , לא תקבל את זה יותר. 67אם אתה ... את הכתובת בגיל  :ענת קלומל

 אז העירייה צריכה לדאוג למשהו חלופי.          

שנייה רגע, סליחה. לא שאלתי. מתי, אני מודה לך.  אהוד לוי יובל:

יש רשימה ומן התשובה שלך יפה. הנה דוגמה להראות ש

 . השאלה היתה פשוטה. תראה, כלולההסתם כפר סבא 

 יש לי שאלה.  :ענת קלומל

 שנייה, רגע.  אהוד לוי יובל:

 שאלת המשך אחת.  :צביקה צרפתי

 אחד שואל.  :עמירם מילר

 שאלת המשך אחת.  :צביקה צרפתי

  ...אתם כולכם תצעקו. עמירם, אתה לא סדרן. אתה גונב מ אהוד לוי יובל:

  קורא אותך לסדר.הוא  :עמירם מילר

 אז למה אתה מדבר כשזה לא תורך?  אהוד לוי יובל:

 ה הבוגרת, רק שאלה אחת. יעלייה במספר האוכלוסי 40% :ענת קלומל

סליחה, רבותי. אתם כולכם מפריעים, אבל אתם לא רואים  אהוד לוי יובל:

את זה. השאלה פשוטה. מה רשימת ההטבות, בארנונה, 

מקבלים, פנייה יזומה,  ,יה? תשובה, כולם זכאיםבחני

מטר  100רשימת זכאים. שואלים מה? מה? יש הנחה עד 

 הנחה מארנונה.  80%לפטור מארנונה, 

  -מצוין בארנונה שמי שמקבל  :צביקה צרפתי

 סליחה, שואלים אותך מה, תגיד.  אהוד לוי יובל:
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 אדוני, אדוני.  :צביקה צרפתי

 בארנונה.  80% אהוד לוי יובל:

 אל תבלבל את העובדות.  :צביקה צרפתי

מבלבל את העובדות, כי העובדות לא מופיעות פה. אני לא  אהוד לוי יובל:

אין פה עובדה, תראה, העובדה היחידה שמופיעה פה היא 

העובדה שלהערכתי נורא מטעה. סליחה, אתם צועקים. אבל 

 אני לא יכול לדבר. 

אלה. תראה, כתוב חנייה חינם. אז מה זה התשובה בגוף הש :עמירם מילר

  תשובה?חינם? זה לא 

סליחה, אדוני יקשיב לי, אם תרצה או לא תרצה. אבל  אהוד לוי יובל:

 תקשיב. עמירם, אתה יודע את התשובות מראש. 

 אתה נהיית אחראי על גמלאים?  :עמירם מילר

שכמה  אה, לא, אתה, אז כולם מקבלים, אבל אני יודע אהוד לוי יובל:

פנסיונרים מהמשפחה שלי לא מקבלים. אתה אומר 'כולם 

 מקבלים הנחה'. מה ההנחה? איפה? הזכאות לארנונה, 

 תודה.  :צביקה צרפתי

מה הזכאות לארנונה? שואלים אותך רשימה. תן רשימה.  אהוד לוי יובל:

ג'. לא  100מטר, מעל  100פרט א', עד  מטר. פרט ב', פרט 

 נתת. 

לא, בשלושה ימים שני אגיד לך. חסר לך חומר. כי בחרת א :צביקה צרפתי

. החשובים שחבר מועצה יכול ללמוד מה קורה בעיר. בחרת

 לא להגיע, אתה בחרת

. אני בחרתי לטוס לאמריקה, האתה גאון. לא ענית לשאילת אהוד לוי יובל:

 ? המה זה קשור לשאילת

 אני אענה לך.  :צביקה צרפתי

 .ותך שאלה, תענה תשובהשואלים א אהוד לוי יובל:
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 מה הבעיה לענות? אני לא מבין.  עילאי הרסגור:

 אם עובדה לא נכונה,  אהוד לוי יובל:

  אני לא מבינה למה אין פה תשובות מסודרות. :פליאה קטנר

התשובה שלך היא לא נכונה בעליל, כי כל הזכאים לא  אהוד לוי יובל:

 מקבלים אותה. 

ההנחות.  ותל בפקודת הארנונה כתובתקשיב, קודם כ :צביקה צרפתי

 שתיים, כל שנה, 

 שאולים אותך, תענה.  אהוד לוי יובל:

 תיכנס לאתר העירוני. :אושרת גני גונן

לא ביקשתי לאיפה למצוא את זה. את עונה תשובה טובה  אהוד לוי יובל:

 –, ב' 80%הנחה  –לשאלה שלא שאלתי. שאלתי רשימה, א' 

ג', ד'. מה  הבעיה שלכם, אם אתם לא הנחה בחנייה. 

מסתתרים מאחורי האמירה 'כולם מקבלים הכל', כי זו 

 אמירה, סליחה, לא לכבודכם. ועמירם, עם כל הכבוד, אתה

ל. וכולם קיבלו הכ ,בדהועאפוטרופוס לפנסיונרים. הבנו. ו

אני אגיד לפנסיונרים שאתה אחראי לכל שקל שהם 

 מקבלים. 

 ונרים. אתה מבלבל את הפנסי :צביקה צרפתי

 ?תוקישלך מדו ותהתשובואני ...  אהוד לוי יובל:

 אני אסביר לך למה.  :צביקה צרפתי

 לא פונים אליך.  הם בכל אופןברצון רב.  :עמירם מילר

והם מצטערים שהם פונים אליך, כי אתה לא עוזר להם  אהוד לוי יובל:

  -למצות 

וכלוסיה מתקציב הרווחה מופנה לא 6%הם יודעים שרק  :ענת קלומל

. אני חוזרת עוד פעם 40%מבוגרת, כאשר יש עלייה של 

 ה. יעלייה בכמות האוכלוסי 40%בשביל הפרוטוקול. 
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 אתם לא רוצים לקבל תשובה, אתם רק רוצים להתווכח.  :צביקה צרפתי

כתוב, למה לא הכול התחננו. תביא רשימה. יש לך  ,ביקשנו אהוד לוי יובל:

 נתת?

 ,כל שנה, מדי שנה, כשיש ארנונה חדשהסביר. אז אני מ :צביקה צרפתי

התושבים מקבלים, כולל את הארנונה הכללית, כולל הסבר 

איזה הנחות כל אחד זכאי. יש חוברת שמאגדת את כל 

 גם לגמלאים. תבדוק.  הזכויות הגמלאים. כל שנה מגיע

 ך,סליחה, אין ל אהוד לוי יובל:

 ור קולנוע עמל. הלאה. שימ  :צביקה צרפתי

 אתה לא שם את התשובה הזאת בשאילתה. מה הבעיה?  הוד לוי יובל:א

 ור קולנוע עמל. שימ :צביקה צרפתי

 השאלה גם אם יש הטבה חדשה.  :ענת קלומל

  -אני בשאילתה  :צביקה צרפתי

יש החמרה. יש ביטול הנחות לפנסיונרים. אתם יודעים את  אהוד לוי יובל:

 זה. 

עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר  שאילתה של חברי המועצה מר ג. 

 שימור קולנוע עמל. –בנושא 

 

 קולנוע עמל.  השאילת :צביקה צרפתי

רגע, צביקה הולך עכשיו לתקוף אותי אישית, כי ההגנה הכי  עילאי הרסגור:

 טובה היא התקפה. אז בבקשה, תתחיל. 

 ...תקשיב, 'כולם קיבלו הכל' אהוד לוי יובל:

הוכנה מטעם סיעת מרץ לנושא  הע מאוד שהשאילתמפתי :צביקה צרפתי

, ומגיש השימור קולנוע עמל, שמגישה את השאילת

נכח יותר מפעם , והיה חלק מהמערכת בשכר ההשאילת

 אחת, 
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 אני אשם,  עילאי הרסגור:

 מה זה רלוונטי?  אהוד לוי יובל:

 אני אשם.  עילאי הרסגור:

אותך שאלה לטובת המועצה, אבל מה זה רלוונטי? שואלים  אהוד לוי יובל:

 תענה. 

 ... קולנוע עמל, ולמרבה הצער כנראה לא הבין אז ולא הבין :צביקה צרפתי

עד היום את הפעולות שנעשות לשימור המבנה ההיסטורי, 

והוא ממשיך להפגין חוסר ידע ובקיאות בחומר ובעובדות. 

, ידוע היטב, ראש העיר הצהיר הכפי שידוע למגיש השאילת

ם היום כי קולנוע עמל הוא נכס צאן ברזל של העיר בעבר וג

תו. מאז ומתמיד כפר סבא, ואין שום כוונה להרוס או

  ייחסת ...עיריית כפר סבא מ

 הסתדרות? ה כמו אהוד לוי יובל:

לכל נושא שימור ההיסטוריה והמורשת של העיר, ובמיוחד  :צביקה צרפתי

תוכנית לקולנוע עמל. העירייה הכניסה את קולנוע עמל ל

שימור המבוצעת בהקפדה רבה על ידי האדריכל אמנון בר 

אור. קולנוע עמל נמצא בבעלות פרטית. הוא נמכר עוד 

בטרם ראש העיר נבחר לתפקיד, בניגוד לדעתו כחבר 

 .מועצה, למרות שהיה חבר הסתדרות הוא התנגד לכך

ובנוסף לכך ראש העיר הוא זה שקבע שימור מחמיר 

 על מנת לשמר אותו ולהגן עליו.  2002לקולנוע עמל בשנת 

היה חוקר ובודק, כפי שמצופה מנבחר  הלו מגיש השאילת 

ציבור, היה מגלה שבכל זמן זה קולנוע עמל מוגן כחוק לפי 

לחוק התכנון והבנייה. לא מדובר בחידוש אלא  77, 78סעיף 

, לחוק, עד תום הכנת תוכנית השימור 77, 78בהארכת סעיף 

 העירונית.
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רייה מקדמת בשנים האחרונות תוכנית שימור עירונית העי 

ייחודית ומורכבת ועוסקת במנגנונים של הענקת תמריצים 

וניוד זכויות למגרשים בהם ממוקמים מבנים לשימור. 

תוכנית זו טרם אושרה ולכשתאושר, קולנוע עמל יזכה 

בדומה לשאר המבנים שברשימה, כמו  לתכנון מפורט

 ביב. תוכנית של עיריית תל א

שאלת המשך. בגלל שנאמרו כל מיני דברים, לפי דעתי  עילאי הרסגור:

דווקא אני כן בקיא בעניין הזה, והדברים שנאמרו מעידים 

על חוסר בקיאות. האם אתה בטוח שמדובר בשימור 

מחמיר? האם אתה בטוח שתוקף השימור לא פג? שתי 

 שאלות. אני מבקש לענות עליהן, כי איכשהו יש לי הרגשה

 שהתשובה שלך קצת מבולבלת. 

 כן וכן.  ,אני אומר לך :צביקה צרפתי

שימור מחמיר. כי לפי המסמכים שיש לי, אין שימור מחמיר  עילאי הרסגור:

 בקולנוע עמל. 

 כן וכן.  ,אז אני אומר לך :צביקה צרפתי

 אתה מתחייב שיש לו שימור מחמיר.  עילאי הרסגור:

 כן. כן ו ,אני אומר לך :צביקה צרפתי

 בסדר גמור.  עילאי הרסגור:

גם אני מתחייב. אני הייתי חבר בוועדה שקבעה את השימור  אמיר גבע:

 המחמיר. 

 לי יש נתונים אחרים.  עילאי הרסגור:

 

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

 הדתה במערכת החינוך. –בנושא 
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המעניינת על הדתה במערכת החינוך. איתן, עכשיו השאלה  :צביקה צרפתי

בשבילך . הדתה במערכת החינוך. זה בשבילך. תקשיב

 ואמיר. 

  -לא, זה לא  עילאי הרסגור:

 רוצה להקריא את התשובה, איתן? :צביקה צרפתי

 דרך אגב, הדתה במערכת החינוך,  עילאי הרסגור:

 תקריא את התשובה.  :צביקה צרפתי

חינוך הדתית, שתפעל לפי אמונתה. השאלה היא מערכת ה עילאי הרסגור:

על הדתה במערכת החינוך החילונית. מערכת החינוך 

 ששייכת לסט אחר של ערכים. 

 הדתה מגיעה רק במוח שלך. אין פה שום הדתה. יש פה ...  :עו"ד איתן צנעני

 פה... לשם שמים. לא... יש עילאי הרסגור:

ל אתה, בגישה שלך, שרודפת את אין שום דבר. בסך הכ :עו"ד איתן צנעני

 הדתיים ורודפת את הדת ... 

 חס וחלילה. להיפך.  עילאי הרסגור:

נשאר באותה מגמה, כפי ... כל הקדנציה. עזור. ילא  :עו"ד איתן צנעני

כשהיית בקואליציה הורדת קצת את הדגל. כשיצאת 

 מהקואליציה הרמת את הדגל. 

 ההיפך הוא הנכון.  עילאי הרסגור:

 זו האמת לאמיתה.  :איתן צנעני עו"ד

 ההיפך הוא הנכון. גם כשהייתי בקואליציה,  עילאי הרסגור:

 זאת האמת לאמיתה.  :עו"ד איתן צנעני

 הדגל הורם כל הזמן ...  עילאי הרסגור:

 הייתם חברים טובים עד היום, מה קרה?  אהוד לוי יובל:

 ןתלו אותש "ד,זוכרים מה עשית לחנוכיות של חבאנחנו  :לן כהןיטל רו

בכניסה לעיר. כשהוא היה סגן, אתה זוכר מה הוא עשה 
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  לחנוכיות של חב"ד?

אני לא עשיתי, ראש העיר עשה. ראש העיר לא רצה שיהיו  עילאי הרסגור:

 חנוכיות רפורמיות. 

 אני לא מבין למה אתם באים להעליב פה אחד את השני.  אהוד לוי יובל:

ת איזה דגל הוא לקח, והוא החזיר את הגזבר רוצה לדע :רויטל לן כהן

  הכסף.

 ...אבל כמובן שתקיפה אישית עדיפה ממענה עילאי הרסגור:

  -אל תדאג לי, אני כל כך ... עמירם, אני  אהוד לוי יובל:

איתן צנעני, אתה באמת לא תוקף אישית. בניגוד לאנשים  עילאי הרסגור:

, אחרים שנמצאים כאן, שכל מהותם היא תקיפה אישית

אתה באמת לא תוקף אישית. אני חולק עליך אבל על מה 

 השאתה אמרת. וכפי שאנחנו רואים, המענה לשאילת

שמוקרן כאן על המסך, הוא שורות ספורות, בעוד שאני 

ביקשתי מענה מפורט. מענה של כמה שעות, באלו בתי ספר. 

. מה זה הושוב אנחנו רואים זלזול מוחלט במוסד השאילת

 המענה הזה? 

 עכשיו אני אענה את התשובה הרשמית.  :ביקה צרפתיצ

עכשיו תקריא את התשובה הרשמית והקצרה מאוד, שאינה  עילאי הרסגור:

בניגוד  עונה כמעט על שום שאלה ששאלתי.  בניגוד לחוק. 

 לחוק.

... הגורם שאתה שואל את הגורם הלא נכוןכי יכול להיות  :עו"ד איתן צנעני

 הרלוונטי, 

  שהוא? :ויאהוד יובל ל

 משרד החינוך.  :עו"ד איתן צנעני

אני שואל אותך שאלה. יכול להיות שאתה מנסה להסיט את  יהודה בן חמו:

בעקבות זה שהשבוע משרד הפנים הודיע  הויכוח ממך
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שאתה מסרב לחשוף בפניו את המסמכים? תחשוף את 

 המסמכים בפני משרד הפנים, 

 אישית.  או, תקיפה אישית, תקיפה עילאי הרסגור:

תחשוף בפני משרד הפנים את המסמכים שביקשו לעשות  יהודה בן חמו:

   ביקורת, האם השתמשת ברכב או לא.

... שעשה מפקד ארגזים, שביקש מעובדי עירייה שאני לא  עילאי הרסגור:

... כמה עלוב! אותו אבחר. אותו ראש עיר שעכשיו מנסה 

ה עלוב! ראש עיר שניסה להשתיק את עיתון 'הארץ', כמ

 כמה נמוך! כמה עלוב! 

  ניסה להשתיק את העיתון. הוא איים עליו.לא הוא  :אהוד יובל לוי

איים עליו, על העיתון. שכר עורכי דין מהכסף שלנו,  עילאי הרסגור:

 כנראה. 

 תחשוף.תחשוף את המסמכים.  יהודה בן חמו:

עורכי דין שאתה בעצמך לא חשפת את המסמכים של  עילאי הרסגור:

 התשלום עליהם. 

 תחשוף.  יהודה בן חמו:

אותו ראש עיר שהשיטה הקבועה שלו היא מתקפה אישית,  עילאי הרסגור:

היא ניסיון להפיל תיקים באמת. מה אתה חושב, שאנחנו 

מטומטמים? אתה חושב שאנחנו מטומטמים? אתה שעשית 

מפקד ארגזים במר"צ, שכל כך הרבה אנשים העידו שעשית 

מר"צ. אתה לא מתבייש? איך אתה לא מפקד ארגזים ב

איך אתה לא  מתבייש להישאר ראש עיר במצב הזה?

? איך אתה לא הזהמתבייש? אחרי כל העדויות בעניין 

מתבייש להישאר ראש עיר? ואתה בא ומנסה להטיף על 

במיוחד אחרי פרשת  מנהל תקין? איך אתה לא מתבייש?

 'הארץ'. 
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 להתבייש, אני חושב שאתה צריך  :צביקה צרפתי

במיוחד אחרי פרשת 'הארץ'. אני במקומך הייתי קם  עילאי הרסגור:

 ומתפטר. 

   מה קרה? מה קרה ב'הארץ'? איזה פרשה? :עמירם מילר

. תושבי העיראני במקומך הייתי קם ומתפטר, אדוני ראש  עילאי הרסגור:

העיר מאבדים את האמון בך. תושבי העיר נמאס להם כבר. 

הארנונה  כספיאת מנצל ם ראש עיר שנמאס להם שיש לה

תקיפה משפטית של עיתון 'הארץ'. לצורך השתקת  לצורך

ת. אתה ביקורת לגיטימית. לצורך השתקת ביקורת לגיטימי

בן  אתה מתנהג באמת...לא מתבייש? אתה לא מתבייש? 

ברשות  נמצאאחר כך הוא ואדם שעושה מפקד ארגזים, 

  -שב וח העיר. כל כך עצוב. כל כך עלוב. אני

 טוב, גמרת לצעוק?  :צביקה צרפתי

  ... להועיל למשהו הרבה יותר טוב ... עילאי הרסגור:

 בטח לא כמוך.  :צביקה צרפתי

 הרבה הרבה יותר טוב.  עילאי הרסגור:

 אל תרים ידיים. אני לא מאמין עליך.  )מהקהל(: יעקב אמיר

 ות? ות את העיתוננהיה פה מנהג להכ מה זה? אהוד לוי יובל:

  בלי ...די, יעקב אמיר,  :צביקה צרפתי

ונן עליך, קודם מי שמתלעילאי, למה להכות את העיתונות?  אהוד לוי יובל:

 ... לא חושפים. כל לחשוף מסמכים

משרד החינוך הוא הגוף המוסמך להכריע את תכני הלימוד  :צביקה צרפתי

 בבתי הספר ובגני הילדים. העירייה איננה צד בנושא. מנהלי

בתי הספר פועלים על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך 

ואישור הפיקוח על משרד החינוך. לאגף החינוך בעיריית 

כפר סבא אין קשר עם מנהלת הזהות היהודית. טקסי קבלת 
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ספרי תורה ומפגשים בנושא תרבות ישראל מתקיימים 

ביוזמת בתי הספר, בשיתוף עם הנהגת ההורים, על פי 

 בחירתם. 

שאלות המשך. אני יודע שהטקסים האלה מתנהלים ביוזמת  לאי הרסגור:עי

 שיש למנהלים איזשהי אוטונומיה.   בתי הספר. ואני יודע

 , אתה יכול לשאול שאלה, לא לנאום. השאילת :צביקה צרפתי

אבל למה לא עניתם על השאלות שלי? הרי הכל נמצא בידי  עילאי הרסגור:

בעצם אומרים שהנתונים אגף החינוך. אלא אם כן אתם 

 האלה לא נמצאים בידי אגף החינוך, 

 ... אומר אתה גם  :צביקה צרפתי

 ואז זה אומר שזו פשיטת רגל מוחלטת של אגף החינוך.  עילאי הרסגור:

 יש לך שאלת המשך? תשאל שאלה. מה השאלה? דבורה שני:

זאת השאלה  השאלה היא מדוע לא עניתם לשאלה שלי? עילאי הרסגור:

 לי. ש

  -ענינו לך  :צביקה צרפתי

אתם לא עניתם לשאלה שלי. כמה שעות יהדות ומורשת יש  עילאי הרסגור:

בבתי הספר? אתם לא יודעים כמה שעות יהדות ומורשת יש 

 בבתי הספר? אתם אומרים שאתם לא יודעים, 

 עילאי, אני חושב שאתה טועה.  :צביקה צרפתי

באמת, אתם ממש  המידע הזה? בעיריית כפר סבא אין עילאי הרסגור:

 מצחיקים. 

 כמה שיותר. כמה שיותר.  אורן כהן:

בסדר, אתה מהליכוד. אני מכבד את זה. אבל אתם לא  עילאי הרסגור:

 עונים. 

 כמה שנאה יש לבן אדם אחד. כמה שנאה.  אורן כהן:

 שאלנו שאלה, אנחנו רוצים ... פשוט לתת תשובה.  פליאה קטנר:
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ה שנאה יש ליהדות הפלורליסטית, כמה שנאה יש כלפי כמ עילאי הרסגור:

הרפורמים. כלפי הקונסרבטיבים, כלפי החילוניים. כמה 

 שנאה יש בכם כלפי כל מה שריח של פלורליזם נודף ממנו. 

 עילאי, תכבד את היהדות כמו שאתה מכבד את ה...  :עו"ד איתן צנעני

אחד אחר. כי אני אני מכבד את היהדות כאן יותר מכל  עילאי הרסגור:

גם צד אחר, וגם את כל הצדדים. מכבד גם את הצד שלך ו

אני מכבד את כל הצדדים ביהדות. בניגוד לאנשים אחרים 

 כאן, גם אתה. גם אתה. 

 ...עילאי, תסלח לי, אבל אני חולק עליך. תרשה לי לענות אהוד לוי יובל:

ת קצילמדו לחלוק עליך, כי אני, כשרציתי ש... ילדי עולים 

 מסורת, 

  גם יובל לוי מכבד את היהדות.  עילאי הרסגור:

 אבל עדיין לא קיבלנו תשובה.  פליאה  קטנר:

 ...לא קיבלנו תשובה, ומה שיש לך עילאי הרסגור:

 מכיר?מדברים על מסורת, לא  יהודה בן חמו:

יהודה, יהודה, מה, אתה מתעניין בחיים האישיים שלי?  עילאי הרסגור:

 אספר לך על החיים האישיים שלי?  אתה רוצה שאני

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

אתה מתעניין בחיים האישיים שלי אני מבין. אני מבין  עילאי הרסגור:

 , עושהשאתה 

 טק יחטוף אותך. -אמרת שהיי יהודה בן חמו:

 איפה אתה חושב שאני נמצא עכשיו?  עילאי הרסגור:

 קדימה.  יהודה בן חמו:

אדוני ראש העיר, אתה תחזור על באמת, ני ראש העיר, אדו עילאי הרסגור:

זה. תחזור על זה. אדוני ראש העיר, אני רוצה שתחזור על 

 זה. אדוני ראש העיר, תחזור על מה שאתה אמרת. 
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 ... עם מזלג.  אהוד לוי יובל:

שאתה למרות שאני חושב שהמיקרופון כבר קלט את מה  עילאי הרסגור:

  ה אמרת.קלט את מה שאתאמרת, כבר 

 טוב, חברים,  :צביקה צרפתי

מאוד עצוב לי שראש העיר יורד לפסים אישיים, לנקודות  עילאי הרסגור:

 אישיות במקום לענות. 

 עילאי, עילאי,  :צביקה צרפתי

על אני מבין שאתם לחוצים, כי עוד מעט תבוא הצעה לסדר  עילאי הרסגור:

 השתקת עיתון הארץ. אני מבין שאתם לחוצים. 

 אני מבין שאתה מבסוט,  :יקה צרפתיצב

אני מבין שאתם לחוצים יעשה ו דבר שלא כי אתם עשיתם עילאי הרסגור:

 כי זה עומד להגיע בסדר היום, 

  מה שיפה שחינוך פתאום נורא מעניין אותך. מקסים. :לן כהןיטל רו

 אתם עכשיו משתוללים,  עילאי הרסגור:

 ד עכשיו. מקסים. לא עניין אותך ע :רויטל לן כהן

  -ושולחים את כל נאמניכם לצעוק. אבל זה לא  עילאי הרסגור:

 פתאום חינוך מעניין אותו.  :רויטל לן כהן

אבל זה לא במקום לענות על שאילתות, ואתם מתחמקים  עילאי הרסגור:

ממענה לשאילתות. זה בניגוד לחוק, מה לעשות? יש כאן 

 . חוק, יש כאן מועצת עיר, יש כאן חברי מועצה

. בבחירות ואחרי עילאי לא היה מוכן לגעת בזה במקל :רויטל לן כהן

 הבחירות. במקל. 

אני מקריא את התשובות לשאילתות. אם אתה לא מקשיב,  :צביקה צרפתי

 זה לא מעניין אותי. 

אני לא ארד לפסים אישיים כי אם אני ארצה לרדת איתך  עילאי הרסגור:

ה יש לי לומר, ואני אישיים את יודעת יפה מאוד מ לפסים
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   לא אעשה את זה.

שאילתה של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר  ה. 

 שבילי אופניים. –בנושא 

 

יית כפר סבא, מענה לשאילתה בנושא שבילי אופניים. עיר :צביקה צרפתי

הקיימות כדרך חיים, מקדמת  אשר חרתה על דגלה את

ש בתחבורה בת הגברת השימו היום מספר פרויקטים לטובת

ברכב הפרטי, ביניהם סלילת קיימא, והפחתת השימוש 

כנית אב ברחבי העיר. שבילים אלו, על פי תשבילי אופניים 

תחברו לכדי רשת רציפה ויעילה. בשנה האחרונה י ,ייעודית

ים עיקריים. עתיר ידע וטיילת נסללו שבילים בשני מוקד

הקרובה שבילים  יבה, ואליהם יצטרפו בשנת התקצעליי

 כצנלסון ומשה סנה ועוד. ב משמעותיים נוספים

 ואז התעוררתי מהחלום.  אהוד לוי יובל:

זאת לא תשובה מלאה לשאלה שלי. אתם לא עניתם כמה  עילאי הרסגור:

  -שבילים, לא מדובר על שבילים מטרים של 

בוא, בוא, אני רוצה לעשות סדר. אתה כל הזמן אומר,  :צביקה צרפתי

 תקשיב, 

  -כן, תענה לי, ואל  עילאי הרסגור:

 אתה כל הזמן אומר 'לא תשובה מלאה'.  :צביקה צרפתי

 נכון.  עילאי הרסגור:

מהפעם הבאה, אני אומר לך, יש פה יועץ משפטי.  ,אז אנחנו :צביקה צרפתי

השאילתות זה לא יהיה בצורת חקירות. שאילתה זה שאלה 

 אחת בסוף. 

 אתה לא עונה. אבל  אהוד לוי יובל:

 תקשיבו, תקשיב עד הסוף.  :צביקה צרפתי
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 אתה לא עונה. יועץ משפטי עד הסוף.  אהוד לוי יובל:

 ,מאוד פתוחים ושקופים. איך לענות את התשובותאנחנו  :צביקה צרפתי

שאלה, עדיין -רה מרוכזת על כל השאלות, או שאלהאם בצו

 אתם לא במצב של להכתיב לנו. אוקיי? 

אתם כל כך שקופים שלא שלחתם את המסמכים שאתם  גור:עילאי הרס

ן עורכי הדין ששכרתם נגד עיתון חייבים לשלוח בעניי

  'הארץ'.

 תודה. בסדר.  :צביקה צרפתי

 ... למרות שעבר המועד שקבוע בחוק עילאי הרסגור:

 החוק מחייב אותך.  אהוד לוי יובל:

  הייתם צריכים לשלוח היום בבוקר.  עילאי הרסגור:

אנחנו יכולים לחייב אותך, אתה לא עונה, אז כנראה שצריך  אהוד לוי יובל:

 . סמכויות אחרותלהפעיל 

 כנראה, כנראה.  עילאי הרסגור:

  -חבל שהיועץ המשפטי לא  אהוד לוי יובל:

אין מה לעשות, אתה מתחמק. עובדה שהבטחתם לעשות  עילאי הרסגור:

 שבילי אופניים ולא עשיתם. 

של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר שאילתה  ו. 

 פולחן אישיות לראש העיר.  –בנושא 

 

 , פולחן אישיות. 36שאילתה לפי סעיף  :צביקה צרפתי

 פולחן אישיות.  עילאי הרסגור:

בפתיח קטן, מעניין מאוד שמי שפרש מהקואליציה אני  :צביקה צרפתי

חצ"נות, שלא נותנים ואחד השיקולים העיקריים שלו היה י

בעיתונות, בתמונות, שואל שאלה כזאת. אבל מספיק לו 

אנחנו נענה. השאלה הראשונה זה לא. השאלה השנייה זה 
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אין תיעוד. שלוש, מדובר ביוזמת תלמידים שבמסגרת 

פרויקט הגמר בלימודיהם ביקשו לצלם יום בחיי ראש 

  הבחירות,העיר. ארבע, מערכת 

 ים צילמו? תלמיד אהוד לוי יובל:

 /סמנכ"ליתמנוהלת על פי חוק. חמש, מכרז לתפקיד סמנכ"ל :צביקה צרפתי

ומי שירצה  ,והוא יתקיים ,תקיים בחוקמשירות וקהילה 

  יגיש מועמדות.

טוב, שאלת המשך. דווקא עכשיו לפחות עניתם לפי  עילאי הרסגור:

הסעיפים. זו התקדמות מאוד יפה ואני מברך על כך. אבל 

ין תיעוד. אתם בטוחים שאין שום תיעוד של ראש , א2סעיף 

העיר? שלא שוכרים צלמים לצלם אותו? באירועים 

מסוימים, ביום העצמאות, כל מיני צלמים צמודים. אתם 

 בטוחים שאין צלמים כאלה? 

 צלמים מצלמים אירועים. לא מצלמים את ראש העיר.  :צביקה צרפתי

 אירועים. רק אירועים.  עילאי הרסגור:

 תודה רבה.  :ביקה צרפתיצ

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

 ספסלים בעיר. –אתי הדנה בנושא 

 

 100ספסלים. מהם  864ספסלים ברחבי העיר. בכפר סבא  :צביקה צרפתי

רחוב עומד על  . שתיים, תב"ר ריהוט2016ספו בשנת נו

ספסלים מיוצרים רונות הבשנה. בשנתיים האח ₪ 120,000

כפר סבא בעלות חומרי הגלם בלבד,  על ידי עובדי עיריית

 לעומת רכישת הספסלים.  50%ובכך נוצר חיסכון של 

  ליד כל קולר יש ספסל. יהודה בן חמו:

של וטפת ששלוש, מחלקת גנים ונוף מבצעת תחזוקה  :צביקה צרפתי
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לקת ת תושבים. ארבע, מחובקש ספסלים מעת לעת, על פי

 2015גנים ונוף. חמש, מחלקת גנים ונוף. שש, בשנת 

פניות תושבים לגבי ספסלים, אשר טופלו על  22התקבלו 

 ידי מחלקת גנים ונוף. 

 יש לי שאלת המשך כמובן.  :ענת קלומל

 . כן, בטח :צביקה צרפתי

מאחר והנהלת העירייה נוסעת ברכבים וכנראה לא הולכת  :ענת קלומל

לא יודעת שכשיש ירידה ברחוב ויצמן,  בעיר, והיא כנראה

יש גם עלייה. ומי שהולך רגל, ואנשים מבוגרים הם מאוד 

עייפים. ואני הלכתי עם אמא שלי ואני רואה כמה זה קשה. 

ספסל הבא עד שמגיעים לספסל את התה יוצריכים לחפש א

ה המבוגרת בעיר יהבא. ואז אני אומרת לעצמי, האוכלוסי

בעשור האחרון. זה אומר  81.9%-כפר סבא עלתה ב

ה המבוגרת היא מאוד גדולה, וצריכים עכשיו ישהאוכלוסי

להכין את העיר כפר סבא, להתאים את התנאים לאוכלוסיה 

 המבוגרת. 

ולכן השאלה שלי היא, כמה רחובות בכפר סבא יש, לעומת  

מספר הספסלים? כי יש רחובות ארוכים, והייתי מצפה 

, והמרחק בין ספסל לספסל שיהיו כמה ספסלים בכל רחוב

 יהיה מרחק שיאפשר מנוחה. 

 שני דברים אני אגיד לך. אחד,  :צביקה צרפתי

 כמה רחובות? כי אני לא הצלחתי למצוא את זה.  :ענת קלומל

 שני דברים אני אגיד לך.  :צביקה צרפתי

 ? 1,000-יותר מ :ענת קלומל

לך. אחד, בגלל את רוצה להקשיב? שני דברים אני אגיד  :צביקה צרפתי

את לא שאני מכבד אותך, אני אענה לך. שני דברים. אחד, 
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יודעת כמה תלונות אנחנו מקבלים כשאנחנו מציבים 

ספסלים, כי זה מתחת לבניין וזה יוצר התגודדות צעירים. 

 זה אחד. שתיים, אם את חברת מועצה ואכפת לך, 

 היא חברת מועצה,  אהוד לוי יובל:

. ה, אז לא צריך לעשות שאילתהרת מועצה ואכפת להיא חב :צביקה צרפתי

לאיתי או אל מישהו, אומרים 'פה ופה חסר מרימים טלפון 

 ספסל. אנחנו חושבים', 

 . 106אני עושה את זה, כולל טופס  :ענת קלומל

. תבדקו, התאמיני לי, לא צריך שאילת. הלא צריך שאילת :צביקה צרפתי

 ספסלים, ואחד הדברים,  ותעמידי

 , כשאני התחלתי ... 106טופס  אני רציתי, והגשתי :קלומל ענת

ענת קלומל, ספסלים זה אחד הדברים הכי קלים  גברת :צביקה צרפתי

 לפיתרון בעיריית כפר סבא. תודה. 

  -אז אני לא יודעת כמה רחובות  :ענת קלומל

 אני לא יודע כמה רחובות עכשיו. לא מדדתי את הרחובות.  :צביקה צרפתי

מי שיודע כמה רחובות? חוכמת ההמונים  ,אז אין :לומלענת ק

 באינטרנט. 

  -יש פה המונים. אין חוכמת  :רויטל לן כהן

 זו השאלה שלי.  :ענת קלומל

  אז תעשי שיעורי בית... יהודה בן חמו:

 מה, מהנדסת העיר לא יודעת כמה רחובות יש בכפר סבא?  :ענת קלומל

 הצעה לסדר? אפשר? מי מציג את ה :צביקה צרפתי

 היא שואלת אותך שאלה.  אהוד לוי יובל:

 לא, היא שואלת שאלות,  :צביקה צרפתי

אתה לא מתייחס. תגיד עד הסוף, בקול רם. מה אתה לא  אהוד לוי יובל:

 יודע להתייחס? למה? 
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 אני לא יודע איזה שאלה היא שואלת.  :צביקה צרפתי

תשאלי אותו. הוא לא יודע  אתה לא יודע איזה שאלה? ענת, אהוד לוי יובל:

 איזה שאלה את שואלת. 

אני שואלת כמה רחובות יש. כי אני רוצה לדעת את  :ענת קלומל

  -היחסים 

 ספסלים. שני ספסלים ברחוב?  200יש  אהוד לוי יובל:

 אמרתי לך, צלצלי שיוסיפו ספסלים.  :צביקה צרפתי

 את הקולרים. תספרייש לך שיעורי בית לישיבה הבאה.  יהודה בן חמו:

 

 הצעות לסדר יום.  .1

 

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

 דמי רישום לגני יול"א.  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 

 יובל, מי מציע את ההצעה? :צביקה צרפתי

ברשותכם, סליחה. את ההצעה לסדר הזו כתב עילאי, ואני  אהוד לוי יובל:

 שעילאי צריך לקרוא, חושב 

 עילאי, אבל אתם חתומים על זה. אני מצטער.  :צביקה צרפתי

  גם אנחנו וגם עילאי. אהוד לוי יובל:

 לא, לא, אני מדבר על דמי רישום גני יול"א.  :צביקה צרפתי

לי הצעת הסדר של הליכים  הלא, לפי הסדר מופיע אהוד לוי יובל:

 משפטיים. 

 רישום גני יול"א. יובל, מה קרה? התבלבלת? דמי  עכשיו :צביקה צרפתי

 בנייר. אני צריך לקרוא בקטן, אתה יודע. ... לא, לא מבין אהוד לוי יובל:

אתה מדלג על סעיפים? נו, מה  איך אתה רוצה לנהל ישיבה? :צביקה צרפתי

 קרה לך?
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 למדתי ממך. אתה רואה. אתה רואה שאני תלמיד טוב.  אהוד לוי יובל:

אתה לא יכול ללמוד ממני. אני לא יכול ללמד אותך. אתה  :צביקה צרפתי

 מורם מעם. 

 הנה, הסכמנו על חצי, יופי.  אהוד לוי יובל:

 אתה מורם מעם, אני יכול ללמד אותך? :צביקה צרפתי

דווקא בנייר אתה לא יכול להגדיל. במסך אתה יכול להגדיל  :שלום עמררויטל 

  את האותיות.

 בקשה. בדיוק. ב :צביקה צרפתי

 את רואה? לי יש תואר בל"א, ואת יותר חזקה ממני.  אהוד לוי יובל:

 זה כי היא אישה, מאמי. אנחנו פשוט עם אחר.  :רויטל לן כהן

לי, בזבזתי את השנים  היית צריכה לוחמת במקומי, תאמיני אהוד לוי יובל:

הטובות שלי חינם. חברים, תראו, ברשותכם. אם חברי 

ת הבכירה תסלח לי, אני לא אפריע לך, הקואליציה והפקידו

אני משתדל לא להפריע לך. אנחנו ביקשנו את הנושא לסדר 

מכיוון שרצינו את הזמן הזה לדיבור על ידי ההורים. כי 

אנחנו בשיטתנו חושבים שההורים, אם אני מפריע לכם 

תגידו, אבל אל תפריעו ככה בזלזול. תפריעו ככה כמו 

ם שהדרך הכי טובה לייצג את שצריך, בולט. אנחנו חושבי

הציבור היא לא רק נציגי הציבור, אנחנו הנבחרים, אלא 

 נציגים של הציבור. 

לצערנו מופעלים פה ביום יום כל כך הרבה לחצים אז אם  

מישהו מההורים פה נציג, והוא רוצה לדבר, אנחנו נשמח. 

יש פה גם חבר מועצה שחרת על דגלו במרוץ לרשות העיר 

ינוך. אני מניח, מן הסתם, הוא בא היום לכבד את נושא הח

 אותנו כדי לענות. 

אנחנו מבקשים שיוקצב זמן מראש להורים למענה. כי הם  
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צריכים להציג את הנושא בעצמם. הנושא חרה לנו, מכיוון 

שבהסכמים הקואליציוניים יש פה חלוקה מאוד ברורה. כל 

רואה  אחד שדואג למגזר שלו או לקבוצה שלו או למי שהוא

את עניין את עצמו כנציג שלה. כשמגיעים ההורים שיש להם 

החינוך, למעט מגזר אחד שמייצג את עצמו בכבוד, אבל 

 הלוואי את הייצוג הזה על כל ההורים בקואליציה.

תחום של גני יול"א זה תחום שאני ביקשתי אותו וחטפתי  

על הראש מכולם, רק שברגע שהוא הגיע הפך להיות מתחום 

אחד לא רוצה אותו, לא צריך אותו, לזרוק את שאף 

הילדים, לתחום שהוא כל כך נחוץ, שהיום רוב הגנים הם 

 כבר גני יול"א.

מה קורה כשסכום קטן מאוד של דמי הרשמה, לוקחים  

אותו מההורים, מחזירים אותו להורים. אף אחד לא יודע 

רד. ו שומעים שבשנה הבאה הוא יעלה, יכמה. אנחנ במועצה

אחת שעשתה תביעה ייצוגית הצליחה כן להוריד  אמא

אותו. כי אין פה מקום לרווח. אנחנו בטוחים שיש פה רווח. 

העלות התפעולית הרבה יותר נמוכה ממה שגובים 

 ההורים. אז אין פה מי שידבר. מ

עכשיו, אם היו נותנים פה לפחות, תכבדו את ההורים  

טח, יש פה שייכנסו, אם יש פה הורים בחוץ. אדוני המאב

הורים בחוץ? אז יש פה דבר נורא בסיסי. שכל חברי 

הקואליציה יקבלו את חלקם הקואליציוני, ההורים האלה 

ישלמו את כל החורים בעירייה. את כל המינוסים. אני 

מיליון שקל דמי רישום, לוקחים, מחזירים.  10-מעריך כ

א חוקית תא חוקית. תביא לי אסמכתשאלנו על אסמכ

ג'. לא ראיתי דבר כזה. אולי הראייה שלי  מסעיף א', ב', 



   7.12.2016 28 מועצה מן המניין   

 באמת לא באותה עוצמה שהיתה פעם.

שאלתי 'האם המועצה השתתפה בקביעת הסכום?' המועצה  

 2לא יודעת. תנסו להרים את הארנונה בחצי אחוז, באחוז, 

מיליון שקל, צריך החלטת מועצה. תשיתו על הורים קנס 

לך לא קיבל את זה מיליון שקל, שקט. אם המגזר ש 10של 

באיזו הטבה, אז אין מי שידאג להורים האלה. מה יוצא? 

שהורים שהגיעו לכפר סבא וחשבו שהחינוך הכי טוב ורוצים 

לעשות פה עוד ילד, פעם אמרו לנו שאין הורים כאלה, אף 

אחד לא רוצה גני יול"א עד חמש. פתאום כל הגנים כמעט 

 ה סכומים?עד חמש. אבל חבר'ה, למה לגבות מהם כאל

אני חושב שדבר כזה מן הראוי שייעשה בהחלטת מועצה  

בגלוי. על השולחן. אם אתם רוצים לייקר את הארנונה, 

אתם צריכים לבוא לשולחן הזה. אם אתם רוצים להשית 

מס על התושבים, אתם צריכים לבוא לשולחן הזה. אבל 

אתם יכולים תמיד לסגור את זה בחדרי חדרים ומאחוריו 

'אנחנו מייקרים. החלטנו לייקר, החלטנו להוזיל'.  ולהגיד

ותמיד הדרך תהיה פתוחה להורים לבוא לבית המשפט, ואז 

הם יגידו 'פה בעובדה אנחנו רואים שקיבלתם הנחה. כי 

משרד החינוך השתתף. אבל לא החזרתם לנו אותה'. אז 

יוצא שההורים הם פרה חולבת. הורים צעירים, שהם דור 

ם לפה עם ילדים, שכפר סבא ידעה ירידה העתיד, שהם באי

עצומה בכמות הילדים באגף החינוך, עד שנפתחה שכונה 

חדשה. ועוד פעם אנחנו מבינים שהעומס שמוטל על ההורים 

הוא יקר מדי, אז אין לקבוצה הזאת דובר. בקואליציה. 

 שישמור עליהם וידאג שלא יחלבו אותם.

פשוטה. אם אני חושב שהצעת ההחלטה שלנו היא מאוד  
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וויאלית יחברי הקואליציה יחליטו שעל פעולה רישומית טר

שממילא עושים רישום לגנים רגילים, לשעתיים של היול"א 

מיליון שקל, גם לא של מיליון  10אין פה צורך בתקציב של 

 שקל. גני יול"א לא מחייב מיליוני שקלים ברישום. 

שהלכו  אבל אם אתם רוצים לכסות חורים בכל מיני כספים 

לתקציבים אחרים, אז הבנו. אז בואו נקרא לילד בשמו, 

בואו נקרא לזה מס. אם אתם תרצו לבסס את המחירים 

א. תהאלה, תעשו חוק עזר, תבואו ותגידו שיש לכם אסמכ

תעשו את זה במועצה. תגידו אנחנו קובעים תעריפים. תעשו 

 את זה בצורה מכובדת. זו הבקשה.

הקואליציה מורידה את כל הזהירו אותי כבר מראש ש 

ואוו, גיליתי את חלטות ואמרתי שאחרי שמונה שנים, הה

אמריקה. ביום הדין, כשאתם מתייצבים ואתם מסתכלים 

על השכנים שלכם, על החברים שלכם, למי שיש ילדים בגני 

יול"א, תגידו להם שאתם חושבים שהם פרה חולבת. זה 

 המינימום שמתבקש. תודה. 

אותה שאילתה. זה אתה נותן לו תשובה,  מתפלא.אני ב. טו :צביקה צרפתי

  נהיה ככה גם שאילתה, גם הצעה לסדר, זה בסדר.

 תודה.  אהוד לוי יובל:

 אנחנו פשוט גורמים לאנשי המקצוע,  :צביקה צרפתי

 אני מודה לך על המחמאות.  אהוד לוי יובל:

מקום כן, אתם פשוט כבר מעסיקים את אנשי המקצוע, ב :צביקה צרפתי

 ... תשובות, שיתעסקו באמת בדברים המהותיים, 

 היא שלא חשבתי שתגיד ... לא חשבנו שתענה. האמת  אהוד לוי יובל:

 כן, אני יודע שאתה לא חושב. אז אם ככה,  :צביקה צרפתי

 צביקה, אתה מתעסק במחשבות שלי, עזוב.  אהוד לוי יובל:
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, אנחנו הבשאילת אנחנו, בעקבות זה שנתנו גם הסבר :צביקה צרפתי

 מבקשים להוריד את ההצעה מסדר היום. מי בעד? 

 לשמוע את ועד ההורים?אתם לא רוצים אפילו לענות?  אהוד לוי יובל:

 ועד הורים אבל יודע לדבר עם המנכ"לית,  :צביקה צרפתי

סליחה, ועד הורים פה. מינימום תתנו להם לדבר. נציגים  אהוד לוי יובל:

ליחה, יש פה בחדר הזה מישהו של ההורים יש פה? ס

 מנציגות ההורים? 

 כן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 רק שהגברת תציג את עצמה, כדי שהפרוטוקול יקלוט.  אהוד לוי יובל:

 היא יודעת לדבר.  :עמירם מילר

עמירם, גם אתה יודע לדבר. אף אחד לא אומר לך מה להגיד  אהוד לוי יובל:

 כל היום. 

 ת הגברת. תכבד א :צביקה צרפתי

..שמי א :בריכטה אדמית   דמית בריכטה, אני יו"ר הנהגת ההורים.

  ותפקידך בכוח, אדמית. כי הפרוטוקול,  אהוד לוי יובל:

ועד הגנים העירוני רואה לנגד גנים העירוני. אני  יו"ר ועד ה :בריכטה אדמית

א. ונקווה עיניו את חשיבות החינוך במסגרת גני היול"

רת היול"א לחלק אינטגראלי וך מסגשבשנים הבאות תהפ

ממערכת החינוך הממלכתי. אין ספק שהתשלומים עבור גני 

הילדים הוא אחד מההוצאות הגדולות והמפחידות ביותר 

 לציבור ההורים, ואנחנו מברכים על כל ניסיון להוזלה. 

ועד ההורים פועל בשיתוף פעולה מלא עם מנכ"לית העירייה  

ני הילדים, ומקדם יוזמות ועם אגף החינוך במחלקת ג

רבות. אחד הנושאים שעומדים על הפרק הוא נושא העלות. 

 ונושאים נוספים הם השירות, הקייטנות ועוד.

אנחנו משוכנעים שיש לנו שותפים בעיר להשגת היעדים  
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האלה ומקווים שבזמן הקרוב נוכל לעדכן את ציבור 

  ההורים על פירות העבודה המשותפת עם קברניטי העיר.

 את באת לשים את הפסל של ביבי מזהב בכיכר העיר? אהוד לוי יובל:

 מה הבעיה? למה אתה מעליב? אני לא הבנתי.  :צביקה צרפתי

 אבל למה העלבתי? מה יש לך נגד הפסל של ביבי?  אהוד לוי יובל:

לא, אין לי שום דבר נגד זה, אבל למה, היא באה, אמרה את  :צביקה צרפתי

 . דבריה, תכבד אותה

שיכולים  יובל אני חושב שאת המביא רעיונות...אני חושב עילאי הרסגור:

 ללמוד ממך עוד. 

  תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 האמת שזה היה טוב.  :ענת קלומל

 . בעיר הזאת זה לא כל כך מופרך. ..בסוף עוד יבצעו עילאי הרסגור:

צעה אני מבקש להעלות להצבעה. מי בעד להסיר את הה :צביקה צרפתי

 מסדר היום? 

 בפני עצמו.  י הקואליציה, תתביישו. כל אחד פהחבר אהוד לוי יובל:

 ממה,יטל, אמיר גבע, מתי, עמירם, צביקה, יהודה, דבי, רב :צביקה צרפתי

 אמיר, 

 אתם מפחדים שיישמע קולכם? אהוד לוי יובל:

ה תודה. מי נגד? ענת, יובל, פליא , יהודה.יטל לןאיתן, רו :צביקה צרפתי

  –ועילאי. תודה. ההצעה 

ברוב קולות להוריד מסדר היום את ההצעה מאשרים  :217מס'   החלטה

צוייג -לסדר יום של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל

 דמי רישום לגני יול"א.  –וגב' אתי הדנה בנושא 
 

יובל, הכתובת היתה צריכה להיות הממשלה שלפני יומיים  רויטל לן כהן:

את היישום של חוק יום לימודים  19-תה שוב בפעם הדח
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 ארוך. 

גם ... יש זכות דיבור, סליחה! למה לא ביקשת זכות דיבור?  אהוד לוי יובל:

למה לא ביקשת את  יוני שלך?ציאיפה הסעיף הקואל

 המיליון שקל האלה להוריד מהסעיף שלך? 

 זה ההורים ...  :ענת קלומל

 רת? איפה הזכות דיבור שלך בדיון? עכשיו את נזכ אהוד לוי יובל:

 למה אתה חושב שאין לי מה להגיד?  רויטל לן כהן:

 כי לא אמרת.  אהוד לוי יובל:

אם לא אמרתי פה ואם לא אמרתי פה, אז אין לי מה ...  רויטל לן כהן:

 עכשיו, נראה לך שאין לי  מה להגיד. 

  -היא אומרת והיא יודעת  :צביקה צרפתי

 19-אני אומרת לך שהכתובת נמצאת אצל מי שדחה בפעם ה רויטל לן כהן:

 . 19-בפעם ה ...את  יישום חוק יום לימודים ארוך 

טוב, עילאי, בוא נצעק יחד, 'הכיבוש אשם'. עזבי, את  אהוד לוי יובל:

כובשת את יצרך, כובשת את עדותך, כובשת את המילים 

, התקציב שלך, במקום להגיד שבהסכם הקואליציוני

יורדים מהגב של ההורים, אתם שותקים. באתם , השנתי

 לטובת ההורים. 

 על מה אתה מדבר בכלל? רויטל לן כהן:

 יובל ... אתה מוציא את התסכול שלך.  :צביקה צרפתי

יש לכם תקציב שנתי עוד יומיים. ואתם באים לתקציב הזה  אהוד לוי יובל:

 בידיים שלכם. 

 מהמועצה? מי זה לכם? אתה לא חלק  רויטל לן כהן:

 כל חברי הקואליציה. סליחה. אהוד לוי יובל:

 לא, לא חלק.  יהודה בן חמו:

 חברי הקואליציה, אני לא חלק מכם. תלמדו מאיתן צנעני.  אהוד לוי יובל:
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 אבל הוא חלק מהמועצה. יש לו רמה מסוימת של השפעה.  רויטל לן כהן:

 אבל הוא לא חלק.  יהודה בן חמו:

 י מפנה אצבע אליך, איתן. תלמדו מאיתן. תלמדו. אנ אהוד לוי יובל:

 מילא אני, למה היא?  :עו"ד איתן צנעני

תלמדו מאיתן ומאמיר. המגזר שלהם הוא המגזר הכי  אהוד לוי יובל:

 מסודר. 

 סליחה, סליחה, בוא לא נפתח ...  :עו"ד איתן צנעני

 טוב, חברים.  :צביקה צרפתי

 לאיתן.... לא נפנה אצבע  אהוד לוי יובל:

 יש לך בעיה עם המגזר שלנו? :עו"ד איתן צנעני

אני מביא אותך כדוגמה טובה. למה בעיה? כל אחד מחפש  אהוד לוי יובל:

פה להפוך עליך ... סליחה, מי מייצג פה את ההורה החילוני 

 במערכת החינוך הרגילה? 

פה הוא מבולבל. בינך לבין הוא הולך לדתיים, אחר כך  :צביקה צרפתי

 צ הוא מבולבל. מר"

וויון וידרוש ל להיות שכל פעם שכל מי שידרוש שלא יכו עילאי הרסגור:

  -פלורליזם יגידו שהוא נגד מגזר 

 חברים, ההצעה לסדר הבאה.  :צביקה צרפתי

אף אחד, חוץ מממה, תשימו לב, אני חייב לציין לטובה,  אהוד לוי יובל:

ה לך לפחות שממה אמר משהו לפני ההצבעה. רויטל, הי

ממה שממה עשה, לפחות הוציא הגה לפני ההצבעה.  10%

לא לשתוק פה בזמן ההצבעה. כולכם נציגי ציבור. כולכם 

 הולכים הביתה, כולכם רואים את השכנים שלכם. 

תגיד לי, בתור מישהו שנמצא פה כבר קדנציה שנייה, פה,  רויטל לן כהן:

א. ה נעשה את העבודה הציבורית שלנו? לבישיבה הזו? פ

העבודה הציבורית שלנו היא יום יום, שעה שעה! יום יום 
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שעה שעה! אתם עובדים פעם בחודש, אנחנו עובדים כל 

 שאר הימים. 

לא, ממש לא! אנחנו שומעים את התלונות של ההורים,  :ענת קלומל

  -ואנחנו צריכים 

 הם לא קיימים.  אהוד לוי יובל:

 ! איזה מזל! רק אתם, איזה מזל שאתם פה רויטל לן כהן:

 הצעה לסדר ולא ... אנחנו לא מגישים  :ענת קלומל

 שומעת את התלונות של כל ההורים. שאת היחידה בעיר  :צביקה צרפתי

אתם מקשיבים? הרבה שעות אנחנו מקשיבים לכל ההורים,  :ענת קלומל

בוודאי שמגיע אלי. כשרואים שלא מקבלים מענה, אז באים 

 אלינו. 

ב' לן כהן, אם היית מבקשת לפתוח דיון, או לפחות לתת הג אהוד לוי יובל:

 את תשובת הקואליציה, סליחה רגע, 

 לא סליחה. הדיון לא בינך לבין רויטל. סליחה,  :צביקה צרפתי

 הדיון הוא לטובת ההורים. הדיון הוא לטובת ההורים.  :ענת קלומל

מבקשת  היחידה מהקואליציה שהרהיבה וענתה אפילו היית אהוד לוי יובל:

את תשובת הקואליציה והיית אומרת לי 'סליחה, רגע, יש 

לי עשר דקות לענות, הייתי אומרת לך אנחנו יום יום שעה 

שעה יושבים עם ההורים ואנחנו עושים את מלאכת 

 ההורים. מי שמך שר עלינו?' אבל גם את זה לא עשית. 

  י?עכשיו אתה גם מנסה להגיד לי איך להתבטא ומת רויטל לן כהן:

 טוב, רויטל,  :צביקה צרפתי

 קטונתי. בעובדה קטונתי.  אהוד לוי יובל:

  אז בפרוטוקול של המועצה, זה מה שיהיה.  :ענת קלומל
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הנדין וגב' -הצעה לסדר יום של חברי המועצה מר עילאי הרסגור ב. 

נקיטה בהליכים משפטיים נגד כלי תקשורת  –פליאה קטנר בנושא 

 לבד. באישור מועצת העיר ב

 

 ענת, מספיק. הצעה לסדר הבאה, מי מציג אותה?  :צביקה צרפתי

ניסטים לשעה. אפילו המנדט ניתן למר"צ, ולא ואופורט אהוד לוי יובל:

 החזרת אותו. 

 תמשיך,  עילאי הרסגור:

 ההצעה הראשונה היא שלך, זה אתה כתבת.  אהוד לוי יובל:

 ה נתחלף. די תמשיך בהצעה הזאת, אחרי זמצ עילאי הרסגור:

 בכבוד.  אהוד לוי יובל:

חברות וחברי מועצת העיר. בשבוע שעבר קרה מקרה טוב,  עילאי הרסגור:

 שלטעמי צריך לזעזע את כל תושבי העיר. 

 פין. יאת אמות הס רויטל לן כהן:

כתבה ב'הארץ', שעסקה בנושא כלשהו, לא נזכיר אותו כי  עילאי הרסגור:

שפורסם בו ציטוט שלי. הוא לא רלוונטי לדיון עכשיו. 

ואמרתי בכתבה הזאת משהו מאוד נועז. איום ונורא. 

דברים שאוזן לא יכולה לשמוע. דברים מאוד צורמים. 

דברים כל כך מרחיקי לכת, שקשה מאוד להתמודד איתם. 

אני הסתכלתי על מרכז העיר ועל סוחרי מרכז העיר והעזתי 

העז להגיד דבר שכמוהו אף תושב כפר סבא מעולם לא 

  -להגיד. אני העזתי להגיד שהעירייה 

 עילאי, אתה טועה, זה  מופיע בהרבה שאילתות שלנו.  אהוד לוי יובל:

דיונים אחרי זה. נכון. חוץ מיובל, אבל זה דבר שתושבי  עילאי הרסגור:

העיר לא אומרים. תושבים בטוחים שמרכז העיר הוא 

 מצוחצח, 
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  -מכתבי אזהרה  שלחנו אהוד לוי יובל:

 נכון, זה נכון.  :עמירם מילר

דרך אגב, מבחינת הניקיון הוא מצוחצח, אבל מבחינת  עילאי הרסגור:

התשתיות, מבחינת המראה שלו, מבחינת התמיכה 

  –בסוחרים, מרכז העיר 

  למה? רחוב ויצמן? מה קרה לך? :דבי שני

ל לא, רגע, אני חוזר על הדברים. ברור לי שאני עומד להטי עילאי הרסגור:

כאן פצצה, אז תאטמו את האוזניים אם קשה לשמוע את 

 זה. למי שקשה אני מציע שיאטום את האוזניים. 

 יש פה חדר ביטחון?  :צביקה צרפתי

אני העזתי להגיד, חברי מועצת העיר, שהעירייה מזניחה  עילאי הרסגור:

את מרכז העיר. שומו שמים. ולא רק שאני העזתי להגיד את 

ארץ' אפילו פרסם את הדברים האלה. זה. אלא עיתון 'ה

 שחור על גבי לבן. 

 באופן מקרי לחלוטין.  :עמירם מילר

פרסם את הדברים האלה והפיץ אותם לתפוצת המנויים  עילאי הרסגור:

שלו. הפיץ אותם באינטרנט,  ופתאום תושבי מדינת ישראל 

ובהם תושבי כפר סבא, נחשפו לאמירה הכל כך מזעזעת 

את דופן, ולא היו מודעים לזה קודם. אז הזאת, כל כך יוצ

פתאום התחילו לשאול, 'רגע, יכול להיות שהעירייה מזניחה 

את מרכז העיר?' בקיצור, זה עורר מהומה מאוד גדולה 

כנראה. כל כך גדולה עד כדי כך שעיריית כפר סבא שכרה 

משרד עורכי דין, ודרך אגב, משרד מאוד טוב, כן? בין 

 יים, המשרדים היותר יוקרת

  .זה משהו טוב על עיריית כפר סבאהנה,  :רויטל לן כהן

ואנחנו לא יודעים מה  העברה ...אמתאתה יודע, עלתה ב :ענת קלומל
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 התקציב של המחלקה לייעוץ משפטי ומה ההתפלגות, 

  -למה? הוא הציג  : דבי שני

 את זוכרת כמה זה לעורכי דין? כמה זה לפעולות משפטיות?  ענת קלומל:

 אבל הוא הציג את זה.  לא זוכרת בע"פ, :שני דבי

  -ובכן, הדברים הכל כך מזעזעים  עילאי הרסגור:

  מה היחסיות. ענת קלומל:

הדברים היו כל כך מזעזעים, וחבל שלא, אולי הם לא  עילאי הרסגור:

מקשיבים בגלל שהדברים האלה כל כך קשים, שכנראה 

ה, וישר סמרו שערותיו של מישהו כאן בהנהגת העיריי

הפעיל את המחלקה המשפטית, שכר משרד עורכי דין 

חיצוני, כי יועץ משפטי כנראה זה לא מספיק. כנראה 

ששילמו לאותו משרד עורכי דין. אני מתאר לעצמי שהוא 

לא עשה את זה בהתנדבות. דרך אגב, עד עכשיו, עד היום 

בבוקר עיריית כפר סבא, לפי החוק, היתה אמורה לחשוף 

התשלום לעורכי הדין, ועיריית כפר סבא, בניגוד את מסמכי 

 לחוק, לא חשפה את זה. 

מה שמביא אותי למסקנה שאולי קצת מפחדים כאן? אולי  

יש משהו להסתיר? אולי מישהו לא יכול לקבל ביקורת? 

יכול להיות. יכול להיות שמישהו לא יכול לקבל ביקורת. כל 

בון הציבור, כך לא יכול לקבל ביקורת שהוא שוכר, על חש

לכאורה, אני לא ראיתי מסמכים, כי מסתירים ממני את 

המסמכים. יש לי איזשהו מקום לחשוב שהוא שכר על 

חשבון הקופה הציבורית, אולי לא, אולי כן, מסתירים ממני 

את המסמכים, משרד עורכי דין, שכתב מכתב לעיתון 

 'הארץ' ובו הוא איים לנקוט נגדו בהליכים. והוא דרש ממנו

 כמובן פיצוי והתנצלות וכל מיני דברים כאלה. 
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על מה? על זה שחבר מועצת עיר מהאופוזיציה אמר  

 שהעירייה מזניחה את מרכז העיר. 

 אתה לא מדייק.  :צביקה צרפתי

 אוי ואבוי.  עילאי הרסגור:

 אתה ממש לא מדייק.  :צביקה צרפתי

בים? חושאיזו דיבה חמורה. מה אתם שומו שמיים.  עילאי הרסגור:

שאתם יכולים להשתיק את  שתושבי העיר מטומטמים?

כל ביקורת אתם יכולים להשתיק? אתם יכולים לקחת  הכל?

זאת השיטה? זה מה  עורכי דין שיאיימו על עיתון ארצי?

זה המסר? השתקה? פחד?  שראש העיר בא למסור לציבור?

 ממה אתה כל כך מפחד, אדוני ראש העיר? 

 , אתה ממש לא מדייק. ממש לא :צביקה צרפתי

 שאלתי את ראש העיר. לא את ממלא מקומו הנאמן.  עילאי הרסגור:

  -ממלא מקומו הנאמן יענה לך כשאתה  :צביקה צרפתי

שאלתי את ראש העיר, שחותם עכשיו על מסמכים, מסרב  עילאי הרסגור:

לענות. רעש העיר שלא נתן לי תשובה עד היום בבוקר, 

. ראש העיר מפחד. זאת ו לעשותלמרות שהחוק מחייב אות

ראש העיר מפחד מאוד מאוד מביקורת. ראש העיר כל כך 

מפחד מביקורת, שהוא שוכר, ככל הנראה, על חשבון 

הציבור, אלא אם כן משרד עורכי הדין עושה את זה 

ור משרד בהתנדבות, ככל הנראה הוא שוכר על חשבון הציב

תון 'הארץ'. לעימכתב עם איום  עורכי דין יוקרתי, ושולח

  –שהי אמירה ומי שומע דבר כזה? ולא שאמרתי איז

מר"צ עשתה את זה לפני חודשיים לרדיו ללא הפסקה, והיא  אורן כהן:

 עתרה לבג"ץ, 

 שהי דיבה, ושהי אמירה שיש בה איזוולא שאמרתי איז עילאי הרסגור:
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ים.  אורן כהן:  רק לפני חודשי

 בסדר... לא, מר"צ :צביקה צרפתי

 . העירייה מזניחה את מרכז העיר הרסגור:עילאי 

 כן, במקרה דיברו איתו.  :עמירם מילר

 העירייה מזניחה את מרכז העיר. זה כל מה שנאמר.  עילאי הרסגור:

הכתבה, תדייק, לא היתה הזנחה במרכז העיר. היתה על  :צביקה צרפתי

השבת, על העתירה בנושא השבת. אז אל תבלבל את 

דות. תדייק בעובדות. הכתבה ובתדייק בע. ..העובדות

  -ואתה לקחת הייתה על... 

מה היתה אזהרת לשון הרע? בוא נדייק. עילאי, בבקשה  אהוד לוי יובל:

 תדייק עבור צביקה. הטענה שלו טובה. 

 בואו נקרא.  עילאי הרסגור:

 מה היתה אזהרת לשון הרע? אהוד לוי יובל:

 אל תהיה עורך דין שלי.  דין שלו? שלי?המה, אתה עורך  :צביקה צרפתי

 אני אקריא את המכתב.  עילאי הרסגור:

 בחיים אני לא אהיה עורך דין שלך.  אהוד לוי יובל:

 אני מקריא את המכתב. אני מקריא, אני מקריא.  עילאי הרסגור:

 אני בטוח מפסיד.  :צביקה צרפתי

 לכבוד הוצאת עיתון 'הארץ', מר אלוף בן,  עילאי הרסגור:

 גם ככה  תפסיד.  יובל:אהוד לוי 

 בינתיים אני מצליח בחיים.  :צביקה צרפתי

 , עיתון הארץ, גב' ... עיתון הארץעורך ראשי  עילאי הרסגור:

 אני יותר מכיר את הסיפורים ... שלי. בכל מקום ניצחתי.  :צביקה צרפתי

ראש העיר צביקה, אתה מפריע לדבר. ממלא מקומו של  עילאי הרסגור:

בזמן שראש העיר כנראה חותם על יבה, מנהל את הישש

, צאת לשון הרע חמורההנדון: הוניירות ולא מקשיב. 
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א. הוצאת לשון הרע חמורה על עיריית כפר סב, חמורה

 -עיריית כפר סבא, להלן העירייה

 איפה ההתנצלות שלו?  :עמירם מילר

את ידיי לפנות אליכם בעקבות הוצאת לשון הרע  לאהימ עילאי הרסגור:

עליה, בכתבה שפורסמה  בעיתון 'הארץ' , חמורה, החמור

-, הכל כמפורט להלן. בתאריך ה1.12.2016-בתאריך ה

פורסמה בעיתון 'הארץ' כתבה העוסקת בדרישה  1.12.2016

של עשרות בעלי עסקים בכפר סבא לסגור קניון בשבת. 

להלן הכתבה. אשר כללה דברי לשון הרע חמורים וכוזבים 

 על עיריית כפר סבא. 

פוגענית מכפישה את שמה של העירייה, פוגעת בה הכתבה ה 

בצורה קשה מאוד וגורמת לה נזקים משמעותיים. בכתבה 

 , צוטטו דבריו הפוגעניים והמשמיצים

את האנשים? הם קיבלו כל  מתישאתה לא חושב שאתה  :צביקה צרפתי

 אחד את החומר, 

י ההר של מר עילאי הרסגור הנדין, הרסגור בלי רווח בל עילאי הרסגור:

 וסגור, 

 אין רווח, אין רווח, ההר סגור.  :עמירם מילר

לפיהם העירייה מזניחה את מרכז העיר ואיננה מסייעת  עילאי הרסגור:

עניים לעסקים הקטנים. דברים אלה הינם כוזבים, פוג

ת  . ומנותקים לחלוטין מהמציאו

 נכון.  :עמירם מילר

ם רבים קיעה כספימבצעת פעולות רבות ומשהעירייה  עילאי הרסגור:

עסקים הקטנים. לא פחות לפיתוח מרכז העיר ולסיוע ל

חמורה היא העובדה כי דברים חמורים ופוגעניים אלה 

פורסמו על ידיכם מבלי שהכוונה לפרסמם נכללה בפנייה 
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לא אמרו לתגובה שהועברה לעיריית כפר סבא'. אוי ואבוי. 

 לכם שמישהו אמר שהעירייה מזניחה את מרכז העיר. 

  לא נשאר זמן ליובל. ליובל יש... :אורן כהן

 לא, התפצלות. עוד הצעה לסדר,  עילאי הרסגור:

 אל תדאג לי.  אהוד לוי יובל:

תגובה שהועברה אל תדאגו, יש עוד אחת. התפצלות,  עילאי הרסגור:

לעירייה והתגובה שנמסרה על ידה מצורפים בזאת כנספח 

יה מבצעת את א' למכתבנו זה. כך, בין היתר, העירי

הפעולות הרבות הבאות, למטרת פיתוח מרכז העיר ולסיוע 

משמעותי של מרכז לעסקים הקטנים. היא פועלת לפיתוח 

. אה? למה אמרתי שלא? 'היא פועלת לפיתוח העיר

יחתו של מתחם משמעותי של מרכז העיר. היא פועלת לפת

. אתם פועלים לפתיחה שלו, יפה מאוד. אני "חצר השוק"

שבקרוב הוא ייפתח, 'שהושקעו בו מיליוני שקלים מקווה 

. יפה מאוד. אין במטרה למשוך אוכלוסייה למרכז העיר

ספק שכל העסקים הקטנים מאוד מרוויחים מזה. היא 

פועלת לקידום תוכנית "מהיר לעיר" של משרד התחבורה, 

שנה אתה ראש עיר, אדוני.  13. מיליון 200-קעו כבו הוש

פועל לקידום  שנה עברו. 13נית. אתה פועל לקידום תוכ

 . תוכנית. יפה מאוד. והיא עתידה לשפר את נראות הרחוב

כלומר, מה שאתם אומרים בעצם, שהעירייה לא מזניחה את  

מרכז העיר בגלל שהיא עתידה לשפר את נראות הרחוב. אז 

אף אחד לא מזניח שום דבר אם הוא עתיד לעשות משהו. 

ויקטים חדשים רבים במרכז הבנתי. היא פועלת לביצוע פר

העיר. כלומר בגלל שאתם פועלים לביצוע פרויקטים רבים 

שלא פירטתם אותם, אז אתם לא מזניחים את מרכז העיר, 
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ולכן אפשר לתבוע את עיתון 'הארץ' על כך שהוא ציטט 

יה מזניחה את מרכז העיר. אותי שאני אומר שהעירי

דשים. היא פועלת לפתיחתם של מתחמי מסחר חמדהים. 

 . 50 ס"מחוץ למרכז העיר. כמו עוד קניון בכ

כלומר אתם למעשה מודים בתגובה שלכם שהעירייה  

 מזניחה את מרכז העיר. 

 תודה. הזמן שלך עבר. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

לא, אבל אני רוצה להקריא את התגובה שלכם. לא, צביקה,  עילאי הרסגור:

 חכה. 

יכול להגיד 'לא עבר'. אני אומר קות. אתה עבר. עשר דהזמן  :צביקה צרפתי

 'עבר'. 

 יש המשך,  עילאי הרסגור:

 אני קובע. הזמן עבר, תודה רבה.  :ביקה צרפתיצ

  -רגע, אבל יש  עילאי הרסגור:

 לא, הזמן עבר. נגמר.  :צביקה צרפתי

  -יש המשך  עילאי הרסגור:

יש להם נגמר. אתה מקריא מכתבים שרוב חברי המועצה  :צביקה צרפתי

 אותם. אתה מתיש אותם. 

 אבל כנראה לא קראתם אותם בעצמכם,  עילאי הרסגור:

אנשים מספיק אינטליגנטים וקוראים. תאמין לי, אתה  :צביקה צרפתי

 מזלזל בחברי המועצה. 

  אינטליגנציה של הציבור.אתה מזלזל ב עילאי הרסגור:

ה מקבלים חברי המועצה. חברי המועצותפסיק לזלזל ב :צביקה צרפתי

 חומר והם קוראים ושואלים שאלות. 

 גם בקוראי 'הארץ' אתה מזלזל.  :עמירם מילר

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי
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 גם בקוראי 'הארץ' אתה מזלזל.  :עמירם מילר

 לא עונה לי עניינית.  ...בזמן שראש העיר עילאי הרסגור:

 יש שתי אפשרויות עכשיו.  :צביקה צרפתי

קראתי את המכתב המחופף שכתבתם לעיתון 'הארץ'. אני ה עילאי הרסגור:

 הוא הזוי לחלוטין. שהוא הזוי לחלוטין. 

 רגע, סליחה.  :עמירם מילר

  לחלוטין...אם מישהו חושב שהוא לא הזוי  עילאי הרסגור:

 יש עוד הצעה לסדר.  :צביקה צרפתי

אתם פוגעים בחופש הביטוי. אתם רומסים את חופש  עילאי הרסגור:

  -בעיר הזאת. בושה וחרפה  הביטוי

 עשר דקות להצעה השנייה. , אני אתן לכם עוד ...אני אלך  :צביקה צרפתי

  -אני מתבייש. כחבר מועצה בעיר הזאת אני מתבייש  עילאי הרסגור:

 להתייחס ... זה בסדר?  אתה יכול :צביקה צרפתי

 אני מתבייש שאני חי בעיר ...  עילאי הרסגור:

 .. אחד אחד, לפי הסדר. . אהוד לוי יובל:

בושה וחרפה! פשוט בושה וחרפה! אתם עושים מעצמכם  עילאי הרסגור:

 צחוק.  מהעיר הזוצחוק. אתם עושים 

 תודה רבה. ממה, הערה קטנה.  :צביקה צרפתי

 וכדאי שתחזרו בכם.  עילאי הרסגור:

 תודה רבה. הערה קטנה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

אתה הצגת פה הצגה פנטסטית. הצגת תכלית  אני רוצה, :אברהם שיינפיין

 מצוינת. 

 אוי, ממה, אתה פה?  אהוד לוי יובל:

 תודה. לפחות מישהו נותן מחמאות.  עילאי הרסגור:

 גם אני קצת ... ,אני רוצה רק :אברהם שיינפיין

 יאללה.  עילאי הרסגור:
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ם נדמה לי שקצת, שיש כאלו שקצת התבלבלו בביקורת שלה :אברהם שיינפיין

והעבירו אותם על דעתם. יש כאלו שנראה שלא משנה מה 

דעותיהם, יעשו כל דבר על מנת להיכנס ל... להשיג כותרות 

 למטרות פופוליסטיות בלבד. 

מי כתב לך את התגובה הזאת? נראה שאתה קורא תגובה  עילאי הרסגור:

  -של 

 למה אתה מפריע לו?! הוא הפריע לך? :צביקה צרפתי

מצד אחד הם מעוניינים לפתוח עסקים בשבת, ו...  :אברהם שיינפיין

בפתיחתם הישירה. מצד שני תומכים בסוחרי ויצמן 

שקוראים לסגור את החנויות בקניון בשבת. אני לא יודע 

 בדיוק מה אתה רוצה, אבל או זה או זה. 

 כולם יוכלו לחיות ביחד. אם לא יזניחו את העיר, גם וגם.  עילאי הרסגור:

מי שמכיר את הסוחרים במרכז העיר היטב, רק מייצג כ :ייןאברהם שיינפ

חלק מהם, אני יודע שרק בשנתיים האחרונות שדרגו את 

מתחם השוק המוצלח, שיפצו את היכל התרבות ואף 

 לאחרונה ראיתי כתבה בדה מרקר, 

ספר לנו איך אתה יודע. לא, לא, ממה, אתה בא לשבח,  אהוד לוי יובל:

 תשבח. 

 למה אתה מפריע לו? למה אתה מפריע לו?  :צביקה צרפתי

תגיד, תגיד שאתה נמצא שמה ומה הגישה שלך למקום.  אהוד לוי יובל:

 בוא, תהיה גלוי עד הסוף. 

 אתה לא תפריע לממה.  :צביקה צרפתי

 מה? מה? במה אתה מאשים אותו?  :עמירם מילר

 לאחרונה ראיתי כתבה ...  :אברהם שיינפיין

 אשים, אני לא האשמתי. לא מ אהוד לוי יובל:

... כל מרכזי הערים מצאו שרחוב ויצמן הוא רחוב הכי  :אברהם שיינפיין
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 שוקק חיים. אני יודע שרחוב ויצמן, 

 אני לא בטוח.  אהוד לוי יובל:

 ואתה יודע, ואתה הצבעת פה במועצה הזאת,  :אברהם שיינפיין

 עתיד לעבור,  עילאי הרסגור:

  -. האחרון, אחרי שלב ביצוע היתרי ..שעתיד  :אברהם שיינפיין

 שיבוא המשיח.  אהוד לוי יובל:

לעיר, בשיתוף עם נתיבי איילון ומשרד התחבורה. מהיר  :אברהם שיינפיין

  -אתה הצבעת וזה יהיה. ישודרג כבר 

 אבל לא היה עדיין. העירייה הזניחה,  עילאי הרסגור:

 ... אתה הצבעת פה ...  :אברהם שיינפיין

  -בסדר. כי אני רוצה  רסגור:עילאי ה

שנים לא היה בכפר סבא חברי מועצה שמוכנים לוותר על  :אברהם שיינפיין

העקרונות שלהם ולרקוד על שתי חתונות, באופן כל כך 

ברור, תוך פגיעה בציבור הבוחרים. בעלי העסקים 

מעוניינים בסגירת העסקים בשבת, לא בגלל כפייה דתית, 

היה ראוי לו מבינים.  ואת זה ... לא מתוך חוק השיוויוןא

המבקרים היו עוזרים לבעלי העסקים במאבקם הזה, אבל 

 לא, הם מנסים לתפוס את המקל משני הקצוות. 

 אתה מדבר גם עלי?  אהוד לוי יובל:

 גם לתמוך ... וגם לתמוך בפתיחת עסקים בשבת.  :אברהם שיינפיין

 אתה מדבר גם עלי, ממה? אהוד לוי יובל:

 אל תפריע לממה.  :צרפתיצביקה 

 אני גם חתום על זה.  אהוד לוי יובל:

בכל זאת ... שמרכז העיר מוזנח. מאז ומתמיד יש כאלו  :אברהם שיינפיין

שמנסים לעורר פרובוקציות, וזאת במקום לעזור הלכה 

 למעשה לתושבים. קבל טיפ ממני. 
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 כן, תן טיפ.  עילאי הרסגור:

 . מוצע בהתנדבות :אברהם שיינפיין

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 לא תפסת.תפסת מרובה,  :אברהם שיינפיין

 תראו,  :צביקה צרפתי

מסיטים את זה לנושא אחר.  ביטוי, על ה... אתם...חופש ה עילאי הרסגור:

 הדיון על השתקה, הדיון הוא על ... חופש הביטוי. 

 אני שמעתי הרבה תושבים ...  :ענת קלומל

 מה שאתה ...  בדיוק זה :צביקה צרפתי

  מאוד לגיטימי... עילאי הרסגור:

 אתם הלכתם לבג"ץ נגד הרדיו בישראל.  :אורן כהן

 בגלל, סליחה,  עילאי הרסגור:

 נגד הרדיו בישראל הלכתם לבג"ץ,  אורן כהן:

אתה משווה את שפטל למה שאני אמרתי? אתה משווה את  עילאי הרסגור:

 שפטל למה שאני אמרתי?

עושה ממנה צחוק, ... , עושה ממנה קרקס, יך שבא לךא...  אורן כהן:

אתה מבלבל,  ?דעים את העובדותוהם לא י, מה, אנשים פה

 מה שטוב, אתה לא נותן לעובדות לבלבל אותך. 

  -מה שטוב שראש העיר לא מדבר. ראש העיר  עילאי הרסגור:

 חברים, היות ...  :צביקה צרפתי

ל עילאי הרסגור: הורות לעובדי העירייה לעשות ראש העיר אולי יודע 

מפקדי ארגזים, אבל ראש העיר לא יודע להקשיב לישיבה. 

ברכות הוא חותם במקום זה על כל מיני מכתבים, 

תושבים, תקציב הבולים שלו. נכון? ראש העיר ... אכפת ל

 לו. 

 אתה רוצה שאני אדבר? יהודה בן חמו:
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 מה?  עילאי הרסגור:

 אדבר? אתה רוצה שאני יהודה בן חמו:

 בבקשה, תדבר.  עילאי הרסגור:

 תחשוף את המסמכים למשרד הפנים.  יהודה בן חמו:

 יפה.  עילאי הרסגור:

נו, קדימה, תחשוף. אני אומר לך את זה ליד כל חברי  יהודה בן חמו:

 המועצה. ואם זה לא נכון, תתבע אותי. 

  -ראש העיר  עילאי הרסגור:

ב? מבקר משרד הפנים מבקש תחשוף. למה אתה מסר יהודה בן חמו:

 מסמכים, הוא לא מוכן. 

 מסמכים שאין לי.  עילאי הרסגור:

מסמכים שאין לך. אז תגיד 'אין לך'. תגיד 'אין לך'. בושה,  יהודה בן חמו:

  איש ימין,איש ציבור. אם היה עושה את זה 

  -איך שילמת אם אתה עד היום  אהוד לוי יובל:

מותר  בכיכר. היו צולבים אותו. אבל מר"צו היו תולים אות יהודה בן חמו:

 להם להעלים מסמכים. 

יהודה בן חמו, אתה מנסה להפיל תיקים על אנשים ישרים.  עילאי הרסגור:

  -ואתה מתחמק מלענות על השאלה הזאת, ואתה מנסה 

  רצית שאני אדבר, לא? יהודה בן חמו:

חר. תענה איך אתה 'הנה ציפור', 'הנה ציפור', הנה משהו א עילאי הרסגור:

  -העזת 

 רצית שאני אדבר, לא? יהודה בן חמו:

  -... להשתיק את עיתון 'הארץ' ולא לתת לנו  עילאי הרסגור:

 תודה רבה,  :צביקה צרפתי

  -את המסמכים כמה עלה  עילאי הרסגור:

 עילאי,  :צביקה צרפתי
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רוצים עורכי הדין שאתם שלחתם נגד עיתון 'הארץ'. אנחנו  עילאי הרסגור:

 לדעת. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

אתה לא עונה ואתה מתחמק ואתה מפחד. הפחד של ראש  עילאי הרסגור:

 העיר, הפחד ... אני מריח את הפחד שלך. 

 עילאי, עילאי, תקשיב,  :צביקה צרפתי

אתה משתולל, אתה שולח עורכי דין נגד עיתון 'הארץ'.  עילאי הרסגור:

 אתה ... 

ראשונה, אני אוציא יפה שי? עילאי, אני אוציא אותך פעם א :צביקה צרפתי

אתה מפריע למהלך הישיבה. אני אוציא אותך מהישיבה... 

אותך, כן. אני מזהיר אותך פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם 

היות ומגישי ההצעה זהו. מספיק. שלישית זה יהיה בחוץ. 

בחרו לפצל את ההצעה, יש פה שתי הצעות על סדר, באותו 

ושא. אז עכשיו, ממה הגיב בשם הקואליציה על ההצעה נ

הראשונה. אני מבקש להסיר, בעקבות התייחסותו של ממה 

  את ההצעה מסדר היום, את ההצעה הראשונה. מי בעד?

שמעון, אורן, צביקה, עמירם, יהודה, דבי, רויטל, אמיר, 

יובל, ענת,  יטל, יהודה. מי נגד?ומתי, ממה, עמיר, איתן, ר

 ועילאי. פליאה 

 

ברוב קולות להוריד מסדר היום את ההצעה מאשרים  :218מס'   החלטה

הנדין וגב' פליאה -מר עילאי הרסגורלסדר יום של חברי המועצה 

נקיטה בהליכים משפטיים נגד כלי תקשורת  –קטנר בנושא 

  באישור מועצת העיר בלבד. 
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-ענת קלומל הצעה לסדר יום של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ג. 

עקרון חופש העיתונות וחיוב אישי בגין  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 שימוש במשאבי העירייה לצורך השתקת ביקורת ציבורית.

 

 כן, בבקשה, ההצעה השנייה. מי מציג?  :צביקה צרפתי 

 תרשו לי.  אהוד לוי יובל:

 עוד עשר דקות עכשיו לבזבז על זה?  :אמיר גבע

אמיר גבע, אתה מוזמן לנסוע הביתה. יש לכם רוב גם  אהוד לוי יובל:

בלעדיך. ממה היום, תראה, ממה היום פה, סליחה, אתם 

עוברים בכל ההצבעות גם בלעדיך. וממה היום בכלל 

 התנדב, אז אתה מוזמן לעצור. 

 זה משהו אחר, אבל.  :צביקה צרפתי

 תרשו לי, אם חברי הקואליציה לא יפריעו.  אהוד לוי יובל:

 אם הייתם מעירים הערות על התקציב, זה לא יעבור טוב.  :נת קלומלע

 אם חברי הקואליציה לא יפריעו.  אהוד לוי יובל:

 ם זה. וולא מעלים שום שאלות וש 2017תקציב  :ענת קלומל

 אני מחכה לחברי הקואליציה שיועילו בטובם,  אהוד לוי יובל:

 חבל מאוד.  :ענת קלומל

 ו"ר, אז תדאג שהקואליציה לא תפריע. אתה י אהוד לוי יובל:

 אף אחד לא מפריע לך.  :צביקה צרפתי

 הפקידות מדברת, הקואליציה מדברת. סליחה.  אהוד לוי יובל:

אני מבין את התסכול שלך. עכשיו אתה מחפש מי מדבר, מי  :צביקה צרפתי

 לא מדבר. 

סכול צביקה, אתה עוד פעם יורד לפסים אישיים? על הת אהוד לוי יובל:

 שלך?

 לא, חס וחלילה.  :צביקה צרפתי
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אז למה אתה מדבר על עצמך? תקריא את זה. אתה לא  אהוד לוי יובל:

 יודע? להיות תוכי זה לפעמים משעמם. 

 יש לי פוד. אפשר לחבר את האייפון.  :צביקה צרפתי

 יופי. אתם מפריעים לדבר, אתה שם לב?  אהוד לוי יובל:

 אני מפעיל, זהו, בשקט. הנה, עכשיו  :צביקה צרפתי

 עשר דקות.  :עמירם מילר

 אם חברי הקואליציה שם ... אהוד לוי יובל:

 חברי הקואליציה, תהיו בשקט.  :עמירם מילר

תודה, עמירם. כל אחד מחברי הקואליציה שיושבים פה  אהוד לוי יובל:

לשולחן היה מתבייש אם היו אומרים לו ברחוב שהוא 

א מפריע לדבר נורא בסיסי של מתנגד לזכות הדיבור והו

חופש ביטוי. כל אחד מחברי הקואליציה, אם היו תופסים 

אותו ברחוב ואומרים לו 'אתה הצבעת בעד לתקוף עיתון 

', ויש נורא מעט מוסדות בארץ שיש להם  כמו עיתון 'הארץ'

חשיבות כמו עיתון 'הארץ', והם חשובים מבחינת חופש 

ן ברחוב שיצביעו עליו הביטוי, אף אחד מכם לא היה מאמי

ויגידו 'אתה, אתה, אתם תמכתם בתקיפה של עיתון 

 .'  'הארץ'

אבל היום כל אחד מכם שותף לתקצוב של עורך דין שתובע  

את עיתון 'הארץ'. אז עכשיו, אם יש במדינת ישראל גוף 

ציבורי שמשלמים עליו כספי ציבור, והוא תוקף את עיתון 

ל האישי. כל אחד מכם 'הארץ', יש לכל אחד מכם את הדג

 שותף במאה אחוז, לא פחות, נגד עיתון 'הארץ'.

ם לי שאיזה מקומון העליב אתכם, עכשיו, אם הייתם אומרי 

שהי אמירה נורא ואוו. אם הייתם אומרים לי שציטטו איזו

פוגענית, שלא שמעתם אותה, שהחברים שלכם לא נתקלו 
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יעות נגד בות, שאין תבפה, שציבור מבוגר לא נפל פה ברחו

אוו. אם הייתם אומרים שאין פה עסקים העירייה, ו

ה עסקים שפושטים שפושטים רגל, ואני קצת יודע שיש פ

ואוו. כולכם יודעים את המציאות. מי רגל ברחוב הזה, 

שענה פה היחיד מכל הקואליציה, היחיד שמכיר את 

העסקים פה יותר טוב מכולנו, דור שלישי, ובכל זאת הרחוב 

 ז העיר בכללו, נהרסים. הזה, מרכ

אלא מה? שאתם מממנים הרמת יד על עיתונות במדינת  

ישראל. כל אחד מחברי הקואליציה הוא שותף לדבר שבכל 

רגע נתון היה קורא לו פשע בעצמו. עכשיו, כמה עולה עורך 

הדין הזה? ביקשנו, לא שמענו. כמה כסף, כמה משאבים 

ר סבא לתביעת בכלל, כמה שעות עבודה יצאו בעיריית כפ

כמה עיתונאים? לא שמענו. אנחנו שמענו שיותר  מעיתון 

אחד קיבל על אזהרת לשון הרע. אתם לא מתביישים ללכת 

ברחוב וכל אחד יגיד 'אתם מאיימים על עיתונים? מה יש 

תם רוצים למנוע? מה לכם להסתיר? איזה חופש ביטוי א

 הבושה שלכם?.

שלושה ימים לתת. )א(, חובתכם תוך 140-הרי ביקשנו ב 

תבענו שלושה עיתונים, שלחנו שלושה מכתבי אזהרה. מה 

אנחנו מכירים? יוסף ניישלוס, קצת מבין בחשמל, קצת 

 למה תאורות שאומרים עליהם שהןהסתובב ברחובות, שאל 

ות? חטף  מכתב אזהרה מעורך מתוקנות הם עדיין לא תקינ

של חברה שאחראית לתחזוקה  אתה מוציא דיבהדין, 

. מה אנחנו רואים? שהתאורה לא תוקנה. בדיעבד, השוטפת

 אחרי הרבה זמן. 

 מאיפה זה?  :עמירם מילר
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 שלך.  הבושה אהוד לוי יובל:

 יוסף ניישלוס עשה דבר כזה?  :עמירם מילר

 קיבל איום בתביעה, כן.  אהוד לוי יובל:

 הוא אישר לך להגיד את זה? זה מוקלט.  :צביקה צרפתי

 שלך שאתה לא יודע.  הבושה  אהוד לוי יובל:

גיד את הדברים האלה? הוא יצטרך הוא אישר לך לה :צביקה צרפתי

 להראות את מה שאתה אומר. 

 ... מכתב אזהרה מעורך דין.  אהוד לוי יובל:

 אני אבקש ממנו להראות את מה שאתה אומר.  :צביקה צרפתי

 בבקשה. ואז הבושה תהיה שכשאנשים,  אהוד לוי יובל:

 אני לא בטוח שהוא מסמיך אותך להגיד בשמו.  :צרפתי צביקה

 לחתם מכתב לעיתון 'הארץ', כן? שזה מספיק גרוע ש עילאי הרסגור:

לא, לא, עילאי. כששאלו את ראש העיר בקדנציה הקודמת,  אהוד לוי יובל:

סליחה, אני שאלתי אפילו, כשהעיתונות דאז, אירית מרק 

ים, מבוגרים מדי כתבה שמדרכות שבורות, שאנשים נופל

פעם מקבלים פציעות, זה גם סוג של הזנחה. אולי לא בדיוק 

ההזנחה שעילאי התכוון אליה. אז המבוגרים האלה הגיעו 

למצב של תביעה. אבל מבוגר שבר מותן, שבר זה, ניתוח לא 

 קל, תאמינו לי, 

 מה קשור לנושא? דבר על הנושא שהעליתם.  :צביקה צרפתי

לו מה לדבר. תן לו מה לדבר, מה אתה רוצה? אין לו אין  יהודה בן חמו:

אין לו מה לדבר. מה אתה רוצה ממנו? אני לא מבין אותך. 

מה לדבר, אז תן לו לדבר. תקריא את העיתון. תקריא את 

דקות  10דקות. אחרי  10התנ"ך גם, אם אתה יכול. תן לו 

 תפסיק אותו. 

 תודה, יהודה.  אהוד לוי יובל:
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 הנה, אני מגן עליך.  יהודה בן חמו:

 תודה.  אהוד לוי יובל:

 ותסביר לו.  המסךתיכף ההתנצלות תהיה על  יהודה בן חמו:

 תתנצל אינשאללה עוד הרבה ...  אהוד לוי יובל:

 לבינתיים אתה המתנצל הסדרתי. אני לא מבין,  יהודה בן חמו:

 סדרתי עוד לא, סדרתי עוד לא.  אהוד לוי יובל:

 ד, אתה רוצה שאני אפרסם את ההתנצלות? נו, באמת. תגי יהודה בן חמו:

 פרסם, פרסם.  אהוד לוי יובל:

 אתה רוצה שאני אפרסם אותה? אני לא רוצה להביך אותך.  יהודה בן חמו:

 אני לא רוצה להביך אותך.  אהוד לוי יובל:

  נאה דורש נאה מקיים.קצת  יהודה בן חמו:

אותו? הנה יש עדים שאני לא למה אני לא רוצה להביך  אהוד לוי יובל:

 רוצה להביך אותו. 

איך בן אדם שעשה דברים כל כך חמורים עוד מטיף לאנשים  עילאי הרסגור:

אחרים? אני בכלל לא מבין את זה. אחרי כל הדברים 

 פו עליך. אתה בכלל לא מתבייש?ששנח

 גם זה הוצאת דיבה. 'עשה דברים חמורים'.  :עמירם מילר

  לא מתבייש? אתה עילאי הרסגור:

 סליחה, אם הייתם מכבדים את עצמכם, שנייה, עילאי,  אהוד לוי יובל:

 תן לו לדבר. כן.  יהודה בן חמו:

 עילאי, אתה מפריע לי. עילאי, אני בזכות דיבור.  אהוד לוי יובל:

 זה מה שאמרת זה לא מספיק.  יהודה בן חמו:

 סליחה, רבותי, אני בזכות דיבור.  אהוד לוי יובל:

אין בעיה, תפעיל את עורכי הדין של העירייה אולי, שיחסוך  ילאי הרסגור:ע

 לך כסף. 

 טוב, אתה לא רוצה לחזור בך.  יהודה בן חמו:
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  מה? עילאי הרסגור:

 אתה לא רוצה לחזור בך. יהודה בן חמו:

 מה, אתה ...  עילאי הרסגור:

 תגיד שאתה חוזר בך,  אהוד לוי יובל:

קש לחזור בך. אתה מתבקש לחזור בך מהדברים אתה מתב יהודה בן חמו:

 שאמרת. אתה לא מוכן לחזור. 

  מה? עילאי הרסגור:

 ... תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 אוקיי, תודה.  יהודה בן חמו:

 למר"ץ.  ...  עילאי הרסגור:

 זה לא מה שאמרת. זה לא מה שאמרת.  :צביקה צרפתי

 תודה. זה בסדר. זה נגמר. זה בסדר.  יהודה בן חמו:

 עילאי, יפרסמו את ההתנצלות שלך, עזוב.  אהוד לוי יובל:

 אני חוזר בי.  עילאי הרסגור:

  -לא, אין, אין. לא, לא, לא, זה לא חזרה. אתה תחזור  יהודה בן חמו:

... ראש עיר צח שמעולם לא אמר לאף עובד עירייה לפקוד  עילאי הרסגור:

ואני אעשה  אנשים במר"צ. לא, לא, אני אקח את ההקלטה

 בה את השימוש שלי. 

 אין בעיה.  עילאי הרסגור:

אתה יודע רק לעשות את השימושים בהקלטות. אנחנו  אהוד לוי יובל:

שואלים את השאלה. אני שואל  באמת את כל חברי 

הקואליציה. אתם באמת מחר תלכו ברחוב, תגידו לחברים 

שלכם 'לקחנו את הארנונה, השתמשנו בה בתבונה'. אז 

לתי שאלה, כמה כספי ארנונה השתמשתם לתקוף שא

זה  עיתונאים? לשלוח מכתבי אזהרה? למה אתם מסתירים?

לא עיתון אחד ולא עיתון הראשון שאתם שולחים לו מכתב 
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 אזהרה, או שזה כן העיתון הראשון. 

תגידו 'השתמשנו בכספי  א,140תוציאו תשובה מסודרת  של  

עיתונאים, לתקוף כל העיר בחוכמה לתקוף אזרחים, לתקוף 

מי שמעלה ביקורת'. את המינימום הזה אתם לא מסוגלים 

לעשות. אז עכשיו מה? כל מי שדיבתו מעיקה עליו, כל מי 

שהמציאות מעיקה עליו, כל מי שחושב שהוא נמצא באיזה 

רפובליקה, יגיד שבמדינה שהוא חי בה, בעיר שהוא חי בה, 

תי, מהיום ועד  לא תישמע ביקורת בעיתונות. עכשיו, רבו

  סוף  החיים, הקלון הזה עליכם. תודה רבה. 

אני רק רוצה להוסיף שהיה מאוד קשה בישיבות התקציב  :ענת קלומל

מחלקת משפטים בעיריית כפר סבא.  להבין מה התקציב של

 outsourcingעל עורכי דין  190אם אני זוכרת נכון זה 

. ומתוך זה וכמיליון על פעולות משפטיות, אם אני לא טועה

אנחנו לא יודעים מה ההתפלגות בין כל חברות עורכי הדין. 

אנחנו לא יודעים כמה כל אחד, כי זה לא רשום בשום מקום 

מסודר ואני לא יכולה לדעת את זה. אז תחשבו מה 

. כמה כל משרד עורכי דין. זו השאלה 1,900,000ההתפלגות, 

 שאני רוצה לשאול ואני רוצה לדעת. 

דרך אגב, שאלות כאלה, משרד עורכי דין מקבל את הכסף  :עמירם מילר

 חזרה מהנתבע. בצורת הקנס שלו. 

 זה אומר בדרך כלל, סימן שאתה מבין בתחום הזה, נכון?  אהוד לוי יובל:

  -פעמיים תבעתי את 'הארץ' על הוצאת דיבה, ופעמיים  :עמירם מילר

 אתה בחברה טובה.  אהוד לוי יובל:

 על דמי עמלות לבית המשפט.  ₪ 60,000גום  :ענת קלומל

 אתה לא מקפיד קלה כחמורה על האמת.  :אורן כהן

  -היות וההצעה  :צביקה צרפתי
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 אתם בחברה טובה.  אהוד לוי יובל:

ההצעה די דומה להצעה הקודמת. אני חושב שאני פה,  :צביקה צרפתי

 כנראה שהעובדות, 

מי שמחכה לדקה אחרי שהוא לא, לא, אני רק רוצה להגיד ל אהוד לוי יובל:

יעשה את ההצבעה, כדי אז לפתוח את הדיון ולענות, 

 שעכשיו הזמן שלהם, כמו ממה, שיענו בשם הקואליציה. 

מה הבעיה? אני עונה בשם הקואליציה עכשיו. מה, אתה  :צביקה צרפתי

 מכתיב לנו מי יענה? 

 אני מזכיר למי שנזכר אחרי ההצבעה.  אהוד לוי יובל:

העובדות לא יבלבלו את עילאי הרסגור ואת יובל לוי, ואין  :רפתיצביקה צ

תימוכין ועובדות והכל  ללאה, כמו סיפור מלא מניפולצי

בכדי לעורר פרובוקציות. אין זה מפתיע שחברי המועצה 

אינם מגיעים לישיבות מקדימות, לישיבות תקציב, אינם 

  -יכולים לדעת 

 . א140-ענה ל? תמה רלוונטי ,אמרת אהוד לוי יובל:

  -למה אתה  מה זה התקיפות האישיות האלה? עילאי הרסגור:

 העיר מתפתחת,  :צביקה צרפתי

  א.140 למה אתה לא נותן עובדות? מה הרלוונטיות? אהוד לוי יובל:

פורסמה בעיתון 'הארץ'  1.12להלן העובדות. ביום חמישי,  :צביקה צרפתי

ים לסגור הכתבה: 'עשרות בעלי עסקם בכפר סבא דורש

קניון בשבת', זאת ללא שניתנה לעירייה זכות התגובה 

בהתאם לכללי האתיקה הנהוגים במסגרת הכתבה. עילאי 

התבלבל וחשב שמדובר בעיר שאינה נמצאת בישראל והטיל 

 דופי בהתנהלות העירייה בנוגע לפיתוח מרכז העיר. 

  -הטלתי דופי בהתנהלות  עילאי הרסגור:

ה ניתנת לעירייה הזדמנות להגיב על הטענה לו הית :צביקה צרפתי
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שהעירייה לא מחזקת במרכז העיר, היינו מציינים את 

שנעשה ושמתוכנן להיעשות במרכז העיר, את שיפוץ הפיתוח 

היכל התרבות, את מתחם 'חצר השוק', תוכנית 'מהיר 

 לעיר', ואת מתחמי המסחר שעתידים להיפתח. 

ייחסות לתוכנית להתוכמובן  ,מרכז העיר של כפר סבא 

המתאר שהולכת לחדש את כל העיר, כמובן בשיתוף עם 

התושבים. מרכז העיר כפר סבא הוא אחד המרכזים 

ותר בארץ, כפי שעולה מדוח חברת הפעילים בי

 אוקרטוגרפיה. גי

עילאי, מי שכל כך מאמין בחופש הביטוי ראוי שיתמוך  

וה בתהליך של שקיפות, בו ניתנת זכות התגובה באופן שו

לשני הצדדים. מה לא תעשה בשביל לקבל כותרת בעיתון. 

והיריעה  בה, תכפיש אנשים, תעורר פרובוקציותתוציא די

קצרה מלהכיל. אני מאחל לך שתילחם למען תושבי העיר 

ולרווחתם, כפי שאתה נלחם להשיג עוד ועוד כותרות 

בעיתונים. במקום להסיח את הדעת מנושאים הקשורים בך, 

 שלום אחזקת רכב ללא נסיעה ברכב, כמו קבלת ת

 מה זה קשור? אהוד לוי יובל:

 למה שלא תשתף את הקהל,  :צביקה צרפתי

 תדבר על כמה כסף הוצאת לתביעת עיתונים,  אהוד לוי יובל:

לאור האמור ביצוע של נסיעות לכאורה שלא עשית... תוך  :צביקה צרפתי

 לעיל, אנו מציעים להסיר את שתי ההצעות, 

סליחה, חברי הקואליציה. מה התשובה  מה זה רלוונטי? לוי יובל:אהוד 

כמה כסף ... שלו רלוונטית? כמה עיתונים איימתם? ל

הוצאתם על איומים על עיתונים? סליחה, שואלים אתכם. 

 אתם מנהלים את כספי הציבור. תתביישו. 
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 למה אתה בלחץ? עכשיו אני,  :צביקה צרפתי

. אני חושב שאתה מבזבז את הכסף שלי, וגם אני לא בלחץ אהוד לוי יובל:

 את הזמן. 

 הכל הכפשות, לשון הרע. זה מה שאתם טובים בו.  עילאי הרסגור:

 אני אגיד לך ככה. אתה מקודם נאמת עשר דקות,  :צביקה צרפתי

 ... הגשתם אותה הצעה, הגשתם שניכם.  :אברהם שיינפיין

אותך? מי בנה על זה  מה אתה בכלל באת לפה? מי ראה אהוד לוי יובל:

 שתגיע? הפתעה. 

 תראה מה זה, נו.  יהודה בן חמו:

מי בכלל חלם שנראה אותך? אתה יודע, זה הפתעה שאתה  אהוד לוי יובל:

 פה בכלל. 

 השתנה.  חשבתי שהוא השתנה, הוא לא :צביקה צרפתי

ראה אותי מישהו מתל אביב לפני יומיים, עושה 'יהודה, מה  יהודה בן חמו:

עושה פה?' יצאתי פה מויצמן, 'מה אתה עושה פה?' אתה 

לו. מה אתה עושה בכפר סבא  ענהממה, אתה עושה פה? ת

 בכלל, נו? 

 גם שאלה טובה. זה בטוח שלא רואים אותך כל כך.  אהוד לוי יובל:

 אחד משיאי החוצפה של בן אדם. 'מה אתה עושה פה?'  יהודה בן חמו:

 סבא. זה מהמייסדים של כפר  :שמעון פרץ

תודה רבה. אני מבקש להסיר את ההצעה השנייה גם מסדר  :צביקה צרפתי

 היום. 

 פה אחד, יאללה.  :שמעון פרץ

יטל, אמיר, מתי, באורן, עמירם, צביקה, יהודה, דבי, ר :צביקה צרפתי

מי נגד? ל, יהודה. מה, שמעון, אמיר קולמן, איתן, רויטמ

 עילאי, פליאה, ענת ויובל, תודה. 
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ברוב קולות להוריד מסדר היום את ההצעה מאשרים  :219מס'   החלטה

צוייג -עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומללסדר יום של חברי המועצה 

עקרון חופש העיתונות וחיוב אישי בגין  –וגב' אתי הדנה בנושא 

  שימוש במשאבי העירייה לצורך השתקת ביקורת ציבורית. 
 

למדנו  ם על קיר הקלון של כפר סבא. כל הכבוד לכם. כולכ אהוד לוי יובל:

 מכם. 

 ממש בושה וחרפה לעיר הזאת.  עילאי הרסגור:

 

 . 4.12.2016פרוטוקול מיום  –אישור החלטת ועדת כספים  . 3

 

סדר היום, פרוטוקול ועדת כספים. יש  לעהסעיף הבא  :צביקה צרפתי

 הערות לפרוטוקול? אפשר לאשר את הפרוטוקול? 

 א, אי אפשר. אני רוצה לדבר. ל אהוד לוי יובל:

, 6העברות מסעיף לסעיף מס' בבקשה, סעיף... אי אפשר.   :צביקה צרפתי

 תקציב רגיל. יש הערות? 

 כן.  אהוד לוי יובל:

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

חברים, סליחה. בדיון שהיה בוועדת ביקורת, עלה הנושא  אהוד לוי יובל:

אנחנו רואים שהוא לא הכי נוח, אבל מסתבר שלמרות ש

 מיליון,  2בדיווחים שהעירייה מאוזנת, או יש עודף של 

  -אנחנו מדברים על  :צביקה צרפתי

 אני מדבר על הנושא.  אהוד לוי יובל:

לא, אנחנו מדברים על העברות, ואתה הולך לדבר על דוח  :צביקה צרפתי

 ביקורת. 

 אני מדבר על זה.  אהוד לוי יובל:
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 עברות. דבר על הה :צביקה צרפתי

 אתה מצנזר אותי? אני לא עיתון 'הארץ'.  אהוד לוי יובל:

לטובתך. דיוני ועדת הביקורת הם חסויים עד  רק הערה :עמירם מילר

 שזה עבר את המועצה. 

מה אתה אומר? תבע אותי. עזוב אותי, בחייאת. עמירם,  אהוד לוי יובל:

 תודה. 

 אתה לפעמים שוכח הרבה.  :עמירם מילר

אני לא שוכח ואתה לא אחראי על הזיכרון שלי. ואתה לא  יובל:אהוד לוי 

 צריך בכלל להיות שם. 

 או. -או :עמירם מילר

 אתה אחראי על הזיכרון שלי?  אהוד לוי יובל:

 יש סעיפים של העברות מסעיף לסעיף.  :צביקה צרפתי

 בוודאי.  אהוד לוי יובל:

 אם יש לך הערה לסעיף רווחה,  :צביקה צרפתי

 בוודאי,  לוי יובל:אהוד 

 אז תתייחס בבקשה לסעיפים.  :צביקה צרפתי

בוודאי, תודה. ומה שאנחנו יודעים, שאם אנחנו מסתכלים  אהוד לוי יובל:

הוא לא כל כך עודף,  2015על העודף הזה, אז הרי גם בשנת 

 כי העודף נוצר מהעברה של הלוואות, 

הם לא יודעים, אין אנשים לא יודעים על מה אתה מדבר.  :צביקה צרפתי

  -להם 

 ... אני אדבר.  אהוד לוי יובל:

העיניים, הם לא יודעים על אין להם את החומר הזה מול  :צביקה צרפתי

  -מה אתה מדבר. מה אתה מדבר. אתה אומר 

אם תרשה לי לדבר אני אדבר. אבל אתה לא נותן לי  אהוד לוי יובל:

 רת. להסביר על מה מדובר. תהיה צנזור במדינה אח
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  -אני לא רוצה להיות צנזור, אבל באמת  :צביקה צרפתי

אבל אתה צנזור. אתה מפריע לדבר. אתה המפריע הכי גדול.  אהוד לוי יובל:

 אתה רוצה להיות יושב ראש, אל תפריע. 

 אני מפריע לך?  :צביקה צרפתי

 כן.  אהוד לוי יובל:

כל תי להיות אז אתה יודע, אם אני מפריע לך, אני בחר :צביקה צרפתי

 אני מפריע לך.  ...הזמן

אני בחרתי שאתה לא תהיה פה. מה לעשות? הרצון שלי לא  אהוד לוי יובל:

  -התממש והרצון של 

 ... הרבה אנשים אתה לא יכול לבחור. אתה לא יכול לבחור.  :צביקה צרפתי

, העודף הושג אחרי 2015תודה. מסתבר שלפחות בשנת  אהוד לוי יובל:

 20מיליון שקל בערך, שמתוכה  40וואה של שנלקחה הל

מיליון לתקציב השוטף.  20מיליון להחזיר הלוואות ועוד 

 דרך הקרנות, דרך הגדלת תקציב השוטף מהקרנות. 

הסעיף של העברות של ועדת  זה על זה לא תקציבי. ...יובל,  אושרת גני גונן:

 כספים, שנייה, אני רק רוצה להגיד, 

יודע, אבל את מפריעה לי. אני לא מוכן, סליחה, זה לא אני  אהוד לוי יובל:

שניכם  אתםנטי. את מפריעה לי בזכות דיבור! רלוו

 את עצמכם.  מפריעים לי בזכות דיבור. תכבדו

  אתה צריך לדבר לעניין.  :צביקה צרפתי

תרשו לי בזכות דיבור להתייחס, להגיע לנקודה. אם עשר  אהוד לוי יובל:

 אתם פוסלים במה שאתם מדברים. פעמים תשסעו אותי, 

 תקשיב, יובל, אם אתה רוצה להרגיש יובל הגיבור,  :צביקה צרפתי

יובל, אתה מדבר על נושא שהוא לא בסדר היום, אז איזה   :ד"ר אמיר גבע

 זכות דיבור יש לך על נושא שהוא לא בסדר היום? 

 נושא התקציב, שהוא בזכות דיבור עכשיו,  אהוד לוי יובל:
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 זה לא נכון.  גני גונן: אושרת

 ת אותו. עתפסיקו לשסו יהודה בן חמו:

 מה פתאום? יש פרוטוקול ועדת כספים.  :צביקה צרפתי

 אתה משסע אותו.  יהודה בן חמו:

 אבל אני לא אגמור,  אהוד לוי יובל:

בתב"רים. זה מה שוועדת כספים  אבל מדברים על העברות אושרת גני גונן:

ת הצביעה בעד, וזה לא קשור דנה בו, וחברה שלך ענ

 לתקציב בכלל. 

 אושרת, ואת סוגרת לי את זכות הדיבור ברגע זה? אהוד לוי יובל:

 לא, אבל אתה לא, אין סעיף כזה.  אושרת גני גונן:

אז למה את מפריעה לי לדבר? שמעתי אותך פעם ראשונה.  אהוד לוי יובל:

 מה חידשת עכשיו? 

 על נושא שהוא לא בסדר היום. אין זכות דיבור  ד"ר אמיר גבע:

 מה חידשת לי עכשיו בזה שאת מפריעה לי?  אהוד לוי יובל:

 חידשת לך שאתה מדבר על סעיף שלא קיים.  אושרת גני גונן:

 תודה. אני אמשיך לדבר,  אהוד לוי יובל:

 אבל אתה לא יכול לדבר על סעיף שלא נמצא על סדר היום.  אושרת גני גונן:

 אני מדבר על סעיף של סדר היום.  אהוד לוי יובל:

 אתה מתבלבל, יובל.  אושרת גני גונן:

  אתם מתבלבלים. אם אתם תפריעו לי לדבר, לא נגמור. אהוד לוי יובל:

  .בבקשה :צביקה צרפתי

  –מי שחושש לשמוע  אהוד לוי יובל:

 רגע, אני רוצה לדבר על השלכת ביפן.  ד"ר אמיר גבע:

 נדבר. תיכף אנחנו  :צביקה צרפתי

 באמת, זה לא על סדר היום. הזמן שלנו יקר!  :ד"ר אמיר גבע

 אמיר, חבל שאתה לא שאלת שאלות על התקציב.  :ענת קלומל
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בוא, נדבר על השלכת, ונדבר גם על הסנאים. אתה יכול  אהוד לוי יובל:

לעשות מה שאתה רוצה. אתה אחראי לתקציב, אתם 

בה, סליחה, אתם מעבירים בין סעיפים, אתם מעבירים ברזר

 תעבירו בין סעיפים, אתם תעבירו ברזרבה, סליחה, 

 לא מגיע לו עשר.  :צביקה צרפתי

סליחה, אבל לא הספקתי לדבר דקה. אתם כל כך חוששים  אהוד לוי יובל:

 שאני אדבר. מה יש? 

 לא חוששים, אבל דבר לעניין.  :צביקה צרפתי

 , תקראו עיתון, תסגרו את הפה, תקשיבו לחדשות אהוד לוי יובל:

שמונה שנים, תשע שנים, עם הדיבורים שלך לא עשית  :צביקה צרפתי

 שינוי. אז אנחנו חוששים? מי חוששים?

 עשיתי הרבה, אל תדאג.  אהוד לוי יובל:

 ושא על עצמך תארים...אתה נ :צביקה צרפתי

כל ההעברות האלה וכל התקציב הזה נעשים על סמך  אהוד לוי יובל:

בהלוואות. לא על תקציב שוטף מאוזן.  תקציבים שהם

שיש לנו את העובדות. גם שם היתה  2015-לפחות לא ב

מי שראה בספר התקציב,  2017מחלוקת. וגם בזה של 

מבוקשת הלוואה נוספת. אז אתם מעבירים היום עודפים 

שאני לא בטוח שהם קיימים. אתם מעבירים העברות בין 

נחנו לא בטוחים שהם סעיפים ועודפים בכל מיני רזרבות שא

קיימים. ומכאן שמי שישלם את מחיר הטעויות האלה זה 

מי שישלם את הארנונה ומי שישלם תוספת ארנונה לכסות 

את ההלוואות האלה. כי השוטף מכסה את ההלוואות 

האלה. ואם למדנו שבשנה שעברה לקחו הלוואות כדי 

לכסות את החזר ההלוואות והגדילו את ההלוואות, אז 

אחראיים לדבר הזה. שיהיה לכם מול העיניים שאתם אתם 
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 משחקים בהגדל הלוואות, בסופו של יום זה מתפוצץ. 

תודה רבה. אני מבקש לאשר העברות  מסעיף לסעיף, מס'  :צביקה צרפתי

 , תקציב רגיל. אפשר פה אחד? 6

 לא.  אהוד לוי יובל:

, יטלבי, רורן, עמירם, צביקה, יהודה, דלא. מי בעד? או :צביקה צרפתי

ה. מי נגד? יטל, יהודאמיר, מתי, ממה, אמיר, איתן, רב

. נגד ון בעד, עילאי, פליאה, יובל וענת,שמע עילאי, פליאה...

 ענת בעד?

 הצבעה. עבר.  הייתה :עמירם מילר

 ענת בעד. מה את? נגד או בעד? :צביקה צרפתי

 נגד.  :ענת קלומל

 נגד?  :צביקה צרפתי

  -היתה בעד אבל. אי אפשר  לא, היא יהודה בן חמו:

ים בעול אהוד לוי יובל:  ד"ר גבע,  ם. אנחנו נלמד מכם...אתם הכי קוהרנטי

 זה לא התנהגות...קדימה, יובל,  ד"ר אמיר גבע:

 ענת, מה את מפחדת? ממה?  יהודה בן חמו:

לא, נלמד מהקואליציה התנהגות. אתה שתלך, אתה תשאל  אהוד לוי יובל:

 את החברים שלך, 

בצורה נכונה בישיבה, שקלה לגופו של עניין, ראתה  חשבה "ר אמיר גבע:ד

 שהדבר מוצדק והצביע בעדו, ... 

 היא הצביעה בעד,  אהוד לוי יובל:

 ... להצביע נגד עכשיו.  ד"ר אמיר גבע:

 וף את עיתון 'הארץ' בכספי ציבור?היא הצביעה בעד לתק אהוד לוי יובל:

  –לך לחברים שלך 

מה זה  ר עכשיו להעברות התקציביות האלה?מה זה קשו ן:רויטל לן כה

איך אפשר לשבת בישיבה שבה יושב איש  בכלל?קשור 
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על סמך  המקצוע, לשאול שאלות, לקבל תשובות, להצביע

 כי יש פרוטוקול. קיבלת תשובות, לא קיבלת תשובות? ש

 סליחה, שואלים אותך.  אהוד לוי יובל:

? התפלגו התשלומים לעורכי הדין יךאת קיבלת תשובות א :ענת קלומל

 את זה את יודעת? 

 אני לשאלות ששאלתי ... קיבלתי תשובות, כן.  רויטל לן כהן:

 אני לא יודעת! אני לא יודעת ...  :ענת קלומל

 ואתם שותקים.  עילאי הרסגור:

  תמשיכו להלך אימים. מה קרה?  אהוד לוי יובל:

צבעת בעד, עכשיו את מצביעה , את האת סותרת את עצמך רויטל לן כהן:

 נגד. על מה? על מה? 

... הקואליציה. כמה פעמים סתרת את עצמך? שנייה, כמה  אהוד לוי יובל:

 אמרת מילה שם ומילה פה. פעמים סתרת את עצמך? 

הלוואי. בוא אני אגיד לך משהו. אני לא בשיח של רויטל.  :צביקה צרפתי

 הלוואי, 

 איזה שיח?  אהוד לוי יובל:

 שתהיה נאמן לדרך ותהיה נאמן לעקרונות,  :ביקה צרפתיצ

 לאיזה שיח ? אהוד לוי יובל:

 תהיה נאמן לעקרונות,  :צביקה צרפתי

 אתה מדבר ...  אהוד לוי יובל:

 וזו בחורה שמאמינה בדרך שלה. אז אל ...  :צביקה צרפתי

 תגיש שאילתה. ...  רויטל לן כהן:

 לא, לא,  אהוד לוי יובל:

 כשתהיה ראש עיר אני אענה לך.   כהן: רויטל לן

 את סיעה עצמאית? ממתי?  אהוד לוי יובל:

תגיש שאילתה כשתהיה ראש עיר, אני הראשונה שאני אענה  רויטל לן כהן:
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 עליה. 

 איזה סיעה עצמאית את?  אהוד לוי יובל:

 תגיש שאילתה.  רויטל לן כהן:

  מאיזה סיעה היא?  סליחה, היא סיעה עצמאית, עילאי? אהוד לוי יובל:

אתה מדכא אותה. קצת ויש לה קצת מחשבה ... ענת היא...  :עמירם מילר

 מחשבה עצמאית,

 עמירם, אתה לא מצחיק את עצמך.  אהוד לוי יובל:

חבל שאתה פוגע לה בתדמית, חבל. יש לה תדמית טובה,  יהודה בן חמו:

 חבל. 

 אתה מדבר על רודן, אתה מדבר ... :צביקה צרפתי

כשאתה אוכל אתה הכי חכם, אתה יודע? כשאתה לועס  לוי יובל: אהוד

 אתה נשמע הכי טוב. 

 ענת, חבל. פוגעים לך בתדמית.  יהודה בן חמו:

מיום החלטת ועדת כספים ברוב קולות את מאשרים  :220מס'   החלטה

תקציב רגיל לשנת  6העברות מסעיף לסעיף מספר  - 4.12.2016

2016. 
 

 ת מסעיף לסעיף.העברו :צביקה צרפתי

 אנחנו שקלנו את זה מחדש, בדקנו את זה עוד פעם,  :ענת קלומל

 הסעיף הבא,  :צביקה צרפתי

 אתם פה צועקים על בחורה אחת, תתביישו.  אהוד לוי יובל:

חבל שאתם מבזבזים זמן בלהגיע לוועדת כספים. תעשו את  רויטל לן כהן:

 כל השיקולים פה אחר כך. 

כשאת באה למועצה, ההחלטות שלך ידועות מראש. את  אהוד לוי יובל:

י.   מוכתבות בהסכם קואליציונ

 אין לי על מה להיות ... :ענת קלומל
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י,  אהוד לוי יובל: נ  לפחות תכבדי את ההסכם הקואליציו

 ... לאיים עלי,  :ענת קלומל

 ואל תדברי במועצה.  אהוד לוי יובל:

, תב"רים. אפשר 8מס'  הסעיף הבא, העברות מסעיף לסעיף :צביקה צרפתי

 לאשר פה אחד? 

 לא.  אהוד לוי יובל:

יטל, רן, עמירם, צביקה, יהודה, דבי, רבלא. מי בעד? או :צביקה צרפתי

שמעון, אמיר, מתי, ממה, אמיר קולמן, איתן, רויטל, 

יהודה. נגד? פליאה, עילאי, יובל וענת. מעניין, טוב. למדתי 

זה חומר... אנחנו ניתן שיעור היום. מעניין. לעשות ניתוח. 

  –חומר לאלה שנבחרי ציבור 

 מה הם מבינים בתמיכות? למה, הם ... בתמיכות?  אהוד לוי יובל:

 אז ניתן חלק מהסמינר.   :צביקה צרפתי

 זה רעיון לא רע לבדיקה.  רויטל לן כהן :

את החלטת ועדת כספים מיום ברוב קולות מאשרים  :221מס'   החלטה

 .2016תב"רים לשנת  8 פררות מסעיף לסעיף מסהעב - 4.12.2016
 

 .28.11.16, 18.9.16, 11.9.16אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .4

 

  אפשר לאשר את נושאהסעיף הבא זה נושא התמיכות.  :צביקה צרפתי

 התמיכות? 

 זה מקצועי, פה אחד.  :פרץשמעון 

 לא.  עילאי הרסגור:

 . יגידו כן, יגידו לא. לאשר פה אחד יש הצעה :עמירם מילר

אפשר לאשר פה אחד את נושא התמיכות? אפשר פה אחד?  :צביקה צרפתי

תודה. אז מי בעד? אני אקריא: מאשרים את הקריטריונים 
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 , על פי המלצה', 2017לתמיכות לשנת 

 תקריא את ההצעה. תקריא את ההצעה,  אהוד לוי יובל:

ם את הקריטריונים מקריא את הצעת ההחלטה. 'מאשרי :צביקה צרפתי

על פי המלצת ועדת תמיכות  2017לתמיכות לשנת 

, 18.9.2016ומיום  11.9המקצועית בישיבותיה מיום 

( מאשרים המלצת ועדת תמיכות 2כמפורט בפרוטוקול. 

כמפורט בפרוטוקול.  28.11.2016המקצועית בישיבה מיום 

 אפשר לאשר פה אחד? לא. מי בעד?

 , רוצים לדבר. רגע, סליחה אהוד לוי יובל:

 יש לי שאלה.  :ענת קלומל

 היא תשאל שאלה, תכבדו.  אהוד לוי יובל:

 אתה תכבד אותה. אנחנו מכבדים אותה.  :עמירם מילר

 שמענו את הצרחות של ...  אהוד לוי יובל:

אני לא מחפשת עכשיו כבוד ואני לא צריכה, הכל בסדר. אני  :ענת קלומל

לים לא יכולים לקבל רוצה לשאול למה לעמותה של הוסט

ם של יתמיכות? יש עמותה שמנהלת, לא, לגבי קריטריונ

 תמיכות, אני רוצה להבין. 

 יש פה גם לעמותות, להוסטלים, הכל.  :צביקה צרפתי

  -אבל אני הבנתי מאחת העמותות  :ענת קלומל

 את הבנת ...  :צביקה צרפתי

אני ממש לא לא, אני שואלת שאלה אמיתית. אני לא באה,  :ענת קלומל

 באה להקניט אותך. 

 אז אני מסביר לך,   :צביקה צרפתי

תן לה לגמור לדבר. שלושה גברים צורחים כאילו סוף  אהוד לוי יובל:

 העולם. 

 בסוף השנה,   :צביקה צרפתי
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 ענת, אותה עמותה ...  מתי פז:

אבל הם ביקשו ... ואמרו להם שבגלל מיקום או מקום. אבל  :ענת קלומל

של הוסטלים שכן  יש עמותות אחרותמבינה, האם אני לא 

 מקבלים? 

 יש קריטריונים.  :צביקה צרפתי

 יש הוסטלים שכן? :ענת קלומל

העמותה צריכה להיות עמותה מקומית, או שיש לה סניף  :צביקה צרפתי

 מקומי. 

 יש לה סניף מקומי.  :ענת קלומל

 יש קריטריונים,  :צביקה צרפתי

 נתי שבגלל המיקום, בגלל שהם גרים, אבל אני הב :ענת קלומל

 אנחנו לא מאשרים את זה עכשיו.  :צביקה צרפתי

בעיר כפר סבא, לא אמרתי, אני רוצה להבין, כי זה  :ענת קלומל

  -קריטריון מאוד חשוב. דבר כזה 

 אני מסביר לך, מסביר לך.  :צביקה צרפתי

 זה בעייתי.  :ענת קלומל

פעם חמישית. אין קריטריונים לפי  מסביר לך עוד פעם. :צביקה צרפתי

עמותה ספציפית. יש קריטריונים לעמותות, לכל עמותות 

רווחה, עמותות הוסטלים, יש קריטריונים. מגישים בקשה, 

 תקשיבי רגע, את רוצה להקשיב?

, ועכשיו Xהיו  2016יש לי שאלה. אם הקריטריונים לשנת  :ענת קלומל

תמיכה, כשמדובר מעלה עוד עמותה אז היא זקוקה ל 2017

ים שנזקקים לתמיכה, האם אפשר לשנות בדיירים ובאנש

ניםאת  ים  הקריטריו   -ולהוסיף עוד קריטריונ

 ... לא עכשיו. בטח לא עכשיו.  :צביקה צרפתי

 יפספס. ואז מי שפספס, פספס  :ענת קלומל
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 מי בעד?  :צביקה צרפתי

הייתי באותו  רגע, רגע, יש משהו שנשמט כנראה. אני לא רויטל לן כהן:

יום, ליוויתי את הבת שלי לתחרות בחו"ל. יש משהו 

שנשמט שדנו בו גם בישיבות מועצה ובזמנו היתה על זה 

הסכמה, לגבי עמותות ששכר המנכ"ל שלהם הוא מעל גובה 

מסוים, לא יקבלו מאיתנו תמיכה. מי שיכול לשלם למנכ"ל 

 המון כסף לא צריך מאיתנו תמיכה. 

ה בזמנו את ההחלטה שעברה במועצת הבאתי בתור דוגמ 

העיר חיפה. מבחינתי אפשר להעתיק אותה. אני מבקשת 

שדיברנו על זה היתה על זה כשזה יתווסף הנה, כי בזמנו 

 הסכמה. 

 מה עשו?  יהודה בן חמו:

 אני לא זוכרת כרגע. שלחתי לכם אז, אני אשלח עוד פעם.  רויטל לן כהן:

עיקרון, חד משמעית השאיפה שלנו אני מסכים איתך ב יהודה בן חמו:

שהתקורות של העמותות יהיו כמה שפחות, וכך צריך  

 לפעול. 

 נכון. אני לא זוכרת את זה כרגע. שלחתי לכם את זה בזמנו.  רויטל לן כהן:

עכשיו, רגע, רגע. אבל אני אגיד עוד משהו שבטח את  יהודה בן חמו:

אם ניקח תסכימי איתי וגם כל השולחן הזה יסכים איתי. 

ואני אקרא לתינוק בשמו בכוונה בכדי להמחיש. אם ניקח 

למשל, אני לא מתכוון לאשר לשנה הקודמת אלא אני מדבר 

לעתיד, עמותה שכזו שאנחנו יכולים להיטיב עם 

  -ה שלה, למשל יהאוכלוסי

זה לא צריך להיות דרך העמותה. אם יש מוסד שמתנהל  רויטל לן כהן:

  -אצלנו בעיר ורוצה 

 לא דרך העמותה, דרך העירייה.  הודה בן חמו:י



   7.12.2016 71 מועצה מן המניין   

ורוצה מאיתנו סיוע, למשל באופן תיאורטי, בגינה של הבית  רויטל לן כהן:

חנו נשמח לאשר אותה. לחיים, שיגישו בקשה לעירייה. אנ

 דרך מנגנון.  אנחנו לא צריכים להעביר את זה

כפוף באנחנו נאשר, חברים, תקשיבו טוב, אנחנו נאשר  :צביקה צרפתי

 שינוי שייעשה על ידי ... ללבדיקה ו

 שכר מנכ"ל, שכר מנכ"ל,  :אושרת גני גונן

בלהגיד קריטריון מהסוג הזה. אני לא פוסל, יכול יש קושי  שגיא רוכל:

 להיות שהרעיון הוא מצוין. 

 עובדה שבמועצת העיר חיפה זה עבר. יש כבר תקדים.  רויטל לן כהן:

רק אנחנו לא קובעים מה הסכום. אנחנו  בסדר, אין בעיה. שגיא רוכל:

  -לא קובעים 

אמרתי שמבחינתי אפשר להתאים את עצמנו בדיוק למה  רויטל לן כהן:

 שקבעו בעיריית חיפה. 

 אבל אני לא יודע מה כתוב שם.  שגיא רוכל:

שלחתי לכם את זה בזמנו. אתם רוצים, אפשר לאשר את זה  רויטל לן כהן:

 כהחלטה, 

אנחנו מקבלים את התיקון. אנחנו נכניס את התיקון, נאשר  :צביקה צרפתי

 כפוף לתיקון. שגיא, ועדת התמיכות המקצועית, 

 רגע, נזמין את ועדת התמיכות לבדוק במקומות אחרים.  יהודה בן חמו:

 תודה. מי בעד? :צביקה צרפתי

 ברשותכם, אני עוד רציתי לדבר.  אהוד לוי יובל:

 נו בעד. אנחנו בהצבעה. אנחנו לא, אנח :צביקה צרפתי

 תנו לדבר, לא,  אהוד לוי יובל:

 אנחנו בהצבעה.  :צביקה צרפתי

  -אז אני אתפוס אותך בעוד חצי שנייה. בשביל מה אתה  אהוד לוי יובל:

 נו, דבר.  :צביקה צרפתי
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תודה. התוצאה של הקריטריונים האלה שאף אחד מחברי  אהוד לוי יובל:

ביר פה את התוצאות שהן המועצה לפחות לא הצליח להס

מחלקים כסף בצורה שחברי המועצה תוצאות לא מובנות. 

לא מבינים. יש קריטריונים. היישום שלהם בלי חברי 

מועצה היה תמיד לא נוח, מכיוון שלא הצלחנו להגיע 

להבנה של מה שקורה פה. המינימום שהיה מתבקש שחברי 

וועדות המועצה, עם כל הכבוד, בסופו של יום, ישבו עם ה

 ועם הגורמים המקצועיים וישתתפו.

 ל פתוח. והכ :מתי פז

 סליחה, פתוח, אתה לא יכול לשבת בדיונים שלהם.  אהוד לוי יובל:

רוצה הסבר אומר שאתה אתה לא צריך, היית מבקש, היית  אושרת גני גונן:

 על איך זה עובד, היית מקבל הסבר. 

 ד. אני יודע בדיוק איך זה עוב אהוד לוי יובל:

מי בעד לאשר את ההחלטה כפי שהיא, עם התיקון שהוכנס,  :צביקה צרפתי

  כפוף לתיקון שהוכנס לפרוטוקול?ב

סליחה, התיקון לא ברור. התיקון שלה לא ברור. מה אתם  אהוד לוי יובל:

  מצביעים על עיוור?

 אמיר, מתי, עמירם, צביקה, יהודה, דבי, רביטל, אורן, :צביקה צרפתי

 , שמעון, ממה

ני לא מובן?  אהוד לוי יובל:  מי בעד סעיף קואליציו

 יהודה.  אמיר, איתן, רויטל,  :צביקה צרפתי

 נגד העמותות. אוקיי, נגד העמותות.  יהודה בן חמו:

מי נמנע? יובל, ענת, עילאי, פליאה. אחרי זה  נגד מי? אוקי, :צביקה צרפתי

 תסבירו לעמותות. 

אותנו יותר טוב. אתה גם כותב את עיתון  יופי, אתה מסביר אהוד לוי יובל:

 'הארץ', וגם מסביר אותנו. 
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את הקריטריונים לתמיכות לשנת ( 1ברוב קולות מאשרים  :222מס'   החלטה

תמיכות המקצועית בישיבותיה מיום העל פי המלצת ועדת  2017

הרצ"ב, בכפוף  , כמפורט בפרוטוקול18.9.2016ומיום  11.9.2016

כות המקצועית באשר לגובה מקסימלי לשכר לבדיקת ועדת התמי

תמיכות המקצועית ההמלצת ועדת את ( 2. מנכ"ל העמותה

  .הרצ"ב כמפורט בפרוטוקול 28.11.2016ה מיום תבישיב
 

 אישור הקצאה לבית כנסת לעמותת שמירת אורית. .5

 

 טוב, אנחנו בסעיף הבא, חידוש של הקצאות.  :צביקה צרפתי

ל ללכת, יש לך רוב, זה בסדר. לך תאכל כמו בן אתה יכו אהוד לוי יובל:

 אדם. 

חידוש הקצאה לשמירת אורית. זה חידוש למעשה.  :צביקה צרפתי

ההקצאה הינה לתקופה של חמש שנים. זה בית הכנסת 

 האתיופי, מי שלא יודע. אפשר לאשר? פה אחד, תודה. 

הקצאה לבית כנסת לעמותת שמירת פה אחד מאשרים  :223מס'   החלטה

 אורית.
 

 אישור הקצאה מעון יום לויצ"ו. .6

 

ויצ"ו. בקשה לאישור מועצה. זה גם חידוש הקצאה לשלוש  :צביקה צרפתי

 שנים לגן ילדים גיל אפס עד שלוש. 

 לידה עד שלוש.  :רויטל לן כהן

 לידה עד שלוש. תודה. :צביקה צרפתי
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 הקצאה מעון יום לויצ"ו.פה אחד מאשרים  :224מס'   החלטה 
 

 אישור הקצאה מעון יום לאמונה. .7

 

אמונה, גם מעון. חידוש הקצאה לשלוש  ,גם אותו דבר :צביקה צרפתי

 שנים. גיל לידה עד שלוש. אפשר פה אחד? תודה. 

 לאמונה. הקצאה מעון יום פה אחד מאשרים  :225מס'   החלטה
 

 מעונות יום לנעמ"ת. 4אישור הקצאת  .8

 

ר, מעון כרמל, מעון תפוז, מעון גליל. נעמ"ת, מעון ספי :צביקה צרפתי

כנ"ל, הקצאה לתקופה של שלוש שנים. גיל לידה עד שלוש. 

 אפשר לאשר פה אחד? תודה. 

 מעונות יום לנעמ"ת.  4הקצאת פה אחד מאשרים  :226מס'   החלטה
 

 )א( לפקודת היערות.15אכיפת עבירת כריתת עצים ע"פ סעיף  .9

 

ה, סעיף אחרון, נושא כריתת עצים. יש פה הצעת החלט :צביקה צרפתי

 אלון, מי מתייחס? 

כן, אני אתייחס. אנחנו למעשה מביאים לאישור החלטה   עו"ד אלון בן זקן:

לאכוף עבירות של כריתה או של העתקת עץ על פי פקודת 

 היערות. 

 מה זה?  אהוד לוי יובל:

ת של כריתה אישור, אכיפה של עבירולמביאים פה למועצה   עו"ד אלון בן זקן:

או העתקת עץ על פי פקודת היערות, כי היא מאפשרת 
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הטלת קנסות גבוהים יותר מאלו שניתן להשית על פי חוק 

העזר שלנו. לצורך העניין, חוק העזר שלנו מאפשר להטיל 

ופקודת היערות מאפשרת להטיל קנסות  ₪ 760קנסות על 

לתאגיד. מדובר בעבירה של  15,000-ליחיד ו ₪ 7,500של 

כריתת עצים, שהיא בנפשה של העיר כפר סבא כעיר ירוקה, 

והעבירות האלה הולכות ופושות. אנחנו מבקשים לקבל 

 החלטה בנושא. 

מה הקטליזטור שהיום התעוררתם? כי אנחנו ראינו  אהוד לוי יובל:

  -שדווקא הקבלנים שמקורבים 

אנחנו הקטליזטור שיש הרבה כריתות עצים על ידי אנשים ש :צביקה צרפתי

 לא, ציבור רחב, 

 על ידי תמ"א?  :ענת קלומל

 וצריך להרתיע. זה לא תמ"א, כל מיני,  :צביקה צרפתי

 מה הקשר לתמ"א? מה הקשר?  יהודה בן חמו:

  אין לו את המקום לעץ.זהו, כשעושים תמ"א ורוצים ...  :ענת קלומל

 על ידי יול"א.  יהודה בן חמו:

 ם, יכול להיות סתם אד :צביקה צרפתי

 לא, אני לא סתם אומרת. אני רואה מה קורה.  :ענת קלומל

אני כבר זכיתי לשמוע פה מישהו מהאופוזיציה, שואל אותי  יהודה בן חמו:

'למה אין הנחה לגמלאים ביול"א?' זכיתי כבר לשמוע 

את הדברים האלה? ריבונו של אתכם. כמה אפשר לשמוע 

ים ביול"א? לגמלא ...זה קשור לתמ"א, למה אין הנחהעולם

 אה. לא בזימבבו זה בכפר סבא, חבר'ה,

 יהודה, אסור לך עניין אישי.  אהוד לוי יובל:

 בטח שיש,  :ענת קלומל

 ענת, די.  יהודה בן חמו:



   7.12.2016 76 מועצה מן המניין   

 יהודה, אתה מדבר על ...  אהוד לוי יובל:

ת.  יהודה בן חמו:  תראה את ההתנצלו

ני רואה אני הולכת ברחובות ואני רואה את התמ"א, א :ענת קלומל

תכלת לראות מה קורה. אני איפה היו עצים קודם, אני מס

  עוברת...

 ... אחד שיצטרך להנחת גמלאים ביול"אאתה הכי קרוב ל אהוד לוי יובל:

 רגע, אני רוצה להעמיד להצבעה.  :צביקה צרפתי

 ... לא סיימנו, רגע עילאי הרסגור:

 מועצת העיר מחליטה לאכוף,  :צביקה צרפתי

 צביקה, אני מבקש זכות דיבור.  גור:עילאי הרס

איסור כריתה, העתקה, הובלה של אילן מוגן או עץ בוגר  :צביקה צרפתי

)א( לפקודת היערות. 15בלי רישיון על פי הוראות סעיף 

 49על פי סעיף  דומיםבמקום לאכוף עבירות שיסודותיהם 

לחוק העזר כפר סבא, שמירת על איכות הסביבה, מניעת 

 . 2008 –"ח נפגעים, תשס

אני מבקש זכות דיבור. אני יכול לדבר על זה? אני יכול  עילאי הרסגור:

 לדבר? 

 מי בעד?  :צביקה צרפתי

 אני יכול לדבר, צביקה?  עילאי הרסגור:

 אנחנו בהצבעה. מי בעד? :צביקה צרפתי

 אני יכול לדבר? עילאי הרסגור:

 יש לו זכות דיבור. אתה לא יכול ...  אהוד לוי יובל:

 יש לי זכות דיבור.  עילאי הרסגור:

  , אמיר, יטליהודה, דבי, רבצביקה, אורן, עמירם,  :צביקה צרפתי

 אתה לא נותן זכות דיבור,  אהוד לוי יובל:

 יהודה.  מתי, ממה, אמיר, רויטל, :צביקה צרפתי
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 ריכוז החלטות
 
 הצעות לסדר יום.  .1

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

 דמי רישום לגני יול"א.  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 

את ההצעה מסדר היום ברוב קולות להוריד מאשרים  :217מס'   החלטה

צוייג -ובל לוי, ד"ר ענת קלומללסדר יום של חברי המועצה עו"ד י

 דמי רישום לגני יול"א.  –וגב' אתי הדנה בנושא 
 

הנדין וגב' -הצעה לסדר יום של חברי המועצה מר עילאי הרסגור ב. 

נקיטה בהליכים משפטיים נגד כלי תקשורת  –פליאה קטנר בנושא 

 באישור מועצת העיר בלבד. 

 

ד מסדר היום את ההצעה ברוב קולות להורימאשרים  :218מס'   החלטה

הנדין וגב' פליאה -מר עילאי הרסגורלסדר יום של חברי המועצה 

נקיטה בהליכים משפטיים נגד כלי תקשורת  –קטנר בנושא 

  באישור מועצת העיר בלבד. 
 

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

העיתונות וחיוב אישי בגין עקרון חופש  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 שימוש במשאבי העירייה לצורך השתקת ביקורת ציבורית.
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ברוב קולות להוריד מסדר היום את ההצעה מאשרים  :921מס'   החלטה

צוייג -עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומללסדר יום של חברי המועצה 

עקרון חופש העיתונות וחיוב אישי בגין  –וגב' אתי הדנה בנושא 

  וש במשאבי העירייה לצורך השתקת ביקורת ציבורית. שימ
 

 . 4.12.2016פרוטוקול מיום  –אישור החלטת ועדת כספים  . 3

 

מיום החלטת ועדת כספים ברוב קולות את מאשרים  :220מס'   החלטה

תקציב רגיל לשנת  6העברות מסעיף לסעיף מספר  - 4.12.2016

2016. 
 

ות את החלטת ועדת כספים מיום ברוב קולמאשרים  :221מס'   החלטה

 .2016תב"רים לשנת  8העברות מסעיף לסעיף מספר  -  4.12.2016
 

 .28.11.16, 18.9.16, 11.9.16אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .4

 

את הקריטריונים לתמיכות לשנת ( 1ברוב קולות מאשרים  :222מס'   החלטה

שיבותיה מיום תמיכות המקצועית ביהעל פי המלצת ועדת  2017

הרצ"ב, בכפוף  , כמפורט בפרוטוקול18.9.2016ומיום  11.9.2016

לבדיקת ועדת התמיכות המקצועית באשר לגובה מקסימלי לשכר 

תמיכות המקצועית ההמלצת ועדת ( את 2מנכ"ל העמותה. 

  .הרצ"ב כמפורט בפרוטוקול 28.11.2016ה מיום תבישיב
 

 רת אורית.אישור הקצאה לבית כנסת לעמותת שמי .5
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הקצאה לבית כנסת לעמותת שמירת פה אחד מאשרים  :223מס'   החלטה

 אורית.
 אישור הקצאה מעון יום לויצ"ו. .6

 

  הקצאה מעון יום לויצ"ו.פה אחד מאשרים  :224מס'   החלטה
 

 אישור הקצאה מעון יום לאמונה. .7

 

 לאמונה. הקצאה מעון יום פה אחד מאשרים  :225מס'   החלטה
 

 מעונות יום לנעמ"ת. 4אישור הקצאת  .8

 

 מעונות יום לנעמ"ת.  4הקצאת פה אחד מאשרים  :226מס'   החלטה
 

 )א( לפקודת היערות.15אכיפת עבירת כריתת עצים ע"פ סעיף  .9

 

איסור כריתה, לאכוף עבירת ברוב קולות מאשרים  :227מס'   החלטה

על פי  ,העתקה, הובלה של אילן מוגן או עץ בוגר בלי רישיון

אכוף עבירות במקום ל )א( לפקודת היערות,15הוראות סעיף 

לכפר סבא )שמירה לחוק העזר  49על פי סעיף  שיסודותיהן דומים,

 .2008 –, תשס"ח (מניעת נפגעיםו על איכות הסביבה
 




