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חברים, ערב טוב2 אני רוצה להתחיל בישיבת המועצה מן  :צביקה צרפתי

2 אני רוצה לפתוח לפני סדר היום, 311.המניין לחודש מרץ 

 אני רוצה להודיע איזשהי הודעה לכל החברים2 

כידוע לכם, לפני שלושה שבועות אירע איזשהו אירוע  

השבוע,  ,ואמרתי שהוא, אני מאמין, יסתיים בכי טוב2

', 10נקראתי למילואים, אני כבר לא עושה מילואים משנת 

ופתאום נקראתי למילואים, אפילו לא מוכן2 אני חושב 

עד כמה שאני מקווה  ,שהמילואים האלה יהיו קצרים

 ומאמין, הם יהיו מאוד מאוד קצרים2 

אני באופן אישי, ואני חושב, אני מדבר גם עם חברים,  

של ראש העיר2 אני מאמין שהוא יחזור  מאמין בחפותו

במהרה2 אבל אלינו במהרה2 אני מחכה שהוא יחזור אלינו 

ואני חושב שגם  ,בינתיים, בשלב הביניים, אנחנו ממשיכים

 במדיניות שהוא התווה2  ,בגיבוי של רוב חברי המועצה

שלושה חודשים2 יש כהתקציב העירוני אושר רק לפני  

במדיניות שאושרה בדרגים אנחנו ממשיכים  מדיניות2

 השונים וגם במועצה2 

אני חושב שבראש ובראשונה האחריות שלנו כחברי מועצה  

שהספינה הזאת, שראש העיר תמיד דאג לה, תמשיך לשוט 

גם  ,אבלשהוא השאיר, והוא תמיד השיט אותה, במתווה 

שהי טלטלה, ובביטחון2 אין לי ספק שהתושבים עברו איז

 ,או חושבים ,או חוששים ,וחשבו יש להם שאלות רבותש

שיהיו פה זעזועים כאלה או אחרים בתפקוד2 לא, אני 

אומר2 אנחנו לקחנו את ההגה לידיים, לזמן קצוב2 ואנחנו 

מובילים את הספינה הזאת, ממשיכים לתת את השירות 

 הטוב ביותר, כמו שידענו לתת לתושבים2 
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שהיינו  אני מאמין שנמשיך להיות מודל לערים אחרות כמו 

עד היום2 נמשיך לקבל את הפרסים כמו שקיבלנו עד היום, 

וקיבלנו את הפרסים לא בכדי2 אלא בזכות2 ובזכות הובלתו 

 של יהודה, שאנחנו שותפים שלו2 

כנבחרי ציבור, ברור שאנחנו  ,אנחנו ,מן הסתםתראו,  

מתנגדים לדברים שהם לא כשרים2 אבל אני לא מאמין שפה 

ושהי תקלה שאני ן שזה לא קרה2 זו איזזה קרה2 אני מאמי

ואני מציע לכל אלה שחושבים מאמין שהיא תוסדר2 

שהתקלה הזו היא תקלה כל כך חמורה, להמתין2 לא לרקוד 

על הדם2 יש ילדים, יש משפחה2 זה דיני נפשות2 בואו נמתין 

קצת2 לא נהיה חדים2 לשמחתי אין הרבה חדים2 אבל מי 

 שחד, בואו נחכה2 

לתושבים2  מועצה ותפקידנו לדאוג להמשיך לדאוגתפקיד ה 

שהתושבים יקבלו את המיטב2 זה שירות, שירות, שירות2 

 תפקידנו2 

אני רוצה לברך ולהודות לאושרת2 אני חושב שאושרת  

בימים האלה גילתה מנהיגות בלתי רגילה2 גיליתי אישה 

חזקה, אישה שיודעת להשיט את הספינה הזאת2 אני אומר, 

אומר בימים האחרונים, ואני מסתובב הרבה עם  כמו שאני

אושרת, אני באופן אישי הופתעתי2 גיליתי באמת אישה 

שלקחה, ואין פה, אתה לא מרגיש בחוסר2 מנהיגה, מובילה, 

ולכל צוות העובדים,  ,קשובה, ועל זה אני מודה לך, אושרת

 המנהלים הבכירים2 מהמנהל הבכיר ועד אחרון העובדים2 

העובדים נותנים פה, מגלים אחריות, ממשיכים אני חושב ש 

בעבודתם, ואני רוצה להודות לך2 תודי להם בשמי2 ובשם 

 מועצת העיר2 
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אני רוצה להודות למרבית חברי המועצה2 שבאמת התגלו  

בשעה הקשה הזו כחברים אמיתיים, ששמו בצד את כל 

וכל אחד, הרי פה יושבים אנשי ציבור,  ,נושא הפוליטיקה

הכל, התלכדו, ונותנים את הגיבוי שצריך2 ואני שמו את 

מודה לכם על כך2 אני לא חושב שזה עניין של מה בכך2 אני 

באמת מודה לכל אחד ואחד מהחברים שנתנו את הגיבוי 

 ונותנים את השקט כדי להמשיך להוביל את הספינה הזאת2 

אני מבטיח שנמשיך לעדכן בשקיפות כל דבר שקורה2 נשתף  

 ונעדכן2 

תם יודעים שאני זמין, אושרת זמינה2 אנחנו נמשיך א 

לעדכן, ואני מקווה, כמו שאמרתי בתחילה2 מקווה שהזמן 

יהיה קצר2 אני מאמין בחפותו של יהודה2 תודה רבה2 

 אושרת, רוצה לומר משהו? 

גונן:  בהמשך2  אושרת גני 

:   בהמשך2 אני רוצה לפתוח את ישיבת מועצת העיר2 תודה, צביקה צרפתי

 ודם כל לכולם2ק

  שאילתות. ./

 

 חניון אמות.  –שאילתה של חבר המועצה עו"ד יובל לוי בנושא  א. 

 

נתחיל בשאילתות2 שאילתה ראשונה, חניון אמות2 היתר  :צביקה צרפתי

הבנייה לחניון תת קרקעי לחברת אמות ניתן מתוקף תב"ע 

2 א2 על פי התב"ע 336.א' אשר בוצעה בשנת 83/1כ"ס/

2 53.,1ספר מקומות החנייה המינימאליים היה שאושרה, מ

בהתחשב בתוספת שטחים לפרויקט אשר נלקחו בחשבון, 

2 יש לזכור שמדובר 1,153מספר המקומות על פי התקן היה 
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בתקן מינימאלי ולכן כעת, עם גיבוש הבקשה להיתר 

על ידי  ומבחינת מכלול השיקולים הרלוונטיים שמוצו

ועצי התחבורה, מספר זה ם יהצוותים המקצועיים, בכלל

גדל למספר שאושר על ידי הוועדה המקומית, בתמיכת כל 

 נציגיה אשר נכחו בדיון בוועדה2 

2 בעת שנדונה הבקשה תקן החנייה הארצי היה   , 1:43ב' + ג'

 כמו גם בעת שהוצא ההיתר2 

2 זכויות הבנייה לא הוכפלו פי ארבע2  הנתונים המופיעים  ד'

ולא מתייחסים לאפשרות המרת ומטעים בכתבה מוטעים 

 השטחים שמתאפשרת על פי החוק מתוקף התב"ע2

2  בעת חתימת ההיתר בוצעו התנאים ההכרחיים לשלב   ה'

יה החתימה, תנאים שטרם הושלמו הופיעו תחת התנ

עם השלמת כל התנאים לתחילת העבודות בשטח, רק 

תוכל חברת אמות להתחיל ם בהחלטת העבודה המופיעי

ודות2 נכון להיום טרם הושלמו כל התנאים2 בביצוע העב

חשוב לציין כי היו תקדימים בעבר לפרויקטים חשובים 

מסוג פרויקט זה בהם ניתן היתר בנייה טרם השלמת כל 

התנאים, כאשר תחילת העבודות הותנתה בהמצאת כל 

 האישורים2 

עיריית כפר סבא רואה חשיבות רבה ביישום פיתרונות ו2  

ר את צמיחתו של אזור התעסוקה תחבורה אשר יאפש

2 כיום נערכים מגעים 4החשוב והמשמעותי לעיר לצד כביש 

מול משרד התחבורה לטובת שיפור הכניסות והיציאות 

לשכונה ואף נבדקת ייתכנות כניסה נוספת לאזור זה2 

 שיפורים אלה ייערכו לאחר עריכת סך הבחינות רלוונטיות2 
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סבא שיפורים בעשור האחרון מקדמת עיריית כפר 

תחבורתיים משמעותיים מול משרד התחבורה, עירוניים 

ובינעירוניים כאחד, תוך מימוש תפיסות בנות קיימא 

אודות תחבורה עתידית בעיר ומטרופולין המרכז, הנשענות 

על תחבורה ציבורית כמערכת להסעת המונים2 מערכת 

לשכונות  501לים בין תחנות הרכבת שבתוואי כביש אשאט

 ומסופי קצה לקליטת קווים אלה2 העיר 

 עוד לא סיימת?או שברשותך,  אהוד לוי יובל:

 אני סיימתי2 שאלת המשך, בבקשה2  :צביקה צרפתי

בתנאים שאתה מתאר, לא היו קיימים התנאים להיתר  אהוד לוי יובל:

וההיתר לא תואם לתב"ע כפי שהיא היתה ואין מקום לבטל 

על סמך נתונים שהם לא ניתן הוא את ההיתר הזה, מכיוון ש

 תואמים2 

 מה השאלה?  :צביקה צרפתי

האם אין מקום לבטל היתר שניתן שלא על פי התב"ע ולא  אהוד לוי יובל:

 על פי הדרישות? 

 ענת2  :צביקה צרפתי

 אולי היועץ המשפטי עדיף שיענה2  אהוד לוי יובל:

ת התב"ע יובל, אתה מוזמן לאגף ההנדסה לעיין גם בתקנו ענת צ'רבינסקי:

ולהבין שההיתר הזה הוא תואם תב"ע, ואנחנו עובדים על 

פי החוק2 מה שמותר בהיתר הזה הוא על פי התב"ע והוא על 

 פי חוק2 

  נכתב פה עכשיו אחרת2   אהוד לוי יובל:

 222אם יש לך השגות לגבי זה ענת צ'רבינסקי:

רופון, לא, לא, סליחה, ענת2 אני אשמח אם תתקרבי למיק אהוד לוי יובל:

כי התשובה שלך לא נקלטה2 התשובה שאני מבין אותה 
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כל צופה פני עתיד והדברים האלה, הם לא התנאים מפה, 

ששררו בתב"ע שהיתה2 ולכן אני שואל אותך, אם מסתבר 

שההיתר ניתן שלא על פי תנאי התב"ע ולא על פי התקן 

המדויק, אין מקום לבטל היום את ההיתר הזה, כי הוא 

 ך מידע שהוא אינו נכון? ניתן על סמ

התקן המדויק המצוין בתב"ע הוא תקן מינימאלי, הוא לא  ענת צ'רבינסקי:

 תקן מקסימאלי2 

2  אהוד לוי יובל:  לא נכון

2  :צביקה צרפתי  אני מבקש2 ענת עונה, אתה יכול להגיד 'לא נכון'

 222אני מציעה לך לבחון את התב"ע ענת צ'רבינסקי:

, שתקן 1את התב"ע בעמוד בחנתי  אהוד לוי יובל: , כתוב שם מעל האות ג'

 החנייה, שהחנייה תהיה על פי התקן2 

 טוב, תודה2  :צביקה צרפתי

 עכשיו, החנייה, את אומרת שהיא מינימאלית,  אהוד לוי יובל:

 יובל, שאלת שאלת המשך2  :צביקה צרפתי

 אני שואל אם אין מקום,  אהוד לוי יובל:

אם אתה לא מרוצה ענתה לך2 היא ענתה לך2 היא שאלת2  :צביקה צרפתי

מהתשובה זה בסדר2 אבל היא ענתה לך2 אתה מנסה עוד 

 היא עונה לך את אותה תשובה2פעם ועוד פעם2 

 אני רוצה לשמוע  ממך2 את חושבת שזה תקן מינימאלי?  אהוד לוי יובל:

אני חושבת שזה תקן מינימאלי2 אני חושבת שבהתאם  ענת צ'רבינסקי:

שבוצעו והוצעו, הדברים האלה  ,גם אחרים ,טיםלפרויק

אושרו על ידי כל היועצים הרלוונטיים והם על פי תב"ע2 

שוב, אם יש לך השגות קונקרטיות אתה מוזמן להעלות 

 כמובן אתן תשובה מפורטת לכל השאלות2  ואנחנואותן2 

 השאילתה הבאה2 תודה, ענת2  :צביקה צרפתי
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לדעת אם היועץ המשפטי מסכים עם התשובה אני רק רציתי  אהוד לוי יובל:

 הזאת2 

 מסכים2   עו"ד אלון בן זקן:

 תודה2  אהוד לוי יובל:

 

 שאילתה של חבר המועצה עו"ד יובל לוי.  ב. 

  

הנהלת מפעל המים קובעת מדי שנה את שאילתה הבאה2  :צביקה צרפתי

גובה תמיכתה בפעילות עירונית2 אופן חלוקת סכום 

שה בתיאום עם הנהלת העירייה התמיכה השנתי נע

 והתשלומים מבוצעים על ידי מפעל המים ישירות לספקים2 

סליחה, אני שאלתי שאלה נורא פשוטה2 מה בחוק מסמיך  אהוד לוי יובל:

את מנכ"לית עיריית כפר סבא לתת הוראות לאגודת המים, 

 שזה גוף נפרד, 

22 תעני לו2 היא לא נותנת הוראות :צביקה צרפתי 2 

אני אענה לך2 מפעל המים מוסמך לקבל, ורק מפעל המים  ת גני גונן:אושר

איפה הוא שם את הכסף שלו2 החלטה , מוסמך לקבל

והנהלת מפעל המים, במשך שנים רבות, על סמך ועל בסיס 

רווחים, רוצה להשקיע חזרה לטובת הציבור עבור פעילויות 

תרבות וקהילה2 ולכן מדי שנה הנהלת מפעל המים קובעת 

 על מה התמיכה הזאת הולכת, על אילות גובה התמיכה וא

 אירועים, וזה נקבע בתיאום2 הם שואלים מה הצרכים שלנו,

ובתיאום אנחנו מקבלים החלטה באילו תחומים יושקעו 

כספי התמיכות שלהם2 אני לא קובעת את  התמיכות שלהם,

גובה התמיכה ואני גם לא קובעת את מה שהם קובעים 

, יש כאן בלבול2 הסמכות היא שלהם, היא בהנהלה שם2 לכן
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 2  לא שלי, ולכן גם הם מקבלים את ההחלטה ולא אני

אגודת המים אומרת שהם הקציבו, לדוגמה, השנה  אהוד לוי יובל:

, שאת מאשרת הוראות, מורה להם לשלם2 הם ₪ 1,433,333

לא נכנסים אפילו לתהליך2 את שולחת להם חשבוניות 

גם אותך בנפרד, איזה חשבוניות לתשלום2 עכשיו, שאלתי 

אושרו? איזה הוראות תשלום נתת2 ועל זה נעניתי בכתב 

 2 אז עכשיו נוצר מצב לא נוח שבגללו 'אין אצלך תרשומת'

 222באה השאילתה הזאת, איך יכול להיות מצב

גונן: אני אענה עליה ואני אומר מה אבל זו כבר שאלה שנייה,  אושרת גני 

לך2 שאני לא משלמת2 עיריית כפר שאמרתי לך גם כשעניתי 

סבא לא משלמת לספקים עבור תמיכה של כספי מפעל 

המים2 מפעל המים משלמים2 הם מנהלים את החשבונות2 

ואם אתה רוצה, תוכל לקבל את כרטסת החשבונות ממפעל 

 המים2 

 לא, לא, ביקשתי ממך2 ביקשתי2  אהוד לוי יובל:

גונן:  חשבונות במפעל המים2  לי אין2 אני לא מנהלת אושרת גני 

 222מה מתיר לך לאשר חשבונות לתשלום אהוד לוי יובל:

 היא לא מאשרת חשבונות2  :צביקה צרפתי

גונן:  אני לא מאשרת חשבונות2  אושרת גני 

 היא לא מאשרת חשבונות2  :צביקה צרפתי

גונן: אני מאשרת ביצוע פעולה2 הפעולה שקיבלנו תמיכה עבורה  אושרת גני 

ים מאושרת על ידי2 מי שמאשר את החשבונות ממפעל המ

 זה מפעל המים2 

2 ותהכ :עו"ד איתן צנעני 22  בת זה מפעל המים2 הדבר הכי קל 

 ןדרך אגב, תקנו 22מפעל המים2 תקנון יובל, תקרא את :צביקה צרפתי

האגודות השיתופיות של מפעל המים אומר שכספי מפעל 
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 המים יוחזר לטובת צרכי ציבור2 

2 :רעמירם מיל  ככל שתרצה כרטסת22

2 אהוד לוי יובל:  ביקשתי

2  :עמירם מילר  ביקשת דרכי? לא2 תבקש דרכי

 זה מפעל המים2  הכתובת :עו"ד איתן צנעני

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

 יועצת לניהול משברים.  –בנושא 

 

מי שינקמן הוזמנה לישיבת ת תודה רבה2 שאילתה הבאה2 :צביקה צרפתי

העירייה, בסיומה הוחלט שלא לשכור את שירותיה, ועל כן 

 לא קיבלה תשלום2 

טוב, תשובה מעניינת2 כלומר אתם בעצם מודים שהיתה  עילאי הרסגור:

יועצת ניהול משברים בישיבה פנימית של העירייה2 שאלת 

המשך, האם העירייה משלמת עבור ייעוץ תקשורתי מטעם 

 אחרים? ואם כן, מי הם?  ספקים

גונן: כן2 יש יועץ תקשורת שהעירייה בחרה אותו בהליך של ועדת  אושרת גני 

שכר טרחה אל מול הצעת מחיר של יועצים אחרים2 אנחנו 

עוברים תקופה קשה מאוד ואנחנו מנהלים כאן משבר2 

והמשבר הזה הוא משבר שאנחנו מקבלים בו הדרכה דרך 

 היא כן2  ייעוץ2 ולשאלתך, התשובה

 השם שלו אפשר לדעת?  אהוד לוי יובל:

2ר עילאי הרסגור:   אש העיר עובר כאן משבר2 העירייה22

22 :צביקה צרפתי  אתה אל 222ממש לא2 העירייה עוברת2

גונן:  אני מדברת על עיריית כפר סבא2  אושרת גני 

22עיריית כפר סבא עוברת משבר :צביקה צרפתי 2 

ה ראש העיר? יש פה עובדי עירייה שעוברים עילאי, מה ז :שיינפיין ממה
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מותקפים מכל צד ומכל  משבר מאוד גדול2 עובדי עירייה

 על לא עוול בכפם2  ,ברע

 בסדר, אבל מי היועץ? פליאה קטנר:

 קיבלת ייעוץ לתקוף את האופוזיציה בפייסבוק העירוני?  עילאי הרסגור:

תקף את  הוא הוא תקף את האופוזיציה?הוא תקף?  :צביקה צרפתי

 האופוזיציה?

 שרת, מי זה היועץ?וא   אהוד יובל לוי: 

גונן: היועץ הוא איתי בן חורין2 ולגבי שכרו, כמדומני שמדובר  אושרת גני 

2 ?שקל2 איפה איתי? כמה 11,333על   חודש ראשון יותר22

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

גונן: נו אושרת גני   שקל2  11,333צטרך בהמשך, זה אם 

 תודה2  :רפתיצביקה צ

 תודה רבה על התשובה2  עילאי הרסגור:

 ? 11התשלום הראשון שלו זה  אהוד לוי יובל:

גונן:  לא, זה לא התשלום הראשון2  אושרת גני 

 מה התשלום הראשון?  אהוד לוי יובל:

גונן:  3,333.בסביבות  הוא התשלום הראשון, אם אני לא טועה, אושרת גני 

זה שלנו2 כאן תוכלו  א'2 143-תוכלו לקבל כרטסת ב, ₪

 לקבל2 

 מתחייבת שנוכל לקבל, זה כבר222אם את  אהוד לוי יובל:

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

גונן:  ודאי שתוכלו לקבל2  אושרת גני 

2  עילאי הרסגור: 2 2  מחכימה2 התשובה בהחלט החוק 

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי
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וגב' פליאה קטנר שאילתה של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנ ד.  דין 

פער בין תכנית מגדלי בית החולים מאיר בוועדה המקומית  –בנושא 

 והמחוזית. 

 

22 פרויקטים השאילתה היא האם בכוונתם להקפיא הליכים :צביקה צרפתי 2

 מבין את השאילתה הקשורים לקבלנים שנעצרו, נחקרו2 לא

 2 אבל22

2 עילאי הרסגור: 2   יש עוד שאילתה לפני2

  ?זה איפה השאילתה לפני :רפתיצביקה צ

 יש שאילתה לגבי מגדלי בית החולים מאיר2  עילאי הרסגור:

ע התוכנית טרם הוגשה לוועדה המחוזית2 מפתיאוקיי2  :צביקה צרפתי

 בפרט אחרי שהיה  שמגיש השאילתה לא מעורה בפרטים,

 2 עוד לא הופקד בכלל2 הליך שיתוף ציבור שנערך בנושא

 לדעת שהיה הליך שיתוף ציבור2 אני בטוח שגם הציבור טוב עילאי הרסגור:

זה חלק מפתיע שמח לדעת את זה2 התקיפה, המילה 

זמה עצמאית? זאת לא שאלת מהייעוץ התקשורתי או זו י

 ההמשך שלי, כמובן2 

 אתה ממש מתוחכם2  :צביקה צרפתי

מה החזון שלך, ממלא מקום ראש העיר, מה החזון שלך  עילאי הרסגור:

ובה הבנייה בכפר סבא? אני חושב שתושבי כפר סבא לגבי ג

מקומו של את זה2 מאחר ואתה צפוי למלא את  רוצים לדעת

  ראש העיר2

החזון שלו? היתה לנו החלטה כמועצת עיר בנושא קשור מה  רויטל לן כהן:

 הזה בתוכנית העיר2 

 מה החזון222אני שואל את ממלא מקום ראש העיר2  עילאי הרסגור:

 זה לא רלוונטי מה החזון שלו2 היתה החלטה עירונית2  כהן: רויטל לן
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 2 כן שאלת המשך2 עילאי הרסגור:

 היא גם לא נובעת מהתשובה2  :יהודה יוגד

זה גם לא רלוונטי2 היתה החלטה של מועצת העיר לגבי  רויטל לן כהן:

 החזון2 

  החזון2 אוקיי2אתה לא רוצה להגיד מה  עילאי הרסגור:

 בבקשה2  :צביקה צרפתי

2  רויטל לן כהן:  החזון שלו לא מעניין2 החזון של המועצה מעניין

 

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

 פרויקטים נדל"ניים החשודים כקשורים בשחיתות.  –בנושא 

 

 שאלה הבאה2 המינויים לדירקטוריון2  :צביקה צרפתי

ירקטוריון שתתפה בישיבות הד2 דבורה הררי לא ה.+  1 

 2 לאחר פרישתה0222מלאות מהעירייה2 לאחר פרישתה לג

 קפצת על שאילתה2  פליאה קטנר:

 על מה קפצתי?  :צביקה צרפתי

2 עילאי הרסגור: 2   לא משנה, באמת לא משנה לנו הסדר2

פועלת על פי הנחיות אה, קשורים בשחיתות2 העירייה  :צביקה צרפתי

 אות השיפוטיות והגורמים המוסמכים2 החוק, הוראות הערכ

יתה תשובה לגבי השאילתה על פרויקטים יזו ה טוב, עילאי הרסגור:

נדל"ניים הקשורים בקבלנים שנעצרו2 שאלת המשך: האם 

ממלא מקום ראש העיר לקח בעבר חלק בשיחות שכנוע 

למען הצבעת חברי מועצה עבור פרויקטים נדל"ניים? והאם 

ההצבעה בוועדת התכנון והבנייה לא נערכה שיחת נזיפה כש

 היתה לרוחו? 

 הלאה2  :צביקה צרפתי



   1202.311 15 מועצה מן המניין   

 מה התשובה? מה התשובה לשאלת ההמשך?  עילאי הרסגור:

2 :צביקה צרפתי 2  עכשיו אתה2

 לא, אני שאלתי שאלה2 באותו נושא,  עילאי הרסגור:

222  :צביקה צרפתי  אני לא נחקר באופן אישי2אני עניתי לך על השאילתה 

נזיפה היתה2  ל לן כהן:רויט אני צביקה, צביקה, אני אספר לך איזה שיחת 

הצבעתי בזמנו כנמנעת וננזפתי על ידי עילאי והועליתי 

כי הוא רצה שאני אצביע בעד  ,לשיחה במוסדות המפלגה

 ואני העזתי להימנע2 

 והיום הוא טוען שהוא התנגד לפרויקט הזה2 בתקשורת2  יהודה יוגד:

222 ט עילאי הרסגור:  וב, הדברים כמובן, הדברים 

 בסדר גמור2  :צביקה צרפתי

2 עילאי הרסגור: 2   הדברים מתועדים, ולכן2

 נכון, גם שיחת הנזיפה2  רויטל לן כהן:

 ולכן הייתי שמח שממלא מקום ראש העיר יענה2  עילאי הרסגור:

 השאילתה הבאה2  :צביקה צרפתי

 לא רוצה לענות2 הוא  עילאי הרסגור:

 

מינויים  –ילתה של חברת המועצה ד"ר ענת קלומל בנושא שא ו. 

 לדירקטוריון. 

 

יבות בישהשאילתה הבאה2 דבורה הררי לא השתתפה  :צביקה צרפתי

2 לאחר 0מלאות מהעירייה2 הדירקטוריון לאחר פרישתה לג

פרישתה של דבורה הררי אישרה מועצת העיר בישיבתה 

ינואר  רואה  ,ירייהאת מועמדותו של גזבר הע 314.מחודש 

 המשמש דירקטור בתאגיד 'פלגי שרון'2חשבון שגיא רוכל, 

ה אושרה תלית, שמועמדימרן גרואת החשבון שניידר מ
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בישיבת מועצת העיר האחרונה הינה מועמדת נוספת 

כעובדת הרשות לשמש כדירקטורית בתאגיד 'פלגי שרון' 

כחלק מקוורום חוקי של  חמישה עד תשעה דירקטורים2 

רק לאחר אישור דח"ץ, את מינויה אישור להביא ל היה ניתן

דירקטור חיצוני מטעם כוכב יאיר, אשר אושר רק 

 לאחרונה2 

2 כל הדירקטורים החלו את כהונתם רק לאחר 6-ו 5, 4 

שמונו לכך על ידי ועדה ממשלתית שהוסמכה לכך כדין2 כל 

ייעודי שמטרתו שמועמד  יכהן כדירקטור ממלא שאלון 

נטול זיקות אישיות, כלכליות ואחרות, על לוודא כי הינו 

מנת למנוע כל חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כדירקטור 

בתאגיד לבין עניין אישי אחר2 השאלון והמועמדות נבחנים 

לאשר את אם על ידי הוועדה הממשלתית שמחליטה 

 המועמדות, או לאו2 

פנחס ו2 חברי הדירקטוריון המרכז הקהילתי ע"ש שושנה 1 

 יר, חברת ספיר כנציג ציבור2 ספ

בישיבה הקודמת חברי עילאי הרסגור הנדין ביקש לדבר על  אהוד לוי יובל:

הנושא של המינויים וזה נמנע ממנו2 זה גם התקבל לא 

 באהבה מבחינתו2 

 אתה שאלת על דבורה הררי2  :צביקה צרפתי

2    :ד"ר אמרי גבע  יש כאן תשובה לשאלה22

 י, ד"ר גבע, לא הפרעתי לך2 תרשה ל אהוד לוי יובל:

22לא יכ ד"ר אמיר גבע:   ולת להפריע לי, כי אני2

עו"ד אמיר דנאי, נכון2 היתה פה הערה ביחס למינוי של  אהוד לוי יובל:

אמיר דנאי, שלי, שהוא היה נציג סיעת מעוף בוועדת 

  222הבחירות ולאחר מכן
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 קשה2 אבל אני לא מבין מה2 תשאל שאלת המשך בב :צביקה צרפתי

 שאלה2  אני שואל אהוד לוי יובל:

לא, שאלה2 שאלת המשך2 לא דנים בגופם של אנשים עכשיו2  :צביקה צרפתי

 שאלת שאלה, 

2 אהוד לוי יובל:   אני דן בגופם של אנשים מכיוון22

 בבקשה שאלת המשך2  :צביקה צרפתי

 בציטוט, תרשה לי, אבל ,נעשה פרסום שנועד לבזות אותי אהוד לוי יובל:

אני אשאל2 אתה לא תצמצם אותי במילים2 אני לא בנאום, 

 אני בשאלה2 

 אתה כרגע בנאום2 אתה בנאום2  :צביקה צרפתי

 צביקה, אני מתאפק2 בואו נעשה את זה הדדי2 השאלה היא,  אהוד לוי יובל:

, על פי על פי הנוהלאני לא מתאפק, אתה רואה שאני רגוע,  :צביקה צרפתי

 2 שאלת המשךתשאל החוק 

גילוי נאות לגבי המינויים בעניין אמיר  אהוד לוי יובל: מדוע לא נעשה 

ת מעוף בוועדת הבחירות, ואף דנאי, שאפילו היה נציג סיע

פרסומים מבזים ולא מדויקים, שלא לומר לא אמת,  נעשו

בשעה שהוא בעצמו  ,שהוא אין לו קשר לסיעת מעוף

יג מעוף', בפרסום, וגם בכל הכפר אמר: 'כן, אני הייתי נצ

 בפה מלא2 

 תודה2  :צביקה צרפתי

 לא, אני שואל,  אהוד לוי יובל:

 תגיע לשאלה2  מה השאלה? :צביקה צרפתי

למה נעשו פרסומים שאמיר דנאי לא היה קשור לסיעת  אהוד לוי יובל:

ייצג את סיעת מעוף?  מעוף כשהוא 

 אמיר דנאי,  איזה פרסומים נעשו? :צביקה צרפתי

נשלח מכתב של המנכ"לית, סליחה, נשלח מכתב של  אהוד לוי יובל:
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המנכ"לית אל הסגנית הממונה על המחוז בטענה שיובל לוי 

טוען נתונים שהם לא מדויקים ואני רוצה להבין מה לא 

שהוא היה נציג  בעיתוןמדויק, אם אמיר דנאי בעצמו הודיע 

 מעוף?

 מה שאלת ההמשך? :צביקה צרפתי

 רים כאלה, פרסומים לא מדויקים?למה נעשו דב אהוד לוי יובל:

נעשו פרסומים מדויקים2 אם אתה חושב שלא מדויקים,  :צביקה צרפתי

 תפעל בדרך שבודקים דברים לא מדויקים2 

 אל תדאג2 פועלים, פועלים2  עילאי הרסגור:

להבדיל ממך, אני גם יודע לקבל התנצלות ולסגור במקום  אהוד לוי יובל:

 דברים כאלה2 

 תודה2 :צביקה צרפתי

 ואם הייתי מקבל התנצלות, הייתי סוגר את זה כאן2  אהוד לוי יובל:

 שאלה נוספת2  :ענת קלומל

אין שאלה נוספת2 ענת, ענת, תודה2 לא, לא, אין, יש כרגע  :צביקה צרפתי

 שישה דירקטורים2 

 שישה דירקטורים? אבל מה התקן צריך להיות? :ענת קלומל

 ש2 מינימום חמחמש2  :צביקה צרפתי

 אה, ואז הכנסתם עכשיו עוד דירקטור בעצם?  :ענת קלומל

 כן2  :צביקה צרפתי

 אתם הוספתם את השישי?  :ענת קלומל

 כן, כן2  :צביקה צרפתי

 את הגזבר2 החלפנו 222 בינואר,  :ענת קלומל

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

 תכנון תחבורתי.  –בנושא 
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 תכנון תחבורתי2  :צביקה צרפתי

 222עילאי, זו באמת שאלה אהוד לוי יובל:

שכונות כפר סבא החדשות שנבנו בעשור האחרון תוכננו על  :צביקה צרפתי

בסיס בחינות רלוונטיות שנערכו בזמן תכנון ובראייה 

ארוכת טווח2 בעשור האחרון מקדמת עיריית כפר סבא 

ול משרד התחבורה שיפורים תחבורתיים משמעותיים מ

העירוניים ובינעירוניים כאחד, תוך מימוש תפיסות בנות 

רה עתידית בעיר ומטרופולין המרכז, ימא אודות תחבויק

ציבורית כמערכת לנסיעת המונים, הנשענות על תחבורה 

לשכונות  501לים בין תחנות הרכבת שבתוואי אמערכת שאט

מקדמת  העיר ומסופי קצה לקליטת קווים אלו2 בין השאר

העירייה את רשת שבילי אופניים העירונית אליה מצטרפים 

מסלולים מדי שעה לתוכנית אב לתחבורה ציבורית אשר 

 נועדה לייעל ולשפר את תנועות התושבים במרחב2 

רק לאחרונה נוספו קווי תחבורה משמעותיים מאוד  

לשכונות העיר והצוותים המקצועיים בעירייה עמלים לילות 

ור בתחום משרדי הממשלה וחברות ההסעה2 כימים לשיפ

 נספח רלוונטי2מיפוי תחבורה ציבורית בבזאת מצורף 

 BRT-פרויקט 'מהיר לעיר' הינו המשך ישיר של פרויקט ה 

שקודם בשעתו על ידי משרד התחבורה מול עיריית כפר 

סבא, ולא כפי שמתואר בשאילתה2 כיום, מזה שנתיים, 

משמעותי זה מול משרד  עיריית כפר סבא מובילה פרויקט

 53.-התחבורה, בהשוואת סכום חסר תקדים של למעלה מ

לטובת שיפור התחבורה הציבורית בעיר ולשיפור  ₪מיליון 

 איכות חיי תושביה2 

עילאי, אתה רצית לשאול שאלת המשך2 ביקשת ממני שאני  אהוד לוי יובל:
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, שדיברנו אתמול2 -אזכיר לך בעניין ה'פליי  ביי'

, -'פליי :תיצביקה צרפ 'פלייביי' ביי' עכשיו2 זה לא שייך לשאלת -אין 

 המשך2 

לו שיש  זה תכנון תחבורתי2 עילאי ביקש ממני שאני אזכיר אהוד לוי יובל:

222-לו שאלת המשך האם ה'פליי '  ביי

 נהיית מזכיר שלו?  :צביקה צרפתי

  שאני נושא2אני גאה בכל תפקיד  אהוד לוי יובל:

 דווקא משתפים פעולה2  אנחנו עילאי הרסגור:

כן? נראה עוד כמה זמן2 זה ייקח בדיוק עוד חודשיים, למה  :צביקה צרפתי

חודשיים2 מישהו יצטרך  עוד זה בדיוק אנחנו בפוליטיקה2

  להתכונן לעוד222

 עוד חודשיים? לקרות יש אירוע מסוים שצפוי  יהודה בן חמו:

ן2 מה, עוד שנה ושמונה לא, עוד שנה וחצי, יובל כבר מתכונ :צביקה צרפתי

חודשים2 אתה יודע, הזמן עובר2 עוד מעט נראה מה יהיה2 

 שיתוף פעולה2 

22עילאי היה  אהוד לוי יובל: 2   בצופים2 הוא אמר 'היה נכון תמיד'

 כן2  :צביקה צרפתי

 2 דקרצופים, שבט שבט אני הייתי רכז  אהוד לוי יובל:

 בבקשה2הצעות לסדר2 כן2  :צביקה צרפתי

 סליחה, עילאי רצה תשובה2 לוי יובל: אהוד

 לא, יש עוד שאילתה2 יש תכנון תחבורתי2  עילאי הרסגור:

 עניתי עליה2 עכשיו עניתי עליה2 קראתי ארוכות2  :צביקה צרפתי

 אה, זה התחבר כבר לשאילתה הקודמת2  עילאי הרסגור:

 כבר אין לי גרון2 אין לי כבר גרון2  :צביקה צרפתי

אלת המשך2 דיברת על שבילי אופניים2 כמה מטרים של ש עילאי הרסגור:

שבילי אופניים להערכתך נסללו במרכז העיר מתחילת 
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 הקדנציה? הערכה2 

 ענת2צביקה צרפתי:    

מצטערת, אין לי את הנתון המדויק2 אני אשמח להעביר  ענת צ'רבינסקי:

22לך 2 

2  עילאי הרסגור:  אוקיי2 אני יכול להגיד לכם? במקרה בדקתי

 לא, אתה שואל או עונה?  ושרת גני גונן:א

 אתה לא עונה2  :צביקה צרפתי

 מטרים לתחנת הרכבת2  1בסביבות התשובה  עילאי הרסגור:

 תודה2  :צביקה צרפתי

 מציאות2קשר למשוללת כל התשובה כמובן  ענת צ'רבינסקי:

  22אז אני אשמח אם תראו לי2 עילאי הרסגור:

 2 222 הרבה יותר ענת צ'רבינסקי:

 איפה? איפה?  עילאי הרסגור:

 העיקר שאתה מבסוט מעצמך2  :צביקה צרפתי

 אני לא מבסוט2 זה מאוד עצוב2 זה מאוד עצוב2  עילאי הרסגור:

 . הצעות לסדר יום ./

 

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

 . החלטות מועצה לאור מעצרו של ראש העיר –קטנר בנושא 

 

 הצעות לסדר2 עצוב2  עצובענת, תודה2  :צביקה צרפתי

 טוב, הצעות לסדר? אני אתחיל?  עילאי הרסגור:

 כן2  :צביקה צרפתי

טוב2 הצעה לסדר בנושא מעצרו של ראש העירייה והחלטות  עילאי הרסגור:

עם המשבר הזה2 מועצה שאנחנו הגשנו על מנת להתמודד 

  222במהלך החודש האחרון
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 התבלבלתי2לא אצלנו2  שהמשברשאין משבר2 אמרת  חשבנו כהן: רויטל לן

ראש עיריית כפר סבא נלקח למעצר ואיתו גם עוזרו האישי  עילאי הרסגור:

וקבלנים שקידמו פרויקטים בכפר סבא2 כפר סבא היתה 

מאז ומתמיד ידועה כעיר איכותית, בעל תדמית חיובית2 

הוא קצת אולם הדבר הטוב היחיד שיצא מהפרשה, אולי, 

שבירת האליטיזם שלנו2 חשבנו שאנחנו טובים יותר מערים 

כמו בת ים ונתניה2 בזכות יהודה בן חמו, העומד בראש 

 ף, סוף סוף נתקרב לממוצע הארצי2 "סיעת מעו

והן אכן נשאלות ישנן שאלות רבות שצריכות להישאל2  

במקום הראוי לשאלות מסוג זה2 לא נפריע לחקירה2 

זו אך ורק לנושאים שפורסמו בתקשורת, אתייחס בישיבה 

ולא לתעשיית השוחד, כפי שהגדירה זאת המשטרה2 הכל 

 כמובן לפי החשד2 

מה שכן אפשר כבר עכשיו לקבוע בוודאות הוא שבעיריית  

כפר סבא עובדים פוחדים2 בעיריית כפר סבא הדוברות של 

תושבי כפר סבא מקבלת באופן עקבי הנחיות לתקוף 

מועצה מהאופוזיציה, שמותחים ביקורת  בתקשורת חברי 

 על הראש העירייה2 

בעיריית כפר סבא עובדים קיבלו הנחיות לפקוד תושבים  

מהמפלגה שלי, על מנת למנוע ממני לרוץ למועצת העיר2 

זאת עובדה2 ממלא מקום ראש העיר, צביקה צרפתי, ידע 

 זאת בזמן אמת2 גם זאת עובדה2 המסמך נחשף ופורסם2

פר סבא אינה הממלכה הפרטית של אף אחד2 זהו עיריית כ 

גוף שלטוני שאמון על השירות הציבורי הניתן לתושבי 

העיר2 מה שקרה כאן בבית שלנו בשנים האחרונות היה 

אסון2 לא ניתן להמשיך בדרך זו2 תושבי כפר סבא מצפים 
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 לשינוי כיוון2 

אך כבר בימים הראשונים לכהונתו של ממלא מקום ראש  

ינו ששום שינוי לא מורגש בעיריית כפר סבא2 העיר רא

ביקשתי במשך שבוע את תמלול  תרבות ההסתרה ממשיכה2

 ישיבות של ועדת התכנון והבנייה2 אחת מ

גונן:  וקיבלת2  אושרת גני 

2 עילאי הרסגור: 2   אותה ועדה שלפי החשד2

22רגע2 אחד, קיבלת2 שניים, ההתכתבות שלך :צביקה צרפתי 2 

 ני מבקש ממלא מקום ראש העיר222א עילאי הרסגור:

 לא, לא, רק הערה קטנה2  :צביקה צרפתי

 לא להפריע לי2  עילאי הרסגור:

 אני לא אפריע לך2 תאמין לי, אני לא אפריע לך2  :צביקה צרפתי

222קיבלה את התמלול לפניה,  עיתונותעילאי, ה אהוד לוי יובל:   אחרי 

אני לא מתכוון להפריע לך2  אני לא אפריע לך, תאמין לי2 :צביקה צרפתי

אני גם לא מתכוון להתייחס לשטויות שאתה אומר2 אני רק 

דבר אחד אומר, דבר דברים נכונים ואמתיים2 ובעניין הזה 

אחד, קיבלת2 שתיים, המיילים הראשונים שלך לא היו 

למענים הנכונים2 אלי פנית רק לפני יומיים או שלושה 

 שה, תדייק2 במייל2 פנית קודם לאחרים2 אז בבק

יום כראש העיר, כבגלל שממלא מקום ראש העיר, שמשמש  עילאי הרסגור:

קטע את דברי, אז אני אתייחס אליהם, וגם התכוונתי 

ביקשתי, לאחר שניסיתם להתייחס אליהם בהמשך המשפט2 

כל פעם להגיד שבעל התפקיד שפניתי אליו הוא לא בעל 

חות ביום התפקיד הנכון, פניתי אליך ביום ראשון2 לפ

ראשון, אם לא לפני כן2 וקיבלתי, אחרי לחצים רבים מאוד, 

רק היום את התמלול של הוועדה2 אותה ועדה שלפי החשד 
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 נעשו באמצעותה מעשים פליליים2 

חבל שבמשך כל כך הרבה ימים בחרתם להסתיר את  

התמלול2 חבל שהייתי צריך להקדיש כל כך הרבה מאמצים 

ח שבסוף עשיתם מה שהחוק לקבל את התמלול2 ואני שמ

 אומר שצריך לעשות2 

בפייסבוק העירוני ממלא מקום ראש העיר תוקף את  

כאילו היה זה כלי לניגוח פוליטי2 בהודעות  ,האופוזיציה

העירוניות לתקשורת מתחיל פולחן אישיות למנהיג החדש2 

 כמה עצוב, כמה עלוב2 

ועוד לא דיברנו על המינוי התמוה של ממלאת מקום  

הסמנכ"לית2 את מתפקדת כסמנכ"לית בפועל ללא מכרז2 

 התרעתי על כך לפני שנה2 

   222הלוואי והיית צנוע חצי מהצניעות :צביקה צרפתי

אמרתי בישיבת המועצה שיש חשש שזה בדיוק מה שתעשו2  עילאי הרסגור:

אין לי כישורי נבואה2 רק שכל ישר2 הרי זו השיטה שלכם2 

מונתה אדריכלית עיר2 כך אחר כך כך מונה מהנדס עיר, כך 

אותה אדריכלית מונתה למהנדסת העיר2 ממנים אדם 

לתפקיד באופן זמני2 הוא רוכש ניסיון ובינתיים באורח פלא 

אין מכרז2 או שאיש אינו נמצא מתאים במכרזים שנפתחים2 

ניגש לאחר תקופה  מסוימת אותו מחליף זמני רוכש ניסיון, 

וגובר על כל המועמדי ניסיונו2 זאת למכרז  ם האחרים בשל 

 השיטה וזה מה שאתם ממשיכים לעשות כאן2 

צורת ההתנהלות הזאת היא בושה וחרפה2 כך לא מנהלים  

עיר לטובת התושבים2 יש כאן קליקה ששומרת על עצמה2 

התושבים נמצאים באופן עקבי במקום השני אחרי 

המקורבים2 ממלא מקום ראש עיר שבאמת היה רוצה ללכת 
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חדשה אחרי המחזה המביש שהתרחש כאן בעירייה, לדרך 

 22 2  היה כבר מתחיל בשינוי הכיוון2 אבל אין חדש 

2שמעון פרץ:           אבל איך אתה כבר אומר222

,  רויטל לן כהן: הנושא של את אין אבל אתה צריך להבין, הוא לא עורך דין

 חזקת החפות2 זה זר לו2 

קים להגן על ראש העיר, אני כל חברי המועצה שמזדע עילאי הרסגור:

 מבקש2 אני אסיים לדבר, 

2  שמעון פרץ: 2 2  אני הראשון 

נפתח אותה אנחנו אם לא תורידו את ההצעה מסדר היום,  עילאי הרסגור:

לדיון2 אם תורידו את ההצעה מסדר היום, לא תוכלו לדבר2 

אני רק מסביר לכם מה המשוכה שאני צריך לעבור2 אין 

טון הזה רקוב מיסודו, ושלטון רקוב חדש תחת השמש2 השל

צריך להחליף2 זה הסוף2 תקופת הביניים תיקח זמן מה, אך 

מדובר בפרפורי הגסיסה של שלטון בן דעת מבין ש-כל בר

שיהודה כחמו2 הייתי רוצה להאמין שהדברים ישתנו כעת, 

חמו הלך, וכנראה לא ישוב2 אך כפר סבא זקוקה לתיקון בן 

 את האמון בהנהגה2 יסודי2 תיקון שיחזיר 

הדרך החדשה בוא תבוא2 תושבי כפר סבא מצפים שתבוא2  

יכול להיות כאן הרבה יותר טוב2 אני לא מדבר רק על 

הנהגה שלא לוקחת שוחד2 גם על הנהגה שלא לוקחת שוחד, 

אבל על הרבה יותר מהסטנדרט הבסיסי והמובן מאליו הזה2 

ועלת למען כפר סבא מחכה להנהגה עם חזון ברור2 עיר שפ

התושבים ורק למענם2 שהחינוך בה יחזור לימיו הגדולים, 

מא, שבילי אופניים, חופש במרחב יעם תחבורה בת קי

שלטונית2  הציבורי, תרבות פלורליסטית וגם קצת צניעות

  אפשר להוריד כמה שלבים222
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 גם שבת אחרת2  :צביקה צרפתי

 רגע, זה נאום בחירות?  :עו"ד איתן צנעני

 זה עכשיו בחירות לראש העיר, אתה לא שומע?  : ן כהןרויטל ל

אפשר להוריד כמה לא לדאוג2 אין כאן עכשיו שום בחירות2  עילאי הרסגור:

שלטים שמפארים את השלטון, להתגאות פחות בפרסים 

שלא שווים הרבה ולהתחיל לעשות באמת את מה שדרוש 

לכפר סבא2 הגשנו למועצת העיר הצעת החלטה על כמה 

ם בסיסיים2 חלקם הצהרתיים וחלקם מעשיים2 מועצה צעדי

זו נהגה בעבר להוריד מסדר היום הצעות לסדר של 

 האופוזיציה2 

 גם היום2  כמו שיהיה :שמעון פרץ

בואו ותוכיחו שדברים השתנו2 בואו נעלה, אני שומע  עילאי הרסגור:

צחקוקים, אבל בואו נעלה את הנושא לדיון2 שאחריו נקבל 

ת2 החלטה שתצעיד את כפר סבא לדרך החלטה משותפ

חדשה2 אקרא את ההצעות לסדר, ואבקש ממלא מקום ראש 

 ןהעירייה להסביר מדוע הוא מתנגד לכך שייפתח דיון לגביה

ומדוע הוא מתכוון להעלות להצבעה את ההצעה להסיר את 

הצעתנו מסדר היום2 מעניין אותי ואת תושבי כפר סבא 

 לו הם סעיפי ההצעה2 לדעת ממה הוא כל כך פוחד2 וא

 אני מבין שאני בחקירה היום2  :צביקה צרפתי

 2 מועצת העיר רואה את המנהל התקין כנר לרגליה2 1 עילאי הרסגור:

 .22   2 מועצת העיר2

 אתה רוצה להגיד שעד היום לא ראית את זה כנר לרגליך?  רויטל לן כהן:

2 מועצת .י2 אני מבקש מנאמני ראש העיר לא להפריע ל עילאי הרסגור:

2 תוקם מועצה 0העיר מגנה את נגע השחיתות השלטונית2 

ציבורית מייעצת לממלא מקום ראש העירייה, בת חמישה 
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חברים, אשר תגבש נהלי עבודה חדשים עבור ראש העירייה, 

ממלא מקומו ולשכת ראש העירייה לצורך מניעת ביטויי 

ך שחיתות פוטנציאליים2 רשימת חברי המועצה תגובש במהל

החודש הקרוב וחבריה ייבחרו על ידי חברי מועצת העיר 

מחבריה לכל הפחות במהלך ישיבת  83%בהסכמה של 

 מועצת העיר הבאה2 

 רק אלה שבסיעת יחיד2  שמעון פרץ:

2 מליאת ועדת תכנון ובנייה 4אני מבקש2  לא להפריע, עילאי הרסגור:

תכונס על מנת לדון בהקפאת הטיפול בפרויקטים 

או המקודמים על ידי הקבלנים החשודים במתן  המבוצעים

2 על מנת לצאת לדרך חדשה 5שוחד, עד לסיום החקירה2 

ושונה מזו של השלטון הקודם, ממלא מקום ראש העירייה 

יחדל משימוש באמצעים הציבוריים העומדים לרשות 

העירייה ובכללם דוברות העירייה ודף הפייסבוק של 

י באופוזיציה, אשר העירייה לצורך הטחת בוץ פוליט

 משמשת כפה לרבים מתושבי העיר2 

 תודה רבה2 אושרת, בבקשה2 אושרת תענה2  :צביקה צרפתי

גונן: המנהלים, העובדים, משרתי ציבור2 אתם נבחרי הציבור2  אושרת גני 

המטרה של כולנו היא מטרה אחת2 המטרה שלנו כמשרתי 

 ציבור זה לתת את השירות הכי טוב לתושבי העיר כפר

סבא2 שירות איכותי לתושבי העיר כפר סבא2 והדרך שלנו 

היא דרך של שקיפות, של יושרה, של מקצועיות2 ונמצאים 

אנחנו גם לא זכינו כאן גם חברי ועד העובדים, ולא בכדי2 

לזלת בהם קודם2 ובפרס ניהול בכדי בכל הפרסים שז

  תקין222

  222שמעון פרץ :צביקה צרפתי
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גונן: שבשבועיים האחרונים גם שמענו על  ,ים האחרוניםובפרס אושרת גני 

אנחנו לא סתם מובילים בכל תחום שני פרסים שהתבשרנו2 ו

 222תחום2 כי יש כאןו

22במיוחד עילאי הרסגור: 2 

 דקות2  13לא להפריע2 לא הפריעו לך  :צביקה צרפתי

גונן: כי יש כאן עובדים ומנהלים מצוינים, והנהגה מצוינת2  אושרת גני 

עיים וחצי האחרונים אנחנו עוברים משבר, כן2 אנחנו ובשבו

עוברים משבר בתקופה מאוד מאוד קשה2 ולצד הקושי הזה 

 ,אנחנו מקבלים כתף חמה מרובכם, מרוב נבחרי הציבור

ים שמנצלים בציניות ומתושבים2 ולצערי הרב, יש גורמ ,כאן

ומאשימים ותוקפים עובדי עירייה, את המצב הזה2 

2 בהצעה לסדר כותבים שבכירים מכפישים את שמם

בעירייה נעצרו2 נותנים תחושה ומעבירים מסר כאילו יש 

כאן משהו מושחת, וכל מי שנמצא כאן נמצא כאן כדי, והוא 

כדי לעשות לעצמו2 וכולנו כאן נגוע בפלילים והוא נמצא 

עובדי עיריית כפר  0,333-כאן לעשות למען התושבים2 ו

ועד  שבת ראשכאן, וחיה יוסבא, שהנציגים שלהם נמצאים 

כים ללכת עם עובדי עיריית כפר סבא צרי 0,333העובדים2 

  ראש מורם וגאים222

 בהחלט2  עילאי הרסגור:

גונן:  כי הם עובדים מקצועיים2  אושרת גני 

 בהחלט בראש מורם2  עילאי הרסגור:

גונן: והם עובדים מסורים2 ולא מגיע להם שתהיה אווירה  אושרת גני 

כזאת שתייצר כאן תוקפנות ועלבונות כלפיהם2  ציבורית

ומתיר את דמם של  תה מפקירומה שאתה עושה עכשיו, א

 222עובדי העירייה2 אתה מביע חוסר אמון
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חס וחלילה2 הדברים שאת אומרת מאוד קשים2 אני אצטרך  עילאי הרסגור:

  תשובה2להגיב עליהם2 אני אצטרך לקבל זכות 

גונן:  השלים2 אני רוצה להשלים2 אני רוצה ל אושרת גני 

 על דברים כאלה אני צריך לקבל זכות תגובה2 אני מצטער2  עילאי הרסגור:

 אין זכות תגובה2  :צביקה צרפתי

לא, אני מצטער2 נאמרו על דברים כאלה תהיה זכות תגובה2  עילאי הרסגור:

ונוראים2   כאן דברים איומים 

  אתה צודק2 אבל אתה אמרת אותם2 רויטל לן כהן:

 אני צריך לקבל זכות תגובה2  עילאי הרסגור:

 אתה לא תקבל זכות תגובה2  :צביקה צרפתי

 עכשיו2  אגידאני לא אקבל זכות תגובה, אני  עילאי הרסגור:

 אתה לא תקבל זכות תגובה, תודה רבה2  :צביקה צרפתי

נגד  עילאי הרסגור: עובדי כפר סבא הם עובדים נהדרים ואנחנו לא 

 העובדים2 

 תודה רבה2  :קה צרפתיצבי

מילים לפה2 אנחנו לא נגד העובדים2  נואל תכניסו ל עילאי הרסגור:

 העובדים נהדרים2 

 אנחנו לא שמים מילים בפה2 כתבת2 כתבת2  :צביקה צרפתי

 עושים עבודה נהדרת2 עבודה נפלאה2  עילאי הרסגור:

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

 חד2 הם לא צריכים לחיות בפ עילאי הרסגור:

אתה כתבת2 אם אתה כותב 'למנות יועצים במקום אנשי  :צביקה צרפתי

, זה עובדי עירייה אנשי   מקצוע2 זה לא אנחנו2 ההמקצוע'

 הם לא צריכים לפחד2 הם לא צריכים לפחד2  עילאי הרסגור:

 אתה פוגע בעובדי המקצוע2 לא בנו2 בעובדי המקצוע2  :צביקה צרפתי

 ים2 עובדים נהדר עילאי הרסגור:
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 כתוב2אתה כתבת2 שחור על גבי לבן2  :צביקה צרפתי

גונן: רק בהצעה לסדר הזאת הצלחת לפגוע במהנדסת העיר,  אושרת גני 

ובדוברת העירייה וממלאת מקום הסמנכ"לית, ואמרת עוד 

דברים מאוד פוגעניים2 וגם בהצעה לסדר כתבת 'נעצרו 

כפר  בכירים' והבעת חוסר אמון בצוות המקצועי של עיריית

סבא2 ולא ניתן לזה יד2 ואתה יודע מה? גם הבעת חוסר 

וועדה לתכנון ובנייה יושבים האלה, כי באמון בחברים 

אנשי מקצוע ונבחרי ציבור2 וכשאתה מבקש לשנות תהליכי 

עבודה בוועדה הזאת, אתה בעצם בא לשנות סטוטוריקה2 כי 

הוועדות האלה עובדות לפי תקנות בכל הארץ2 וזו הצעה 

וליסטית2 זו הצעה פופוליסטית2 שנייה, אני רוצה רגע פופ

 להתייחס, 

תוקפת חבר את אושרת, את לא חברת מועצה2 סליחה,  עילאי הרסגור:

 מועצה2 

גונן:  לגופו של עניין,  אושרת גני 

ום תוקפת חבר מועצה2 אז לא, את עובדת עירייה2 את פתא עילאי הרסגור:

 222  וליטיקה2 יש כאן פוליטיקה, יש כאן פקצת 

 222 החלטה2  :צביקה צרפתי

2  עילאי הרסגור: 2  לפני מה שאתם עושים2 ואת לא תשימי לי מילים בפי2 2

גונן: 2  לגופו של עניין, אני רוצה לענות לך אושרת גני  22 

 העובדים כאן לא יפחדו2  עילאי הרסגור:

 אני מבקש לא לצעוק2 לא לצעוק2  :צביקה צרפתי

2 יש עילאי הרסגור: שצריך לענות2 את זה  הוא כאן ממלא מקום ראש עיר, 22

 לא חברת מועצה2 

גונן:  סליחה, סליחה2  אושרת גני 

 סליחה, מנכ"לית העירייה,  עילאי הרסגור:
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 זה נשמע כמו נאום בחירות2  :פליאה קטנר

את אפילו לא תושבת מנכ"לית העירייה אינה חברת מועצה2  עילאי הרסגור:

 זה התקיפהא חברת מועצה2 מה כפר סבא, סליחה! את ל

את  את קצת מתבלבלת2הזאת של חברי מועצה, סליחה2 

 קצת מתבלבלת2

גונן:   2זה לגופו של עניין   אושרת גני 

 מה קרה? מה קרה?  :צביקה צרפתי

 את קצת מתבלבלת2 שמה מילים בפי,  עילאי הרסגור:

גונן:  222אתה דיברת על תמלול אושרת גני 

זכות דיבור לאנשים מסוימים בתפקידים אם יש  צביקה, פליאה קטנר:

מסוימים מסביב לשולחן זה, אז בבקשה להקפיד על זה עד 

 2 גם במקרה הזה2 גם פההסוף2 

גונן: אתה דיברת כאן על חשד לפלילים  ,אם אני זוכרת נכון אושרת גני 

 בהצבעה בוועדה לתכנון ובנייה, שקשורה לחנייה2 

 לא, לא2  עילאי הרסגור:

על מה רצית? איזה תמלול? הוועדה לתכנון ובנייה, על מה  ת גני גונן:אושר

 ביקשת?

 לא דיברתי על חשד לפלילים2  עילאי הרסגור:

גונן: ים שאמרת שלא ביקשת תמליל על מה? ביקשת את התמליל אושרת גני 

 2 קיבלת

 דיברתי באופן כללי, שלמשטרה יש חשד לפלילים2  עילאי הרסגור:

גונן: אה, למשטרה יש, בסדר, אין בעיה2 רק להזכירך שבוועדה  אושרת גני 

 222הזאת

 שקרו בוועדה2  למקרים עילאי הרסגור:

גונן: 2 אושרת גני  2   רק להזכירך2

אבל את לא חברת מועצה2 אני לא מבין איך את מדברת  עילאי הרסגור:
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יש חברי מועצה, את לא נבחרת כאן2 את לא חברת מועצה2 

 ציבור2 

גו להזכיר לכם שמר"צ הצביעו בעד, זה הכל2 אסור להגיד את  נן:אושרת גני 

222 אתה ביקשת והעברת    222זה 

נגד2  עילאי הרסגור:  את לא נבחרת ציבור2 בתמליל כתוב שמר"צ הצביעו 

 תודה רבה, תודה רבה2 :צביקה צרפתי

 תביאו את התמליל2 מה הבעיה2אז  פליאה קטנר:

222 התמליל אצלנו וכתוב  עילאי הרסגור: 222 שמר"צ  מצטער, את רוצה שאני 

את  באמת, את לא יכולה לשכתב בואו נקריא מהתמליל2

 ההיסטוריה2 

גונן: 2 יש את התמליל, אתה דבר אחד אחרון2 אני רוצה להגיד אושרת גני 

 222 יכול לראות

 אני לא יכול לקבל אותו2  אהוד לוי יובל:

גונן: רוצה להגיד שהגיבוי, הרוח אני אגיד דבר אחד אחרון2 אני  אושרת גני 

הגבית שאנחנו מקבלים מרובכם ומתושבים מאוד מאוד 

מסייעת לנו2 ולצביקה, שהוא עוגן של יציבות וביטחון, 

ואיש צנוע, שבמקצועיות עושה את עבודתו וחשוב לי להגיד 

שאנחנו, האמון של הציבור בנו חשוב לנו ואנחנו מתכוונים 

וד מאוד מקווה ומאמינה להמשיך להיות ראויים לו ואני מא

ובטוחה שראש העיר יחזור אלינו בקרוב וימשיך להנהיג את 

העיר כפר סבא ואת עיריית כפר סבא להישגים מצוינים, 

שנה והעיר מתפתחת ומשגשגת בזכות  10-כמו שהוא עשה ב

 ההנהגה והעובדים והמנהלים המצוינים שיש לנו כאן2 זהו2 

 תודה2  :צביקה צרפתי

2  ר:עילאי הרסגו 2 2  טוב, אני שמח 

 מחיאות כפיים( )
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 תודה, תודה, חברים2  :צביקה צרפתי

22 222 חברת מועצה חדשה2  עילאי הרסגור: 2  באמת, הדברים האלה כל כך 

 222אני רוצה, אני רוצה :צביקה צרפתי

2  עילאי הרסגור:  אל תשימי מילים בפי

 לבד2  לא צריך, אתה שם אותן רויטל לן כהן:

222 על כמה מקרים מאוד מאוד ברורים2 ואל תעשו את  ר:עילאי הרסגו

הספין הזה, ואף אחד לא קונה את הספין הזה2 יש ראש עיר 

 222  במעצר2 באמת2 כל כך עלוב 

טוב, מאחר והציעו את ההצעה, אני  מבקש לעבור להצבעה2  :צביקה צרפתי

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

 עמירם, צביקה, 

 לא התייחסתם לגופה של ההצעה2  עילאי הרסגור:

 מתי, אמיר, דבי, ממה, אמיר,  :צביקה צרפתי

 לא התייחסתם בשום מילה לגופו של עניין2  עילאי הרסגור:

 לא ראויה2 כי היא  רויטל לן כהן:

 איתן, רויטל לן כהן,  :צביקה צרפתי

 לא התייחסתם2  עילאי הרסגור:

תודה2 מי נגד? ענת, יובל, פליאה ועילאי2 יהודה יוגד2  :צביקה צרפתי

  בבקשה, ההצעה השנייה2

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 154מס'   החלטה

 - של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר בנושא

 החלטות מועצה לאור מעצרו של ראש העיר. 

 

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

 שקיפות תכנונית.  –קטנר בנושא 
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 שקיפות תכנונית2 הצעה בנושא  עילאי הרסגור:

2  שמעון פרץ: 2 2  כבר דיברת על זה כבר בהצעה 

אני ממקד את ההצעה שלי עכשיו2 תגיד, אתה קואליציה או  עילאי הרסגור:

 אופוזיציה? עדיין לא הבנתי2 

 פוזיציה2 יש הבדל2 מאני קו שמעון פרץ:

אתה יודע, זה מעניין2 זה מעניין שסיעת ש"ס רשמית לא  עילאי הרסגור:

נמצאת בקואליציה, אבל תמיד אתה מצביע יחד עם 

הקואליציה2 תמיד2 מאה אחוז מההצבעות אתה מצביע יחד 

 עם הקואליציה2 

 לעשות את זה2 נכון2 הזמן שלך היחיד  שמעון פרץ:

 ה חלק מהשאילתה? עילאי, ז :עמירם מילר

עד שיש כבר מרוקאי שהוא ראש העיר אני לא אצביע לו? נו,  :פרץ שמעון

 באמת2 זה לבגוד במה שאני2 

טוב, הצעתנו לסדר בנושא שקיפות תכנונית2 בעקבות  עילאי הרסגור:

האירועים האחרונים, האירועים הקשים האחרונים 

אים במהלכם נחשפו חשדות חמורים נגד ראש העירייה בנוש

הקשורים לנדל"ן, ראוי כי תחום התכנון בכפר סבא יהיה 

שקוף ויאפשר פיקוח ציבורי הדוק ויעיל2 לכן הגשנו הצעה 

למספר צעדים חשובים אשר יאפשרו פיקוח זה באופן 

אפקטיבי2 ההצעה עונה לבעיות שעלו, בין השאר, בעקבות 

הפרשה האחרונה2 אציג תחילה את הליקויים שמאפשרים 

ה בפיקוח הציבורי על ההחלטות התכנוניות בכפר את הפגיע

לגרום לבעלי תפקידים, בהם ראש העירייה, סבא, ועלולים 

להעביר החלטות שאינן מטיבות עם הציבור2 להזכירכם, 

ראש העירייה אינו נמצא כאן בחדר, משום שהוא נתון 

במעצר בית ונמצא תחת צו הרחקה מהעירייה, בשל חשדות 
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 תמורת אישור מיזמי נדל"ן2  הקשורים בקבלת שוחד

זה לפחות החשד כפי שפורסם בכלי התקשורת2 ואלה  

הבעיות המרכזיות שהצעתנו לסדר באה לתת להן מענה2 

קודם כל, החלטות עקרוניות נסגרות בדיונים פנימיים, בהם 

חברי מועצת העיר אינם משתתפים ומובאות לאחר מכן 

 כבר אפויות2  לאישור ועדת המשנה לתכנון  ובנייה, כשהן

יכולתו של הציבור הרחב לקבל מידע על הנעשה בתחומי  

התכנון בעירייה היא נמוכה2 משום כך מידע שהיה יכול 

לזרום אל חברי המועצה ולשמש אותם במהלך הדיונים אינו 

מתקבל מהציבור2 ישנו פער מקצועי בין ראש העירייה 

מועצת  וצוותו, הנעזרים באנשי תכנון מקצועיים לבין חברי

העיר, שאין באפשרותם להתייעץ עם אנשי מקצוע בתשלום 

 לפני ישיבות ועדת תכנון ובנייה2 

פער זה יוצר מצב בו חברי המועצה נאלצים לקבל לא פעם  

את דעתם של אנשי המקצוע מטעם העירייה, אף שיכולה 

להיות דעה אחרת בנושא2 הדבר עלול לגרום לאישור 

 ציבורי2 החלטות המנוגדות לאינטרס ה

חברי המועצה והציבור אינם יכולים לבחון את החלטותיהם  

של חברי ועדת התכנון והבנייה, משום שהפרוטוקולים 

המתפרסמים הינם מתומצתים מאוד ואין בהם כדי ללמד 

על מהלך הדיון, השיקולים שהועלו בו וזהות המצביעים 

בעד או נגד2 כפי שאמרתי כבר, לקח הרבה מאוד זמן עד 

לחתי להשיג את התמלול של הוועדה שהתקיימה שהצ

 בינואר2 

 על כן אנחנו מציעים לקבל את ההצעות הבאות:  

2 לוח הפגישות של ראש העירייה ומהנדסת העיר עם יזמים 1 
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מתחום הנדל"ן יפורסם באתר האינטרנט של העירייה2 

 הפרסום יעודכן אחת לשבועיים2 

ו ,2 ישיבות ועדת תכנון ובנייה.  יהיו פתוחות מליאה, משנה 

לקהל הרחב מלבד דיונים שאין להכניס אליהם קהל לפי כל 

 דין2 

2 דיונים בוועדת המשנה, בהם נדונות התנגדויות, יהיו 0 

פתוחים לקהל הרחב, ולא רק למבקשים ולמתנגדים2 למעט 

 מגבלות לפי כל דין2 

יועץ לחברי מועצת העיר לענייני תכנון ובנייה2 4  2 ימונה 

יהיה בעל מקצוע מתחומי התכנון, אשר במסגרת  היועץ

תפקידו יספק זווית ראייה מקצועית חיצונית לחברי 

המועצה, לגבי סוגיות תכנוניות העולות על הפרק, ויאפשר 

 להם להתמודד עם ההמלצות המקצועיות המובאות לוועדה2 

 מי ישלם לו?  שמעון פרץ:

מאותו, היועץ ייבחר על העירייה2 על מנת להבטיח את עצ עילאי הרסגור:

 ידי חברי האופוזיציה2 צחוק צחוק, אבל מה לעשות? 

 יום העצמאות2 איזה עצמאות2  רויטל לן כהן:

מה לעשות? קרו דברים מאוד חמורים בעיר2 תצחקו  עילאי הרסגור:

 תצחקו, אני לא חושב שזה כל כך מצחיק2 

ת 2 תמלול ישיבות ועדת תכנון ובנייה יימסר לחברי מועצ5 

לא יאוחר מיומיים מיום הבקשה2 בקשות  ,העיר לפי דרישה

 מסוג זה לא יסורבו2 

אתמול בוועדת תכנון והבנייה, ועדת המשנה, ראינו שממלא  

מקום ראש העיר מנסה לשדר עסקים כרגיל2 ואני ראיתי גם 

 כמה צחוקים כאן בקרב חברי המועצה שבקואליציה2 

 שמעון2 ו שמעון פרץ:
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ושמעון, שלא ברור איפה הוא, תמיד מצביע יחד עם  עילאי הרסגור:

 הקואליציה2 לא ברור, 

  ן ובנייה2 אתה מכליל את כל חברי222רגע, חברי ועדת תכנו :עמירם מילר

 גם אתה חבר המליאה2  עילאי הרסגור:

 אני בחיים לא הייתי בוועדה הזאת2  שמעון פרץ:

  תחדד את דברייך2  :שיינפיין ממה

 לפי החוק, כל חברי מועצת העיר,  עילאי הרסגור:

 בריך2 אני מציע לך2 תחדד את דלא,  :שיינפייןממה 

 טוב, לא משנה2  עילאי הרסגור:

 כן משנה2 משנה מאוד2  :צביקה צרפתי

 את דבריך2 חדדת אני מציע לך,  :אברהם שיינפיין

בסדר, ממה שיינפיין מכחיש שהוא חבר ועדת תכנון ובנייה2  עילאי הרסגור:

זה לא רציתי לדבר, זה לא רלוונטי כאן2 מה שרלוונטי  אבל

ניסיון, אולי כנראה יועץ התקשורת  שהוהוא שיש כאן איז

יעץ לכם אולי, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אתם 

על חשבוננו,  ,משלמים לו מספיק כסף כדי שהוא ייעץ לכם

לשדר כנראה 'עסקים כרגיל'2 וראיתי את זה אתמול2 היתה 

ת משנה, שדנו בה בנושא משמעותי2 ממשיכים לאשר ועד

עולם כמנהגו נוהג2 כאילו לא ממשיכים, פרויקטים גדולים, 

היו מעצרים, כאילו ראש העיר לא נעצר, כאילו קבלנים לא 

 נעצרו, 

 ? , עילאיאיזה פרויקטים גדולים אישרו אתמול מתי פז:

 אושר כבר פרויקט שאושר, פרויקט אולפני הקולנוע, :צביקה צרפתי

2 פרויקטים חדשים2 שימו לב איך הוא מרמה את הפרויקט

 הציבור דרך הטלוויזיה2 

 , אתה טוען שאני מרמה את הציבור2טוב עילאי הרסגור:
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 כן2  :צביקה צרפתי

2 עילאי הרסגור: 2  אני טוען שאתמול2

 זה לא פרויקט חדש2  :צביקה צרפתי

2 עילאי הרסגור: 2  רויקט לא יכול להתבצע2 איחוד וחלוקה, שבלעדיה הפ 2

 זה לא פרויקט חדש2  :צביקה צרפתי

הפרויקט לא יכול להתבצע2 אתם מקדמים בלעדיה  עילאי הרסגור:

פרויקטים גדולים מאוד2 הפרויקט הזה הוא פרויקט גדול 

מאוד2 בזמן שיש חקירה2 עכשיו, אני לא אומר שהפרויקט 

 הזה קשור לחקירה2 אני לא אומר2 אני אומר שאנחנו

נמצאים במצב של חוסר ודאות2 ובמצב הזה, לא ממשיכים 

עוצרים, לקדם פרויקטים גדולים2 במצב הזה עוצרים, 

מחכים לראות מה יקרה2 אתה אומר שאתה מקווה שראש 

העיר ישתחרר והכל יהיה בסדר? בוא נחכה חודשיים2 מה 

דחוף כל כך לאשר עכשיו פרויקטים? מה כל כך בוער לכם? 

 אני לא מבין2 

  ה לעבוד2 העירייה צריכה222העירייה צריכ שמעון פרץ:

, אני לא ועכשיו אני שומע חברי מועצה צוחקים2 עכשי עילאי הרסגור:

מבין, אתם צוחקים או לא צוחקים? אתם לוקחים יועץ 

לניהול משברים? או שהכל בסדר? אני לא מבין2 לא הכל 

ראש בסדר2 לא הכל בסדר2 כי העיר הזאת היא עיר שיש לה 

עיר שנמצא עכשיו במעצר בית2 לא הכל בסדר2 והעיר הזאת 

היא עיר שמוטחות בה, שכלפי ראש העיר שלה מוטחות 

האשמות מאוד כבדות2 עכשיו, במקום לקחת יועץ לניהול 

משברים, על חשבון תושבי העיר, בוא נשנה2 בואו נלך לדרך 

חדשה2 יש לנו עכשיו ממלא מקום ראש עיר2 אדם אחר, 

א ראש העיר2 ואני באמת רוצה לקוות שהמנהל שהוא ל
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התקין הוא נר לרגליו2 ואני באמת רוצה לפרגן לך2 באמת, 

אתה מונע ממני לפרגן לך2 אני רוצה מאוד שאתה תוליך את 

 העיר הזאת לדרך חדשה2 

 היה לי חלום בלילה, וישר התעוררתי, הבנתי שאני בחלום2  :צביקה צרפתי

רגנתי לך, באמת2 אני מאוד רוצה שממלא מקום אני כמעט פ עילאי הרסגור:

ראש העיר יוביל את העיר הזאת לדרך חדשה2 יוכיח 

יוכיח שמה שהיה הוא לא מה שיהיה2 שדברים השתנו כאן2 

אבל אנחנו רואים שממשיכים להוריד הצעות שלנו לסדר 

היום, שהן הצעות לפי דעתי הגיוניות2 יכול להיות שיש 

בל בואו לפחות לא נוריד אותן אנשים שחולקים עליהן2 א

מסדר היום2 בואו נערוך דיון2 חברי המועצה שחולקים על 

אותן הצעות ינמקו את ההתנגדות שלהם לאותן הצעות2 

יהיה דיון ולאחריו תהיה הצבעה על ההצעה עצמה2 אבל 

אתם מורידים את ההצעות שלנו לסדר היום עוד לפני הדיון 

ך מורידים את ההצעה עצמו2 אני מדבר כמה דקות2 אחר כ

מסדר היום ואין דיון2 חברי מועצה אחרים לא יכולים 

 להתבטא2 חבל, חבל2 

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

,  עילאי הרסגור:  במיוחד אחרי מה שקרה, ראוי מאוד שיהיה דיון ציבורי

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

יוכל לצפות בחברי המוע עילאי הרסגור: לדברים  צה מתייחסיםוהציבור גם 

  המאוד חמורים222

 3.תודה רבה2 היות וההצעה הזו דומה לקודמתה, קיבל  :צביקה צרפתי

דקות התייחסות משתי הצעות2 אני בכלל לא, אני אומר לך, 

 , אני לא רוצה אפילו להתייחס2 גם למילה שלך 'אפויות'

לפחות מכבד2 אבל שנינו שתאמין לי, אני לא רוצה פה, אני 
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2 2  יודעים2

 לא מגבשים ביחד את ההצעה2  אנחנו הרסגור: עילאי

קיבלת שכר השתתפת בישיבות שאתה כששנינו יודעים ש :צביקה צרפתי

 222אומר

 וגם התנגדתי2  עילאי הרסגור:

22הן  :צביקה צרפתי   לא אפויות2 הן מכינה שמכינה טוב2

2  עילאי הרסגור: 2 2  אני לא מדבר על 

 ני השתתפתי2 אלה הישיבות היחידות שא :צביקה צרפתי

  222מדבראני  עילאי הרסגור:

אתה דיברת ואתה עושה הכללות2 אז תיזהר בהכללות  :צביקה צרפתי

שאתה עושה2 אני מציע לך2 אתה אמרת פה הרבה דברים, 

 אני מציע לך2 

 להיזהר? למה להיזהר?  עילאי הרסגור:

22 :צביקה צרפתי   ככה2 כי אתה מדבר2

 צריך להיזהר? למה? למה אני  עילאי הרסגור:

אני רוצה לבקש להסיר את ההצעה מסדר היום2 עזוב, חבל  :צביקה צרפתי

 על האנרגיה שלי2 שמעון, אורן, עמירם, צביקה, 

 שזה דבר לא תקין2  ההצעות אפויות, אני לא אומר עילאי הרסגור:

מתי, אמיר, דבי, ממה, אמיר, איתן, רויטל, יהודה2 תודה2  :צביקה צרפתי

 ת, יובל, פליאה ועילאי2 תודה2 ענ מי נגד?

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 155מס'   החלטה

 -של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר בנושא

 שקיפות תכנונית. 

 

 אישור פרוטוקול ועדת כספים.  . 3
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ה, שגיא2 בבקשועדת כספים2  ,הסעיף הבא על סדר היום :צביקה צרפתי

 סעיף ראשון2 

ודיון בדוח חמישה נושאים בסדר היום2 ארבע החלטות  שגיא רוכל:

אנחנו נאחד את הדיון הכספי ביחד עם  3152.כספי לשנת 

הדיון בדוח המפורט בסעיף הבא על סדר היום2 סעיף 

ראשון, בישיבת ועדת הכספים ניתנו כמובן הסברים 

ל סדר היום2 מפורטים לכל שאלות החברים בנושאים שע

 .תקציב רגיל מס' העברות מסעיף לסעיף סעיף ראשון 

 2 שאלות, בבקשה2 311.לשנת 

 שאלה לגבי מחיקת חובות זה בסעיף הבא?  אהוד לוי יובל:

, העברה מסעיף 1תיכף נגיע אליו, אנחנו עוד לא שם2 בסעיף  :צביקה צרפתי

  הערות? , יש. מספר תקציב רגיל

 2 יש הערות עילאי הרסגור:

 כן2 :צביקה צרפתי

 אני לא סומך על שום עניין תקציבי שאתם קשורים אליו2  עילאי הרסגור:

 זו התגרות2  שמעון פרץ:

תאמין לי, זו הערה, אני לא מאמין שאתה מעיר הערה  :צביקה צרפתי

 2 בכלל כזאת

גונן: 2 אושרת גני  2   ואחר כך הוא אומר שהוא לא פוגע2

 מר 'אני לא פוגע בעובדים'2 אחר כך הוא או :צביקה צרפתי

גונן:  אתה לא מעליב  בעובדים, אבל אתה מאשים אותם2  אושרת גני 

 אתה מעביר את הדברים האלה2  עילאי הרסגור:

לא, אני מסתמך על גורמים מקצועיים, חביבי2 האורים   :צביקה צרפתי

  שלי בוועדת כספים הוא שגיא רוכל222  ותומים

גונן:  תה ממשיך להעליב2עילאי א אושרת גני 

 חס וחלילה2 222את מנסה למהלהעליב עובדים?  עילאי הרסגור:
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גונן: 2 אושרת גני   זה מה שאמרת עכשיו

 שגיא כבודו במקומו מונח2 עילאי הרסגור:

 איתן הוא לא יכול2 הוא לא יכול2 :צביקה צרפתי

אתם מנסים לשים דברים בפי? אמרתי משהו נגד למה  עילאי הרסגור:

 222רתישגיא? אמ

אני מסכימה איתו בכל מילה2 הוא מדבר על הנגיעה של  פליאה קטנר:

 אנשי, של נבחרי הציבור בזה2 

רוב ההעברות התקציביות הן במסגרת אתה יודע ש :אמיר קולמן

 הפרויקטים המאושרים במסגרת הדברים2 מה? מה? 

,  עילאי הרסגור:  למען הסר ספק, לא הטחתי בו

 חת בו2 אה, לא הט :צביקה צרפתי

גונן:  אז תצביעו בעד2  אושרת גני 

לא, אני לא סומך על העברות תקציביות שנעשות על ידי  עילאי הרסגור:

 מה לעשות2 במעצר בית2  נמצאעירייה שראש העיר שלה 

 אפשר לאשר פה אחד?  :צביקה צרפתי

 לא, אי אפשר לאשר פה אחד2 עילאי הרסגור:

, שנת .מס' רגיל ת מסעיף לסעיף מי בעד לאשר העברולא2  :צביקה צרפתי

2 שמעון, אורן, עמירם, צביקה, מתי, אמיר, דבי, ממה, 311.

אמיר, איתן, רויטל, יהודה2 מי נגד? פליאה ועילאי2 מי 

 נמנע? יובל וענת2 תודה2 

תקציב ף : הוחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעי152מס'   החלטה 

 . 10/7שנת ל 1 פרמסרגיל 

 

 3112.לשנת  . פרסעיף לסעיף, תב"ר מסמהעברה  :פתיצביקה צר

אותו כנ"ל2 היו שתי העברות, לפניכם2 שאלות  . פרמס שגיא רוכל:

 אם לא222בבקשה2 
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2  עילאי הרסגור: לצורך פינוי בינוי כיסופים, אתם מקדמים בשצף קצף כן

את הפרויקט בכיסופים2 ואתם טענתם חזור וטעון שעשיתם 

כונת כיסופים2 אני מדבר עם תושבים שיתוף ציבור נרחב בש

והם מתארים לנו דברים אחרים2 עכשיו אתם ממשיכים 

לקדם את פרויקט כיסופים2 צריכים למצוא פיתרון לשכונת 

22כיסופים2 תושבים צריכים 2 

  איך זה קשור עכשיו ל222 :צביקה צרפתי

2 עילאי הרסגור: 2   אתם מקדמים את זה2

אבל זה לא ועדת תכנון ר, זה לא קשור, מה קשו לא קשור2 :צביקה צרפתי

 מה זה קשור? מה הקשר? זה לא ועדת תכנון ובניה2 ובנייה2 

2אהוד יובל לוי:     2  זה עלה בוועדה2

 מה הקשר2אתה פרלמנטר ותיק2  :צביקה צרפתי

222  האאני רו עילאי הרסגור: לטובת יועצים הנדסיים סעיף, יש כאן סעיף 

 לפינוי בינוי כיסופים2 

   222בסדר, זה עדיין לא :יקה צרפתיצב

אבל מועצת העיר אחראית על העברות תקציביות2 אנחנו  עילאי הרסגור:

 יכולים גם לקבוע לא לעשות העברה תקציבית2 אז זה קשור2 

 תצביע נגד2 אז  :צביקה צרפתי

עכשיו, אני לא נגד פינוי בינוי בשכונת כיסופים2 אבל  עילאי הרסגור:

  לעשות את זה2 איך צריכים לדעת

נגד, אז :צביקה צרפתי    222אם אתה לא 

לא להגיד שהיה שיתוף ציבור ובפועל תושבים באים  עילאי הרסגור:

 ואומרים לי, 

יש והיה שיתוף ציבור  אני אגיד לך, קודם כל קודם כל :צביקה צרפתי

גדול2 שתיים, אני בטוח שלא כל אלה שהשתתפו בשיתוף 

 בטוח2 אני ציבור כולם מרוצים2 
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 הם לא שמעו בכלל2  עילאי הרסגור:

 הם שמעו, אין כזה דבר שהם לא שמעו2  :צביקה צרפתי

   222איך? כל פעם אתם אומרים עילאי הרסגור:

 דלת2 ,דלת תיבת דואר2 ייר, תיבת דואר,אפלאין כזה דבר2  :צביקה צרפתי

 דלת2  ,ייר, דלתאם הבאה ישלחו אותך לחלק את הפלפע

 תשלח אותי2 אני אהיה יותר יעיל2  ,אין בעיה עילאי הרסגור:

22 :צביקה צרפתי  תודה2 מי בעד לאשר2

 איזה סעיף אתה?  אהוד לוי יובל:

 , בתב"ר2 .אני בסעיף  :צביקה צרפתי

 תב"רים2  בלסעיף  מסעיף העברות שגיא רוכל:

מי בעד לאשר סעיף תב"ר? שמעון, אורן, צביקה, עמירם,  :צביקה צרפתי

 דבי, ממה, איתן, אמיר, רויטל, יהודה2 מי נגד?  מתי, אמיר,

 רויטל לן כהן2  רויטל לן כהן:

פליאה ועילאי, יובל מי נגד? אותי היום2  לן כהן2 לא אילפת :צביקה צרפתי

 תודה2 וענת נגד2 

לאשר העברות מסעיף לסעיף תב"ר : הוחלט ברוב קולות 157מס'   החלטה

 . 10/7לשנת  1מספר 

 

, פרוטוקולים מחיקת חובות לעישור החלטות ועדת הנחות א :צביקה צרפתי

  2 11212.314, 42.2.311מיום 

לא היא אתי כאילו כתוב שששאלה2 אני רואה פה יש לי  :ענת קלומל

הגיעה, ואני עכשיו בטלפון איתה ואני יודעת שהיא היתה 

 בוועדת הנחות2 

 2 באחרונה2 אחרונה היא היתה2 ה22לא היתה בוועדת הנחות :צביקה צרפתי

היא היתה, שהיא היתה מאוחרת לא, היתה עוד ישיבה ש שגיא רוכל:

  לשתי222



   1202.311 45 מועצה מן המניין   

 שבוע שעבר היא היתה2  :צביקה צרפתי

 זה? העכשיו לפה לדון  לפה היתה ישיבה שלא הובאה אהוד לוי יובל:

 בכמה ישיבות את היית?)פונה בטלפון הנייד לאתי הדנה(  :ענת קלומל

 האלה היא לא היתה בשתי הישיבות האלה2  בנושאים :צביקה צרפתי

2 -כי לפעמים באי ,ותלהודיע על הישיב צריך גם :ענת קלומל  מיילים22

מה, ענת, אנחנו מודיעים2 עוד  איחרנו את זה לשש במיוחד  :צביקה צרפתי

 ליהודה2 

 בכמה ועדות את היית?)פונה בטלפון הנייד לאתי הדנה(  ענת קלומל:

 אתה יודע להתחיל ישיבות בשש2ה רוצה כשאת אהוד לוי יובל:

 לפניכם שתי החלטות ועדת הנחות2  שגיא רוכל:

ב :ענת קלומל  שהיא לא נמצאת?כתוב  גם .2-142 למה  ב.142-אבל 

 חברים, חברים,  :צביקה צרפתי

 אפשר לפתור את זה אחר כך?  רויטל לן כהן:

   כי אני חושבת222 לא, זה חשוב מאוד :ענת קלומל

22ענת,  :רפתיצביקה צ  ענת, ענת, ענת קלומל, ענת2

 זה לא מה שעולה עכשיו להצבעה2 רויטל לן כהן:

 ענת, ענת קלומל2 יובל2 :צביקה צרפתי

 ולמה לא בדקתם את זה כשזה הגיע?  רויטל לן כהן:

 תצא עם גלית בחוץ2את רוצה, בחוץ2 אין בעיה2  :צביקה צרפתי

   222אם היא רוצה לברר אהוד לוי יובל:

 אבל בחוץ, אין בעיה2  :צביקה צרפתי

אבל החומר היה אצלכם לפני כמה ימים2 עכשיו? עכשיו  רויטל לן כהן:

 נזכרתם לבדוק? 

 שעות2  48מיון2 במציאות זה מגיע אלינו כמה ימים זה בד אהוד לוי יובל:

 סליחה, זה יומיים במציאות שלי2  רויטל לן כהן:

 ,אם מגיע חומר ואנחנו נתקלים בטעותסליחה, אז קודם כל  אהוד לוי יובל:
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 לברר2לברר וזכותה  אפשראו סבורים שיש טעות, 

עילאי חשב שיש טעות, שלח מייל2 למה אתה לא שלחת  אמיר קולמן:

 מייל? 

2 יום ראשון תשובות :ענת קלומל , נכון? אני צריכה תוך דקה לבדוק22

 )מדברים ביחד( 

כשחבר  להרים קול זו לא הדרך2 להרים קול זו לא הדרך2 אהוד לוי יובל:

מועצה רוצה לציין פרט שעלול לפגוע בכבודו של חבר 

שהקדיש זמן, מן הסתם מכבדים אותה בחצי דקה, שהיא 

מבררת את העניין ולא צועקים עליה2 אני חושב שזה לא 

 ראוי2 

 אני חושבת שאפשר לכבד גם את הזמן של מי שנמצא פה2  רויטל לן כהן:

 סליחה, את בהתנדבות כמוני2  אהוד לוי יובל:

 נכון, אז תכבד את זה,  רויטל לן כהן:

  אתי הדנה שהגיעה ויוצאת מוועדת222 תכבדי גם את :ענת קלומל

 את החצי דקה הזאת אנחנו לא נרים קול2  אהוד לוי יובל:

אם היא תגיע אליך, תמסרי הודעה שהיא מתקנת או לא  :עמירם מילר

 מתקנת, 

 , בבקשה2 יובל :צביקה צרפתי

חשוב לי שידעו את זה פה שהיא הגיעה2 חשוב לי שפה  :ענת קלומל

בפרוטוקול יהיה רשום שאתי מגיעה לוועדת הנחה והיא 

כדי ח ונציגה עושה מלאכתה נאמנה, "הנציגה של סיעת תפו

2 לדאוג לתושבים זה חשוב שיהיה 2 זה חשוב שיהיה רשום22

   222רשום שאתי הדנה

 ם היא לא הגיעה אז היא לא הגיעה2 אבל א :צביקה צרפתי

פה בשתי הישיבות האלה2 ואני רוצה לוודא שיעדכנו את  :ענת קלומל

 הישיבות כמו שצריך2 
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 ותעשו ברור בסיעה למה היא לא מגיעה2 :צביקה צרפתי

חשוב לי שיעדכנו כי היא עובדת הרבה בחדר ניתוח ולא  ענת קלומל:

2 יכולה 22 

  222רוצה להעיר משהוחברת מועצה  :עילאי הרסגור

2 כי אתה  :צביקה צרפתי 22 2 2 2 יודע2  היא לא שועדות,  היו פה שתיפשוט לא 

והיא לא היתה2 אז מה? רשומה ואומרים שהיא היתה 

  222לרשום מישהי שלא באה

2  שגיא רוכל: 2 2  חברים, אפשר להתקדם לעניין עצמו, בבקשה? 

222 את העניין, לא אנחנו2 :צביקה צרפתי   אבל הם 

2  שגיא רוכל: 2 2  חברים, אפשר להתקדם? 

 קדימה, לעניין2 לעניין2 תשאל שאלות, בבקשה2 :צביקה צרפתי

 שנייה, חצי דקה של סובלנות2 מה קרה?  אהוד לוי יובל:

 ענת, די, סיימנו עם הפרק הזה2יובל, אפשר בבקשה,  :צביקה צרפתי

של  אפשר בבקשה להתקדם2 שתי החלטות, פרוטוקולים שגיא רוכל:

התהליך ועדת הנחות מופיעים לפניכם עם המלצות לאישור2 

הפנים  דרסודרת על פי נוהל וחוזר מנכ"ל משנעשה בצורה מ

שאושר פה2 הנוהל אושר  מחיקת חובותשאושר על פי נוהל 

פה גם במועצת העיר לרבות סדר הדברים, איך הדברים 

קורים2 מובא לפניכם לאישור2 אם יש לכם שאלות, מנהלת 

מרן, שתענה לכם יף הכנסות נמצאת פה2 גלית שניידר מאג

  בבקשה2 

רטיים? או גם  אתם מתייחסים פה רק לחובות של אנשים פ אהוד לוי יובל:

  לעסקים? זאת השאלה הראשונה2

 גם וגם2  ניידר:גלית ש

,  אהוד לוי יובל: רפו לנו כשמדובר בעסקים, היינו שמחים שתצאז עכשיו

עבר חבר סיעה שלי ראה עסק את הרשימה, מכיוון שב
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שלי ראה סיעה שממשיך להתנהל בשם אחר2 סליחה, חבר 

ת בשם אחר, בעל עסק שממשיך להתנהל באותה כתוב

  והיתה לו הערה2 אז אם222

עושים בעצם תהליך  בעצם שאנחנו ,אז אני  יכולה לענות :ניידרגלית ש

וועדות שמתכנסות כדי לדון וכדי של מספר מפגשים ומספר 

חוק, בהתאם למה ששגיא אמר, בהתאם לחוק ובהתאם למ

לחוזר מנכ"ל2 התחלנו מוועדת הנחות, שם דנו בפרטי 

פרטים בכל הנתונים הרלוונטיים ודאגנו שכל חוב ייבדק 

 שהוא בעצם עומד בקריטריונים שניתן למחוק אותו2 

  כולל ביקור במקום, בבית העסק? אהוד לוי יובל:

 כולל המלצת עורך דין,  כולל ביקור, :גלית שניידר

 כולל חקירות,  :צביקה צרפתי

בוועדת כספים האחרונה  כולל כל הפרטים הרלוונטיים2 גם :ניידרגלית ש

אמנם באופן יותר כללי, אבל חברי הוועדה  דנו בנושא,

 שאלו שאלות ואנחנו ענינו תשובות2 

 פרטניות2  שגיא רוכל:

 , פומבית בהישיתשובות פרטניות2 פה, זו  :ניידרגלית ש

נ רויטל לן כהן:  כנסה לתוך המסמכים222שאלנו שאלות בסיכה, היא 

בפעמים קודמות אני שלחתי מכתב כדי לקבל את הרשימה  :ענת קלומל

של העסקים שנסגרים2 שיש להם חובות בארנונה2 לא, לא, 

תנו לי לדבר רק רגע2 יש הרבה עסקים שנסגרים בכפר סבא, 

בעיה בכפר סבא, ואני רוצה לצערי2 זאת אומרת יש לנו 

ח כזה, אני רוצה לדעת איזה עסקים "לקבל כל פעם שיש דו

 נסגרים, איזה סוג של עסקים נסגרים, 

 תבואי לוועדת כספים2  איתן צנעני:

למה העסקים מגיעים למצב שהם לא מסוגלים לשלם  :ענת קלומל
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באזור התעשייה?  -ארנונה, איפה העסקים האלה נמצאים 

סבא? באזור התעשייה הישן? אני רוצה לקבל  במרכז כפר

 מחקו2 נשלי את המידע הזה, ולא סתם להגיד 

 את יודעת איזה עסקים אלה?  :צביקה צרפתי

 למה לא היה אף אחד מהסיעה שלכם בוועדת הנחות?  עו"ד אלון בן זקן:

של אנשים פרטיים  ,אבל יש הבדל בין הנחות של עסקים :ענת קלומל

 לעסקים2 

 מה פתאום? היא משתתפת גם בזה2  :צרפתיצביקה 

בוועדת הנחות יש לכם נציגות2 לא הגיעה באותו זמן של   עו"ד אלון בן זקן:

 שם נפרסו כל ה222הישיבות2 

 אבל גם בוועדת הכספים,  שגיא רוכל:

גם בוועדת הכספים אף נציג מכם לא היה2 גם אז שאלו   עו"ד אלון בן זקן:

   222שאלות, ופירטו

 וגם אז נתנו רשימות מפורטות2  רוכל: שגיא

אפגע בזכויות הפרט של אז עכשיו בישיבה פומבית אני   עו"ד אלון בן זקן:

  אנשים? לא2 

מול עובדי עירייה2 אין לנו  צריכים לדבר חברי אופוזיציה עילאי הרסגור:

  222 עובדי עירייה222שום דבר נגד עובדי עירייה2 למה 

גונן: 22והם ענו תשובות מקצועיות2 מה אתה רוצה לוהם נשא אושרת גני  2? 

 רק משתמשים בהם כל הזמן2 אתם לא מגבים עובדי עירייה,  עילאי הרסגור:

גונן:  אנחנו לא מגבים? אושרת גני 

אנחנו כמובן שקופים ואנחנו נשמח להראות לך את כל  שגיא רוכל:

הפרטים בבקשות2 כרגע אנחנו לא נעצור את ההחלטה2 את 

להגיע לגלית, לראות את כל הפרטים בצורה מוזמנת 

מפורטת, כפי שאף היית מקבלת אותם אם היית מגיעה 

   222במחשכים לדיון ועדת הכספים2 שום דבר לא
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היה דיון  בשבוע שעבר?לוועדת הכספים למה לא באתם  מתי פז:

תיק,  ,ישבה הבחורה שעוסקת בנושא הזה2 תיקמפורט, 

 ממש לתוך הקרביים2 פירטה כל מה שהיה שם, פירוט 

 עמירם, בבקשה2  :צביקה צרפתי

 לאתי הדנה? ?למי אתה קורא בחורה    :אהוד יובל לוי

 לא לאתי הדנה2  מתי פז:

 לבחורה יש שם?  אהוד לוי יובל:

 2 היא לא מהגבייה בכלל2 איך קוראים לה אני  לא יודע מתי פז:

 תה את החשבון2 לא, לפני שנה ישבה בחורה מהגבייה שעש רויטל לן כהן:

 יש לה שם? אהוד יובל לוי: 

 2אני  לא יודע איך קוראים לה מתי פז:

 חברים, תנו לעמירם, בבקשה2  :צביקה צרפתי

 היא לא עובדת עירייה בכלל2  מתי פז:

 קוראים לה הילה2       גלית שניידר:

נכי צה"ל, זה חלק מהקריטריון  גלית, יש משפחות שיש בהן :עמירם מילר

 יקת חובות? של מח

הם שלושה  למחוק חובות מחיקת חובות, הקריטריונים ממרן: גלית ש.

קריטריונים כדי למחוק2 זה העדר זכות בנכס, אין נכס, 

שהחוב הוא מעל שלוש שנים ושמיצינו את כל תהליכי 

גבייה2 אלה שלושת הקריטריונים שמופיעים גם בחוק וגם 

  בחוזר מנכ"ל2

  הם אותו? קחו לים בית, אז תואם יש לה אהוד לוי יובל:

 243 זה מחיקות של חובות מלפני בארנונה זה לא אותו דבר מתי פז:

 שנה2 

  ובייקטיבי2 אין פה עניין של לפי222מחיקה זה עניין א :ד"ר אמיר גבע

 שנה2 43, 03זה חובות מסופקים מלפני  מתי פז:



   1202.311 51 מועצה מן המניין   

חות, כפי תודה רבה2 מי בעד לאשר את פרוטוקול ועדת הנ :צביקה צרפתי

 שהוצג לכם? אפשר פה אחד? 

 2 ממה שיינפיין יצא מהחדר לפני ההצבעה()

 אני נמנע2  עילאי הרסגור:

 כולם בעד, למעט שני נמנעים, פליאה ועילאי2 תודה2  :צביקה צרפתי

החלטת ועדת הנחות על : הוחלט ברוב קולות לאשר את 152מס'   החלטה

 . 10/7./.7/, 4.1.10/7/מחיקת חובות, פרוטוקולים מיום 

הסעיף הבא, מקדמות על חשבון תמיכות לעמותות2 שתי  שגיא רוכל:

מקדמות מופיעות פה, עמותת שחמט ועמותת מועדון 

 הכדורגל, בהתאם לפרוטוקול2 

ר מאוחר את התמיכות2 אנחנו גם ככה אנחנו מאשרים יות :צביקה צרפתי

 בהמשך222

ואני בניגוד עניינים2 יש פה בנושא של התמיכות, אמיר  :עו"ד איתן צנעני

22 אני מבין, אני יודע  ולכן עמותה שאנחנו קשורים אליה, 2

על מה אני מדבר2 ולכן בנושא של התמיכות לעמותות אנחנו 

 בדיון ולא בהצבעות2 לא  ,לא משתתפים

מאה אחוז2 מי בעד לאשר מקדמות על חשבון תמיכות?  :צביקה צרפתי

 אפשר פה אחד? 

 א2 ל עילאי הרסגור:

לא2 ענת ויובל, אתם בעד? ענת, יובל, אורן, עמירם, צביקה,  :צביקה צרפתי

נגד? מי נמנע?  מתי, אמיר, דבי, שמעון, רויטל ויהודה2 

 פליאה ועילאי2 תודה2 

  

 על חשבון תמיכות המקדמלאשר  : הוחלט ברוב קולות152מס'   החלטה

 .לעמותות
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 . 10/5דיון בדו"ח שנתי מבוקר לשנת  . 5

 

 דיון בנושא כספי,  :ביקה צרפתיצ

 רגע, עו"ד לן כהן,  אהוד לוי יובל:

 ח כספי מבוקר2 קדימה2 "דו :צביקה צרפתי

אני לא יודעת, אני לא מצליחה להבין למה לתמוך באגודה  רויטל לן כהן:

 שנותנת, 

 לא, הילדים צריכים ברחובות2  :צביקה צרפתי

  -חוג שחמט לילדים  רויטל לן כהן:

עילאי אמר לי שזה לא מספיק2 אני גם חושב שזה לא  וי יובל:אהוד ל

  22מספיק2

זה רק מקדמה2 זה לא מספיק, אבל אם זה לא מספיק,  רויטל לן כהן:

 אנחנו המועצה זה המקום לשנות את גובה התמיכות2 

 גבוהות יותר2  תמיכותבואי נדבר ישר על  אהוד לוי יובל:

22 אין שום בעיה, אבל  רויטל לן כהן: 2 

 רויטל, בבקשה2  :צביקה צרפתי

 כאן משנים החלטות2  אהוד לוי יובל:

נכון, אבל כבר הצבעת על זה2 כבר אישרנו את גובה  רויטל לן כהן:

 התמיכות לשנה הזו2 

 נכון, בבקשה2  :צביקה צרפתי

ל מבקשים מקדמה על גובה התמיכות ובסך הכהם  רויטל לן כהן:

 שאישרנו2 

  222רויטל :צביקה צרפתי

 2 311.לפי אישור של  הם מקבלים את זה רויטל לן כהן:

ואת עושה פה העברה בין תקציבים2  יםיש לך תקציב מילוי אהוד לוי יובל:

 ומותר לך להגדיל תקציב מסוים2 
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2 רויטל לן כהן: 2   לא, אתה לא יכול2 אתה2

קודם כל 2 אני אזכיר לכם2 315.ח כספי מבוקר "דיון בדו שגיא רוכל:

ח כספי מבוקר "חות2 דו"י דוח השנתי הוא מחולק לשנ"הדו

ח הביקורת המפורט נדון בוועדת "ח ביקורת מפורט2 דו"ודו

הביקורת2 והוא מופיע כסעיף, דרך אגב, באחד הסעיפים 

ח הכספי עצמו, כפי "הדוכן2 2 5בסעיף הבאים בסדר היום2 

שהובא לוועדת כספים, נדון כבר בפורמט לדוח הרבעוני, עם 

, כפי שהצגנו גם בעבר, הסתיימה 315.נים דומים2 שנת נתו

, לעומת ₪מיליון  21., 166,333,.בעודף בתקציב רגיל של 

דמת2 סך הגירעון הנצבר משנים קודמות ירד בשנה קו 121

ח החצי שנתי "בלבד2 הראינו כבר בדו ₪מיליון  1320לכדי 

 2 316.מיליון בחצי שנתי של  125-שהגירעון הזה כבר ירד ל

 מצוין2  :עמירם מילר

 זהו2  שגיא רוכל:

 ח שנדון בוועדת ביקורת, שגיא? "אתה מדבר על הדו אהוד לוי יובל:

ח הכספי2 זה נדון "לא, זה הסעיף הבא2 אני מדבר על הדו שגיא רוכל:

ח הכספי היה גם בוועדת "בכפיפה, זה בעצם גם וגם2 הדו

 כספי2 

ג'ורג אהוד לוי יובל:  'י, זה שני חלקים2 חלק מהדוח של ימין 

יובל2 רק על דוח הביקורת2 לא דנו  מתי פז: על החלק הכספי לא דנו, 

 על הכספי2 

 לא, אם לא, אפשר גם בסעיף הבא, זה אותו דבר2  שגיא רוכל:

אז אם תואיל, כמו שאתה אומר תמיד, שסך הגירעון הנצבר  אהוד לוי יובל:

 315.ת ות בשנזה ערך בספרים, אבל מה עומס המלוירד, ו

והיום? שנדע איך ההתפתחות, סך הכל כמה כסף העירייה 

 חייבת? 
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ל שגיא רוכל: 2 לסך המלוות  מיליון שקלים2  11621 315.דצמבר שנת22

סך המלוות להיום אין לי אותו, הוא עומד על, אני לא זוכר 

 ח החצי שנתי הוא עמד על סכום דומה2 "אותו בעל פה2 בדו

 מיליון בחודש שעבר2  13.-י שהוא עבר את האתה אמרת ל אהוד לוי יובל:

אז אני לא זוכר את הנתון שאמרתי לך2 הנתון שאמרתי לך  שגיא רוכל:

בחודש שעבר נכון2 בוודאות2 כי הוא נבדק2 אתה רוצה, 

 תוציא אותו מהמייל, תגיד מה הנתון, זה גם בסדר2 

 10/7./.12פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  – 10/7אישור תמיכות לשנת  .4

 . 7.1.10/7ומיום 

 

סעיף הבא, אישור תודה רבה2 אפשר לעבור לסעיף הבא?  :צביקה צרפתי

, פרוטוקול ועדת תמיכות2 שגיא, 311.תמיכות שנת 

 בבקשה2 

כן, ועדת התמיכות, שוב, תהליך אישור התמיכות קורה  שגיא רוכל:

בשני טקטים2 ראשית, המועצה מאשרת תבחינים, או כמו 

קריטריונים2 לאחר מכן מפורסמת הבקשה  ,שקוראים לזה

להגשת תמיכות בפרסום ציבורי2 ניתן זמן לאגודות 

ולעמותות להגיש את הבקשות שלהן2 לאחר מכן הבקשות 

נקלטות בגזברות והן מחולקות ליחידות המקצועיות 

שר בודקים את נות, לרפרנטים המקצועיים השונים, אהשו

ות דעתם לכל בקשה ונותנים את חו הבקשות, מדרגים אותן

 ובקשה2 

לאחר מכן, ועדת התמיכות, הוועדה המקצועית לענייני  

תמיכות מתכנסת שוב ודנה בצורה מרוכזת בכל הבקשות2 

 311.פרוטוקול ועדת התמיכות לחלוקת התמיכות לשנת 

לישיבה, לרבות הנספח של חלוקת  ,מצורף לפניכם
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 תחתיו2 שאלות, בבקשה2  התמיכות, שמופיע

  ?המרכז השלטון המקומי הוא ברשימת התמיכות וי יובל:אהוד ל

לא, לא2 מרכז השלטון המקומי לא, הוא לא נמצא2 הוא לא  שגיא רוכל:

 גוף נתמך2 

 בין העמותות שאנחנו מעבירים אליהם כסף2  אהוד לוי יובל:

ח הכספי בעמוד האחרון, בסעיף שהם "לא, הוא מופיע בדו שגיא רוכל:

מה אתה מתכוון, לאני יודע 2 22ו כזהקוראים תמיכות ומשה

אבל מרכז השלטון המקומי הוא לא גוף נתמך2 אנחנו 

 חברים בו, משלמים דמי חבר מכוח חברות2 זו לא תמיכה2 

 בהיקף?  אהוד לוי יובל:

-בשקלים בשנה שעברה2  333,.03 2ח כספי"אני אפתח דו שגיא רוכל:

 2 בסדר? 315.

 תודה2  אהוד לוי יובל:

את התמיכות כפי אפשר לעבור להצבעה? אפשר לאשר  :פתיצביקה צר

שהובאו בפניכם? מי בעד? ענת, יובל, אורן, עמירם, צביקה, 

לא שכחתי אותך2 מתי, אמיר, דבי, רויטל ויהודה2 וממה2 

נגד? מי נמנע? פליאה, עילאי2 , יהודה יוגדרויטל לן כהן 2 מי 

פו תודה2 אני מציין לפרוטוקול, אמיר ואיתן לא השתת

 בהצבעה2 

 

פרוטוקול  – 10/7: הוחלט ברוב קולות לאשר תמיכות לשנת 120מס'   החלטה

 . 7.1.10/7ומיום  10/7./.12ועדת תמיכות מיום 

 

ן  .*  . 10/5בדו"ח שנתי מבוקר לשנת דיו

 

 דיווח2 דיון2  –דוח ביקורת מפורט  :צביקה צרפתי
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יובל2  :עמירם מילר  כן, 

 נו? זה התור של אהוד לוי יובל:

 כן2  :עמירם מילר

ח הביקורת המפורט שערך "בחודש שעבר התייחסתי לדו אהוד לוי יובל:

י, שהגיע לוועדת ביקורת2 לאחר שהתחיל הדיון  ימין ג'ורג'

ח "שהדובוועדת ביקורת, הגזבר עצר את הדיון וטען 

יום ח, למרות שהוא נראה חתום מ"שבפנינו הוא לא הדו

חר, שהוסרו ממנו ליקויים2 ח א", אלא שיצא דו11282.316

עצרנו את הדיון וחידשנו אותו לאחר חודשיים, כשביקשנו, 

יותר חזק2 לא, חברי תלחשו, אם אני מפריע לכם, אז 

 קצת יכבדו2  ,חברים שלך ,הקואליציה

22דווקא אמר עליך ד :אורן כהן  ברים טובים, אז עכשיו אתה אומר2

2יובל אומר דברים טובים על צביקה, צביקה ע יובל22  ל 

22 לא יודע, עכשיו בלבלת אותי2 אני מזל ש אהוד לוי יובל: 2 עברת אותי, זהו 

 אף פעם לא בורחות לי המילים2 

 מפרגנים פה כל הזמן2  אורן כהן:

 תמשיכו, תמשיכו2  :צביקה צרפתי

ח הגיע אלינו מתוקן, "חברי הקואליציה יתאפקו טיפה2 הדו אהוד לוי יובל:

ריות האישית לטעות משרדית מהגזבר, שלקח את האח

ח יעיר לזה "שהיתה אצלו2 ואנחנו ביקשנו שחותם הדו

בכתב או יתייחס לזה בכתב2 לא קיבלנו התייחסות כזאת, 

למרות פניות למשרד הפנים2 בישיבה האחרונה קיבלנו את 

דיון עם ההסבר בההסבר של הגזבר והרגשנו נוח להמשיך 

לגבי שכר, הערות  ח עדיין נכללו הערות"שלו2 למרות שבדו

ח המתוקן, לגבי שכר בכירים ששולם ללא "שלא נמחקו בדו

אישור2 למרות שחלק מהליקויים עדיין מופיע בו, והבקשה 



   1202.311 51 מועצה מן המניין   

 , שלנו היתה לקבל התייחסויות לגבי דברים שלא תוקנו

יגיעו, "ח, לגבי דברים שעלו בדו וכשהדברים האלו 

2 אותן כתב יגיעו, אנחנו כמובן נפיץבהאלה ההתייחסויות 

יע "ח שמודח על הליקויים שלו, הוא דו"ח הזה, הדו"והדו

שיש בעיות מהותיות, למשל בתחום של ניהול של 

פרויקטים2 שאין תיעוד ואין תוכנה שיכולה לעקוב אחרי 

הפרויקטים, אחרי התיעוד שלהם, גם כשהוא נכון לשנת 

, עדיין יש דברים 311.וגם כשאנחנו היום בשנת  315.

קון, כי הם דברים מהותיים2 על הדברים האלה שצריכים תי

 אנחנו נמשיך במעקב ואנחנו נשתדל לדווח2 

 תודה2  :צביקה צרפתי

 כמו כן, אושרה תוכנית הביקורת לשנה הקרובה2  :עמירם מילר

ההערה הזאת לא ח על הנושא הזה2 "זה לא קשור לדו אהוד לוי יובל:

 ח הביקורת2 "קשורה לנושא של דו

 ח ביקורת של רואה החשבון, לא? "זה דו שמעון פרץ:

 עמירם מתקן אותי,  אהוד לוי יובל:

 לא מתקן אותך, מוסיף2  :עמירם מילר

ח הביקורת עצמו, "מעיר לי, מוסיף, שמעבר לדיון בדו אהוד לוי יובל:

התייחסנו וגם קיבלנו החלטות להמלצות לגבי נושאים 

ת, נניח שהומלצו לביקורת, אבל מכיוון שזה קשור לביקור

את זה כאן ונשאיר את זה למבקר2 כי שיקול הדעת שלו 

 עצמאי2 תודה2 

 אם אפשר להצביע פה אחד? ה :עמירם מילר

 זה דיווח2 אין פה הצבעות, לא,  אהוד לוי יובל:
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מינוי  –מינוי רו"ח מבקר. ב  –החברה לתרבות הפנאי בכפר סבא: א  . 2

 ועדת ביקורת. 

 

מחליטים  22ף הבא, הצעת החלטה2 מינוי רו"ח2תודה2 הסעי :צביקה צרפתי

למנות את משרד סער רואה חשבון לרואה חשבון מבקר של 

החברה לתרבות הפנאי בכפר סבא2 מחליטים למנות את מר 

גדעון שני ואת גב' אביטל רייך לוועדת הביקורת של החברה 

 לתרבות הפנאי, כפר סבא2 שגיא, אתה רוצה להתייחס לזה? 

שמלווה את החברה משרד חשבון סער,  ין2 משרד רואכ שגיא רוכל:

שבון נבחר אז לתרבות הפנאי מיום הקמתה2 משרד רואה הח

בחנו שש או שבע הצעות למשרדים  בתהליך של בחינה של222

שילוו את החברה2 המשרד הזה הוא משרד שיש לו ניסיון 

ונותן שירות טוב  רב בתאגידים עירוניים2 הוא מלווה אותה 

גיד מטעם אה חשבון ספציפי שמלווה את התאמאוד2 רו

טרי2 הוא שותף במשרד2 ואנחנו המשרד קוראים לו רונן ס

2 כמובן ממליצים לאשר2 לגבי ועדת הביקורת,  יש לכם אז22

את הפרטים שלהם2 ועדת הביקורת2 אין לי הערות 

 מיוחדות2 

ברשותך, צביקה2 מכיוון שאנחנו ממנים אנשים פה  אהוד לוי יובל:

היה מקום להעמיד מישהו  ,עצה לתחום של הביקורתמהמו

 לפחות מהאופוזיציה, 

 לא ממנים מישהו מהמועצה2   עו"ד אלון בן זקן:

 המועצה מחליטה על מינויים2 מטעם222 המועצה ממנה,  אהוד לוי יובל:

 אבל בדירקטוריון יש לכם נציגות2  :צביקה צרפתי

גונן: ירקטוריון מבקש בעצם שני יש תקנות לדירקטוריון והד אושרת גני 

אנשי ציבור שיש להם ניסיון רלוונטי2 לא נבחרי ציבור, 
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אנשי ציבור2 אז אם אתם קוראים את קורות החיים, ויש 

את קורות החיים של גדעון שני, שהם קורות חיים 

 222  מפוארים 

2  אהוד לוי יובל:  לא, לא, ה'אם' הזה לא במקום2 קראנו

גונן:  כאן2 זה נמצא  אושרת גני 

 יש, בפניכם2  :צביקה צרפתי

גונן:  אביטל רייך עבדה בעיריית כפר סבא שנים רבות,  אושרת גני 

זה לא אני לא מכירה אותה, איפה קורות החיים שלה?  רויטל לן כהן:

 קורות חיים2

גונן: שנה באותו תפקיד2  01כמנהלת, עבדה בעיריית כפר סבא  אושרת גני 

ם לזה שהיא עבדה אז קורות החיים שלה מצטמצמי

התרבות, כמנהלת כספים באגף שנים2  01בעיריית כפר סבא 

 ובקרה2 

 וזה מסמיך אותה להיות בוועדת ביקורת?  רויטל לן כהן:

גונן:  שנה,  01כמי שניהלה כספים ובקרה במשך  אושרת גני 

 היא עובדת עירייה2  אהוד לוי יובל:

גונן: שנה מנהלת  01א היתה לא, היא לא עובדת עירייה2 הי אושרת גני 

הבקרה והכספים של אגף התרבות2 מצאנו לנכון שכישוריה 

מתאימים להיות בביקורת2 שהרי זה דומה מאוד לתפקיד 

 של בקרה וניהול כספים בתחום של התרבות2 זה הכל2 

 אולי כדאי מישהו שפחות קשורה, אגב2  עילאי הרסגור:

גונן:  היא כבר לא קשורה2  אושרת גני 

2 רסגור:עילאי ה 2   שפחות נמצאת2

 דיוק מהטעם הזה לא לוקחים אדם להיות, עילאי, ב אהוד לוי יובל:

 עם מה מתעסקים? :צביקה צרפתי

גונן: בדירקטוריון של החברה  ,ענתבדירקטוריון, ורגע, חברתך  אושרת גני 
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לתרבות הפנאי גם הצביעה בעד2 חברי הדירקטוריון כולם 

מביאים את זה לכאן גם הצביעו בעד, ולמעשה אנחנו 

לאישור שלכם, אחרי שהדירקטוריון אישר את המינויים 

 שלהם2 

,  אהוד לוי יובל: מבלי לפגוע בכבודם של חברי הדירקטוריון, וחברתי

וחלילה מבלי לפגוע בכבודה של הגברת, אני חושב שבמינוי 

של ועדת ביקורת, גם בגוף שהוא גוף שהעירייה קשורה 

שנה של  03דם שלא היה לו קשר או בן אשיהיה אליו, צריך 

גוף, או בפעילות דומה, עם אותם אנשים2 כי  פעילות באותו 

זה קצת מייצר מצב לא נוח2 עכשיו, אני אומר את זה 

יש השלכה  שיש שם מכיוון שלכספים ולתרבות ולדברים

 ילכל העיר2 וכדי לשמור על מראית עין, חלילה של ניגוד

ניגוד עניינ ים ואני לא רוצה לפגוע, צריך עניינים, לא שיש 

למנות בן אדם שלא בא מאותה קבוצה, מאותו תחום 

שנה2 וזה לא נכון למנות אנשים שבאים מתוך  03פעילות 

עצמם2 יש מקום למנות בן אדם, ומכיוון שיש גם בעיה קשה 

מאוד בין הגופים האלה לבין הגישה שלנו לקבל את כל 

שוב שמישהו המידע, זה לא מידע שזורם חלק, היה ח

 מהאופוזיציה יהיה שם2 

  קואליציה?-מה זה שייך לאופוזיציה :צביקה צרפתי

 זכות דיבור2 אני רוצה  עילאי הרסגור:

 פשוט2 כי אתם מיניתם את הדירקטוריון2  אהוד לוי יובל:

 בדירקטוריון2  במינויים הקודמים מה שנעשהאל תעשו  עילאי הרסגור:

  מה, מה? :צביקה צרפתי

22לא, אני אומר שלא תעשה מה שקרה הרסגור: עילאי 2 

 למה כל הזמן ההערות הסרקסטיות,  :צביקה צרפתי
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 מה לעשות?  עילאי הרסגור:

 ם222נתנו לך לדבר, אתה עוד פע :צביקה צרפתי

 כנראהוההצבעה הזאת  תלונה נשלחה במשרד הפנים, עילאי הרסגור:

  תיפסל2

 ה נשלחה למשרד הפנים2  תלונה, בסדר2 תלונה2 תלונ :צביקה צרפתי

2 עילאי הרסגור: 2   סך הכל רוצה לדבר2 לא צריך2

מישהו מנע ממך לדבר? אתה מציג כאילו מונעים ממך  :צביקה צרפתי

 לדבר, לטלוויזיות, 

2 עילאי הרסגור: 2 2   באמת מנעת ממני

 לא מונעים ממך2 הנה, בבקשה2 דבר2  :צביקה צרפתי

 וזה גם תועד2  עילאי הרסגור:

 דבר, בקשה2 דבר2  :ה צרפתיצביק

 תראו, בתקופה הזו של חקירות,  עילאי הרסגור:

 עוד פעם,  :צביקה צרפתי

ממלא מקום ראש העיר מה לעשות2 מה לעשות? יש חקירות2  עילאי הרסגור:

 צביקה צרפתי, אני מבין שזה קשה לך2 

 לא עניין של קשה2  :צביקה צרפתי

 ם ממנו2 זה לא משהו שאפשר להתעל :פליאה קטנר

תעשה קסם וזה לא זאת המציאות2 מה לעשות? מה לעשות?  עילאי הרסגור:

יהיה? זאת המציאות2 אני מחזיר אותך אולי ככה לאדמה 

קצת2 זאת המציאות2 אולי יש לכם איזה יועץ לניהול 

משברים, אבל זאת המציאות2 עכשיו, בתקופה כל כך 

ת המצב, רגישה, ראוי לא לעשות מינויים וראוי להקפיא א

עד שהמצב יתבהר2 ולכן, אני לא סבור שזה הזמן הנכון 

 להתחיל לעשות מינויים2 זה הכל2 

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי
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 ולו מהסיבה הזו אנחנו נתנגד2  עילאי הרסגור:

תודה2 אני עובר להצבעה2 מי בעד ההצעה שהגשתי? שמעון,  :צביקה צרפתי

 אורן, עמירם, צביקה, 

 נמנע לגבי רייך2 אני  :עמירם מילר

 נמנע לגבי רייך2 :צביקה צרפתי

 לא שאלנו על ניגודי עניינים2 אנחנו מניחים שאין פה2  אהוד לוי יובל:

מתי, דבי, אמיר, איתן2 מי נגד? ממה, סליחה, בעד2 מי  :צביקה צרפתי

 ממה?

 ממה2 –מי ממה? רק ממה      :רויטל לן כהן

 יובל, פליאה ועילאי2 נגד? ענת, סליחה, מי    : צביקה צרפתי

 אדוני יו"ר,  מי נמנע? נמנעים? מי נמנעים? מי נמנע? רויטל לן כהן:

יוגד2 תודה2 עמירם מילר  -נמנעים  :צביקה צרפתי רויטל לן כהן ויהודה 

 נמנע לגבי המינוי של אביטל רייך2 

 פרוטוקול2 תגידי ללא, לא,  אהוד לוי יובל:

 אמרתי את מה שיש לי להגיד2 אתה שמעת, אני כבר  רויטל לן כהן:

 לא, לא שמעתי טוב2  אהוד לוי יובל:

 זה מסוכם בינינו2 אתה לא יכול לתקוע טריז בינינו2 :צביקה צרפתי

: הוחלט ברוב קולות לאשר את מינוי משרד סער רואי /12מס'   החלטה

חשבון לרואה חשבון מבקר של החברה לתרבות הפנאי בכפר סבא ואת 

ת גב' אביטל רייך לוועדת הביקורת של החברה מר גדעון שני וא

 לתרבות הפנאי בכפר סבא. 
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 )הדברת יתושים(

 

מינוי נציג עיריית כפר סבא באיגוד ערים אזור השרון  :צביקה צרפתי
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 2  לתברואה )הדברת יתושים(

 ר2 אני רוצה לדב עילאי הרסגור:

 כן, בבקשה2  :צביקה צרפתי

המינוי הזה הוא בעצם הדחה שלי מאיגוד להדברת יתושים2  עילאי הרסגור:

 אני חייב לציין, 

 היו כל כך הרבה יתושים הקיץ,  :עמירם מילר

  לא פעלת222 :צביקה צרפתי

תראו, האמת שזה נשמע מצחיק, טוב, יש יותר יתושים2  עילאי הרסגור:

נגע היתושים הוא באמת מטרד שתושבי אבל זה לא מצחיק2 

מזה שנים2 כפר סבא והאזור צריכים להתמודד איתו 

במיוחד מאז שיתוש הנמר האסיאתי הגיע לאזורנו2 זה דבר 

 לא פשוט2 אבל אני רוצה להתייחס לעניין עצמו2 

תראו, לפני שנה התפוצצה חברותנו בקואליציה ומאז לא  

ימונה נציג כבר אז, או מונה נציג2 עכשיו, הייתי מצפה או ש

שאני אוזמן לישיבות של איגוד ערים להדברת יתושים2 

כפר סבא היה נציג אחד פחות, מה לעכשיו, מה שקרה הוא ש

 שפוגע בתפקוד באיגוד ערים2 

קודם כל היו שני נציגים נאמנים2 אנוכי וגב' רעיה  :צביקה צרפתי

 סבירסקי2 לא השארנו את השדה פתוח ופרוץ2 ואתה יודע

בדיוק איך פועל האיגוד הזה ומה הוא עושה ומה תפקידו2 

 אז לא נגרם, אני יכול להרגיע אותך, 

 222 אם רעיה היתה אני כבר יותר רגוע עילאי הרסגור:

 בשביל זה אמרתי רעיה ולא אני2  :צביקה צרפתי

 עובדת עירייה מסורה2  עילאי הרסגור:

של מר איתי צחר,  ומינויכן2 תודה רבה2 מי בעד לאשר את  :צביקה צרפתי

מנכ"לית העירייה, כנציג עיריית כפר למשנה וממלא  מקום 





   1202.311 65 מועצה מן המניין   

 ריכוז החלטות
 

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

 אור מעצרו של ראש העיר. החלטות מועצה ל –קטנר בנושא 

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 154מס'   החלטה

 -של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר בנושא

 החלטות מועצה לאור מעצרו של ראש העיר. 

 

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

 שקיפות תכנונית.  –ושא קטנר בנ

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 155מס'   החלטה

 -של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר בנושא

 שקיפות תכנונית. 

 

 אישור פרוטוקול ועדת כספים.  . 3

 

קציב הוחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף ת: 152מס'   החלטה

 . 10/7לשנת  1רגיל מספר 

 

הוחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף תב"ר : 157מס'   החלטה

 . 10/7לשנת  1מספר 
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הוחלט ברוב קולות לאשר את החלטת ועדת הנחות על : 152מס'   החלטה

 . 10/7./.7/, 4.1.10/7/מחיקת חובות, פרוטוקולים מיום 

 

לאשר מקדמה על חשבון תמיכות ולות : הוחלט ברוב ק152מס'   החלטה

 לעמותות.

 

 10/7./.12פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  – 10/7אישור תמיכות לשנת  .4

 . 7.1.10/7ומיום 

 

פרוטוקול  – 10/7: הוחלט ברוב קולות לאשר תמיכות לשנת 120מס'   החלטה

 . 7.1.10/7ומיום  10/7./.12ועדת תמיכות מיום 

 

 . 10/5בוקר לשנת דיון בדו"ח שנתי מ . 5

 

מינוי  –מינוי רו"ח מבקר. ב  –החברה לתרבות הפנאי בכפר סבא: א  . 2

 ועדת ביקורת. 

 

משרד סער רואי : הוחלט ברוב קולות לאשר את מינוי /12מס'   החלטה

חשבון לרואה חשבון מבקר של החברה לתרבות הפנאי בכפר סבא ואת 

ביקורת של החברה מר גדעון שני ואת גב' אביטל רייך לוועדת ה

 לתרבות הפנאי בכפר סבא. 

 

מינוי נציג עיריית כפר סבא באיגוד ערים אזור השרון לתברואה  . 7

 .)הדברת יתושים(
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: הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מר איתי צחר כנציג 121מס'   החלטה

עיריית כפר סבא באיגוד ערים אזור השרון לתברואה )הדברת 

 יתושים(. 

 

 היתר לעבודה נוספת לשני עובדים. מתן  . 2

 
 

: הוחלט פה אחד לאשר מתן היתר לבודה נוספת לשני 123מס'   החלטה

 עובדי עירייה. 

 


