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לפתוח בישיבת ערב טוב. אני רוצה להתחיל וטוב, חברים,  :צביקה צרפתי

. ובתחילה, לפני 2017מועצת העיר מן המניין לחודש מאי 

סדר היום, אני אקרא הודעה קצרה: בפתח דברי ולפני 

אני מבקש להבהיר בנושא  ,בסדר היוםהתחלת העיסוק 

התעסקו בה ובסוף השבוע  50כנית המתאר שעוסקת בכס/ת

ללא הפסקה. כפי שנאמר על ידי ראש העיר ואף הובהר מעל 

גבי העיתונות במכתבים שנשלחו לבתי התושבים ולגורמים 

ממשלתיים, עיריית כפר סבא הבהירה באופן חד משמעי 

תתנגד לכל בקשה להקמת ש ,ושאינו ניתן לפירוש אחר

המפעלים או עסקים שיש בהם חשש לזיהום אוויר, גרימת 

 נזקים שונים לעיר, 

. אהוד לוי יובל: .  מה שאמרת לפני חודשיים, אמרת.

 רגע, יובל. רגע, רגע,  :צביקה צרפתי

לא, לפני חודשיים אמרת לבקשה שלנו להתחייב לא להקים  אהוד לוי יובל:

שתדון בכל בקשה לגופה, וזה בפרוטוקול  ,מפעלים מזהמים

 שפורסם. סליחה, אני מבקש להיות עקבי. 

 כל אמירה...אני מבין, אני מבקש לא להפריע לי.  :צביקה צרפתי

י  ס, מדברים על נחנו לא מדברים על תוכנית מתאר כוא יובל:אהוד לו

תוכנית מתאר כוללנית שהופקדה בוועדה מחוזית. סליחה, 

 . 2035מדברים על תוכנית מתאר כוללנית כפר סבא 

 כל אמירה או פרשנות אחרת היא הטעיית  הציבור.  :צביקה צרפתי

 . כנית מתארזו ת 2035סבא -סליחה, על כפר אהוד לוי יובל:

בנוסף לאמור לעיל, עיריית כפר סבא הגישה התנגדויות,  :צביקה צרפתי

תמשיך להיות נחרצת ואקטיבית בנושא ותעמוד על כל 

משמר ותדאג לחסום כל פרצה, ולו הקטנה ביותר. הודעה זו 

הקרובה  במליאת או ועדת התכנון, מי משתיהןתוקרא גם 
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כנון. שתהיה הראשונה, כי זה לא המקום לקבוע נושאי ת

 והקראה לפרוטוקול כדי להבהיר. תודה רבה. 

 ? 2זאת אומרת שלא תהיה אזור תעשייה מזוהם  אהוד לוי יובל:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

מועצת עיריית כפר סבא, שלא רגע, האם ההחלטה של  אהוד לוי יובל:

 תהיה...

.. האז כנרא :צביקה צרפתי   שכשאני מדבר על הטעיית ציבור.

כנית מתאר אנחנו מדברים על ת 50/1מדבר על  כשאתה יובל: אהוד לוי

 ? 2035כוללנית כפר סבא 

זה גם כולל מה שנקרא  ,כשאני מדבר על הטעיית ציבור :צביקה צרפתי

הוא לא לפסולת ביתית.  2. אזור תעשייה 2אזור תעשייה 

דיסק גם כן הוא נאהוא לפסולת, גם מפעל ביו טכנולוגיה ס

 . 2לפי סעיף 

 שטח המפעל. כשהזיהום יוצא מתחום  המפעל, יש  לוי יובל: אהוד

 תודה רבה. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

  .לא, לא, לא, אנחנו רוצים החלטה אהוד לוי יובל:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

יעוגנו אנחנו רוצים שהדברים אנחנו רוצים החלטה,  אהוד לוי יובל:

 .. ה שכתוב בתכנית ממועצת העיר יכולה להחליט, בהחלטה.

 המתאר הכוללנית...

 תודה רבה. שאילתה ראשונה,  :צביקה צרפתי

. כפר סבא, ת אהוד לוי יובל: אומרת אזור תעסוקה  2035כנית מתאר ..

 , הריחות...2ג מסו

 אני מבין,  :צביקה צרפתי

אנחנו רוצים כאן תשובות.  ממלא מקום ראש העיר,אדוני  :דוברת מהקהל

הצהרה  בל תשובות, לא כדי לשמוע איזודי לקאנחנו באנו כ
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 . . .  שלא נותנת לנו 

 אני אסביר לך,  :צביקה צרפתי

אנחנו רוצים לדעת מה הולך לקרות עם השכונות המזרחיות  :מהקהל דוברת

 בכפר סבא, 

 אני אגיד לך, אני אגיד לך.  :צביקה צרפתי

 ...מפעללמה אני צריכה  :דוברת מהקהל

 שטויות? למה את מדברת :דובר מהקהל

את מוכנה לתת לי לענות? תראי, אני לא רוצה לפגוע באף  :צביקה צרפתי

אחד. אבל כמו שהמהלך הזה שעשיתם אותו, יכולתם במשך  

שלושה לתאם פגישה גם איתי, גם עם  ,חודשיים ,חודש

 מנכ"לית העירייה, 

.. לא ידענו.  :דוברת מהקהל .  אתה מסתתר מאחורי 

תודה רבה. אנחנו מתחילים את ישיבת מועצת תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 העיר. 

אף אחד, וגם חברי המועצה מהקואליציה, שצריך לחבק  אהוד לוי יובל:

אותם היום, כי הם אמרו שגם הם לא הבינו את הדברים 

לידיעתם ואנחנו נכבד את חברי  הועברהאלה. זה לא 

כלולים שימושים,  2035הקואליציה שאמרו שבכפר סבא 

 באזור המתחם שזה בגבול הבתים, הזיהום 

 שאילתה ראשונה,  :צביקה צרפתי

 . 2035בכפר סבא  אהוד לוי יובל:

פעם אחר פעם אתה מטעה את אתה מטעה את הציבור.  :צביקה צרפתי

.. הציבור . 

 אתה תחשוב טוב. אני?  אהוד לוי יובל:

. :צביקה צרפתי  כדאי מאוד, כדי לדעת מה כתוב..

 אותו דבר...תר מדי אנשים שהבינו את יש יו :דוברת מהקהל
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כנית? למה הסתרתם את התאדוני ממלא מקום ראש העיר,  :דוברת מהקהל

כנית. אני רוצה תהי הכל האנשים שיושבים פה לא ידעו מ

 כנית?את הת לשאול את מהנדסת העיר. למה הסתרתם

.. גברתי  :צביקה צרפתי . 

שלי שם. החיים שלי  הביתברק, -גברתי זאת מירית שקד :דוברת מהקהל

 שם. 

נירית שקד ברק, את בישיבת מועצת העיר. כרגע זה  גבירתי :צביקה צרפתי

 לא על סדר היום. 

. מי  ברק:-גב' שקד .. בטח לא על סדר היום. ידענו על זה שלושה ימים לפני 

 ידע פה מחברי המועצה על זה? 

 גבירתי שבי בבקשה.              :שי זייד

 שי אל תיגע בה.     :אהוד יובל לוי

 יה מבוגרת. ישאילתה ראשונה, אוכלוס :צביקה צרפתי

אזור  אני רוצה לדעת מי ידע על התוכנית הזאת? מי ידע על :ברק-גב' שקד

 הזה?  היהתעשי

 ה מבוגרת. יאוכלוסי :צביקה צרפתי

 למה? תראה לה, אתה אומר שאין.  אהוד לוי יובל:

 אתם מייצגים אותנו...לדבר.  מה זה? כולכם מפחדים דוברת מהקהל:

..אנ :צביקה צרפתי  י אענה תשובות, אני אענה תשובות.

...אתם  :דוברת מהקהל  שיהיה לכם ברור! מייצגים אותנו 

 אני אענה לכם תשובות.  :צביקה צרפתי

עיר ירוקה. אני הייתי משרד המיתוג של העיר כפר סבא  :דוברת מהקהל

 ק של העיר הזאת. את המיתוג הירו הובלתיהזאת. אני 

 את לבד?   :צביקה צרפתי

 אני!  :דוברת מהקהל

 את!  :צביקה צרפתי
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. בגוגל. אני יזמתי אותו, אני.  :דוברת מהקהל .. יהודה תבדוק עם תבדוק מי 

בן חמו. אני, אושרת יודעת יפה מאוד. נכון, אושרת? ואני 

עכשיו שואלת, איפה הירוק? למה שאזור התעשייה לא יהיה 

  ?1סוג 

גונן:   , תקבלי תשובה.אל תצעקינירית,  אושרת גני 

 את יודעת את התשובה. את יודעת את התשובה.  :צביקה צרפתי

גונן: ,  אושרת גני  אני מבטיחה לך שאת והחברים שלך תגיעו לכאן אלינו

 ... לפגישה 

כנית. אין כנית. תמשכו את התאין בעיה. תמשכו את הת דובר מהקהל:

 כנית. לכל פגישה. תמשכו את התחנו נבוא בעיה. אנ

לא  ,50 ,אני רוצה לדעת למה אזור התעשייה לא יכול להיות דוברת מהקהל:

... ? אני מוכנה בהתנדבות 1הוא לא יכול להיות  יכול להיות 

למה אתם טק, קניונים, -לשבץ משרדי היי לבוא ולעזור לכם

. אנחנו עיר ירוקה. אני שמתי את השם 2מתפשרים על סוג 

 סוג של אזור תעשיה מזהם.על זה.  שלי

אני לא מסכימה שי, שי, שי, לא, למה?  שי, תעזוב את זה. :רויטל לן כהן

 שתוציא תושבים החוצה. 

 תישארי, תישארי. נירית,  עילאי הרסגור:

 שי, אתה לא נוגע בה.  אהוד לוי יובל:

 תעזבו בבקשה את התושבים.  :רויטל לן כהן

 י תעזרי גם לי? רויטל, אול :צביקה צרפתי

 ביטחון. רכז הם לא צריכים  :רויטל לן כהן

 כנית.תמשכו את הת דובר מהקהל:

בואו נסכם דבר כזה. אנחנו נתאם פגישה. אנחנו לא עובדים  :צביקה צרפתי

..לפי תנאים בצעקות לא נשיג שום דבר. וזה לא המקום  .

רגע,  ..זה לא המקום לדון בו.אתם רוצים לשמוע לי, פה, 
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את שמעכבים אני מכבד אתכם, שומע אתכם, ... לי תני

 הישיבה. 

 הישיבה תחכה. הישיבה תחכה.  אהוד לוי יובל:

. לא שלנו ולא שלכם. תקשיבו, תקשיבי עד תזומנו לפגישה :צביקה צרפתי ..

הסוף. הגשתם הרי התנגדויות. ההתנגדויות שלכם גם 

ו. ואם אתם צודקים, גם יקבלו אותן. ומשיכה של יידונ

כנית אפשר לעשות תוך כדי הדרך. ואפשר גם לבוא הת

לוועדה המחוזית, להגיד שאנחנו מסכימים להתנגדויות  

 פגישה, פה אי אפשר לעשות ישיבות...שלכם. תבואו ל

היא לא שלנו. ההתנגדות היא שלך ההתנגדות משפט אחד.  :דוברת מהקהל

 ושלו.  ושלה

 ההתנגדות שלי.  :צביקה צרפתי

 לך.שו :דוברת מהקהל

.. :צביקה צרפתי  אוקי, עכשיו תנו לנו.

 ישיבה הזאת. מועד לתכניס לפרוטוקול  :דובר מהקהל

. :צביקה צרפתי  אז אני מסביר לך..

לא החלטה שלא יהיה. חברים, להכניס החלטה שלא יהיה,  אהוד לוי יובל:

צריך לקבוע פגישות. אנחנו מבקשים החלטה, לא תהיה פה 

תהיה פה תחנת כוח. אנחנו תחנת מעבר פסולת. לא 

.. ביקשנו . 

 ...אני לא רוצה לפגוע בך :צביקה צרפתי

 ...לפגוע אהוד לוי יובל:

 . זה לא מליאת תכנון...  :צביקה צרפתי

 ,ביקשנו לפני חודשיים, ביקשנו לפני חודשיים התחייבות אהוד לוי יובל:

 לא מזהמים בכפר סבא. 

ולא כפוליטיקאים, ן, לא תראה, אנחנו לא באנו לכא דוברת מהקהל:



   3.5.2017 10 מועצה מן המניין   

 ...שתמשכומהנדסי העיר. אנחנו באנו כארכיטקטים ולא כ

כנית הזאת. כי , תקשיב לי עד הסוף. תמשכו את התסליחה

חד וחלק, אין שום סיבה בעולם, שום סיבה בעולם שברעננה 

מזבלה מטייבה, כי טק ופה בכפר סבא אנחנו נקבל -יבנו היי

 ...  . אנחנו לא ניתן! 2017סגרו את המזבלה בטייבה 

 סליחה רגע, מה השם שלך?  ענת צ'רבינסקי:

.  דוברת מהקהל: . .  השם שלי 

תקשיבי, אני הקשבתי לך לכל מילה שאמרת. אני חושבת  ענת צ'רבינסקי:

לא מכירה את  כי את פשוטשיש הרבה דברים שאת מספרת 

 העובדות. 

 כנית מתאר. תבסליחה, זה כרגע  אהוד לוי יובל:

  יש שאילתה על תחנת הכוח, תישארו ותשמעו את זה. הרסגור:עילאי 

.  :עמירם מילר . .  לא יכול להיות 

כנית. אנחנו דורשים שאזור אנחנו דורשים למשוך את הת דוברת מהקהל:

. אנחנו דורשים ביקורת 2ולא מסוג  1התעשייה יהיה מסוג 

לשמור  אתם צריכיםאתם הנציגים שלנו. . על כל אחד מכם

ירוקה ומקיימת. זה מה שאומר עיר ירוקה. לא על עיר 

 מזבלה של השרון. 

.       רויטל לן כהן: .  אני אומרת.

 אמרתי, בואו נתאם פגישה.  :צביקה צרפתי

 אתה מטייח אותם, זה מה שאתה עושה.  דובר מהקהל:

 אתה לא מכיר אותי כדי להגיד את זה.  :צביקה צרפתי

 אבל זה המצב.  :דובר מהקהל

 אתה לא מכיר אותי כדי להגיד את זה.  :רפתיצביקה צ

 אבל אנחנו חיים פה...  אנחנו לא מכירים,אין בעיה,  דובר מהקהל:

ורה חול אני לא זאני, בוא, דבר אחד אני יכול להגיד לך.  :צביקה צרפתי
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 בעיניים ולא מטעה ציבור. משתדל, משתדל. 

י מבקש שישלח , אנשל ראש העיר מלא מקומואני מבקש מ עילאי הרסגור:

 לו את ההתנגדות. אני מדבר לפרוטוקול, ואני מבקש

  ...מממלא מקום ראש העיר

. אהוד לוי יובל: .  אני לא הצלחתי לקבל את הוועדה המוקלטת. .

   מה זה לא הצלחת? :עמירם מילר

ביקשתי  הנה, היועץ המשפטי לא נתן לי פרוטוקול, בבקשה, אהוד לוי יובל:

..פרוטוקול, לא קיבלתי   . עזוב.

יוציאו אותנו.    דוברת מהקהל:  לא 

נ   אהוד יובל לוי:  ירית, תצאי את. למה? נירית, תצאי את. 

 אתה מנהל אותה?  :צביקה צרפתי

 מה לעשות? אהוד לוי יובל:

 . אני מבין שהכול פוליטיקה :צביקה צרפתי

ה רק אתה לא. אתבעצם , גם אתה ,ל פוליטיוהכמה לעשות?  אהוד לוי יובל:

יש לך  ירית, שיישארו פה כולם, תצאי,נירית, נקדוש. 

.  יתחזרי. אל תוציא בשורה ..  אף אחד מהחדר. 

ממך. תפעל  דורשתממלא מקום ראש העיר, אני אדוני,  דוברת מהקהל:

  .1זה יהיה מסוג השאזור התעשייה 

נ :צביקה צרפתי  ירית, נירית, 

 כנית. ותדאג למשוך את הת :דוברת מהקהל

 תצאי, תאמיני לי ידברו איתך.ירית, נ :צרפתיצביקה 

.    :אהוד יובל לוי  נירית, נירית..

. ומה שקרה בכל . :דוברת מהקהל .. . אני יודעת את אחורי הקלעים  .. ..

זה מחדל. ואנחנו  הזה, כל החוסר שקיפות הזה,החודש 

..נבעיר את כל העיר כולה.   אנחנו מבקשים מכם.

 רית. קודם כל, ינירית, די, נ :צביקה צרפתי
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'. היינו בשקט,  :דוברת מהקהל ודחפתם אל תגיד לי די. הייתי מספיק ב'די

  לנו את כל המזבלה הזאת.

ייצור אנרגיה?  :דובר  ומה עם 

שתראו את התושבים לנגד  סומכים עליכםחבר'ה, אנחנו  :דוברת מהקהל

. סוג ב עיניכם. לא יוספטל ולא קפלן, אף אחד מאיתנו לא

ואתה אם תטפל בנו שמתי את מבטחי בך.  צביקה, אני

 , אנחנו לא סוג ב'. התושבים

 א', למה ב'? -אתם סוג א' :צביקה צרפתי

  ...אם תקשיב גם לדברים שלנו בדיוק. יהיה בסדר :מהקהל דובר

 אני יכול להגיד לך דבר אחד.  :צביקה צרפתי

  זה סוג ב'! :דוברת מהקהל

אני מעריך אנשים  שי, שי, תקשיב,תקשיב, , שי, שיבוא,  :צביקה צרפתי

 שיודעים גם להקשיב, יודעים לשמוע, 

 לטת. לשמוע הבטחה מוק וגם :עמירם מילר

 אני לא איש מקצוע. יש גם אנשי מקצוע, תקשיב להם.  :צביקה צרפתי

צודק, אבל אני לא מוכן לקבל אני לא חושב שאני תמיד  :דובר

..   מצב.

העובדות האלה  יב לאנשי המקצוע.תקשאז תקשיב להם.  :צביקה צרפתי

 ..רצות כבר שלוש וחצי שנים.

 כנית מתאר? כתוב שם תחנת מעבר לזבל? מה, מה כתוב בת אהוד לוי יובל:

כנית מה כתוב בתכנית המתאר? עילאי, הצבעת בעד ת :צביקה צרפתי

היית בפגישה אצל ענת,  , פתאום אתה נגד?המתאר, מה

 היית בפגישה אצל זה. 

 אותנו.  מרחו סגור:עילאי הר

פתאום אתה מתנגד, היית בעד, היית בעד תוכנית המתאר,  :צביקה צרפתי

 . הצבעת פה בעד
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תגיד לי, אין לך שום בושה? אתה מתגאה בתרבות הטיוח?  עילאי הרסגור:

 הרצחת וגם ירשת? הרצחת וגם ירשת?

 אתה היית בפגישות עם ענת.  :צביקה צרפתי

וגם  עילאי הרסגור: ? שלכם ירשת? אתה מתגאה בתרבות טיוחהרצחת 

ות שלכם. בהסתר... שאתם מנהלים בה את העירבצורה 

ניהלתם את כל  אתה עוד מתגאה בזה? אתה משוויץ בזה?

 זיונית. אתה משוויץ בזה? יהסיפור בצורה ב

 עילאי, זה לא עניין אישי שלך.  אהוד לוי יובל:

 א מתגאה בזה! בושה וחרפה! הוא מתגאה בזה! הו עילאי הרסגור:

 עילאי, זה לא עניין אישי שלך. תן תשובה לציבור. תתחייב.  אהוד לוי יובל:

 הוא עוד מתגאה בזה.  עילאי הרסגור:

עילאי, זה לא עניין אישי שלך ואיפה ישבת. עכשיו לציבור  אהוד לוי יובל:

 תצריך להגיד 'רבותי, לא יהיה מעבר פסולת, לא יהיה תחנ

 .  . ש סליחהנבקייצור אנרגיה'

תיכף נדבר על תחנת הכוח. תיכף נדבר על תחנת הכוח, רגע.  עילאי הרסגור:

 אנחנו לא סיימנו היום. 

אמרתם פורסמה? כנית הזאת הת שאלה אחרונה, איפה דוברת מהקהל:

  ?איפה היא פורסמהלציבור. אותה  שפרסמתם

 פורסמה. שלוש וחצי שנים היתה בעיתונות, היה שיתוף :צביקה צרפתי

 ציבור. 

הצגה. הצגה. שיתוף ציבור. שיתוף ציבור. שיתוף ציבור,  עילאי הרסגור:

ירית, אני מציע שתישארו כי נדבר תיכף על נירית, נהצגה. 

שתי דקות אבל כמה דקות, לאולי לתצאו תחנת הכוח. אז 

 .. .  תחזרו אחר כך 

 אנשים יישארו פה, לא לצאת.  אהוד לוי יובל:

 פה.  נציגיםירה אני משא דוברת מהקהל:
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 את כולם, חוץ מנציגים שיצאו. תשאירי אהוד לוי יובל:

 היא כפופה לך? :עמירם מילר

 לא, היא מהליכוד. היא חברת ליכוד.   אהוד לוי יובל:

 בואי אני אגיד לך משהו בשקט.  :צביקה צרפתי

 צביקה, צביקה. זה לא הולך ככה.   :עמירם מילר

 מעים בקול רם יותר בריא. מה ששוירית, נ אהוד לוי יובל:

 כן.  עילאי הרסגור:

 מעניין אותי הבית שלי.  דוברת מהקהל:

נ אהוד לוי יובל:  ירית, מה ששומעים בקול רם, נירית, 

שאני מכירה  יש הרבהאף אחד מהפוליטיקאים, וכל הכבוד,  דוברת מהקהל:

ומעריכה, אף אחד לא מעניין אותי. מעניין אותי הבית שלי. 

 עניין אותי.זה מה שמ

תנו דיאלוג אאז אם מעניין אותך הבית שלך, אז תנהלי  :צביקה צרפתי

 ונדאג לבית שלך. 

 ומה עם הבית של אחרים?  עילאי הרסגור:

 ירית, מה ששומעים בקול רם יותר בריא. נ אהוד לוי יובל:

 יקאים. לא, לא, לא...פוליט ו את זה עלאל תדביק דוברת מהקהל:

 , לא רק אותך. העיר ותי מעניינתגם א :צביקה צרפתי

  וגם מה שמעניין אותך... :דוברת מהקהל

למרות  אל תלכלך אותנו עכשיו, אותנו, תערבאל  :דוברת מהקהל

ההחלטות  כלכאן שפוליטיקה זה חשוב, כי אנחנו רואים ש

 ..   מתקבלות, אנחנו מבינים.

וד. ברורה מאאבל הוא הצהיר הצהרה לפני שתי דקות.  :עמירם מילר

מוקלטת. אין כוח בעולם שיזיז אותנו מזה. מה אתכם? 

 שמעתם את זה! במו אוזניכם! זה הכל. 

נ :צביקה צרפתי  ירית, נירית, 
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 צביקה, אוהבים אותך.  :דוברת מהקהל

 גם אני אתכם.  :צביקה צרפתי

  שמור עלינו, שזה...תשמור עלינו,  :דוברת מהקהל

ר ירוקה ומקיימת. תבדוק עם עיר ירוקה ומקיימת. עי :דוברת מהקהל

 אושרת.

נ :צביקה צרפתי  ירית, תודה. נירית, 

אחרי ששמענו שממלא מקום ראש העיר הגיש התנגדות, אני  עילאי הרסגור:

 אשמח לראות את המסמך. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

מאחר ומועד הגשת ההתנגדויות פג. אז אני אשמח לראות  עילאי הרסגור:

 את המסמך הרשמי, 

.  דוברת מהקהל:  אני מניחה שזה יישלח לכולנו

 כשתהיה בוועדה, תקבל את המסמך.  :עמירם מילר

 )א(, מבקש את המסמך. 140אני מבקש עכשיו, לפי סעיף  עילאי הרסגור:

 שאילתה ראשונה.  :צביקה צרפתי

נמצא בפרוטוקול. אני מבקש לקבל תוך שלושה ימים את זה  עילאי הרסגור:

 המסמך הזה.  

 

  שאילתות. .1

 

 אוכלוסיה מבוגרת.  –שאילתה של חברת המועצה גב' אתי הדנה בנושא  א. 

 

. 1אני בשאילתה ראשונה. שאילתה ראשונה, שאלה מספר  :צביקה צרפתי

, 2016, נכון לחודש דצמבר 65תושבים מעל גיל  18,945

קשישים  2,127( 2ה בעיר. ימכלל האוכלוסי 17.6%המהווים 

משפחות של קשישים  3,163( 3רים לרווחה. סיעודיים המוכ
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קשישים סיעודיים ללא ילדים  114( 4מטופלות ברווחה. 

( 5קשישים החיים בדיור מוגן.  38מוכרים לרווחה. מתוכם 

מועדונים. רצ"ב בנספח פירוט על מספר המבוגרים  12

מלאים ( כל מועדוני הג6ות בכל מועדון. המשתתפים בפעיל

יולים וסיורים אחת לחודש. מדי שנה מארגנים נופשונים, ט

( 7מלאי העיר. 'והדרת', בהשתתפות כאלף מגמתקיים טיול 

ק יה המבוגרת מפורסמת ומתוקצבת כחליהפעילות לאוכלוס

חוברת זמן איכות,  מהפרסום העירוני באמצעים שונים,

 לאתר העירוני ועוד. 

 יש לי שאלת המשך. צביקה,  אסתר הדנה:

 שאלת המשך.          ענת קלומל:

 אחד, אחד שואל שאלת המשך.  :צביקה צרפתי

 לא, שתינו שואלות,  :ענת קלומל

 שאלת המשך. לא, לא, את לא מנהלת אותי, ענת.  :צביקה צרפתי

 מה אכפת לך לתת להן לשאול שתי שאלות?  עילאי הרסגור:

 ענת קלומל, בבקשה. בבקשה, אתי.  ...שאלת המשך :צביקה צרפתי

שאלת המשך. נכון שפה כתבתם שהם מטיילים המבוגרים  אסתר הדנה:

במקומות שונים וכל זה. אבל יש מבוגרים שמאז שגרים 

בכפר סבא והזדקנו לא ראו מה זה מוזיאון, מה זה טיול, 

יודעים.   כלום. כלום לא 

 למה הם לא ראו?  מתי פז:

 לא ראו. מה?  אסתר הדנה:

 . 18,000אלף מתוך  :ענת קלומל

 אחת לחודש. אחת לחודש.  ובל:אהוד לוי י

.  :ענת קלומל . . .  אחוז מאוד קטן

 לא דאגו להם. הם באו לארץ הקודש.  אסתר הדנה:



   3.5.2017 17 מועצה מן המניין   

.  :ענת קלומל . זו התשובה שלהם. תסתכל מה  זו התשובה שלהם..

 התשובה.

 מתירגע, רגע, מתי, מתי,  אסתר הדנה:

 מלאים. מלאים מפרסמים לכל הגכל מועדוני הג מתי פז:

 מתי, רגע. רגע.  הדנה:אסתר 

 ענת, ענת, את מפריעה לה.  :צביקה צרפתי

 מתי, רגע.  אסתר הדנה:

 מפרסמים להם. אם הם לא השתתפו זה כי הם לא פנו.               מתי פז:

 אה, לא פנו!  אהוד לוי יובל:

 מתי, חכה.  אסתר הדנה:

.  אהוד לוי יובל:  אחת לחודש, לא פנו

 מה? למה היא לא יז מתי פז:

 רגע, מתי.  אסתר הדנה:

.  מתי פז:  תיזמי, אתי, תיזמי

מה אתם עשיתם  ,הנה, עכשיו אני רוצה. בשביל זה שאלתי אסתר הדנה:

 בשביל הקשישים פה בכפר סבא? 

 אנחנו עושים המון.  :צביקה צרפתי

כי הם לא  מה התקציב? גם לא, השאלה היא לא רק זה. :ענת קלומל

 יב. נתנו לנו תשובה מה התקצ

 חכה רגע,  אסתר הדנה:

 אחת לחודש.  אהוד לוי יובל:

 ... אחוז, אבל אין תקציב מסודר. אנחנו לא יודעים כמה :ענת קלומל

  הקשישים מקבלים.

 אבל צביקה, צריך גם...חכה, לא, לא, בסדר.  אסתר הדנה:

. אין המחלקות. תקציב כולל בכל כנית אסטרטגיתאין ת :ענת קלומל

  ..למה לא עשו לי חישוב.את זה?  כתבו לי לאתקציב, למה 
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 אתם אומרים באינטרנט,  אסתר הדנה:

 יש לך ספר תקציב.  :צביקה צרפתי

התקציב של העיר ל , ש₪מיליון  900אני רוצה לדעת, מתוך  :ענת קלומל

 18%בשנה, כמה מועבר בכל המחלקות לקשישים? שהם 

לי, הם הם לא יגידו ה. אני רוצה לדעת. ימתוך האוכלוסי

לא יכתבו לי שהם נותנים לי חוברת פעם בשלושה 

 . ..חודשים

 הנה השאילתה, מה זה?  :עמירם מילר

.. ללא, חוברת  :ענת קלומל .  קשישים זה לא 

 מה שיש בשאילתה. לא זה  :רויטל לן כהן

 אני שאלתי כמה כסף מושקע בפרסום,  :ענת קלומל

 לך. אז עניתי לך.  בפרסום, נו, מה את רוצה? ענית :צביקה צרפתי

 ...צביקה, אני רוצה לדעת :ענת קלומל

. אני מכבד אותך... אתי, אני מכבד  :צביקה צרפתי אבל עניתי לך..

 אותך...די, ענינו על מה ששאלת. 

 אלף מהתושבים? 18מה זה, זה התקציב של  :ענת קלומל

 אחת לחודש. אחת לחודש.  אהוד לוי יובל:

 ת, תודה רבה. ענ :צביקה צרפתי

תושבים שלא מקבלים יחס.  18,000-אתה עושה צחוק מ :ענת קלומל

תושבים שהתעלמו מהם עשור שלם. עשור שלם  18,000

 התעלמו מהם. 

 תודה רבה, ענת. ענת, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

..  פרסום :אברהם שיינפיין .  זה לא הדבר החשוב. הפרסום 

 ממה, לא יעזור.  :ביקה צרפתיצ

רסום זה הנגשת מידע. פרסום זה הנגשת מידע. כשאין פ :ענת קלומל

 פעילויות, אין מידע. 
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 מה את אומרת.     צביקה צרפתי:

 כן.          ענת קלומל:

עולים חדשים  –שאילתה של חברת המועצה גב' אתי הדנה בנושא  ב. 

 וותיקים. 

 

( 1תודה רבה. שאילתה הבאה, עולים חדשים וותיקים.  :צביקה צרפתי

עולים, על פי נתוני משרד הקליטה,  18,369סבא יש  בכפר

( העירייה מפעילה שלושה מועדוני עולים 2. 1989-החל מ

מברית המועצות, מועדון לעולים מדרום אמריקה, בית 

אברהם לעולי אתיופיה, ארבעה דיורים מוגנים לעולים 

ים, שלושה מרכזי נוער וקהילה לנוער עולה בפעילות שקשי

פת. העירייה מלווה ומתקצבת את הפעילות קהילת עולי צר

( בעירייה פועל מדור קליטה ועלייה המעניק 3באופן שוטף. 

לצרכיו ומלווה אותו סיוע פרטי לכל עולה בשפתו ובהתאם 

 כולל איתור מקום מגורים, עבודה ועוד.  בקליטתו בארץ,

כמו כן, העירייה מארגנת עבור קהילות העולים פעילויות  

ן אולפן, הרצאות, טקסים, חוגים, סדנאות, קהילתיות כגו

'פלא'  פעילות חינוכית במוסדות החינוך כגון תוכנית 

, המפעילה תלמידים עולים, תוללתגבור  כנית 'חבר לדרך'

בפעילות בחינוך הבלתי פורמאלי כגון הכנה  ועוד.  חונכים

ועוד. בנוסף  'עוגן לחיים'כנית תכנית מנטורינג, תלצה"ל, 

 . 'ל'ש.י.סיוע לעולים ללא עלות בניתן ייעוץ ו

כוונה תעסוקתית במרכז קורסים וה( העירייה מפעילה 4 

' ומרכז להשכלת מבוגרים אמצע הדרך'כנית לצעירים בת

השתתפות אלפים מתושבי העיר. הפעילות מפורסמת ב

 באתר העירוני, בעיתונות המקומית וביחידות העירייה. 
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י רכזות. המידע ( מדור עלייה וקליטה מופעל על יד5 

מפורסם באתר העירוני בעברית, ויתורגם לרוסית, ספרדית, 

 390כפר סבא קלטה  2016( כן, בשנת 6אנגלית וצרפתית. 

 עולים חדשים. 

. למה אין פה מוקד קליטה שיוכלו, , צביקהשאלה, המשך אסתר הדנה:

אני רואה אלה שחזרו מהצבא, אלה שלמדו באוניברסיטה, 

לה. כולם אין להם איפה ללכת לברר, אלה שאין להם השכ

 לקבל הכוונה. 

 יש הכוונה.  :צביקה צרפתי

לא, בכל עיר יש מוקד קליטה שנותן להם את ההרגשה של  אסתר הדנה:

 בית, ללכת לשאול ולקבל הכוונה. 

. :צביקה צרפתי . אני אומר, מי  במרכז הצעירים, מי שמשתחרר מהצבא.

 שמשתחרר מהצבא, יש מרכז לצעירים. 

גונן: ו אושרת גני  .יודע שיש לנוכל מי שמשתחרר יש לנו מרכז לצעירים,  . . 

העירוני, אני לא יכול  באתריש בכל מקום, זה מפרסם  :צביקה צרפתי

.. עכשיו לפרט את הכל . 

. 28גם אלה שמעל גיל לא רק צעירים,  אסתר הדנה: .. 

 יש לך תשובה מול העיניים,  :צביקה צרפתי

..ענת, ענת. את מזלזלת ממש  באמת, :עמירם מילר  ב.

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 איפה המוקד? תני לי בבקשה. איפה המוקד?  אסתר הדנה:

גונן:  . 4גלר  אושרת גני 

 . תודה רבה. 4גלר  :צביקה צרפתי

ביטול קנסות  –שאילתה של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא  ג. 

 חנייה. 
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 ועד היום.  10.2013חנייה לנכים בקדנציה זו,  ביטול קנסות :צביקה צרפתי

אתי, נתתי לך את המקום, נתתי לך את השמות, נתתי לך  מתי פז:

 את הכל. 

 מתי.  :צביקה צרפתי

. לטיול היא מחכה אחת לחודש  אהוד לוי יובל: במועדון 'בית אברהם'

הבטיחו לה, כתוב פה עכשיו, אחת לחודש. 'בית אברהם' 

מסדר. בוא נראה את הטיול שהם יעמדו אחת לחודש ב

 יקבלו. 

מענה לשאילתה ביטול קנסות חנייה. להלן פירוט טוב,  :צביקה צרפתי

( יש לכם פירוט, אתם יכולים להסתכל על 1דוחות: 

הפירוט. אני לא אתחיל להקריא עכשיו את כל הפרטים. יש 

 לכם שאלת המשך, בבקשה. 

נו לא אחת מגיעים למצב כן, יש לנו שאלת המשך. אנח אהוד לוי יובל:

שמגיעים אפילו עיקולים לנכים. ככה הם מתלוננים, ואנחנו 

י איזה מפתח אתם מבטלים פה לאנשים? לפי פשואלים ל

איזה מפתח אתם מבטלים פה לנכים? ולמה הנכים שמגיעים 

אלינו עם טענות של עיקולים שמגיעים אליהם הביתה, אז 

א קונסים את ל הנכים לא מבינים על מה הם מדברים,

הנכים, לא מגיעים אליהם הביתה. אני לא מבין איך, עם 

הנתונים האלה, איך קונסים את הנכים מלכתחילה, שצריך 

 לבטל. ולמה לא כל הנכים זוכים לביטול הזה? 

 :  קודם כל, ישראל בר סלע

 רק שאדוני יזהה את עצמו. :    אהוד יובל לוי

 עירוני. בר סלע, התובע הישראל  :צביקה צרפתי

 עו"ד ישראל בר סלע, התובע העירוני.  :עמירם מילר

 העירוני.  ...עורך דין :צביקה צרפתי
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ישראל זה בסדר גמור. חניות לנכים יש כללי חנייה ברורים,  :ישראל בר סלע

שצריכים להיאכף. חוק המפתח או כללי המפתח הם בחוק 

ייה. חניית נכים. גם לפי החוק הזה, לנכה יש מגבלות על חנ

הוא לא יכול להחנות איפה שהוא רוצה, למרות שיש נכים 

שבהרגשה שלהם או בצרכים שלהם לפעמים לא מוצאים 

 מקום חנייה, ואז הם עוברים גם על החוק הזה. 

מהסיבה הזאת יש גם דוחות נגד נכים, וכשנכה לא מנצל או  

מרגיש שבלאו הכי הוא כתובת לביטול דוחות אוטומטי, אז 

 פונה לתובע, הוא לא פונה בדרכים המקובלות הוא גם לא

לרשות החנייה, ולפעמים מגיע למצב שמגיעים אליו גם 

 גוררים. 

 אבל לפני שאתה מפעיל גוררים, יש שיקול דעת.  אהוד לוי יובל:

 שיקול דעת למה?  עו"ד בר סלע:

 למה?  :עמירם מילר

 ק סובלים. לא לבוא לנכים הביתה. מספיק נענשו, מספי אהוד לוי יובל:

וואי, אם אני אשמע אותך אומר על נכה שהוא נענש, זה  רויטל לן כהן:

אתה לא תמשיך פה ישיבה דקה רק מההרצאה שתקבל. נכה 

 לא נענש כי הוא נכה. אדם עם מוגבלות זה לא עונש. 

 הקנס לא מספיק לו?  אהוד לוי יובל:

 לא, רגע, רויטל,  אסתר הדנה:

' רויטל לן כהן:  הוא מספיק נענש'. למה התכוונת? אתה אמרת 

. אהוד לוי יובל:   נותנים לו קנס, מטרטרים אותו..

'למה לתת לו קנס שהוא נענש מספיק' למה אמרת  רויטל לן כהן:

לא גזירת גורל.  אדם עם מוגבלות זה לא עונש. זוהתכוונת? 

 ... מצוין, אז תתנסח בבקשה מחדש. 

די שקונסים את האנשים האלה, למענך אני אתנסח. לא  אהוד לוי יובל:
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מחנכים אותם, יוצרים הרתעה, בן אדם כבר פונה אליכם. 

הוא הבין את הערך ההרתעתי, ממילא אנשים כבר קיבלו 

את המסר. יש פה מקום לשיקול דעת ולא למיצוי הדין. 

 אם חברתי, לא התכוונתי במובן שהתכוונת. סליחה 

גונן:  ת. אכן יש מקום לשיקול דע  אושרת גני 

יש מקום לשיקול דעת, ולכן יש דוחות שהוא מבטל, ויש  :עמירם מילר

 דוחות שלא. 

 אבל בכל זאת מגיעים איתם לעיקולים.  אהוד לוי יובל:

 תודה.  :צביקה צרפתי

תגיד, יכול להיות שבן אדם נכה, באמת אני שואלת אותך  רויטל לן כהן:

וק כי בתור אמא לילד עם מוגבלות, מותר לו לעבור על הח

הוא בן אדם עם מוגבלות? מה זה שייך בכלל? עבר על 

החוק? יש שיקול דעת. אם אחרי שיקול דעת הוא עדיין 

חושב שהוא צריך לקבל קנס, אז כנראה מגיע לו. ואני 

אומרת לך את זה כיו"ר ועדת הנגישות. נכה לא יכול, יש 

יודע את זה, יש מידות ואיז שהי מידה, בתור עורך דין אתה 

זה לא יכול להיות שבתוך הבלמים ובלמים ואיזונים. של 

 והאיזונים  האלה יש אנשים שהחוק לא חל לגביהם. 

 זה לא אמרנו.  אהוד לוי יובל:

שיקול הדעת, אני  אם הוא קיבל והופעל שיקול דעת ולמרות רויטל לן כהן:

בשום מקום. אבל כמו שאני לא מוכנה  לא שופטת לחומרה

י לא מוכנה שיפלו אותם לטובה. שיפלו אותם לרעה, אנ

 יה לטובה בניגוד לחוק? לא. ה מתקנת כן. אפלאפלי

רויטל, תודה. השאילתה הבאה, חוות דעת היועץ  :צביקה צרפתי

 ..  המשפטי.

תראה לי מישהו שלדעתך לא הפעילו בגינו שיקול דעת,  רויטל לן כהן:
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. .  אני.

 בגלל זה פניתי.  אהוד לוי יובל:

 ין בעיה. תעביר לי את המקרה. א רויטל לן כהן:

 אחרי שחנה בחניית נכים, מתוך שש חניות, קנסו אותו.  אהוד לוי יובל:

 תעביר לי את המקרה הזה.  רויטל לן כהן:

 סליחה, סליחה, אל תיתממי. העברתי  לך.  אהוד לוי יובל:

 לי העברת מקרה כזה?  רויטל לן כהן:

 ני חודשיים זה עבר אליך.  לפ ,תה שאילתהילפני שהי אהוד לוי יובל:

 לי העברת.  :עמירם מילר

 לפני שזה יצא לשאילתה זה יצא אליך.  אהוד לוי יובל:

חוות דעת  –שאילתה של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא  ד. 

 היועמ"ש השונים לעירייה בקדנציה נוכחית.

 

נציה חוות דעת היועצים המשפטים השונים לעירייה בקד :צביקה צרפתי

( הלשכה המשפטית מלווה את יחידות העירייה 1הנוכחית. 

בעבודתם באופן יומיומי ובשוטף ומעניקה חוות דעת רבות 

בעל פה ובכתב. ועל כן יש למקד את הבקשה כדי שניתן 

( חבר המועצה מגיש השאילתה 2יהיה להתייחס אליה. 

מתבקש לציין בצורה ברורה באילו נושאים בדיוק מדובר, 

סתפק ברמיזות. באשר לטענת חבר המועצה לגבי ולא לה

ניגוד עניינים לכאורה של מנכ"לית העירייה, אושרת גני 

גונן, משרד הפנים קיבל חוות דעת משפטית לפיה החשש 

ניגוד ניגוד עניינים מנוטרל באמצעות הסדל ר למניעת 

 עניינים עליו היא חתמה מול עיריית כפר סבא. 

 בלה את זה? ממי היא קי אהוד לוי יובל:

גני גונן התחייבה בין היתר שלא לעסוק, לקבל  :צביקה צרפתי בהסדר זה, 
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הוראות במסגרת תפקידה כמנכ"לית  החלטות ו/או לתת

עיריית כפר סבא בכל נושא הקשור ו/או המשפיע ישירות על 

היחסים שבין עיריית כפר סבא לבין המועצה האזורית 

הוראות דין או על  אלא אם תידרש לכך על פי ,דרום השרון

 פי  דרישת רשות מוסמכת. 

גני גונן התפטרה   יודגש כי על אף שלא חויבה לכך, 

מיוזמתה לפני כשנה מחברותה במועצה האזורית דרום 

המשיכה מיוזמתה להימנע השרון. זאת ועוד שגני גונן 

מלעסוק בנושאים הקשורים למועצה האזורית דרום השרון 

, היא נמנעה מלהשתתף בדיון גם לאחר התפטרותה. לראייה

ובהצבעה שהתקיימו בישיבת המועצה במועצת העיר מיום 

 בנושא בקשת עיריית כפר סבא לשינוי גבולות.  5.10.2017

 ממי גב' גני גונן קיבלה את חוות הדעת?  אהוד לוי יובל:

'. אנחנו עוד לא באוקטובר. כי אם אנחנו עברנו כבר את 16 רויטל לן כהן:

 פסתי את יום ההולדת של הבת שלי. , פס5.10-ה

 מה את אומרת? מרשה לי? ...  :צביקה צרפתי

 י מרגישה ש...אתה יכול, אבל יהיה לה בת מצווה, ואנ רויטל לן כהן:

 נבהלתי לרגע. 

 . , כןתודה :צביקה צרפתי

שאלתי מי נתן לה את חוות הדעת. מכיוון שהנושא, כמו  אהוד לוי יובל:

חיובים לוותר על  דינה, אומר שהיוופיע בדוח מבקר המשמ

התפקידים, ואז לכאורה היתה פשרה על תפקיד אחד לוותר. 

אז אני שאלתי ממי קיבלה חוות דעת שהיא יכולה להמשיך 

 להחזיק בשני התפקידים? 

גונן:  פרטי שלי.ישגב נקדימון, עו"ד  אושרת גני 

 . סליחה? איזה עורך דין? אני לא שומע, סליחה אהוד לוי יובל:
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גונן: ידי  אושרת גני  עו"ד ישגב נקדימון, חוות דעת חוות הדעת התקבלה על 

 של עשרה עמודים, ששילמתי עליה באופן פרטי. 

 ישגב הוא לא עורך דין של העירייה?  אהוד לוי יובל:

 אבל הוא עורך הדין של העירייה.  עילאי הרסגור:

גונן: ... בעירחוות על סליחה, שאלת  אושרת גני   יית כפר סבא...הדעת 

 ישגב נקדימון מייעץ לעיריית כפר סבא.  אהוד לוי יובל:

..היא מדברת, לפחות תיתן :עמירם מילר . 

 זה מאוד בעייתי מה שאת אומרת.  עילאי הרסגור:

 אותו אחד שמייעץ לעיריית כפר סבא בלשון הרע?  אהוד לוי יובל:

 היום כן. אז לא.  עו"ד אלון בן זקן:

 אה, היום כן ואז לא.  אהוד לוי יובל:

גונן:   ...אז לא, נכון. נכון מאוד. וחוץ מזה אושרת גני 

זאת אומרת קודם הוא היה עורך דין שלך, ואחרי זה הוא  אהוד לוי יובל:

נהיה ספק של העירייה? אני רוצה להבין. את אומרת 'אז 

 עברית.  ,לא, היום כן'. אני לא מבין

גונן:  לך. אני רוצה להגיד  אושרת גני 

. אני שואל אותך. אהוד לוי יובל:   אז הוא ייעץ לך, אז הוא ייעץ לך..

גונן: תה תיזהר מלשון הרע, כי נמאס שאאני רוצה להגיד לך,  אושרת גני 

 ... ייהימינג שאתה עושה לי ולעובדי העירמהשי

 מה שייך לעובדי עירייה?  עילאי הרסגור:

גונן: . אושרת גני  .   אתה את העובדות.

 ... סליחה, על קיבלתי גם איומים  לוי יובל:אהוד 

למה כל דבר אתם מכניסים מה זה קשור לעובדי עירייה.  עילאי הרסגור:

מערבים עובדי עירייה על עובדי עירייה? למה אתם כל הזמן 

  כל דבר? 

 אני מבקש ממך לא להתפרץ. לא להתפרץ.  :צביקה צרפתי
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חנו יוצאים נאומרים שאתם א ביקורת לא, כי כל מה שיש עילאי הרסגור:

 נגד עובדי עירייה. באמת. 

 ... בחשבון מיליון וחצי שקל.  אהוד לוי יובל:

 שקרים? ביקורת,  עילאי הרסגור:

 אתה אפילו לא יודע על מה אתה שואל.  :צביקה צרפתי

גונן:  ון וחצי שקלים ...מיליהמנכ"לית קיבלה  –אתה אומר  אושרת גני 

ג', אחרי זה פניתי אליך. א' ביק אהוד לוי יובל:  שתי, ב', נדחיתי. 

גונן:  כי זה בכלל לא מעניין אותך. ... אפילו לא פנית אושרת גני 

 באמת? פניתי.  אהוד לוי יובל:

גונן:  ולהכפיש את... שקריםלהגיד מה שמעניין אותך זה  אושרת גני 

 פעילויות עירייה?  אהוד לוי יובל:

גונן:  אתה שיקרת,  אושרת גני 

,  וד לוי יובל:אה  תיזהרי, תיזהרי

גונן: . הוצאת דיבהואתה  אושרת גני  .. 

 תיזהרי.  אהוד לוי יובל:

. 'תיזהרי'אתה כל הזמן אומר לה  :צביקה צרפתי '  . תפסיק עם ה'תיזהרי

גונן: 'היה  יואלשיקרת שלא קיבלת. ישב איתי איציק  אושרת גני  ואמר לי 

...מבקש כרטסת  , היה מקבל'

.  בל:אהוד לוי יו '  הייתי אצלו ואמרו לי 'אין

. אני מאמין לאיציק יואל.  :צביקה צרפתי   אני לא מאמין..

'אין'. והפעילות היא פעילות עירונית.  אהוד לוי יובל: הייתי אצלו ואמר לי 

 את חייבת בחוק על פעילות עירונית. 

 ממש לא, ממש לא.  :צביקה צרפתי

ענית עובדתית. באותו זמן שהוא  עכשיו שואלים אותך ואת אהוד לוי יובל:

נתן לך את חוות הדעת הוא לא היה ספק של העירייה, אחרי 

 זה הוא היה ספק של העירייה. אמת או לא אמת? 
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גונן:  ... את מי שאני רוצה. יכולה לקחת אני  אושרת גני 

 אין בעיה.  אהוד לוי יובל:

גונן: . אושרת גני   שילמתי על זה מהכסף שלי

 שאלתי שאלה.  ל:אהוד לוי יוב

 עירייה הופכת להיות חברת מועצה?  מנכ"לית איך עילאי הרסגור:

  ..אז הוא לא היה עורך דין של העירייה. אהוד לוי יובל:

חברת מועצה כאילו היא אופוזיציה, מנכ"לית מדברת עם ה עילאי הרסגור:

כפר  תושבת נבחרת. את לא נבחרת של כפר סבא. את לא

 ..  יש גבול. סבא.

 הוא לא היה ספק של העירייה. הוד לוי יובל:א

גונן: .  אושרת גני  . .  אתה כחבר מועצה יודע וגם 

זאת אומרת שבאותה עת הוא לא היה עורך דין של  אהוד לוי יובל:

 העירייה. 

גונן: הדרג עובדי עירייה עובדים. אל תערבו את  אתה יודע איך אושרת גני 

 . המקצועי

 כל פעם...אבל למה את  עילאי הרסגור:

 גם אתם אל תערבו.  פליאה קטנר:

 אתם אלה שמערבים. אתם אלה שמערבים.  עילאי הרסגור:

 מה את צועקת? מה את צועקת?  :צביקה צרפתי

 כי אתם כל הזמן נדבקים לנושא הזה של עובדי עירייה.  פליאה קטנר:

גונן: נכון, אל תערבו בפוליטיקה הנמוכה שלכם את עובדי  אושרת גני 

 רייה. העי

 ל תערבו. אתם א פליאה קטנר:

אתם היחידים שמערבים עובדי עירייה. אתם מכריחים  עילאי הרסגור:

עובדי עירייה לתקוף חברי מועצת עיר בתקשורת. אתם 

עשיתם את זה. אתם, ראש העירייה, מהסיעה שלך, דרש 
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 .  מעובדי עירייה לפקוד אנשים מהמפלגה שלי

 ו, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משה :צביקה צרפתי

נכון או לא נכון? אתה יודע שזה נכון. אתם מערבים עובדי  עילאי הרסגור:

עירייה. אתם מערבים עובדי עירייה ואחר כך אתם 

עם אחת. תסתכלו מאשימים אחרים. תסתכלו במראה פ

 חוצפה. במראה, איזו 

. אתה לא מסתכל במראה. אתה אנחנו מסתכלים במראה :צביקה צרפתי

.. סוגל היום לעשות ככה, מחר לעשות ככהמ . 

.  עילאי הרסגור:  איזו חוצפה, איזו חוצפה. פשוט לא יאומן

... אתה יכול  :צביקה צרפתי לעשות ככה ואתה היום אתה לא זוכר מה 

 לעשות ככה. מחר יכול 

 ...בסדר, צביקה, בסדר עילאי הרסגור:

נ פליאה קטנר:  ראה.  כשנותנים מידע לא נכון, אז ככה זה 

אושרת, מפאת כבודך, מפאת כבודך אני רוצה עכשיו כאן  אהוד לוי יובל:

להבין ברור. אמר היועץ המשפטי משהו שנשמע לי טיפה 

שונה. אני רוצה להבין. לא הבנתי את התשובה שלך. אז 

ייצג את העירייה באוסטרובסקי?  הוא 

  ום? אותי הי אתה רוצה לשאולהמשך  כמה שאלות עו"ד אלון בן זקן:

לא, אמרת. תגיד לפרוטוקול. אז הוא כן ייצג את העירייה?  אהוד לוי יובל:

 לא שמעתי. 

 אתה לא שמעת.   עו"ד אלון בן זקן:

ייצג את העירייה בעניין אוסטרובסקי? כן או לא?  אהוד לוי יובל:  הוא 

  ש...אתה רוצה להמשיך את הדיון הזה עד   עו"ד אלון בן זקן:

ייצג את העירייה בעניין א אהוד לוי יובל: ני רוצה לשאול, הוא 

אוסטרובסקי או לא? שלא תגידו שמצטטים לא נכון. אמרת 

שהוא קודם היה עורך דין שלך ואחרי זה של העירייה. אני 
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 שלי. האת השמיע  תנצלו אל  שמעתי את היועץ המשפטי,

גונן:  אני לא רוצה לענות לך יותר.  אושרת גני 

עני לי. את חייבת על פי חוק. עשית פעילות עירונית, אל ת אהוד לוי יובל:

 תעני. 

 אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לך משהו,  :צביקה צרפתי

 אני רוצה לשמוע ממך.  אהוד לוי יובל:

 שאלת שאילתה, תקבל תשובה.   עו"ד אלון בן זקן:

ייצג את העיריי אהוד לוי יובל: ה אדוני, אתה אמרת עכשיו. קודם הוא 

 אני לא מבין את התשובה שלך. בעניין אוסטרובסקי. 

יובל, וגם אתה, עילאי. אני  :צביקה צרפתי יובל, תקשיבו טוב. גם אתה, 

זו אחת אני עוקב אחר ישיבות... אומר לכם, יובל, תקשיבו. 

המועצות היחידות שפועלות ומתקיפות פה עובדי עירייה. 

ות. אני לא אני מסתכל בשידורי וידיאו של עיריות אחר

לא בעיריית תל אביב, לא בעיריית הרצליה, לא  ,ראיתי

ד השרון אפילו, שמתקיפים מנכ"לית. כל ישיבה בעיריית הו

אני  ...פה מתקיפים את המנכ"לית. תתקיפו אותי, תתקיפו

לא יודע מה. תעזבו את המנכ"לית כבר. די, תעזבו את 

 המנכ"לית! 

..פעילויותלמיליון וחצי שקל ל אני רק רוצה דיווח ע אהוד לוי יובל: . 

. תפסיקו לשים אותם בקו ובדי עירייהתפסיקו לערב ע עילאי הרסגור:

 האש. 

מיליון וחצי שקל  אתם חייבים על פי חוק דין וחשבון על אהוד לוי יובל:

 עירייה. השעברו לעובדי 

רייה, אתם שמים אותם בקו אתם מפקירים את עובדי העי עילאי הרסגור:

 ואתם עוד באים בטענות.  פ"ץ אנושיהאש כשכ
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וגב' פליאה קטנר  ה.  שאילתה של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין 

 יועץ לניהול משברים.  –בנושא 

 

סיעת מר"צ לישיבת מועצת העיר השאילתה הבאה מ :צביקה צרפתי

( משרד בן חורין 1יועץ לניהול משברים.  –הקרובה 

תקשורת  ית לעירייה בנושאואלכסנדרוביץ נשכר למתן שירו

חוץ, תקשורת פנים ארגונית, הדרכה והסברה להמשך מתן 

( הסכום הראשון 2שירות מיטבי לתושבים בתקופת המשבר. 

שקלים, והסכום השני לתשלום הינו  27,000לתשלום הינו 

. היועץ 2017. עבודתם הסתיימה בסוף חודש מרץ ₪ 18,000

טרטגיה לטיפול ליווה את הנהלת העירייה בגיבוש אס

 במשבר. 

טוב, תשובה מאוד מעניינת. רק שלא ענית כמעט לאף שאלה  עילאי הרסגור:

 ששאלתי בשאילתה. 

 השאלות. עניתי על כל  :צביקה צרפתי

למשל, מהו הקשר בין המשבר הרגשי שחוו בוודאי  1סעיף  עילאי הרסגור:

חלק מהעובדים בעקבות החשדות לשחיתות כלפי ראש 

ין תפקידו של היועץ התקשורתי? להזכירך, העירייה וב

בישיבת מועצת העיר הקודמת אמרתם לי שהעובדים חוו 

יועץ תקשורת.   משבר רגשי ובגלל זה אתם שכרתם 

אנחנו שלחנו את השאילתה הזאת בהמשך למה שאתם  פליאה קטנר:

 אמרתם. 

ם , מהם הצעדי3עכשיו, סעיף כן, אז לא הבנתי. לא עניתם.  עילאי הרסגור:

עליהם המליץ היועץ לצורך התמודדות עם משבר שחוו 

ל השאלה הזאת. עכשיו, אני העובדים? אתם לא עניתם לי ע

מה הקשר בין תדמית ראש העיר, בין  ,, אני לא מביןשואל
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מעצר ראש העיר, לבין תדמית העירייה? אני באמת לא 

 מבין. 

ייעוץ פנים וייעוץ חיהתשובה היא  :צביקה צרפתי צוני לתקשורת שקיבלנו 

.. בשני המישוריםחיצונית,  . 

למה צריך ייעוץ תקשורת? זה משבר שלך? אולי אישי שלך,  עילאי הרסגור:

 אבל זה לא מעניין את הציבור. 

 זה משבר עירוני. מה לעשות?  :צביקה צרפתי

 זה לא מעניין את הציבור אם ראש העירייה,  עילאי הרסגור:

לך שאם אתה היית, אתה, אני מקווה שלא להגיד אני רוצה  :צביקה צרפתי

תהיה, אבל אם תהיה, ויהיה לך משבר ולא תדע לטפל בזמן 

 ...משברה

אני לא אקח יועץ על חשבון הציבור. לא על חשבון הציבור,  עילאי הרסגור:

 סליחה. שייקח באופן פרטי, מכספו, 

 לא קשור.  :צביקה צרפתי

עבירות לוקחים יועצי תקשורת אין שום בעיה. חשודים בו עילאי הרסגור:

על חשבונם והכל בסדר. אבל אתם לוקחים יועץ תקשורת 

בל מה הקשר? לא הבנתי מה על חשבון תושבי כפר סבא. א

..   הייעוד.

 אתה לא מבין, נו, מה אני אעשה?  :צביקה צרפתי

 אבל שאלתי,  עילאי הרסגור:

 כנית המתאר, גם לא מבין בתאתה  :צביקה צרפתי

אני קשה הבנה. שאלתי שאילתה ואתם לא עונים לי על  סגור:עילאי הר

 השאילתה. 

 עניתי על השאילתה. :צביקה צרפתי

אתם עונים מסביב. אני שואל מה הקשר בין המשבר לבין  עילאי הרסגור:

הצורך להוציא על חשבון הציבור כסף על יועץ תקשורתי? 
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 אתם לא עונים לי. אתם עונים מסביב. הוא אמר כל מיני

ייעץ כל מיני דברים. עשה כל מיני דברים ארגוניים.  דברים, 

הוא יועץ תקשורת. מה הקשר לעניינים ארגוניים? אני לא 

 מבין. אני לא מבין. 

  סימן שאלה.  שיםאני דואג לך,  :צביקה צרפתי

.  עילאי הרסגור:  אני לא מבין. לא, לא, אני דואג לעצמי

 אני דואג לך. :צביקה צרפתי

 אני דואג לעצמי. אל תדאג. סגור:עילאי הר

אני רוצה להגיד לך משהו. הגענו למסקנה שאיתך זה שיח  :צביקה צרפתי

מה שאתה תגיד של חרשים. מה שאני לא אגיד תגיד ככה. 

 ככה.  אני אגיד

,  עילאי הרסגור:  זה לא יהיה שיח של חרשים. אז תענה לעניין

ול להיות לא מרוצה אז עניתי. אלה התשובות. אתה יכ :צביקה צרפתי

 מהתשובות. 

אני מאוד לא מרוצה מהתשובות. אני מאוד לא מרוצה  עילאי הרסגור:

 מהתשובות. כי הן לא תשובות לשאילתה שהגשנו. 

 אז מה התשובה לשאילתה?         דובר מקהל:

 מי זה שואל? מהקהל?  :עמירם מילר

 אני מבקש. במטותא ממך, בסדר? :צביקה צרפתי

.. :מהקהלדובר    הבן אדם שאל שאלה.

אקח  עניתי תשובה. אם התשובה לא נראית לך, אז אני :צביקה צרפתי

כיועץ למתן תשובות בפעם הבאה. הנה, יש לך כבר  אותך

 ג'וב. יועץ מתן לתשובות. נמנה אותך.

 הלוואי שזה היה כל כך מצחיק.  עילאי הרסגור:
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וגב' פליאה קטנר שאילתה של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנ ו.  דין 

 מבני "פל קל" בעיר.  –בנושא 

  

 –שאילתה מטעם סיעת מר"צ לישיבת מועצת העיר הקרובה  :צביקה צרפתי

נעשה סקר מבנים לפיו  2011החל משנת מבני "פל קל". 

בכפר סבא קיימים תשעה מבנים שנבנו בשיטת "פל קל". 

לי העבודה, נשלחו לבעכנית כולם בבעלות פרטית. על פי ת

בחינה קונסטרוקטיבית של המבנים המבנים התרעות ל

 וננקטו פעולות בהתאם. 

טוב, זאת תשובה מאוד מעניינת. אתה אומר כמה דברים  עילאי הרסגור:

בתשובה. דבר ראשון אתה אומר שזה תשעה מבנים. אני 

מבנים. אז כנראה שאתם לא עושים  16מחזיק רשימה של 

שני, אתה כותב שכל  את העבודה שלכם כמו שצריך. דבר

המבנים בבעלות פרטית. בית המשפט, למשל, הוא לא 

 בבעלות פרטית. הוא מבנה ציבור. 

 בבעלות העירייה. לא הוא עדיין  :עמירם מילר

 הוא לא בעלות פרטית.  עילאי הרסגור:

 אז בבעלות ממשלתית, מה זה משנה.  :צביקה צרפתי

עולות בהתאם. אתם יכולים עכשיו אתם טוענים שננקטו פ עילאי הרסגור:

להבטיח היום שאין אף מבנה של "פל קל" שלא בוצע בו 

 חיזוק? 

 תחזור על השאלה. ענת, בואי.  :צביקה צרפתי

ב עילאי הרסגור: מבנים ולא בתשעה. לפחות לפי  16-קודם כל מדובר 

הרשימה שאני השגתי. דבר שני, יש לפחות מבנה ציבור 

עה לחופש המידע הגישה אחד ברשימה. דבר שלישי, התנו

ואתם סירבתם לענות לתנועה , רגע, הגישה בקשה בקשה
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לחופש המידע בדיוק בנושא הזה. מה פשר מדיניות 

ההסתרה בנושא הזה? והאם תושבי כבר סבא יכולים להיות  

בטוחים כשהם נכנסים למבנים בעיר, שהמבנים האלה אכן 

 כולם חוזקו לצורך הגנה מפני סכנות ה"פל קל"? 

קודם כל, עילאי, אני לא יודעת מאיפה המידע שיש לך לגבי  ענת צ'רבינסקי:

מבנים. לאורך השנים בוצעו חיזוקים במבנים. אנחנו  16

קיבלנו דוחות מפורטים על כל בניין ובניין. יש מבנים 

שעדיין הם בעשייה ואנחנו עוקבים אחרי הדברים האלה. 

 הם לא נכונים. שבידך והדברים 

 הם לא נכונים.  ור:עילאי הרסג

מידע מיטב ה שמוסיף על רגע, שנייה. ואם יש מידע נוסף, איתי צחר:

לא  אם יש לכם מידע נוסף אז אני מבקש מצוי ברשותנו,ש

להעביר אותו לחכות לישיבת מועצה ולחשוף אותו, אלא 

וק אם באמת יש פה בעיה. זה אחד. אלינו, בכדי שנבד

, רטית ומבנה ציבורבעלות פמה שאמרת על  לגבישתיים, 

ייעוד זה משהו אחד ובעלות זה משהו אחר.  יכול אין קשר. 

בייעוד ציבורי שהיא  ,גן ילדים פרטי או המכללהלהיות 

לעיריית כפר סבא אין ובבעלות פרטית. שאלת על בעלות, ו

נכס בבעלותה שיש בו "פל קל". אם יש לך מידע נוסף אז 

 . זה יועבר. ..ח לבדוק אותו.  לגבי חופש המידענשמ

אבל אתם לא הסכמתם להעביר. אבל אני פונה ברשותך, לא  עילאי הרסגור:

אליך, לא לעובדי העירייה שמבצעים את עבודתם נאמנה, 

אלא לממלא מקום ראש העיר, שאחראי על העירייה. ואני 

שואל איך זה יכול להיות שאתם מתחמקים מתשובה 

. אתם לא, לתנועה לחופש המידע? אתם מתחמקים מתשובה

 הם ביקשו כמה פעמים ואתם לא נותנים להם את המידע. 
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 ממני לא ביקשת, אני לא יודע. אם ביקשת,  :צביקה צרפתי

גונן: שמחכה, שיש עד, לא חופש המידע, כל אחד  לפי בקשת אושרת גני 

אם יום שהוא צריך לקבל, הוא מקבל.  21זוכרת כמה ימים, 

 מישהו הגיש הוא יקבל את זה.

 אתם לא יכולים להעביר להם את זה מהר יותר?  י הרסגור:עילא

גונן:   , הוא יקבל.אם מישהו הגיש אושרת גני 

 יש פקיד מיוחד,  :עמירם מילר

אתם כתבתם להם מכתבים שאתם לא מוכנים לחשוף את  עילאי הרסגור:

 המבנים. 

גונן:  כל בקשה,  אושרת גני 

 סקר. מיד אחרי אסון ורסאי נערך פה  :עמירם מילר

 ואני פונה לממלא מקום ראש העיר,  עילאי הרסגור:

 על אחריותי אני אומר את זה.  :עמירם מילר

כן, אבל ממלא מקום ראש העיר אולי לא מודע לזה. אולי  עילאי הרסגור:

 הוא כן מודע. הוא צריך לנהל את העיר. 

 עכשיו הוא מודע.  :עמירם מילר

נה שמדובר במבנים פרטיים, ולכן שהבקשה הזו סורבה בטע עילאי הרסגור:

 אתם לא רוצים לחשוף אותם. 

 לא, לא, מה פתאום?  :עמירם מילר

 אבל יש מסמכים עירוניים,  עילאי הרסגור:

 , נענה...ואם צריךלא פנית אלי. אני פעם ראשונה שומע.  :צביקה צרפתי

 .מה הבעיה

 אז אני שמח מאוד שהבעיה תיפתר.  עילאי הרסגור:

 תודה.  :יצביקה צרפת

עילאי, רצית שאני אזכיר לך לשאול אם כיכר העיר כלולה  אהוד לוי יובל:

בתוך המבנים הפרטיים שעברו לבעלות פרטית, אם היא 
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 כלולה גם כן שם. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

,  אהוד לוי יובל: אני נהנה להיות המזכירה שלו. אתה דואג לי? עילאי

  ר גם כן כלולה...לשאול אם כיכר העיעילאי, רצית 

 זה לא נכון. זה לא "פל קל".  :עמירם מילר

 בסדר, עזוב, עמירם. תן,  :צביקה צרפתי

 זה לא "פל קל".  :עמירם מילר

גונן:  . ממפעל המים "פל קל" כמו שלא נתנו לו את החשבוניותזה  אושרת גני 

 , כי את אחראית על...גברת ,לא נתנו לי את החשבוניות אהוד לוי יובל:

גונן:   אבוא איתך יד ביד לשם.אני  אושרת גני 

תבואי איתי להנהלת החשבונות של העירייה, על את לא,  אהוד לוי יובל:

 פעילות עירונית את חייבת דין וחשבון. 

אני לא אתה רואה? אתה עשר שנים בישיבות מועצת העיר.  :צביקה צרפתי

עילות זו פעילות עירונית שאושרה. אושרה. זו לא פרוצה... 

 עירונית חדשה. 

 יש חוק.  אהוד לוי יובל:

תקשיב טוב. זו פעילות, אושרת לא החליטה עכשיו לקחת  :צביקה צרפתי

 שקל ולעשות פינג פונג לילדים שלה במרכז העיר. 20,000

 לא אמרתי.  מה אתה אומר? אהוד לוי יובל:

ם . אתה יודע ואתה מתכחש. אתה כל פע'אתה לא יודע'  :צביקה צרפתי

 שוכח, צריך להסביר לך. 

 כנית, אתה חייב הנהלת חשבונות. ת אתה חייב אהוד לוי יובל:

נושא התמיכות אתה היית שותף, אתה מכיר במפעל לגם  :צביקה צרפתי

 המים. אתה מכיר, אתה יודע, כן. 

אתם  ?שצריךכפי את מפעל המים לאחרונה,  מתי כינסתם אהוד לוי יובל:

 מאשרים. עושים לעצמכם ישיבות, 
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 השאילתה הבאה, אני מבקש,  :צביקה צרפתי

 בישיבות? אתה גם מתערב או,  :עמירם מילר

 תחנת כוח כפר סבא.  ,מענה לשאילתה :צביקה צרפתי

ל כיכר העיר, את אומרת באחריות שאין "פל קל" במבנה ש אהוד לוי יובל:

 מתחת לכיכר? 

 מר"צ,  שאילתה מטעם סיעת :צביקה צרפתי

.  :רעמירם מיל . .  זה נבנה בזמן 

תו, נו, מה? יש עומס מיוחד, בסדר, עמירם, לא תשכנע או :צביקה צרפתי

 חר.א זה משהויש עומס. 

.  :עמירם מילר . אסור. ואתה יודע את זה טוב מאוד. יש עומס שמותר או .

 כי אתה מבין בבנייה יותר טוב מכולנו. 

 לא, עזוב.  :צביקה צרפתי

 כלכלן. אני הנדס ואני לא מתיימר. אני לא מ אהוד לוי יובל:

 . אוקיי. אז ...מתיימרגם אני לא  :עמירם מילר

תביא מהנדס שיגיד לנו שכיכר העיר בטוחה. היה פועל של  אהוד לוי יובל:

שאמר שהכיכר לא בטוחה והוא רצה... אשל  ארמוני,

עשות ... אמר בזמנו שהוא רוצה לארמוני, שהיה מנכ"ל

  כר לא...אירועים בפארק כי הכי

 אתה לא מדייק. אתה ממש לא מדייק.  :צביקה צרפתי

 אתה רוצה לראות פרוטוקולים?  אהוד לוי יובל:

'אני לא  :צביקה צרפתי . תגיד  אני אסביר לך. תשאל. תגיד 'אני לא יודע'

 זוכר'. אל תפחיד את הציבור. 

 אני מצטט.  אהוד לוי יובל:

 20,000ה לכיכר עלתה על ברגע שכמות התושבים שהגיע :צביקה צרפתי

היתה המלצה להעביר  ,מבחינת בדיקת עומס ,תושבים, היה

את זה. כי צפו שם, כשזה עבר, אז התושבים שהגיעו היו 
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. מבחינת עומס לא אישרו, מבחינת עומס של 20,000מעל 

, 25אנשים. אז מה אתה רוצה? שלא ניקח אחריות? שנשים 

נו, באי והכולפול יבסוף זה י  מת. תמוטט? 

ילדים? על מה אתה מדבר? יש  20,000אתמול בלילה היו  אהוד לוי יובל:

...  במערכת החינוך 

ילדים הגבילו לא בגלל העומס. ילדים הגבילו בגלל דברים  :צביקה צרפתי

 מה, שנפתח את זה פה עכשיו? אחרים. 

 אבל הרעידה שהיתה שם ממה היא נובעת?  אהוד לוי יובל:

 ידה? איזה רע :עמירם מילר

 אנשים, תושבים מתלוננים,  אהוד לוי יובל:

 תושבים התלוננו, בסדר.  :צביקה צרפתי

 מעניין שרק אתה יודע מזה. אנחנו לא חיים בכפר סבא.  :עמירם מילר

 התלוננו על רעש, לא על רעידה, עמירם.  :צביקה צרפתי

.  :עמירם מילר . יודע שיש רעידה? מעניין ש.  רק אתה 

 מירם, עזוב, נו. ע :צביקה צרפתי

 אתם בכפר סבא של מעלה.  אהוד לוי יובל:

 ואתה באמת,  :עמירם מילר

 שירגיעו את הציבור. תן לגורמים המקצועיים לדבר,  :רביטל עמר שלום

 שאילתות מטעם סיעת מר"צ, טוב.  :צביקה צרפתי

ויחוו דעה מקצועית? אהוד לוי יובל:   למה הגורמים המקצועיים לא יבואו 

התחילו ורמים המקצועיים נמצאים מאחורינו, והם הג עמר שלום: רביטל

 זה נקטע. לדבר, אני לא יודעת למה 

 חבר'ה, בואו נמשיך.  :צביקה צרפתי

 אני אשמח לשמוע.  אהוד לוי יובל:

 תחנת כוח בכפר סבא.  :צביקה צרפתי

  המקצועיים'. אני אשמח לשמוע את הגורמים' ,לא, אמרתי אהוד לוי יובל:
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 שמענו, שמענו.  :ירם מילרעמ

אני מצטרף לחברת הקואליציה, סליחה, אל תצעקו. אני  אהוד לוי יובל:

מצטרף לחברת הקואליציה שרוצה לשמוע, לא אני, היא 

מבקשת, חבר'ה. אני אשתוק. שאלת המשך שלה, היא רוצה 

עינו וכולנו טלשמוע גורמים מקצועיים. בואי תוכיחי ש

  מה קרה? נתנצל,

יובל, שאתה דואג לחברת הקואליציה.  :רפתיצביקה צ   טוב, תודה, 

.  אהוד לוי יובל:  לא, אבל חברה שלך מבקשת לשמוע את הגורם המקצועי

אבל זה לא רלוונטי לישיבה. אבל הוא מעלה שאלה שבכלל  :צביקה צרפתי

 לא בשאילתה. 

 כל שאלה מזכירה לו עוד שאלה.  :אורן כהן

 טואלי?הנושא לא אק אהוד לוי יובל:

 לשבת עד שתיים עשרה בלילה, אין לי בעיה.  אפשר :צביקה צרפתי

  חה, נשב עד שתיים בלילה. בבטיחות...חבר'ה, סלי אהוד לוי יובל:

 אם צריך נשב.  עילאי הרסגור:

אם חברת קואליציה אומרת לכם שאין מניעה, אני משתתק.  אהוד לוי יובל:

 קנטר פה מישהו. הנה, אפילו אצא החוצה שלא יגידו שאני מ

תודה רבה. השאילתה הבאה, מעניינת, בוא, תחנת כוח  :צביקה צרפתי

 בכפר סבא,  50בכפר סבא.  אזור התעשייה כס/

רגע, סליחה, גם לחברות קואליציה סוגרים את הפה? לא  אהוד לוי יובל:

 נותנים לשמוע תשובה? 

יובל. היא באמת צריכה את עזרתך.  :עמירם מילר  או, 

מסתבר שכן. כי היא ביקשה לשמוע גורם מקצועי, והגורם  וי יובל:אהוד ל

המקצועי פה, והגורם המקצועי התחיל לענות והגורם 

 המקצועי לא יכול לדבר. 

 לא תצליח לסכסך ביני לבין רביטל.  :צביקה צרפתי
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 למה סכסוך? תשובה פשוטה. סליחה,  אהוד לוי יובל:

 ובה. אבל אתם לא יכולים לתת תש :ענת קלומל

הגב' עמר שלום, אני מתנצל שדרשתי את כבודך. רצית  אהוד לוי יובל:

 לשמוע, גם אני. 

 זה לא קשור לכבוד.  זה קשור לכבוד? רביטל עמר שלום:

 אבל זה מינימום. ביקשת לשמוע,  אהוד לוי יובל:

 אני חושבת שהתושבים רוצים לדעת.  :ענת קלומל

 צועי. גם אני. ביקשת לשמוע גורם מק אהוד לוי יובל:

.. מה הבעיה? :ענת קלומל  אתם אמורים להיות מוכנים לזה.  לא.

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

 תחנת כוח בכפר סבא.  –בנושא 

 

. 50אזור התעשייה כס/ :צביקה צרפתי .  בכפר סבא.

 אני לא מבין.  צועי?מה הבעיה שלכם לשמוע את הגורם המק אהוד לוי יובל:

 .כנית המתאר לעירלא מתוכנן לכלול תחנת כוח על פי ת :צביקה צרפתי

  תדת לקדם תכנית...הממשלה מתע ,למיטב ידיעתנו

. עילאי הרסגור: .   רגע, רגע, לא שמעתי. לא מתוכנן.

תחנות כוח פרטיות, בין היתר בשטחי בטיפול מזורז ל :צביקה צרפתי

רון. העיר כפר סבא מעמידה את המועצה האזורית דרום הש

הקיימות ואת השמירה על הסביבה בראש סדר העדיפויות 

ועל כן  עלת במטרה להבטיח סביבה בת קיימא,העירוני ופו

מתנגדת באופן נחרץ להקמת תחנת כוח באזור ופנתה 

 למזכיר הממשלה, לשר התשתיות ולשר להגנת הסביבה. 

מזלי זה גם כתוב, כך שאני יכול אני מקווה ששמעתי טוב. ל עילאי הרסגור:

מתוכנן  בכפר סבא לא 50לקרוא. כתוב 'אזור התעשייה כס/

. אני דווקא לכלול תחנת כוח, על פי ת כנית המתאר לעיר'
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 זוכר איזה מתקן לייצור חשמל. 

.  ענת צ'רבינסקי: .  לא לייצור חשמל, עילאי.

 יצרים אנרגיה. ייצור אנרגיה, עילאי. הם לוקחים אצות ומי אהוד לוי יובל:

כנית את מה שאתה אומר... תעילאי, אם היית רואה באמת  ענת צ'רבינסקי:

 המתאר, 

 אני מדבר עם חברי מועצה כרגע.   עילאי הרסגור:

 שאל שאלת המשך.  :צביקה צרפתי

אבל שאלת ההמשך שלי, אני מתכוון לצטט אותך מישיבת  עילאי הרסגור:

וכך אמר ממלא שהעליתי את הנושא. המועצה הקודמת 

נושא תחנת את צביקה צרפתי, כשהעליתי  ,מקום ראש העיר

הכוח: "דבר על האילוזיה, על השיגעון שלך". אתה הכחשת 

שבכלל אמורה להיות תחנת כוח איפשהו, ופתאום אתם 

 אומרים שאתם פניתם למזכיר הממשלה, לשר התשתיות, 

 זה בתחום כפר סבא. מה זה קשור?  :צביקה צרפתי

... פתאום תחנת הכוח שהכחש הרסגור: עילאי ואתה אמרת תם את קיומה 

שיש לי אילוזיה, לא, אמרת 'אילוזיה', אמרתי גם סמוך 

 לכפר סבא, 

 . אל תבלבל את האויב. 50כפר סבא, כס/ :צביקה צרפתי

. יותר מזה, אתם פניתם עילאי הרסגור:  אתם איימתם על עיתון, ..

 האויב? מי זה האויב? מי זה  פליאה קטנר:

 מרקר, -אתם איימתם על עיתון דה עילאי הרסגור:

 מי זה האויב?  פליאה קטנר:

-אתם איימתם בנקיטת הליכים משפטיים נגד עיתון דה עילאי הרסגור:

 מרקר. 

 דבר לעניין.  :צביקה צרפתי

בעקבות זה שהוא פרסם שאמורה לקום תחנת כוח באזור  עילאי הרסגור:
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ורה לקום אתם מודים שאמ כפר סבא. ועכשיו פתאום גם

 . 50כס/-וגם אמור לקום מתקן ב תחנת כוח באזור כפר סבא

גונן: עילאי הרסגור, התשובה לשאלה שלך היא שכבר אז אמרנו  אושרת גני 

שאם יש איזשהו  מתקן, הוא לא בכפר סבא. המתקן שאתה 

שאגב, גם דרום  בר עליו, מסתבר שהוא בדרום השרון,מד

ו איפה הוא כי הוא על שטח פרטי. הוא השרון לא בדיוק ידע

. ואנחנו 6לא סמוך לכפר סבא, הוא נמצא מזרחית לכביש 

שלחנו מכתב גם לשר להגנת הסביבה, ראש העיר שלח מכתב 

. השר להגנת 6לשר להגנת הסביבה, סליחה, מערבית לכביש 

הסביבה קיבל מכתב מראש העיר. אנחנו קבענו פגישה עם 

תשתיות. אנחנו נפגשים איתו מנכ"ל משרד האנרגיה וה

בעוד שבוע. שלחנו גם מכתב למזכיר הממשלה ואנחנו 

פועלים נחרצות בעניין הזה. כי אנחנו נתנגד, אפילו שהוא 

הוא עדיין שטחי כפר סבא והוא בדרום השרון, לא צמוד ל

מבחינתנו מפגע ואנחנו נתנגד לכל דבר שיפגע באזור שלנו 

 מבחינת קיימות והעיר הירוקה. 

 כנית המתאר, ולכן נכתוב בת אהוד לוי יובל:

. עילאי הרסגור: .   אני מאוד מתרשם.

 כנית המתאר, ולכן נכתוב בת אהוד לוי יובל:

גונן:  ..זה לא בתוכנית המתאר. אושרת גני 

. עילאי הרסגור: .  אני מאוד מתרשם.

גונן: . אושרת גני  .   ... תכנית המתאר של כפר סבא.

 ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר,  ממלא מקום עילאי הרסגור:

כנית המתאר כפר סבא, 'לא תוקם תחנת ולכן נכתוב בת אהוד לוי יובל:

א תוקם תחנת ייצור , משמע לא תחנת כוח, ל"ייצור אנרגיה

  חשמל בכפר סבא.
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 אני מאוד מתרשם מהפעילות שלך,  עילאי הרסגור:

.. איך אפשר לכתוב בת :עו"ד בתיה בראף .  כנית מתאר 

.    וד יובל לוי:אה .  בתיה.

ייעודים, קובעת שימושים. זה לא חוק ת :עו"ד בתיה בראף כנית מתאר קובעת 

כנית קובעת צבעים. אין דברים כאלה בת שזה לא וכן. היא

 מתאר. 

תפרשי בתוכנית המתאר היום יש תחנה לייצור אנרגיה.  אהוד לוי יובל:

 . ליועצת המשפטיתסליחה, אני מודה לנו... 

להחמיא לממלא מקום ראש אני מאוד מתרשם, אני רוצה  י הרסגור:עילא

 . תם גאחרי שהכחשתם, רגע, אחרי שהכחשתם, ולעהעיר..

לי ואמרתם לי שאני הוזה, וזאת אילוזיה ואין שום תחנת 

 כוח, 

 בתחום כפר סבא. לא  :צביקה צרפתי

 לא, לא,  עילאי הרסגור:

 בתחום כפר סבא.  :צביקה צרפתי

 יש פרוטוקול של הדיון ודיברנו באזור כפר סבא.  ור:עילאי הרסג

 או סמוך. וזה סמוך.  פליאה קטנר:

של הישיבה. לצערך הרב, יש פרוטוקול של הדיון ויש צילום  עילאי הרסגור:

אתה טענת שאין בכלל תחנת כוח. והצילום לא משקר. ו

ה שלך'. ה מדבר על האילוזיה שלך, על ההזיואמרת 'את

רצה להתנצל. אבל כמובן שאתה לא חשבתי שאולי ת

רק אחרי שלעגתם וצחקתם והכחשתם, ומתנצל. ועדיין, 

 פתאום אתם שולחים מכתב. למה לא שלחתם מכתב קודם? 

 השאילתה הבאה, השאילתה הבאה, שבילי אופניים.  :צביקה צרפתי

אתם לא  למה נפנפתם אותנו קודם, כשחשפנו את זה? עילאי הרסגור:

עם הביקורת. אתם לא יודעים להתמודד יודעים להתמודד 
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 עם ביקורת. 

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

 שבילי אופניים.  –בנושא 

 

 ...  כנית רב שנתית. לפי תשבילי אופניים :צביקה צרפתי

כנית המתאר לא יהיה את התחנה לייצור משמע שבת אהוד לוי יובל:

 אנרגיה? 

נסללו שבילי אופניים בעתיר ידע ובשכונת  2016בשנת  :יקה צרפתיצב

יסללו י 2017קילומטר. בשנת כיה באורך כולל של יעל

שבילים במרכז העיר ברחובות כצנלסון ומשה סנה, אליהם 

וויצמן  'מהיר לעיר' ברחוב טשרניחובסקי יתווספו שבילי

 6-בעלות משוערת של כחמישה קילומטרים של כבאורך 

 ,שבילי אופניים (היתרה המצטברת בתב"ר2יון שקל. מיל

ו מיועדת. ₪ 3,250,000 משה בלביצוע שבילים בכצנלסון 

התקציב הינו מותנה מקור  . יצוין כי2017סנה במהלך 

מעלות  70%-משרד התחבורה, שמשתתף בחיצוני, 

הפרויקט, בכפוף לתנאים אותם הוא מכתיב ומאשר מראש. 

משרד התחבורה, לרבות מול שור הפרויקט בשלבי תכנון ואי

אושר  2017דרישות להגדלה, בהתאם לאומדנים. בשנת 

 תקציב נוסף, אף הוא בהתאם להרשאות. 

( בדוחות משטרת ישראל שהתקבלו במטה הרשות 3 

לבטיחות בדרכים בכפר סבא דווח על שתי תאונות דרכים 

 של רוכבי אופניים. 

כלומר, אתם מבינים שהנתונים שתי תאונות דרכים בלבד?  עילאי הרסגור:

 שאתם מוסרים לנו לחלוטין מנותקים, 

גונן  זה דיווח משטרת ישראל.  :אושרת גני 
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  דיווח משטרת ישראל.צביקה צרפתי:    

 ...אז אין לכם שום מידע, שום מידע עילאי הרסגור:

גונן:  אז תפנה למשטרת ישראל.  אושרת גני 

אופניים. אתם מבטיחים כל שנה שבילי  סולליםאתם לא  עילאי הרסגור:

שתסללו. השביל בכצנלסון משה סנה היה אמור כבר 

התחייבות את הלהיסלל לפני שנתיים לפחות. ואתה נתת 

אתה נתת התחייבות. אתה לא יסלל. ישהשביל  ,בפני ,של

עשית את זה. ויש תקציבים שלא מנצלים אותם. מה שאתם 

יר, רגע לפני רוצים לעשות זה לסלול את השביל במרכז הע

. אין קודמותהבחירות, כמו שעשיתם רגע לפני הבחירות ה

 לכם שום מושג בשבילי אופניים. 

עכשיו, שאלת המשך. מדוע אתם סוללים שבילי אופניים  

כנית לפני הבחירות, למרות שסוכם על התבמרכז העיר רק 

 הקונקרטית כבר לפני למעלה משנתיים? 

 עילאי,  ענת צ'רבינסקי:

.  :מילרעמירם   לא, את לא תעני לו

 לי.  אני מבקש שתעני עילאי הרסגור:

את לא תעני לו. שידבר את השטויות שלו.  את לא ענת,  :עמירם מילר

 תעני לו. 

 לי.  אני מבקש שתעני עילאי הרסגור:

 היא לא תענה.  :עמירם מילר

..  עקביים אנחנו :צביקה צרפתי . 

גונן:  בילי אופניים. אז עכשיו אתה נגד ש אושרת גני 

נגד?  עילאי הרסגור:  למה 

 אנחנו נסלול שבילי אופניים,  :צביקה צרפתי

 תסללו כבר,  תעשו את העבודה שלכם.  עילאי הרסגור:
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 תודה. שאילתה הבאה. חינוך בכפר סבא.  :צביקה צרפתי

 מתי תסללו?  עילאי הרסגור:

 הלאה, חינוך בכפר סבא.       עמירם מילר:

צוייג -חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל שאילתה של ט. 

 חינוך בכפר סבא.  –וגב' אתי הדנה בנושא 

 

( מרכזי למידה פועלים במרכזי הנוער 1חינוך בכפר סבא.  :צביקה צרפתי

-ציון, קפלן, ראשונים, בית גיוראע, הילה לזרוסקוה

סאנדיסק, בית האבן, מועדון יונה ומרכז קהילתי -קדימה

י כהן, ונותנים מענה לילדי השכונה וסביבתה באמצעות אל

  מלגאים. העשרה, מורים מקצועיים וסטודנטים  רכזי

כזי כל מרב .בקרוב יוקם מרכז למידה גם בשכונות הירוקות

חלקם תלמידים,  260-כ יוע לימודיהלמידה מקבלים ס

פונים באופן עצמאי וחלקם מופנים על ידי בתי הספר. 

פורסמים באתר העירוני ובעלונים מרכזי הלמידה מ

 שמחולקים על ידי המרכזים לתושבי השכונות. 

ודי, ואת ( אגף הרווחה מפעיל שלוש מועדוניות לגילאי יס2 

נוער, בהן ניתן בין היתר סיוע לימודי.  היחידה לקידום 

אגף החינוך המידע מפורסם באתר העירוני ובנוסף נציגי 

ומדים בקשר רציף עם והצוותים החינוכיים בבתי הספר ע

שירותי הרווחה במקרים בהם הם מזהים תלמיד/תלמידה 

בעירייה מתקיימות ועדות  תפקודיים.עם קשיים רגשיים או 

בין מקצועיות כגון ועדות פרט, המתקיימות באגף החינוך 

טיפול  בדות סוציאליות וכן ועדות לתכנוןבהשתתפות עו

כנית לבניית תוהצוות החינוכי, במטרה  בהשתתפות ההורים

 התלמידה. התלמיד/טיפולית הוליסטית עבור 
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מקרב התלמידים זכאים לשעות שילוב בהשקעת  8%-( כ3+5 

משרד החינוך, וכן ניתן סיוע נוסף לתלמידים. רצ"ב נספח 

המפרט את  ,המענה לשאילתה הישירה ששלחת בנושא

כנית של משרד החינוך ( תכנית 'מעברים' הינה ת4 הנתונים.

ב טרום לכלל התלמידים בשל תת הפיקוח המיועדבהנחיי

מיסודי לחטיבה, מחטיבה מעבר למסגרת הלימוד הבאה, 

 לתיכון. 

 יש לי שאלת המשך.  :ענת קלומל

 תשובה יפה.          שמעון פרץ:

.         ענת קלומל: .  מה?  אני חברת ועדת חינוך.

אמרתי לו  לא, אמרתי לו תשובה יפה, הוא אומר לי 'מה?' :שמעון פרץ

 .  'כן, מוצאת חן בעיני התשובה'

 תשובה יפה. מה אתה הבנת מהתשובה?  :ענת קלומל

 את עושה לו מבחן?  :עמירם מילר

על השאילתה. ואני קראתי את השאילתה צריך להבין  שמעון פרץ:

 פעמיים. 

 זאת שאלת ההמשך?  רויטל לן כהן:

 צריך להבין בדיוק מהשאילתה?  מה עילאי הרסגור:

בכל זאת להבין. יש לי רמת אוריינות,  מתקשהלא, כי אני  :נת קלומלע

אני מתקשה להבין, גם לאחרונה, עברתי כמה הכשרות. 

בתור חברת ועדת חינוך, לא מקבלת מענה מאגף החינוך. 

לא יודעת למה מתעלמים ממני, אני פשוט לא מבינה מדוע 

כנית , חברי המועצה, לא שותפים בכל התאנחנו

שיתוף הציבור, אנחנו לא יש את ית של האגף. האסטרטג

יודעים שיש שיתוף הציבור וזה מגיע אלינו ככה מהציבור. 

. אז זה כדרך אגב, זו כנראה דרכה של העירייה.  הגיעו אני..
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 אלי הורים שסיפרו, מה? 

עדת חינוך. אנחנו ראינו. זה הוצג בוועדת וזה הוצג בו :דוברת מהקהל

 מה את מדברת.  חינוך. אני לא יודעת על

 בוועדת החינוך. ולכן לא שלחו, הוצג  :ענת קלומל

 מה, הצהרונים? מה הוצג בוועדת חינוך?  אהוד לוי יובל:

 קראת את הפרוטוקול?  :ענת קלומל

.  :צביקה צרפתי  לא, היא לא היתה. אני חושב ש..

שקל לתקציב  150,000החינוך, שעלה יש פורטל, פורטל  :ענת קלומל

ני עוקבת אחריו. שאלת המשך. הורים מגיעים העיר, שא

 , יודעים איפה  ולאאלי ואומרים לי 'הילדים מתקשים' לא 

. יש ילדים מתקשים .. 

 אבל אתה מפריע לגברת לדבר.  אהוד לוי יובל:

ואנחנו לא יודעים איפה יש את הסיוע. ויש הורה אסרטיבי  :ענת קלומל

עירייה יותר, יש הורה שיותר בקיא בכל השירותים שה

 נותנת, ויש הורים שפחות בקיאים. 

  מה השאלה? :צביקה צרפתי

האם באמת נותן מענה לכל הילדים  ,השאלה היא :ענת קלומל

מתקשה שכי אנחנו יודעים, במיוחד כשילד  המתקשים?

בכיתות ד', ביסודי, הגורל שלו שהוא יכול גם לנשור מבית 

 הספר. 

  זאת השאלה? מה השאלה? :צביקה צרפתי

. :ענת קלומל .   ולכן אני רוצה לדעת.

  למה אתה מפריע לה? אהוד לוי יובל:

 למה המידע הזה לא ברור ולא נמצא באתר בצורה ברורה? :ענת קלומל

..   אני רוצה לדעת.

שאלה את שואלת? שאלת קודם כמה ילדים, עכשיו  איזו :צביקה צרפתי



   3.5.2017 50 מועצה מן המניין   

  ..כמה זה.

 ...מרכזי למידה ,לא הבנתי אני גם רוצה לדעת,  אני עדיין :ענת קלומל

..א  260כתוב פה  יזה סוג של סיוע, מתי השעות, כמה.

 תלמידים. 

 ענת, מה השאלה?  :צביקה צרפתי

. :ענת קלומל .   השאלה שלי, אה.

. תן :אורן כהן  לה לחשוב קצת ונתקדם בנושא והיא..

, למה לא מפורט שירות של הסיוע רוטיפאני רוצה לקבל  :ענת קלומל

באתר? ולמה זה לא שקוף ולמה זה לא מונגש  ...םלתלמידי

לעיר? וזו השאלה שלי. בצורה הרבה יותר מפורטת, כי אני 

 עדיין לא הבנתי את כל הדרך. 

 אולי תפסיקו להפריע לה? אולי תפסיקו לגברת לדבר?  אהוד לוי יובל:

 עוזרים לה, לא מפריעים לה.  אנחנו :עמירם מילר

 עזרה. היא לא צריכה  אסתר הדנה:

 חבר נכבד,  אהוד לוי יובל:

 עזרה.  האמת, לא צריכה אסתר הדנה:

ילדים מתקשים, ילדים שצריכים סיוע, אני לא מבינה איך  :ענת קלומל

 הם יקבלו את זה. 

תנו לבן  את המהנדסת, אל תענו לחברה שלכם... תשתיקו אהוד לוי יובל:

אדם אחר לדבר. היא רק שואלת שאלה. יש לכם תשובות 

 טובות. 

 עוזי.     צביקה צרפתי:

 קודם כל ערב טוב.   :עוזי כהן

 תציג את עצמך להקלטה, לפרוטוקול.  אהוד לוי יובל:

, שמי עוזי, 'זמן איכות'מפורסמים בעיקר במרכזי הלמידה   :כהן וזיע

מרכזי הלמידה שלנו מגיעים  מפורסמים בבתי ספר,
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אני מדבר על ליועצים, ליועצות, למחנכות, לכל מי שזקוק, 

בקשר עם בית  ,אלי כהן ועל מרכזי הלמידה של בתי הנוער

 הספר הקרוב. מנסים להגיע לכמה שיותר תלמידים. 

 תודה.      צביקה צרפתי:

 באתר העירייה זה מצוי?  :ענת קלומל

 כן.     צביקה צרפתי:

 ... איכות'זמן 'אגב, כל מה שקשור ל :עוזי כהן

 . אני חיפשתיכן?  :ענת קלומל

יש, תראו את זה בעיקר בתחילת השנה. אני, אגב, אחד  :עוזי כהן

הדברים שעושים גם, לפעמים שולחים מכתבים אישיים 

הטיפול במרכזי הלמידה הוא חשוב  ,להורים, זאת אומרת

. אני אומר לך שאנחנו עושים ככל שניתן כמעט תערכי

 להגיע לכל ילד שזקוק לסיוע הזה. 

 זי. ותודה, ע :צביקה צרפתי

 

צוייג -שאילתה של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל י. 

 תפעול צהרונים.  –וגב' אתי הדנה בנושא 

  

 מענה לשאילתה, תפעול צהרונים.  :צביקה צרפתי

 אני רוצה שזה יהיה באתר.  :ענת קלומל

עיריית כפר סבא פועלת לשיפור המענה בגני יול"א, תוך  :צביקה צרפתי

ענות לצרכים העולים בשטח, וכן מובילה בשיתוף עם ועד הי

מודל הפעלת הגנים בשעות  ההורים העירוני מהלך לשינוי

מסגרת תפעול הצהרונים ל עברבמסגרתו יוהצהריים, 

בגנים אלה יושם דגש  עירונית של החברה לתרבות ופנאי.

גנים ויינתנו  על ניהול מקצועי ופיקוח בשטח לפי אשכולות 
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פדגוגיות נוספות  צועי, תכניות השתלמות והעשרותליווי מק

ייערך פיילוט ב גני ילדים, אשר  37-וייחודיות. בשלב ראשון 

יוחל במהלך שלוש שנים הקרובות לכלל הגנים, לאחר 

 תהליך של בקרה והפקת לקחים. 

אין הפרש תקציבי בהפעלת גנים המשתתפים בפיילוט. כל 

פנאי לתרבות ה חברההשל  התשומות הןעובדי הפיילוט וכל 

כ"ר ושל עיריית כפר סבא. החברה העירונית היא מל

ממע"מ. הצוותים  הפטורהנמצאת בבעלות העירייה ולכן 

הקבועים בגני הילדים ימשיכו לעבוד בהם כעובדי עיריית 

תימשך. סייעת נוספת  צהרייםה החפיפה בשעותכפר סבא. 

אגף  ניתנת בכפוף להחלטת ועדות חריגים שלמעבר לתקן, 

 החינוך. 

למיטב ידיעתנו, לעניות דעתנו, אנחנו רוצים לשאול, כי  אהוד לוי יובל:

ברגע שחברה בע"מ, גם אם היא בבעלות העירייה, אבל היא 

מאוגדת כחברה, והיא מקבלת הכנסה מהעירייה, שזה גוף 

אחר, גם כשהיא בבעלות העירייה, היא חייבת להפריש 

בפעילות כלכלית מע"מ. כשהיא עוסקת בהכנסה שלה 

גרידא, כמו העסקת עובדים, כמו חברת כוח אדם, כמוה 

ככל חברה. הפעלת צהרונים, כמוה ככל חברה. עכשיו, אם 

 היא מאוגדת כחברה, 

תקרא,  חברה לתועלת הציבור. תבדוק מה זה,, זו חל"צ :ד"ר אמיר גבע

 למד מה זה חברה לתועלת הציבור. ת ,אתה עו"ד

 רבעה אנשים בו זמנית ואני עוד לא סיימתי משפט. אתם א אהוד לוי יובל:

אחרון בבתי ספר שלמדת בו הוא המקום ההבית ראינו ש :ד"ר אמיר גבע

 הספר למשפט בכל הארץ, היום התפרסם, אבל באמת...

לא, אנחנו לא מדברים ככה אחד לשני, סליחה, בכבוד. גם  רויטל לן כהן:
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ם השאלות אם אנחנו לא מקבלים את מה שאומרים וגם א

 לא מעניין אותי.  שלהם נראות לנו סתומות, אנחנו לא...

 תודה, תודה.  :צביקה צרפתי

אני מחויבת כחברה בלשכה להגן על חברי ללשכה. אני לא  רויטל לן כהן:

 מרשה לך לדבר ככה. 

רבותי, היו פסקי דין שחברות שבבעלות עירייה, חברות  אהוד לוי יובל:

 כלכליות, 

 שלו...ולרמה  לדיוןתמשיכי להתחרפן, זה רק עוזר  :ד"ר אמיר גבע

ונענה בצורה מקצועית לגופו של  רויטל לן כהן: לא, בוא נישאר מקצועיים 

 עניין ולא לגופו של אדם! 

 חברים, לא לצעוק!  :צביקה צרפתי

אני מבקשת ממך, צביקה, כיו"ר הוועדה, תשובות לגופו של  רויטל לן כהן:

 דם. עניין, לא לגופו של א

. :ענת קלומל .  אין לנו שום.

ואני עומדת על זה  ,זה חלק מההסכם הקואליציוני שלנו רויטל לן כהן:

 שתעיר לו. 

. ד"ר אמיר גבע: . יודע מה זה חברה עירונית.   מי שלא 

 אני אעיר לו, ואני יודע להעיר לו, לא בפני כולם.  :צביקה צרפתי

כי זה חלק מההסכם לא, אתה תעיר לו בפני כולם,  רויטל לן כהן:

 שלך.  הוא מהסיעה ,הקואליציוני שלנו ומהמפלגה שלך

 אני לא ראיתי שיובל צועק עלי, שאת מגינה עלי.  :צביקה צרפתי

אתה לא תדבר ככה לחברי מועצה ולאף אחד אחר.  סליחה? רויטל לן כהן:

 אתה איש יהיר וזחוח. 

 רויטל.  :עמירם מילר

ם? אי אפשר היום לדבר לידכם, אתם ישר מה קרה לכם היו אהוד לוי יובל:

 צורחים. 
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פעם אחת הוא מדבר אלי בבוז,  פעם אחת למישהו אחר. לא  רויטל לן כהן:

 ידבר כך לאף אחד. 

 הלאה.  :עמירם מילר

.  אהוד לוי יובל: אני רוצה ללמוד. לא כולם פה עורכי רבותי, היו פסקי דין

ללה, שרוב דין. ויסלח לי חברי אבל גם אני, כבוגר המכ

רובם באים לקבל תואר נוסף כמוני ולא ניגשים בכלל 

לבחינות הלשכה, אבל אני עברתי. מצטער אם זה מפריע 

 לכם. השאלה היא נורא פשוטה. 

אני רק רוצה להגיד שתואר ראשון באוניברסיטה העברית  :ענת קלומל

לכלכלה ולמדעי המדינה. אז יש לו תואר באקדמיה מאוד 

 מכובדת. 

  מרקר רובם נכשלים שם...-לפי דה מיר גבע:ד"ר א

 צביקה, הבטחת לי שתפסיק את זה, וזה ממשיך.  רויטל לן כהן:

 ענת ממשיכה, גם הוא יכול להמשיך.  :צביקה צרפתי

 לא מעניין אותי. היא לא קואליציה. היא לא קואליציה.  רויטל לן כהן:

שם. מה  מה לעשות? קראתי בעיתון שהרוב נכשלים ד"ר אמיר גבע:

  ..לעשות.

הלוואי ושערי משפט יתבעו אותך. חבר'ה, אני מתנצל שאני  אהוד לוי יובל:

משעמם אתכם כי אני את התואר הנוסף שלי לקחתי 

ממכללה שהיא בתחתית הרשימה. מזל שעברתי. אתה יודע, 

 בזכותך עברתי. 

 אמיר, עזוב.  :צביקה צרפתי

ה, ואני רוצה תשובה עכשיו אני שואל אתכם שאל אהוד לוי יובל:

שחברה שהיא חברה כלפרוטוקול והיא נורא פשוטה. 

כלכלית בבעלות עירייה עושה פעילות שהיא כלכלית גרידא,  

משמע העסקת כוח אדם, הפעלת צהרונים, זו פעילות 
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כלכלית. ולעניות דעתי היא צריכה להפריש מע"מ 

מההכנסות שלה, דבר שייקר את ההפעלה של העובדים. דבר 

כלפי העובדים,  , כצעדשון. דבר שני, מדינת ישראל רא

מוציאים אותם מהעסקת קבלן ומכל מיני חברות קבלניות, 

 מעבירים אותם להעסקה ישירה אצל הגופים. זו מדיניות. 

יודעים   עכשיו אני שואל אתכם, אם לקחתם בחשבון ואתם 

רולינג שלא יהיה פה מע"מ ולא באמירה -או עשיתם פרה

צה, ואם אתם יודעים שלא יעלה לנו יותר כדי מהלשון החו

להעסיק את אותם עובדים באותו שכר, כי אתם מכניסים 

פה מנגנון גם של מנהלים. זו חברה כלכלית אבל חברה לכל 

ועניין.   דבר 

גונן . אושרת גני   :   כן

שגם זה, קיבלת חוות דעת? אפשר לראות אותה, בבקשה? או    אהוד יובל לוי:

שאלתי חוות דעת משפטיות  דעת המשפטיות,כמו החוות ה

ולא  מוכנים לתת לי אותם. אז אולי בשאלה הספציפית 

.. נקדימון? לפני או אחרי? הזאת נקרא את חוות הדעת?  . 

. לדעתי חברה צעירה אני באמת תהיתי :ענת קלומל לא תהיה ש..

 מסוגלת לעמוד בזה. 

גונן: אני אתבע אני אוציא ו שליכל החסכונות יובל, בסוף את  אושרת גני 

 אותך תביעת דיבה.

 תוציאי כרטסת של העירייה לפעילויות שלה.  אהוד לוי יובל:

גונן:   ...  את שמי כפישאתה לא ת אושרת גני 

,  :עמירם מילר  אשרת. תירגעי, תירגעי

ב. אני עונה כי לא שמעתי מה הוא אמר. כי הפסקתי להקשי רויטל לן כהן:

  לך, הפסקתי להקשיב...

גונן: אין לך למשטרה. אל תכפיש את שמי. אל תכפיש את שמי.  אושרת גני 
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  לך שום בסיס

.. תוציאי כרטסת של הנהלת חשבונות של נןאני לא מתלו אהוד לוי יובל: .

 פעילויות עירייה. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 תקבל.  –תקבל. תבקש. תבקש  :עמירם מילר

 לא קיבלתי.  אהוד לוי יובל:

 אין מסמך שסגור בפניך.  :מילר עמירם

 ביקשתי עשר פעמים.  אהוד לוי יובל:

לתת סבסוד  משפיעה על התוכנית של כחלוןהתכנית הזאת  :דובר מהקהל

 ... לאזרחים

 הממונה על המחוז שולחת לך דרך עידית סודריסליחה, כש אהוד לוי יובל:

 שאתהיא לא בסדר? היא גם חושבת  לספק כרטסת, דרישה

 לספק. צריכה 

יובל, אני מבקש ממך להפסיק. אתה לא, כן, כי אתה לא  :צביקה צרפתי

 יודע אפילו שמפעל המים לא שולחים למחוז, 

יש גם הצעה לסדר בנושא הזה. מי שהגיע לגבי הצהרונים  עילאי הרסגור:

 אז תישארו להצעה לסדר.

 . זה אתה לא יודע. מפעל המים שייך למשרד הפניםאת גם  :צביקה צרפתי

 הממונה על המחוז לא מבינה.  אהוד לוי יובל:

 לא מבינה.  הממונה על המחוזהיא לא מבינה,  :צביקה צרפתי

 ... פעילויות עירייה. מי כתב פעילויות עירייה?  אהוד לוי יובל:

גונן: יודע בדיוק אותו דבר,  אושרת גני  ישות  שמפעל המים זומי שלא 

לא חייב במע"מ,  כ"רלשמנפרדת, ומי שלא יודע  משפטית

 שיבדוק קודם כל לפני שהוא משמיץ. 

פעילויות עירוניות ופעילויות של מפעל המים. תני לי לנחש  אהוד לוי יובל:

 מה כתוב שם. 
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 , מי מעלה את ההצעה לסדר? . בבקשההצעה לסדר :צביקה צרפתי

מעניין שמפעל המים מעביר לעירייה ולא מחזיר כסף  :ענת קלומל

 לתושבים. 

 יש גוף שנקרא תורם, והוא מימן.  ד לוי יובל:אהו

 

  הצעות לסדר יום. .2

 
 

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

מכרזים ומינוי ממלאי מקום  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא -קלומל

 כבעלי תפקידים בכירים. 

 

 מי מעלה את ההצעה לסדר, בבקשה?  :צביקה צרפתי

 שלושתכם חתומים. מי מעלה את זה?  :ירם מילרעמ

 אנחנו גם הצטרפנו להצעה.  עילאי הרסגור:

וניתק חוט המחשבה. אני  אהוד לוי יובל: אנחנו התרגשנו מהצעקות שלכם 

מבקש, מכיוון שחברי עילאי הרסגור הנדין ביקש, אנחנו 

 נחלק את הזמן הזה איתו. 

 חמש דקות, יאללה.  :עמירם מילר

מינימום,  ,יאללה אומרים בשוק. אנחנו מבקשים מכם טיפה י יובל:אהוד לו

 ואנחנו ניתן לכם הרבה יותר. 

 עילאי. בבקשה, מי מתחיל?  :עמירם מילר

 . תרשו לי רגע, סליחה אהוד לוי יובל:

 יובל הגיש את ההצעה, יובל יציג.  עילאי הרסגור:

התפנה תפקיד  חברים, שנייה. טוב, מדובר על מצב שבו אהוד לוי יובל:

שנוצר לאחרונה, סמנכ"ל שירות, ולתפקיד הזה הוצנחה 

ממלאת מקום, ואנחנו שאלנו אם יש מקום למכרז ואם יש 
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מקום שהמכרז, או עד מינוי המכרז לא ימולא התפקיד, כי 

שתפקיד שמחכה למכרז לא  , שמכרז...הדרישות בחוק

, אלא אם כן בנסיבות קיצוניות. לא התרשמנו נהימו

יבות הללו התממשו. לא התרשמנו שהיו פה נימוקים שהנס

שהנסיבות האלה קיימות. חייבים באש ובמים מיידי לאייש 

מישהו ליד ההגאים, כי אחרת ספינת שירות קהילה טובעת. 

לא התרשמנו שכשנכנס ממלא מקום אז אפשר גם להדיח 

אנשים או להזיז אנשים. זו לא דרך הפעולה של ממלא 

 מקום. 

ו  אני מניח שכולכם קראתם את ההצעה לסדר ואת קראנו, 

התשובה של העירייה וגם קיבלנו חוות דעת מלומדת 

 שאומרת שמינויים זה בסמכותו הבלעדית של ראש העיר. 

אנחנו לתומנו חשבנו שכתוב שיש ועדה בתקנות של איוש  

כוח אדם, מכרזים, יש ועדות. הוועדות יש להן אמירה. אבל 

הספציפית  ,עת של עיריית כפר סבאמי שקורא את חוות הד

לומד שזה בסמכות בלעדית של ראש העיר. חשבנו  ,הזאת

שיש מקום לחלוק על זה. חשבנו שאם נקרא לתומנו, 

ותסלחו לי שוב שאני יוצא ממכללה מאוד לא לטעמכם, 

אבל נשמח לשמוע את התשובה שלכם, לא לטעמך, אמרת, 

ה. אז זה כבר חשבנו שאיוש של תקני כוח אדם נעשה בוועד

 לא בלעדי, כי יש פה ועדה. אבל התבדינו. 

אז אמרנו, רבותי, הסדר הטוב שכשצריך להוציא תפקיד  

למכרז מוציאים אותו למכרז. והסדר הטוב שלא מאיישים 

אותו, כי זה מה שהדין דורש. לא לאייש אותו, אלא אם כן 

זה דבר בדחיפות גבוהה ומוציאים על זה נימוקים. כל 

 האלה לא התממשו.  הדברים
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יוצא שמסמנים לכאורה את הממלא מקום כמי שהולך  

להיכנס לתפקיד. ואז ממילא גם הפניות שמגיעות 

מתייחסות בהתאם לזה שיש לו ממלא מקום. ואנחנו 

יודעים שאתם שומרים על מנהל תקין, הרי שמכם יצא 

לטובה בכל הארץ, אז אנחנו חשבנו שלכבודכם יהיה אם 

ואתם תשקלו אולי יש מקום  ,שאנחנוטנים , הקנעיר לכם

שכל עובד שייגש למכרז ימצא את  ,שהקואליציה תחשוב

המכרז פנוי בעת המכרז. אני מניח שגם באיזשהו זמן גם 

כל עוד הוא לא יצא אז הוא  ,מוציאים את המכרז. כי מכרז

לא יצא. וזה מה שאומר הסדר התקין. קודם כל מוציאים 

העובד נבחר. הזוכה היקר, הישר. מכרז. הוועדה ממליצה, 

 .  ולא להיפך. קודם כל א', אחרי זה ב'

אז בנימה האופטימית הזאת, ואני גם מודה לכם שלא  

העלבתם שוב את המכללה שלי, אז אני אעביר את זכות 

 הדיבור לחברי. 

ר לפני שנה. אני את הנושא הזה העליתי כבתודה, יובל.  עילאי הרסגור:

מכרז תפור עבור עובדת ור להיות שאלתי אתכם האם אמ

 מסוימת לתפקיד סמנכ"לית לשירות וקהילה. 

 תפור עם מכפלת.  שמעון פרץ:

אתם טענתם שאין מכרז תפור. והאמת צדקתם. אין מכרז  עילאי הרסגור:

אפילו לא צריך  מעבר למכרז תפור,בכלל. זו שיטה חדשה. 

 לא צריך את ההצגה. לפחות את מראית העין של המכרז.

תיים. אתם אומרים 'אין מנהל תקין. הנה, אנחנו אתם אמ

. אבל בעירייה תקינה, עירייה שבאמת  עושים מה שבא לנו'

פועלת במנהל תקין, דברים כאלה לא נעשים. והמשכתם 

והמשכתם. הרי  ,לקדם את המינוי הפסול הזה. והמשכתם
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ידעתם, הרבה מאוד זמן מראש, שסמנכ"ל העירייה רון 

לפרוש. אתם ידעתם את זה הרבה מעבר קוגמן, אמור 

לשלושת החודשים של ההודעה המוקדמת. וגם אילו הייתם 

יודעים את זה רק שלושה חודשים מראש, הרי שהייתם 

צריכים באותו רגע להתחיל להיערך לפרסום מכרז, ולא 

ומיניתם עובדת לתפקיד ולא עשיתם את זה, עשיתם את זה. 

ם ביותר בעירייה, ואתם בלי מכרז. אחד התפקידים הבכירי

לא מתביישים. ואתם ממשיכים ללכת עם המינוי הזה עד 

 הסוף. 

על הפוליטיזציה שעשיתם במנגנון העירייה כבר דיברנו. על  

כל הדברים הלא תקינים, כל מיני דברים שאנחנו מגלים 

כאן, חלקם דיברנו וחלקם עוד נדבר. על האובססיה שלכם 

כרז, בלי שום אפילו מראית להשאיר את אותה עובדת בלי מ

עין של מנהל תקין בתפקידה, את זה כבר אי אפשר להבין. 

זה תושבי כפר סבא לא מבינים. אין לכם אפילו תירוץ. את 

 ,אין לכם אפילו תירוץ להתנהלות המוזרה, ההזויה הזאת

שלכם. אנחנו צריכים להביא את זה עד למועצת עיר כי 

ם לא מבינים שמשהו מה, את אתם לא הבנתם את זה לבד?

בטח שאתם מבינים. אתם  אתם לא מבינים? כאן לא בסדר?

עכשיו שותקים, אתם מתביישים. כי אתם יודעים שאתם 

מתנהלים בצורה שהיא פסולה. בצורה ששום עירייה בארץ 

לא מתנהלת, לפחות שום עירייה שאני מכיר. לפחות שום 

ין, כפי עירייה שמתיימרת להיות עירייה שפועלת במנהל תק

 שכפר סבא מתרברבת. 

אתם לא מתביישים. את המינוי הזה צריך לבטל כי המינוי  

הזה נעשה בצורה לא תקינה. צריך להיות מכרז. אם אתם 
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רוצים שיהיה סמנכ"ל שירות וקהילה, צריך לפתוח מכרז, 

  כפי שעושים עבור כל תפקיד בכיר. 

 מאודאני יודעת שאתם מאוד פחדתם מההצבעה הזאת.  

מאוד פחדתם. ואפילו נקטתם כמה צעדים על מנת למנוע 

את קיומה של ההצבעה הזאת. אבל זה לא יעזור לכם. גם 

אם התרגילים האלה יימשכו. תושבי כפר סבא לא טיפשים. 

אנשים, תושבי כפר סבא רואים את הדרך שבה אתם ממנים 

לתפקידים בכירים יותר  ממנים אנשים מאוד מסוימים,

 ושים מה שבא לכם. ויותר ואתם ע

לכן אני  מבקש מחברי מועצת העיר להצביע בעד ההצעה  

להחזיר את המנהל התקין לעיריית כפר סבא. דיברתם על 

משבר? על משבר? תראו איך אתם ממשיכים את המשבר. 

במקום לשכור יועץ לניהול משברים תקשורתיים, פשוט 

תתנהלו בדרך שלא תביא אתכם למשברים תקשורתיים. 

וט אל תעשו מינויים תמוהים ואל תעשו מינויים בדרך פש

לא דרך, ואז הכל יהיה בסדר. ואתם, אני רואה את העיניים 

שלכם, אני רואה מה אתם חושבים. אני יודע מה אתם 

חושבים. ואני יודע שאתם מתביישים. אני משער. אני יודע 

שאתם מרגישים מאוד לא נעים עם המינוי הזה, כי אתם 

 וא נעשה בחטא. יודעים שה

  האחרונה...פעם באגיד לך אל תגיד אתם, אני  :צביקה צרפתי

היתה מתנהלת בצורה תקינה, אז המינוי  אם העיר הזאת עילאי הרסגור:

מתבצע. ואם באמת הייתם רוצים לתקן את היה הזה לא 

דרככם, במקום לשכור יועץ לניהול משברים, הייתם 

מכרז. אנחנו  מפרסמים מכרז. מה כל כך קשה לפרסם

צריכים להגיע עד לישיבת מועצת העיר כדי לדון במכרז? לא 
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יכולתם לעשות את זה לפני שנה? לא יכולתם לעשות את זה 

לפני חצי שנה? לא הייתם יכולים לעשות את זה לפני 

שלושה חודשים? הייתם יכולים. אבל אתם לא עושים את 

 יבה. זה. אתם לא עושים את זה כי אתם פוחדים. זאת הס

אני מבקש מחברות וחברי המועצה להצביע בעד ההצעה  

הזאת, שאני יודע שרבים מכם, אולי אפילו רובכם, תומכים 

 בה. ולהסיר את החרפה הזאת מעיריית כפר סבא. 

 כן, ואני גם מציע להסיר את החרפה הזאת מסדר היום. שמעון פרץ:

 באותה הזדמנות. אתה יכול לדבר על חרפות? 

את זה בקצרה. גם אי אפשר היה  אני אגיד ככה. אני אעשה :תיצביקה צרפ

שהתייחסת לכלל העובדים. כפאתוס שגילית להתעלם מה

אני חושב שבתקופה האחרונה, בשלוש השנים האחרונות 

באופן כללי. לתפקידים בכירים אנשים מצוינים,  נבחרו פה

לעובדים. הגיעו לפה אנשים מצוינים. אתה כל פעם חוזר 

ה אנשים, אני יכול להגיד לך שבעיריות אחרות פמונו 

הם אנשים שמונו אליהם, אנשים הש ,מתקנאים בתפקידים

 חשיבה ארגונית. בהביאו לשינוי גדול מאוד שטובים 

מישהו אמר שהעובדים לא טובים? למה אתה שם מילים  עילאי הרסגור:

 בפי? 

 ... אחר כך את הפרוטוקול  תשמע :צביקה צרפתי

למה אתה שם מילים בפי? יש כאן עובדים מצוינים  ור:עילאי הרסג

 בעירייה. 

 הם פשוט מונו באופן לא תקין אולי.  פליאה קטנר:

מונו באופן לא תקין, מי, כולם? אני מבקש להסיר את  :צביקה צרפתי

 ואני אומר, יהיה מכרז, אנחנו... ההצעה מסדר היום

 ים מדיון? מה אתם חושש מה מפריע לך דיון, אהוד לוי יובל:
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חנו לא מפחדים ממכרז, לא אנחנו נמצא למכרז כולל. אנ :צביקה צרפתי

 מפחדים משום דבר...

 אז תבטל את מינוי הביניים.  אהוד לוי יובל:

ני בהחלט אאז למה לא עשיתם מכרז עד עכשיו? תסביר לנו.  עילאי הרסגור:

 אשמח לשמוע הסבר. 

 המקום.  תתבטלו את ממלא אהוד לוי יובל:

חבל שממלא מקום ראש העיר לא נותן את ההסבר אלא  עילאי הרסגור:

 המנכ"לית, אבל זה סיפור אחר כבר. 

גונן: יודע, עילאי, אתה בדיוק קולע עכשיו לתשובה. משום  אושרת גני  אתה 

שזה לא בסמכות מועצת העיר לקבל החלטה לגבי מינויים 

 בעירייה.  של עובדים

 מה את אומרת?  אהוד לוי יובל:

גונן: תפקידים ועצה חברים בוועדות סטטוטוריות, לחברי המ אושרת גני 

 תפקידים כאלו. יש חמישהסטטוטוריים בלבד. 

 ...המועצה יכולה לקבל החלטה לשלול מינוי של אדם אהוד לוי יובל:

 למה אתה מפריע לה? אני לא מבין למה אתה מפריע.  :צביקה צרפתי

גונן: של מכות לקבל החלטה לגבי מינויים למועצה אין שום ס אושרת גני 

. חשוב לי לומר כאן, כי עובדים, לרבות מינוי של סמנכ"לית

, חזרה כמה פעמים. ו גם המילה 'לא תקין' ו'מנהל לא תקין'

הצעתך כתבת כאן שביססת את ההצעה על חוזר אתה ב

 2דבר אחד. תקנה  מנכ"ל משרד הפנים. רק שכחת להגיד

בלת עובדים, קובעת כי מכרזים לקלתקנות העירייה, 

עירייה, התקבלו כבר לעבוד בעובדים שהתקבלו במכרז, 

יכולה היא  תם כממלאי מקום,והעירייה רוצה למנות או

למנות אותם כממלאי מקום ולא לאותה תקופה שאתה 

הגדרת כאן. היא יכולה למנות אותם אפילו עד שנתיים 



   3.5.2017 64 מועצה מן המניין   

   שאתה כותב...כממלאי מקום. שזה לא מה 

י   נמנה כל ממלא מקום לשנתיים.  ימי צריך מכרז? בוא יובל:אהוד לו

 במקרים חריגים.  עילאי הרסגור:

גונן:   רה הזה...במק אושרת גני 

 אצלך החריג הפך להיות לנוהל.  אהוד לוי יובל:

גונן: את ו תפקידהאנחנו עשינו שינוי ארגוני, ואנחנו שינינו את  אושרת גני 

נחנו חיברנו את זה או ,סמכויות של סמנכ"ל השירותה

ויותר מתקן, ורצינו לבחון את  להסברה. חסכנו בתקן, 

המבנה הארגוני הזה. זו הסיבה שלא יצאנו עדיין למכרז, כי 

 ,אנחנו בוחנים את המבנה הארגוני הזה. אנחנו נצא למכרז

ויהיה כאן מכרז כדת  ,כפי שאנחנו תמיד יוצאים למכרזים

היא תקינה והיא  וכדין. אבל גם עכשיו ההתנהלות הזאת

כי נאמר כמה וכמה פעמים חוקית וצריך להגיד אותה כאן. 

 שלכאורה פעלנו שלא כדין. פעלנו לגמרי כדין. 

. עילאי הרסגור: .   אז אפשר לקבל.

 למה את לא מנמקת את הדחיפות למלא את התפקיד?  אהוד לוי יובל:

 מתי יצא המכרז, אם מותר לדעת?  :עו"ד איתן צנעני

 המכרז יצא בזמן הקרוב.  :תיצביקה צרפ

 מה זה?  :עו"ד איתן צנעני

 יצא. ירק אחרי ההצעה לסדר הוא  עילאי הרסגור:

 תחילת נובמבר, אחרי הבחירות הבאות. -סוף כסלו אהוד לוי יובל:

. :צביקה צרפתי .  תודה רבה. מי בעד להסיר.

 רגע, סליחה, לא, לא,  אהוד לוי יובל:

 מה זה לא לא?  :צביקה צרפתי

 ות כבר לפני חודש.יהההצעה לסדר הזו היתה אמורה ל עילאי הרסגור:

 מה זה זמן קרוב? דבר עברית.  אהוד לוי יובל:
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 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?  :צביקה צרפתי

 מישמש.  ה פיליענו בוקר אהוד לוי יובל:

 זהו? מסירים ככה?  עילאי הרסגור:

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

 מה אמרת?  לוי יובל: אהוד

 צביקה,  עמירם, :צביקה צרפתי

  סליחה, סליחה, מה ההצעה שלך? אהוד לוי יובל:

 עון, דבי, שממתי,  :צביקה צרפתי

 יהיה מכרז בקרוב. הוא ענה.  :עמירם מילר

  מה זה בקרוב? אהוד לוי יובל:

 ?מי נגד גבע בעד. סליחה. רגע, אמיר מי נגד?רביטל עמר,  :צביקה צרפתי

תודה. מי פליאה ועילאי.  ענת, יובל, אתי, יהודה ורויטל,

 אמיר קולמן, איתן.  נמנע?

 גם אני. נמנע.  :אורן כהן

 תפתח דיון בבקשה.   אהוד לוי יובל:

 אורן נמנע. נמנע.  :צביקה צרפתי

 תפתח דיון.  אהוד לוי יובל:

 למה?    צביקה צרפתי:

  ..ככה, כי יש תיקו, ובתיקו. רויטל לן כהן:

 תיקו פותחים דיון. ב אהוד לוי יובל:

.  רויטל לן כהן:  ברגע שיש תיקו נפתח דיון

.. סליחה, אהוד לוי יובל:   נפתח דיון. מה אתה חושש מדיון?.

 כמה הצביעו?   צביקה צרפתי:

 שמעון בעד. שבע נגד.  רויטל לן כהן:

 לא, לא, שמעון יצא מחוץ לחדר.  אהוד לוי יובל:

  שבע נגד, זה תיקו. שבע בעד,  רויטל לן כהן:
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 תפתחו דיון בבקשה.  אהוד לוי יובל:

, רויטל לן כהן:  זה תיקו

 ההצעה שהוגשה מתקבלת.  

 היא עולה לסדר היום. היא לא מוסרת מסדר היום.  עילאי הרסגור:

 עולה לסדר היום. היא  רויטל לן כהן:

 . לת, היא לא מתקבהיא לא עולה לסדר היום  עו"ד אלון בן זקן:

 עולה ועוד איך.  אהוד לוי יובל:

 סליחה?     רויטל לן כהן:

 היא פשוט לא מתקבלת.   עו"ד אלון בן זקן:

 לא נכון. סליחה, תן לי את ספר החוקים בבקשה.  רויטל לן כהן:

 רגע, רגע,   עו"ד אלון בן זקן:

 תן לה את ספר החוקים.  אהוד לוי יובל:

מה שאומר היועץ  אם זה פטי...המש סליחה! היועץ רויטל לן כהן:

תיקו ההצעה שעלתה לסדר במקרה של  המשפטי, הוא טועה.

 היא זו שקובעת. אין בעיה, תן לי את הספר. 

 לא הצלחתם להוריד את ההצעה מסדר היום.    עילאי הרסגור:

.  עו"ד אלון בן זקן: .  ברגע שיש הצעה.

 ך בספר. אני לפני שתי דקות קראתי  את זה אצל רויטל לן כהן:

ו תיקו, היא פשוט לא היא על השולחן ואין לה רוב, דהיינ  עו"ד אלון בן זקן:

  מתקבלת. רגע...

 טוב, תפתח את הספר, תקריא. לא, אני מבקשת שתקריא רויטל לן כהן:

. אתה היועץ המשפטי שלי. לא רוצה שתגיד לי מה מהחוק

אתה יודע. אני מבקשת שתיתן לי את הספר. מעולה, 

 . תקריא

. עוד יש עוד   עו"ד אלון בן זקן:  ..שלוש אפשרויות.ארבע..

זה לא נושא שעל סדר יום. זאת הצעה לסדר היום. ההצבעה  עילאי הרסגור:
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היתה להסרת ההצעה מסדר היום. ואין רוב להסרת ההצעה 

  ולכן ההצעה תהיה על סדר היום. מסדר היום. 

ההצעה מסדר היום לא הבנתי שההצעה להוריד את אני  אהוד לוי יובל:

 הצליחה. 

 נכון. :רויטל לן כהן

. אבל ההצעה של הקואליציה נפלה. ..ההצעה מתקבלתאז  אהוד לוי יובל:

היא לא התקבלה. ההצעה להוריד מסדר היום נפלה, רבותי. 

 תכירו במציאות. 

 מה אני נזכרת שגם היועץ המשפטי...משום  :ענת קלומל

 צים לדבר על זה. החברים שלכם רו אהוד לוי יובל:

  תדברו. על מה תדברו? :צביקה צרפתי

תפתח  שה. אדוני היו"ר, תפתח דיון.אז תפתח דיון בבק אהוד לוי יובל:

 ...דיון

כניות של התקציב משום מה היועץ המשפטי גם נמנע בת :ענת קלומל

 . ולהגיד מה התקציב של המחלקה של 2017לשנת 

 מכרז. עכשיו.  רויטל לן כהן:

 ש ולבקש...היינו צריכים לבק :לומלענת ק

. כבר חודשיים מבטיחים לי מכרז. אומר מתילא, הוא לא  רויטל לן כהן:

שתקתי  חודשיים. שתקתי חודשיים. מכרז. עכשיו, לאלתר. 

 רוצה תאריך. 

כבר נתנו תאריך. כבר עברנו אותו. אמרו עוד שלושה  :דבי שני

 חודשים. 

נ רויטל לן כהן:  תנו. לי בפגישות נתנו. ואז דחו. ואז דחו. לך לא נתנו. לי 

, לא צריך מכרז ... הצעה שתפקיד שצריך להיות במכרזדבי  אהוד לוי יובל:

  שנתיים. למה?

המועד האהוב על אנשים כאן זה הזמן הקרוב. תמיד זה  עילאי הרסגור:
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 . בזמן הקרובבזמן הקרוב. כל דבר זה 

 ן. אני לא מבי מה עניינכם? אהוד לוי יובל:

  ?לכםלהסביר חבר'ה, אני יכול   עו"ד אלון בן זקן:

 לא, אתה יכול להקריא.  רויטל לן כהן:

..אני ברשותך,   עו"ד אלון בן זקן:  אני אסביר.

 בבקשה, אלון.  :צביקה צרפתי

היועץ א. סליחה! הוא לא, אני קודם מבקשת שתקרי רויטל לן כהן:

 המשפטי שלי! 

 פטי של כולנו. הוא היועץ המש :צביקה צרפתי

 נכון. אני מבקשת שהוא יקריא.  רויטל לן כהן:

 ? עליה למה אתה צועק אהוד לוי יובל:

 אני מבקשת שהוא יקריא.  רויטל לן כהן:

 לא לצעוק. אלון, בבקשה. אני מבקש  :צביקה צרפתי

 אז בשקט. אני מבקשת שהוא יקריא.  רויטל לן כהן:

 תני לו להחליט.    צביקה צרפתי:

  מה הוא עושה. הוא עובד אצלי.  לא, הוא לא יחליט    טל לן כהן:רוי

 בסדר, אבל תני לו לדבר, רויטל.     עמירם מילר:

ישיבות המועצה, הכותרת שלו, את  לתקנות 44סעיף   עו"ד אלון בן זקן:

 מקשיבה, רויטל? 

.  רויטל לן כהן:  כל הזמן

 מועצה שלא נדרש להןולות. החלטות ההחלטות על פי רוב ק :צביקה צרפתי

רוב מיוחד לפי כל דין יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היה 

 ומספר הקולות שקול, תידחה ההצעה. 

. רויטל לן כהן: .   ההצעה הייתה להוריד מסדר היום.

תה להוריד את הנושא מסדר היום. מכיוון יההצעה הירגע.   עו"ד אלון בן זקן:

לקבל את ההצעה שהקולות פה הם שקולים, לכן אי אפשר 
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 הזאת, דהיינו זה לא יורד מסדר היום. 

 ולכן, דנים.  רויטל לן כהן:

פציות בנושא הצעות לסדר, , שמדבר על האו28רגע! סעיף   עו"ד אלון בן זקן:

יש ארבע אופציות. אחת זה לא לכלול את הנושא  אומר כך:

נדחתה מכיוון היא בסדר היום, זו הצעה שלא התקבלה. 

לים. שניים, להוסיף נושא לסדר היום ולקיים שהקולות שקו

דיון באותה ישיבה. שלוש, לכלול את הנושא בסדר היום, 

  שבישיבת מועצה אחרת...

הוא לא לגבי מה שקורה כאן. הוא  28אתה טועה. סעיף  רויטל לן כהן:

אז הם  לגבי הצעות לסדר שמגיעות לראש העיר ולמנכ"לית,

ון, האם הם לא מעלים יכולים, האם הם מעלים אותן לדי

 לדיון, האם הם דוחים בחודש. אני לא טועה.  אותן

 את טועה ומטעה.   עו"ד אלון בן זקן:

 אני לא טועה.  רויטל לן כהן:

 זה לא נכון, אני אקריא לך.   עו"ד אלון בן זקן:

 זה מאוד נכון.  רויטל לן כהן:

י המועצה בידי חבר : "הצעה לסדר היום תובא לפנ28סעיף   עו"ד אלון בן זקן:

מועצה המגיש אותה, או מי מטעמו. היתה התנגדות לדון 

מתנגד אחד דבריי המציע וגם דבריי בהצעה, יישמעו גם 

דקות לכל אחד. היה  10שלא עולה על להצעה במשך זמן 

יותר ממציע אחד או יותר ממתנגד אחד, רשאים  ויש

אמור המציעים או המתנגדים, לפי העניין, לחלק את הזמן ה

אית המועצה להחליט אחד ביניהם. בתום ההתנגדות, רש

שלא לכלול את הנושא בסדר מאלה: אחד, הוא שאמרתי, 

נושא לסדר היום ולקיים דיון ההיום. שתיים, להוסיף 

סדר היום של תה ישיבה. שלוש, לכלול את הנושא בבאו
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וארבע, להעביר את ההצעה לדיון  ישיבת מועצה אחרת,

המועצה. אז הראשונה לא התקבלה. יש לוועדה מוועדות 

 -ש אפשרויות בנושא הצעה לסדר. רוציםלכם עוד שלו

 תצביעו.

מכרז והיא תזכה. אז מה זה  מה זה משנה. יהיהאבל  :עו"ד איתן צנעני

 משנה? 

 בכבוד. יש לכם שלוש אפשרויות נוספות.   עו"ד אלון בן זקן:

... שלוש אפשרויות נוספות אחרי שה :רויטל לן כהן   הצעה 

 אתה יכול להציע הצעה אחרת.   עו"ד אלון בן זקן:

 אני לא מבין למה אתם חוששים מדיון. זה פשוט מהמם.  אהוד לוי יובל:

הדיון הוא לא דיון. הדיון הוא להחליט אם עושים מכרז או  :עמירם מילר

 לא. זה הכל. 

 בסך הכל דיון.  עילאי הרסגור:

  ...ן כרגע על מי זה הכל. זה לא דיו :עמירם מילר

 בוא נעשה דיון.  עילאי הרסגור:

...  :צביקה צרפתי  נראה לך שאני מפחד מדיון? 

 . אז סיכמנו שעושים דיון.אוקי :פליאה קטנר

 . נדוןאז בוא נדון. אם אתה לא מפחד מדיון, בוא  עילאי הרסגור:

בור. אני מבקש זכות דיבור. הדיון נפתח, אני מבקש זכות די אהוד לוי יובל:

 הדיון נפתח, אני מבקש זכות דיבור. 

 אתה יכול להצביע.   עו"ד אלון בן זקן:

 הדיון נפתח, אני מבקש זכות דיבור.  אהוד לוי יובל:

,  עילאי הרסגור: אם לא מפחדים מדיון, יש דיון. אלא אם כן מפחדים מדיון

  אבל אם לא מפחדים...ואז אין דיון. 

 לא יכולים לעשות עוד הצבעה. איזה עצוב. שמעון ברח. הם  אהוד לוי יובל:

 . אחרתאפשר להביא את זה לדיון בישיבה   עו"ד אלון בן זקן:
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 שמעון יצא, את לא יכולה לעשות עוד הצבעה.  אהוד לוי יובל:

גונן: ,  אושרת גני  תתקן אותי אם אני טועה. למועצת העיר אין סמכות אלון

רים וששק, יהיו מכרזים ואיך יהיו מכרזים לקבוע מתי

בעובדים שאינם סטטוטוריים. לכן כל הדיון כאן הוא דיון 

  ...תיאורטי. אין שום סמכות

.יותר מזה. כפי שנאמר בחוות הדעת  עו"ד אלון בן זקן: ..  

לא, אחד אחד. אני רוצה לשמוע, אני רוצה שהיועץ המשפטי  אהוד לוי יובל:

ייתן את הדעה המשפטית הזאת. לא את. מועצת העיר, 

 חבר'ה, תקשיבו טוב. 

 זה התפקיד שלך, אתה מקבל משכורת.  :ענת קלומל

דין חן -רפנו לסדר היום חוות דעת, של עורךאנחנו צי  עו"ד אלון בן זקן:

 . ..סומך, מומחה בדיני עבודה ומשפט מנהלי

 הקהל אולי יהיה בשקט בבקשה.  :עמירם מילר

, אין למועצת העיר שום ממנה עולות שתי מסקנות. אחת  עו"ד אלון בן זקן:

סמכות לדון, לא במינוי עובדים, לא בדרכי המינוי שלהם. 

אוקיי? אלא רק לראש העיר. אלא אם כן היה מדובר פה 

במינוי של עובדים סטטוטוריים, כמו שאמרה אושרת והיא 

מנה צודקת. כל דיון, כל החלטה בהצעות ההחלטה שיובל 

ורטי בלבד. בהצעה לסדר, הדיון הזה יהיה תיא אצלו

המועצה יכולה להחליט מה שהיא רוצה. לקבל את הצעות 

 טה או לא לקבל את הצעות ההחלטה ...ההחל

החוק שאומר שראש עיר מבצע החלטות של מועצה לא  אהוד לוי יובל:

 קיים. 

ממילא החלטה כזאת בטלה. בגלל זה דיון בעניין הזה, דיון   עו"ד אלון בן זקן:

 ר לחלוטין. זהו. זו דעתי. בהקשר הזה הוא עקר. עק

  נוהג שראוי בעירייה? או שזה משהו ש...אין עניין של נוהג,  :ענת קלומל
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 הכרזנו שיהיה מכרז. מה הבעיה?  :צביקה צרפתי

 זה סגנון של עירייה, תרבות ארגונית.  :ענת קלומל

גונן: תקנות העירייה מגדירות מהי סמכות המועצה ומהי סמכות  אושרת גני 

כפי שאמרתי קודם,  ,ובעניין מינוי עובדיםמקצועי הדרג ה

 ...לקבל למועצה אין סמכות

.  עילאי הרסגור:  אתם בעצם רוצים למנוע דיון. אז אתם רוצים למנוע דיון

גונן:  אתם יכולים לדון כמה שאתם רוצים.  אושרת גני 

 יפה, אז אנחנו נדון.  עילאי הרסגור:

גונן:  אין לו  ערך אופרטיבי.  הדיון הזה הוא עקר. אושרת גני 

אנחנו נקבע מה הערך האופרטיבי של הדיון הזה. אנחנו  עילאי הרסגור:

למרות שניסיתם  נים לעשות דיון. ולא היה לכם רוב,מעוניי

למנוע את הדיון ולא היה לכם רוב למנוע את הדיון הזה. 

ובגלל שלא היה לכם רוב למנוע את הזה, ובגלל שאתם 

לא פוחדים מדיון, אנחנו נקיים  מצהירים על כך שאתם

 דיון. 

 על מה? על מה?  :עמירם מילר

 יהיה דיון.  עילאי הרסגור:

חברים, מכיוון שנאמר פה שהיה תפקיד, ואמרו לנו  אהוד לוי יובל:

שהתפקיד הזה לא בהכרח היה נחוץ, ועשו פה חיבור של 

 תפקידים, אני מציע לבטל את התפקיד הזה. 

 מצוין.  רעיון עילאי הרסגור:

עד שלא תבואו לרמה של הגדרת תפקיד, מכרז ותקציב.  אהוד לוי יובל:

אולי מן הסתם צריך לבטל את התפקיד הזה, עד שתחשבו 

בין סמנכ"ל,  ,על הגדרתו. אתם לוקחים את חיבור תפקידים

שהוא דבר חדש, שמשנים את ההגדרה, אתם לוקחים 

...ואתם אומרים 'בואו נחכה ע דוברת, אתם מחברים  ם זה'
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 ..משברים.לוקחים יועץ ל בשביל מה פליאה קטנר:

..אין כי כן,  עילאי הרסגור:  זמן לדוברת להיות דוברת.

. :ענת קלומל .  כמה עלה היועץ המשפטי.

 סליחה, לבטל תפקיד זה גם לא בסמכות המועצה?  אהוד לוי יובל:

מה בסמכות המועצה בדיוק? או שאנחנו סתם מדברים  עילאי הרסגור:

 מועצת עיר?  שאנחנוזה מועדון דיונים או  ...כאן?

 אני רוצה להציע הצעה.  :צביקה צרפתי

גונן:  אתה אמור לדעת מה בסמכותך.  אושרת גני 

יודע מה בסמכותי.  עילאי הרסגור:  אני 

יועץ משפטי, ואנחנו כרגע לא מסכימים עם  ישסליחה,  אהוד לוי יובל:

 היועץ המשפטי. 

 אבל הוא מציע הצעה. הנה,  :עמירם מילר

רוצה להציע הצעה, ניתנת לנו אפשרות של מתן ארכה אני  :צביקה צרפתי

. , לדחות את ההצעה לסדר לחודש הבא. ובמידהשל חודש . .

אז אני אומר. במידה ובמהלך החודש הזה לא נצא במכרז, 

נביא את זה חזרה למועצת העיר ונחליט. ונקיים דיון 

 במועצת העיר. 

האם זה אומר שבעוד חודש לא תעלו את הטענה שאין לנו  ן:רויטל לן כה

 זכות לדון? 

גונן .  :אושרת גני  .  זאת הטענה.

גב' לן כהן, אני חושב שאם הם היו רוצים באמת להתכנס,  אהוד לוי יובל:

צא למכרז הזה. ושיהיו בו חברים יהם היו מציעים צוות שי

 ...מסיעות

גונן: בחירה לשאול אותך איזה צוות כים אנחנו לא צרי יובל, אושרת גני 

 ..צריך להיות.

  זה באמת... :עמירם מילר
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 זה כתוב בחוק. אהוד לוי יובל:

 ...עם כל הכבוד, חברי המועצה עילאי הרסגור:

את מדברת על תפקיד שעוד לא הוגדר. לפי דבריך הוא לא  אהוד לוי יובל:

 הוגדר. 

גונן:  ...זה לא מה שאמרתי אושרת גני 

 אמרת, את משנה את הייעוד שלו. הדברים שלך מוקלטים.  יובל: אהוד לוי

אני אומר אותה  אני מציע הצעה, אני מציע הצעת פשרה, :צביקה צרפתי

 עוד פעם. 

 ההצעה שלך לא  מספיקה.  אהוד לוי יובל:

 תן לי לסיים, עוד פעם.  :צביקה צרפתי

 תקים צוות למכרז.  אהוד לוי יובל:

 צא למכרז? הצעת הפשרה תהיה שבעוד חודש נאם מה  רויטל לן כהן:

. :צביקה צרפתי   אני אומר, נביא את זה עוד..

 לא, בעוד חודש נצא למכרז.  רויטל לן כהן:

 תקשיבי מה אני אומר. :צביקה צרפתי

אבל לפני חודש ידעת כבר על ההצעה הזאת. זה יותר  עילאי הרסגור:

ש. מה מחודש. הרי היתה אמורה להיות ישיבה לפני חוד

עשיתם בחודש הזה? אני לא מבין. חיכיתם עד הרגע 

או למכרז? אז האחרון, כדי להגיד לנו שעוד חודש אתם תצ

..   הרווחתם עוד חודש.

, תן גם שתיים וחצי דקותדיברת  עילאי היה לך זמן לדבר, :צביקה צרפתי

 . לאחרים לדבר

צים ה מודד לי. אז הרווחתם עוד חודש ואתם רואת עילאי הרסגור:

  להרוויח עוד זמן?

  לא הפרעתי לך. :צביקה צרפתי

 תציע, תציע,  עילאי הרסגור:
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 עילאי, תן לי לשמוע מה ההצעה. צביקה, תחזור על ההצעה.  :עו"ד איתן צנעני

חודש, בגמר החודש הזה אני  אני אומר: ניקח ,ההצעה :צביקה צרפתי

 מקווה שנצא למכרז. 

 מי יגדיר אותו?  אהוד לוי יובל:

 מה זה מי יגדיר אותו?  :צביקה צרפתי

 ...ואם לא? רויטל לן כהן:

.           אורן כהן: .   לי יש הצעה.

 אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אני אכתוב אותו.  אהוד לוי יובל:

 אני חושב שזה רעיון מצוין.  עילאי הרסגור:

 ואם לא?  רויטל לן כהן:

 ת ממלא מקום ראש העיר, רבותי, בהצע סליחה אהוד לוי יובל:

 נכון. בסדר.  :שמעון פרץ

  מי יכתוב את המכרז? אהוד לוי יובל:

האיחוד הזה, כמי שמגיעה מעולם  לגבי האיחוד בתפקידים, פליאה קטנר:

 את חברי מהברנז'ה.  שימחהתקשורת, זה מאוד 

. :ענת קלומל .   אפשר לדעת כמה עלה היועץ המשפטי.

..מי, מי בעד :צביקה צרפתי . 

אני רוצה לדעת למה המחלקה המשפטית לא יכולה לעשות  :ענת קלומל

 את זה במסגרת עבודתה,

 איזה יועץ משפטי? :צביקה צרפתי

. למה אתם לא למשימה כזאתיועץ משפטי חיצוני  והביאה  ענת קלומל:

.  במסגרת המחלקה? עושים את זה .  נראה לי תמוה ש.

..מי בעד ההצעה שלי? :צביקה צרפתי .  

. :ורן כהןא  .. באמת, אני לא השתתפתי בחגיגהרגע, אני רוצה רגע 

. .  שהייתה פה.

ברור. אבל את לא מבינה שכל חודש שעובר אחר כך הם  רויטל לן כהן:



   3.5.2017 76 מועצה מן המניין   

  יותר ניסיון מכל מועמד אחר? להיגידו שיש 

 שנייה, שנייה, תני לאורן.  :עו"ד איתן צנעני

 ,אני מבין. ובמידה ולא בעוד חודש אמור לצאת מכרז, ככה :אורן כהן

תגיע לפה הצעה לסדר, רגע, תגיע לפה הצעה לסדר, הבנתי 

טוב מאוד מה הוא אמר. בעוד חודש תגיע לפה הצעה לסדר 

מחדש, לדיון מחדש. קח בחשבון, צביקה, שתהיה גם הצעה 

 לסדר נוספת, שלנו, מתוך הקואליציה. 

 בסדר גמור.  :צביקה צרפתי

יהיה? מכרז חיצוני? מכרז פנימי? מה זה וק מכרז איזה בדי עילאי הרסגור:

יהיו התנאים של המכרז? אנחנו רוצים להבין. אני רוצה 

לוודא שהמכרז אינו מכרז תפור. ולכן אני מבקש לפרט 

 איזה סוג מכרז יהיה. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

אני בעד ההצעה של אורן. אני בעד שנצביע על ההצעה של  רויטל לן כהן:

 . אורן

אני מבקש להעלות את ההצעה אני בעד ההצעה של אורן.  אהוד לוי יובל:

 של אורן. אני מבקש להעלות את ההצעה של אורן. 

 בואו נעלה את ההצעה של אורן.  עילאי הרסגור:

אורן, בוא תעלה את ההצעה שלך מחדש. אנחנו רוצים  אהוד לוי יובל:

 לתמוך בהצעה שלך. 

 ...ך את התמיכה שלך. הוא מקבל את התמיכותאורן לא צרי :צביקה צרפתי

 אבל הוא מקבל.  אהוד לוי יובל:

 בעד ההצעה שהצעתי,  מי אורן כהן:

 אני בעד ההצעה של אורן.  אהוד לוי יובל:

 אורן,עמירם, צביקה, אמיר גבע, אנחנו בהצבעה. מי בעד?  :צביקה צרפתי

 אתה לא בעד ההצעה של עצמך?  אהוד לוי יובל:
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 אני מציע גם הצעה. אני בעד,  :אורן כהן

לא, זה אנחנו אומרים, יובל, יובל, אנחנו אומרים בצורה  רויטל לן כהן:

ברורה. אם תוך חודש לא יהיה  מכרז, אנחנו נעלה הצעה 

 לסדר. 

לן  מתי, דבי, רביטל, אמיר קולמן, איתן, רויטלשמעון,  :צביקה צרפתי

 . תודה. ואתי יובלפליאה, עילאי, ענת, מי נגד. , יהודה. כהן

ו לא יפורסם מכרז עד הוחלט ברוב קולות כי במקרה ב: 426מס'   החלטה

, הנושא ייכלל בסדר היום של המנייןהבאה שמן  הישיבהלמועד 

 .הבאה שמן המנייןישיבת המועצה 

 

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

דחוף בנושא העברת גני ילדים  בקשה לדיון –פליאה קטנר בנושא 

 לאחריות החברה לתרבות הפנאי. 

 

גני ילדים.  :צביקה צרפתי  הצעה לסדר הבאה, בנושא 

תנו, ואני חושב דה להורים שהחזיקו מעמד ונשארו אותו אהוד לוי יובל:

שנמצאת  פה גם נציגת הוועד של הגנים. אם תעמדי, את 

 נבקש, יושבת, אני לא רואה אותך. או, אז אנחנו 

 בלה, בלה,  :עמירם מילר

בלה, עם כל הכבוד. בלה, אנחנו מודים לך שאת פה. אני  אהוד לוי יובל:

רציתי לבקש, אנחנו תמיד ביקשנו ובעצה אחת עם חברי, 

עם עילאי, שכשנמצא פה נציג של ציבור ספציפי, הנציג הזה 

שנציגת הוועד של גני  , יש טעם,ידבר. אני חושב שיש טעם

תעלה לדבר. חלילה, בלי לפגוע מכבודך כנציגת ועד הילדים 

 הורים. 

גנים או ועד הורים? את ועד גנים או ועד הורים?  :ענת קלומל אז את ועד 
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  מה הקשר? לא, אבל מה הקשר?...

 ענת קלומל, את לא מנהלת את הדיון. :צביקה צרפתי

. עילאי הרסגור: .   אני מבקש לחלוק.

שהם מתלוננים והם כבים פונים אלינו, עם כל הכבוד, תוש :ענת קלומל

 במצוקה. 

להזכיר לכם שאנחנו העלינו, חברי המועצה, חברי עילאי  אהוד לוי יובל:

העלה את ההצעה לסדר. את מוזמנת לפה ואנחנו שמחים 

שאת פה. אבל תרשו לנו לבקש שנציגת ועד גני הילדים, 

שהיא הנציגה הכי ספציפית של הוועד הכי ספציפי, זו 

 ה שלנו. חלילה, מבלי לפגוע בכבודכם. בקש

 מי מציג את ההצעה?  :צביקה צרפתי

 בלה.  :עמירם מילר

אני אציג את ההצעה, ואני אבקש לחלוק את הזמן שלי עם  עילאי הרסגור:

 יובל. 

..אולי הוא לא רוצה?  :עמירם מילר  יכול להיות במקרה שהוא.

י מציע את זה. טוב, גני ביקש ממני ולכן אנהוא הוא רצה,  עילאי הרסגור:

גני ילדים הוא נושא מתמשך שלצערי  ילדים. תראו, נושא 

אנחנו נאלצים לדון בו שנה אחרי שנה, ישיבה אחר ישיבה. 

וכל השיטות המאוד מתוחכמות של ניהול גני ילדים כנראה 

לא צלחו בעיר שלנו. כל פעם מנסים לגבש שיטות אחרות, 

דים שלנו ירגישו בטוחים שאולי כן יצליחו לגרום לזה שהיל

ונדע באמת שמגיעות גננות וסייעות וגננים ואנשי צוות 

שבאמת יכולים לטפל בילדים שלנו כמו שצריך. וכל פעם 

הנושא הזה עולה וכל הזמן יש פאשלות. אנחנו רואים שוב 

ושוב הורים מגיעים לגנים בלי סייעת. אנחנו רואים שוב 

ה. לא מצליחים ושוב את המחדלים האלה, שנה אחר שנ
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 לנהל גני ילדים. כנראה בעיה ניהולית. 

אבל עכשיו, לכן שמחתי מאוד שעיריית כפר סבא, אני  

מחמיא לך, ממלא מקום ראש העיר, אני מחמיא לך, תיכף 

אני לא אחמיא, אבל נתחיל עם מחמאה. שמחתי מאוד 

שעיריית כפר סבא רוצה למצוא דרך חדשה, אחרי כל 

שהי דרך שכן וני ילדים, אולי תהיה איזהכישלונות בניהול ג

תצליח לפתור את הבעיה. רק כשקראתי את פרטי התוכנית 

התגלו לי דברים שהם קצת פחות משמחים. ומה שנגלה 

גננת  ,לנגד עיני הוא שבבוקר הילדים יבואו, תקבל אותם 

ששייכת לרשות אחת, סייעת ששייכת לרשות אחרת. יקבלו 

כלית. ואז אחרי זה יבואו אוכל ששייך בכלל לחברה הכל

סייעות מהחברה לתרבות ופנאי, שיחליפו אותן. כלומר 

הילדים כאן לא פחות מאנשי עסקים בינלאומיים, מתנהלים 

מול מספר רב של תאגידים בעודם בגני הילדים. אני בטוח 

יקחו הרבה מאוד לחיים כתוצאה ישהם ילמדו הרבה מאוד ו

רק מה? יש לי  מהחוויה המדהימה שאתם מסדרים להם.

 שהי הרגשה שזה לא יעבוד כמו שצריך. ואיז

ולמה יש לי הרגשה כזאת? קודם כל, בגלל שאתם מנסים,  

שוב ושוב, לפתור בעיות במקומות הלא נכונים. דבר שני, כי 

הילדים שלנו יקבלו הרבה פחות שעות של צוות חינוכי 

 מאשר הם קיבלו קודם. 

יות עליהם בין מספר בנוסף לכך, אתם מחלקים את האחר 

גורמים, שאם באמת הם יצליחו לתאם אחד עם השני את 

באמת, הדבר יצטרך להילמד בבתי  ,זה יהיה ,ההתנהלות

שום דרך שבה כל כך  ספר למנהל עסקים. אני לא רואה

יצליחו לקחת אחריות לילדים שלנו בלי הרבה גורמים 
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ת. שכבר עכשיו יש תקלות. ועוד אלו תקלוכשיהיו תקלות, 

ונוראיות. ואתם בעצם הולכים להביא למצב  תקלות איומות 

שבצהריים יהיו פחות חברי צוות חינוכי, שיהיו גורמים 

 שונים שיהיו אחראיים על הילדים ויהיו שישו ושמחו בגן. 

עכשיו, גם ועד הגנים מתנגד לתוכנית ההזויה שלכם. גם  

ההורים מתנגדים לתוכנית ההזויה שלכם. במקום לקחת 

חריות, במקום לפתור את הבעיה באמת מהשורש, כמו א

שצריך, אתם ממשיכים בזה וממשיכים בזה. וזה בעיקר 

נראה כמו מריחה, בעיקר נראה כמו עבודה בעיניים. בעיקר 

 נראה כמו אותה שיטה, רק עוד יותר גרועה.

מעגלים סביב בללכת שוב פעם ואני אומר, בשביל מה לנו  

אחת ולתמיד תתייעצו עם כל ההתנהלות הזאת? פעם 

ההורים, תשבו איתם כמו שצריך, תשבו עם ועד ההורים 

כמו שצריך ואל תעשו מריחות. תשאלו את ועד הגנים מה 

באמת ההורים צריכים. איך באמת ההורים רוצים לראות 

ר לילדים? האם את גני הילדים. האם רוצים בייביסיט

ה מאוד ו במהלך יום הלימודים הרברוצים שהילדים יפגש

דמויות, שיהיה להם מעניין? או שהם רוצים שתהיה 

שהי חפיפה, שאותן דמויות יישארו יותר לאורך זמן? ואיז

שבשעת הצהריים הילדים יוכלו לאכול כמו שצריך, שפחות 

יגזרו קופונים על החינוך של הילדים שלנו.   גורמים 

אולי אז תגלו כל מיני דברים אחרים. אולי אז תגלו שאפשר  

נהל את הדברים בצורה אחרת. אולי אז תגלו שאפשר ל

לשתף במקום לפעול בדורסנות, כפי שאתם עושים, פעם 

 אחר פעם. 

אני מאוד מצטער שהגענו למצב הזה. אני מתנגד באופן  
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הילדים שלנו לחברה לתרבות על נחרץ למעבר האחריות 

הפנאי, לא מפני שיש לי משהו נגד החברה לתרבות הפנאי. 

 ושה דברים נפלאים. באמת נפלאים. חברה שע

 היא חברה עירונית.  :עמירם מילר

 חברה עירונית, שעושה דברים נפלאים. אבל המעבר הזה בין עילאי הרסגור:

אסון. הוא מעבר  כל כך הרבה גורמים, הוא מעבר הרה

שמזמין את התקלה הבאה. ובוודאי שאינו נותן מענה 

חברי ממחברות ו לתקלות שהיו עד עכשיו. לכן אני מבקש

סדר להצביע בעד העלאת ההצעה שלנו על  מועצת העיר

ניהול גני הילדים לחברה היום ולהקפיא את ה עברת 

לתרבות הפנאי, עד שיתקיים דיון ציבורי ראוי בנושא הזה. 

 תודה רבה. 

, רויטל לן כהן: הפנאי, זה לתרבות  לא לתרבותזה  רק אם אפשר לתקן

 ופנאי. 

 ן. הערה נכונה. מקבל את ההערה. נכו עילאי הרסגור:

ויש הסכמה בין רויטל לעילאי? זה דבר ראוי לציון. ראוי  :עמירם מילר

 לציון הדבר הזה. 

 יירשם בבקשה  בפרוטוקול. ש רויטל לן כהן:

 אולי נשמע באמת את בלה או מישהו שירחיב את דעתנו?  :עמירם מילר

וד רגע אחד, ברשותכם. שנייה, ברשותכם. נשמע אתכם, ע אהוד לוי יובל:

תן לי, ואני אשתדל לא עוד שניה תכם. ושנייה, ברש

להאריך. חבר'ה, השאלה של להחליף ידיים שעילאי עלה 

עליה, אמרו שיש לנו בעיה עם לתקוף עובדים או לא לתקוף 

עובדים. יש לנו אמון גדול בעובדי העירייה, ואנחנו רוצים 

נחנו לא אוהבים שהם ינהלו, במקשה אחת, בהנהלה אחת. א

את הנושא הזה, כמו שקרה בענייני המזון. גם כשזה יוצא 
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פה תפרים בין גופים ורמת חברה הכלכלית מתחילים ל

השליטה הופכת להיות קשה. וצריך להכניס פה דברים שעד 

 היום התנהלו בתוך העירייה. 

לנושא השכר, גם במלכ"ר, אני אגיד לעניות דעתי. יש מס  

יסוי. . אני לא מתחייב על זה. אבל יש מםעל שכר במלכ"רי

אני חושב שההצעה הזאת של לצאת למפעיל, קבלן, היא 

הצעה שמוציאה מאיתנו, מהעירייה, את השליטה. היא רעה 

להורים. היא הצעה שבדיעבד אנחנו רואים שההורים לא 

. הם לא ראו את התועלת שבה. אני לא עליה הגיעו להסכמה

בותי, יש לנו ים ולהגיד להם: 'ראומר שאי אפשר לבוא להור

ממה שאתם רואים'. אבל בעובדה, הצעה טובה יותר 

כשיושבים הורים שרובם היום אנשים עם ניסיון חיים, עם 

השכלה, עם יכולת, ולא מצליחים לראות את טובת 

העירייה, שמוצעת להם כל כך. לא כל כך טוב להם בהצעה 

 הזאת. 

עכשיו שאין שידור. בטוח יש שידור?  סליחה, מדווחים לי עילאי הרסגור:

 לא מצליחים לגשת לשם.

  בבקשה, תמשיך.     צביקה צרפתי:

אנחנו לא מאמינים שתמיד אפשר לעבוד בקונצנזוס. אבל  אהוד לוי יובל:

ישבתי בישיבת  ,יש דברים, ישבתי בישיבה של ועדה לחינוך

הוועדה לחינוך. ציפיתי, ואולי הפסדתי את תחילתה, אבל 

יודע מה מבחינת התוכן. אבל אמ רו לי שלא הפסדתי מי 

ציפיתי שכשמביאים שינוי מהותי בנושא כמו יציאה 

להפעלה של מפעיל חיצוני בגני עירייה, מינימום תעשו את 

 זה בצורה גלויה. 

עכשיו, מה קרה? בדיעבד יוצא מכרז, ואנשים שיושבים  
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ו בחדר שומעים שיצא מכרז, ואחרי זה אומרים להם 'בוא

נדבר על שיתוף מידע ובואו ניתן לכם מידע בשקיפות ונשתף 

אתכם בתהליכים, שינויים שעתידים להיות'. כשאני אומר 

לבן אדם אני משתף אותך בתהליך שהולך לקרות, זה לא 

שהוא כבר קרה ואנחנו במכרז. דווקא במקום שאנחנו 

מצפים שלפני המכרז יהיה דיון, יוצא המכרז כבר קודם. אז 

שלנו קצת התבלבל. כשצריך מכרז הוא לא יוצא.  הסדר

כשלא צריך מכרז, כי עדיין לא הגענו להסכמה לגבי מה 

 עושים, כבר יצא מכרז. 

אז תראו, אם ההורים היו מברכים על ההצעה, מן הסתם  

אבל אם זה מגיע גם עילאי וגם אני לא היינו מדברים עליה. 

רואים את למצב שההורים לא מאושרים מהעניין והם לא 

 טובת הילדים בתוך הדבר הזה, 

.  :עמירם מילר .  מברכים.אולי נשמע אותם כן עוד לא שמענו את ההורים.

העיתונות מלאה בציטוטים מההורים. עכשיו, הדברים  אהוד לוי יובל:

גני ילדים  וועד  האלה הגיעו. אני לא מבין למה ועד ההורים 

רואים את לא יכולים להגיע להסכמה. מן הסתם לא כולם 

טובת הגנים באותה צורה. אז המינימום, אני לא אומר 

קונצנזוס, אבל אני אומר כשמדברים על שיתוף, שיתוף זה 

מראש. זה לא לבוא כשדברים עשויים. אני מדבר על שיתוף 

ואתם רוצים לשפר, צריך שהדברים יתקבלו על דעת 

 האנשים. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

צה לומר משפט אחד, משפט אחד אני רוצה לומר. אני רק רו :ענת קלומל

 אני רוצה להגיד משפט חשוב. 

. :עמירם מילר .  אבל דיברו.
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 אבל אני רוצה משפט להגיד.  :ענת קלומל

 לא, תן לה לדבר.  אהוד לוי יובל:

פנאי, עדיין חברה בדירקטוריון של החברה לתרבות האני  :ענת קלומל

ל זה, לראות האם לא דנו, אפילו לא נתנו לנו לדבר ע

 החברה מסוגלת לקבל את הפיילוט הזה. 

. :צביקה צרפתי  תודה רבה, בבקשה..

עדה של דירקטוריון חברה אף פעם לא דיברנו על זה בוו :ענת קלומל

 פנאי. רק שתדעו. ולתרבות ה

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

הדירקטוריון עדיין לא קיבל החלטה בנושא הזה. לא היה  :ענת קלומל

ם דיון בנושא הצהרונים. אני כחברת הדירקטוריון שו

 מודיעה לכם. 

 אורלי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

אז אולי נשמע, סליחה, אורלי, אז אולי נשמע מהיועץ  אהוד לוי יובל:

המשפטי, שיענה לנו אם דירקטוריון של חברה, אולי נשמע 

את היועץ המשפטי, שיגיד למועצה אם דירקטוריון של 

לפתוח שטח פעילות חדש, שהוא לא היה מצוי  חברה יכול

 בו, מבלי שהדירקטוריון יקבל החלטה? 

תודה רבה. קודם כל, כן מצוי בו, כי יש לו את הצהרונים  :צביקה צרפתי

 היותר קטנים. 

 צביקה, אני לא אלמד אותך דירקטוריונים.  אהוד לוי יובל:

הותי, חילקנו פה ד לנושא אחד ממתנג אני מתנגד לתוכנית, :דובר מהקהל

 ..על מה אנחנו מדברים. הסברדף 

 אתה כמוני, אתה גדול אז לא נותנים לנו לדבר.  :צביקה צרפתי

עילאי, אתה ראית החלטת דירקטוריון בחברה לתרבות,  אהוד לוי יובל:

 לצאת למכרז? 
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 לא, הוא לא חבר דירקטוריון.  :ענת קלומל

 נבדוק את זה. עילאי הרסגור:

  אתה מוכן לתת למנהלת אגף החינוך לדבר? :צביקה צרפתי

 שנייה, רגע.  אהוד לוי יובל:

 תבדוק את זה.  עילאי הרסגור:

טוב, אני באמת אענה בהיבט המקצועי, למרות שצר לי, אני  אורלי פרומן:

כאשר מדובר על העלבת עובדי ציבור,  ,יושבת פה ומקשיבה

קשה אז המילים האחרונות שפה נאמרו בהצעה לסדר הזו, 

כאלו על  מדברים במסרים מאוד לעבור לסדר היום, כשאתם

אנשים שבאמת טובת החינוך למול עיניהם, שהילדים הם 

וועד מול עיניהם,  שיש להם דיבור שוטף עם הנהגת ההורים 

ההורים של גני הילדים, וההחלטה העקרונית על יציאה 

למודל הפעלה אחר של הצהרון, העיקרון הזה הוסכם עם 

גני הילדים. ועד הה  ורים של 

, על נושא אחד, של יגידו אולי היום השגות, ותיכףלהם יש  

שעות הצהריים. אבל העיקרון הזה כן בשיתוף פעולה, כן 

בשיח. יש פה שיח גם של מחלקת גני ילדים וגם של מנהלת 

ות אל מול ההורים ואל לא בדורסנ ,האגף. אף אחד לא פועל

ייעולה. מול ראייתאלא אל  מול הילדים,  המערכת, טובתה, 

 ,גני יול"א 114גנים מתוך  37יוצאים בהדרגה, בפיילוט על 

עם החברה לתרבות ופנאי, שהיא חברה עירונית. אין פה 

שיח יש פה עוד בעלות שמתווספת. יש פה רצף חינוכי, 

ועבודה משותפת עם החברה שמפעילה, לתשומת לבכם, 

 צהרונים,  

 כנים? למה אין שיתוף צרכנים? מה עם שיתוף הצר :ערן ורנר

 סליחה, לא להפריע. רגע, רגע, רגע.  :עמירם מילר
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... מתכונת שפועלת במרבית ומדובר פה לא במתכונת  אורלי פרומן: של 

 הרשויות בארץ, שמפעילות יום לימודים ארוך. 

אורלי, את יודעת שהחברה לתרבות ופנאי, לפי מה שאומרת  אהוד לוי יובל:

 לא קיבלה החלטה לצאת לדבר הזה?  הדירקטורית,

 רגע, את סיימת? תודה. תקשיב לי  :צביקה צרפתי

שהדירקטוריון הזה לא . את יודעת אורלי, שאלתי שאלה אהוד לוי יובל:

 החליט? 

 אני לא מנהלת את החברה לתרבות ופנאי.  אורלי פרומן:

.יובל, אתה לא שואל שאלות :צביקה צרפתי .. 

 היא לא דירקטורית שם. מה זה?  :עמירם מילר

 אידמית, בבקשה.  :צביקה צרפתי

ועד הורי הגנים שם רק את רווחת ילדי הגן לנגד ערב טוב.  אידמית בריכטה:

עיניו. לפיכך, אנחנו מתנגדים לביטול או צמצום שעות 

החפיפה ושעות העבודה של הצוותים בגן. זוהי ההתנגדות 

כמו שערן אמר העיקרית שלנו. אנחנו לא מתנגדים למכרז, 

פה. אנחנו ערים לצורך בשינוי של שיטת התפעול של הגנים, 

נוכח המצוקות שעלו בניהול ותפעול כוח האדם מצד 

שינוי השיטה לא צריך מחלקת הגנים בשנים האחרונות. 

 לבוא על חשבון רווחת הילדים בגן והילדים שלנו. 

אנחנו מאמינים בשיתוף הורים ובשיח הישיר שבין ועד  

גני הילדים לבין אגף החינוך, אורלי באופן אישי הו רי 

אביבה. בשבועות  ,מחלקת הגניםמנהלת מעורבת בזה. ו

הקרובים נקיים פגישה עם הצוות המקצועי לגשר על 

 הפערים שישנם. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

יובל, ברשותך אני רוצה להתייחס למשהו שאתה אמרת.  :מסיקה בלה
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. אין שום 'י דעות בין ההוריםאין קונצנזוס, יש חילוק'

חילוקי דעות. אנחנו מאוחדים. יש לנו מטרה אחת, לשמה 

אנחנו נמצאים פה על חשבון  ובשביל זהאנחנו מתנדבים 

 הזמן הפרטי שלנו, 

 כמונו,  אהוד לוי יובל:

 לא יודעת אם כמוך. אני מדברת על עצמי.  :מסיקה בלה

 כמונו, אנחנו בהתנדבות.  :ענת קלומל

 אנחנו מתנדבים כמוך.  לוי יובל: אהוד

 התנדבות מלאה.  :ענת קלומל

אנחנו פה נמצאים אך ורק עלי. ואני מעידה על חברי  :מסיקה בלה

נחנו נחשפנו בחודש אמקום אחד, וזה למען טובת ילדינו. מ

... פנינו לאושרת, יש לנו שיח שהיה מכרז הזההאחרון ל

ועד הגנים, כדי איתה. נקבעה לנו פגישה שבוע הבא יחד עם 

לדון בסוגיה שאידמית וערן אמרו שנשארה פתוחה, וזה 

שעות החלוקה של הסייעות. אני מאמינה שאנחנו נגיע 

לעמק השווה ואנחנו נסתדר. חשוב לי לציין. אני באתי 

 פוליטיים...-פוליטי. אנחנו א-אגוף במיוחד לפה כי אנחנו 

 ...ת הגולןאגם אנחנו. אנחנו לא מחזירים  אהוד לוי יובל:

 אני רוצה להגיד לך משהו.  :ענת קלומל

 רגע, אבל היא מדברת.  :עמירם מילר

. אהוד לוי יובל:  לא החזרנו את הגולן

 ממש חוסר נימוס.  :צביקה צרפתי

סליחה, אני באמת לא מכירה את תרבות הדיון פה, וזה זר  :מסיקה בלה

 לי ואני באמת מצטערת, 

 גם לנו,  אהוד לוי יובל:

 אני בטוחה שלא.  :מסיקה בלה
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 עוד תכירי.  :עמירם מילר

ו :מסיקה בלה באמת זה אז חשוב לי באמת, שהשולחן המכובד הזה, 

דע ישולחן מכובד שיש לי המון הערכה וכבוד אליו, י

שאנחנו מאוד מאוחדים. ויש לנו מטרה אחת, טובת ילדינו. 

ויש לנו שיח נהדר ודיאלוג נהדר עם העירייה ואני בטוחה 

נגיע לעמק השווה ולהבנות.   שאנחנו 

.. איך תחליטי...ה משלםאיך תחליטי איזה הור אהוד לוי יובל: . 

משפט אחד  ים לדבר בכלל. אני לא יכולה להעבירלא נותנ :ענת קלומל

ן שקורה שלם. אני צריכה לצעוק כדי להגיד משהו. לא ייתכ

..   דבר כזה. אני רוצה לומר.

 רק בחודש האחרון נחשפו למכרז. . ש..נחשף כאן  עילאי הרסגור:

  ההצעה לסדר... :צביקה צרפתי

 ההורים מדברים.  :עמירם מילר

פדגוגיים של  מיתרונותלא  ,הצורך בפיילוט הזה לא נבע :ערן ורנר

כנית הזאת. הוא נבע מקושי בהפעלת כוח אדם, בעיקר הת

ביטול החפיפה נושא בין בחופשות. ואין בין זה שום קשר ל

החפיפה הזאת של השעות היה בכל אחד נושא ות. של השע

 ,מהפגישות שלנו עם בכירי העירייה ועם שגיא ועם אושרת

ן היה מקור לגאווה בעיר. צריך לשמר אותו. אין קשר ביו

 ביטול שעות החפיפה. המעבר להפעלה של החברה לתרבות ל

 מסדר היום.תודה רבה. אני רוצה לבקש להסיר את ההצעה  :צביקה צרפתי

ועדה ברשות אגף החינוך, הגורם -במקביל תוקם ועדה, תת

  ורים. אפשר...המקצועי והנהגת הה

 מי בהנהגת הורים? מי חבר בה? לא, מי יהיו חברים?  אהוד לוי יובל:

 להיות נוכחת כחברת מועצה. אני מבקשת  רויטל לן כהן:

..אני רוצה לדעת אהוד לוי יובל: .  
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 זו שאלה חשובה.  :ענת קלומל

  ...בסדר :צביקה צרפתי

 מי יהיה חבר בוועדה?  אהוד לוי יובל:

ל :ענת קלומל הגיד לך, אם חברה שלי, אמא שיש לה ילדה בגן, אני רוצה 

 ... מתקשרת אלי

שממלאת מקום של יו"ר ועדת החינוך, אני חושבת שיש  כמי רויטל לן כהן:

 מקום שתהיה נציגות גם שלנו. 

 את הדברים האלו. לא צריך פה,  נסגור נוביניאז אנחנו  :צביקה צרפתי

 למה ביניכם, סליחה? זו החלטת מועצה, נכון?  אהוד לוי יובל:

 מסתדר מצוין. אני עם רויטל  :צביקה צרפתי

יופי, אבל זו עירייה של שניכם? זו עירייה שלך? אתה  אהוד לוי יובל:

 ... ההחלטה צריכה להיות החלטת מועצהבישיבת מועצה. 

.  :לענת קלומ . .  אני, כנציגת 

. אהוד לוי יובל:   מי יהיה בישיבה?..

מתקשרות אלי חברות עם חשש להורדת מספר הסייעות  :ענת קלומל

  ... בצהרונים, חשש גדול 

 אבל זה לא רציני.  עילאי הרסגור:

 זה בכלל לא על סדר היום.  מתי פז:

 לא, זה על סדר היום.  רויטל לן כהן:

יתם. יעל בלה מסיקה, שאמרה פה דברים כהוו סומךאני  :עמירם מילר

 היא לא תיתן לפגוע באף ילד. 

 מה ש... משקף את שזה לא מספיק  להגידאז אני רוצה  :ענת קלומל

 לא מספיק?  :עמירם מילר

להסיר, מי בעד? אורן,  ,בבקשה, מי בעד ההצעה שהצעתי :צביקה צרפתי

 עמירם,אמיר, אורן,  שמעון,  אורן אתה בעד?

 ההצעה שלך היא ממש לא ברורה.  ד לוי יובל:אהו
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 ההצעה שלך היא כלום. עילאי הרסגור:

 אמיר, איתן,  רביטל,דבי, מתי, צביקה,  :צביקה צרפתי

 אתה סומך עלי?  רויטל לן כהן:

 אבל תגיד מי בוועדה. אני מציע שדבי שני וגב' שלום,  אהוד לוי יובל:

 א. אני מבקשת שיהיה השם המל רויטל לן כהן:

 , יהודה. מי נגד? אתי, יובל, ענת...לן כהן רויטל :צביקה צרפתי

אני מבקשת לתקן אחר כך בפרוטוקול, בכל מקום שהשם  רויטל לן כהן:

שלי כתוב, שיהיה כתוב את השם המלא. אנחנו לא עוברים 

 שוב פעם את הסאגה ההיא. 

 עילאי ופליאה. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 סדר הבאה, הצעה ל :צביקה צרפתי

 אם כי אין סיכוי שיפספסו אותי בישיבה הזו.  רויטל לן כהן:

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 265מס'   החלטה

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

גני ילדים לאחריות החברה לתרבות בקשה לדיון דחוף בנושא העברת 

   .פנאיה

  

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

 פשע מאורגן בכפר סבא.  –פליאה קטנר בנושא 

 

אני אבקש, אני אוכל להתחיל לדבר? אני מחכה שאני אוכל  עילאי הרסגור:

 להתחיל לדבר, ואז אני אדבר. 

 ... בבקשה.  :צביקה צרפתי

יל לדבר. מנכ"לית העירייה מדברת, אני לא יכול להתח עילאי הרסגור:

לא צריך לצעוק חבל. אנשים מדברים, לא ישמעו את דברי. 
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כל הזמן. בואו נירגע, כולם יהיו בשקט ונוכל לדבר, כמו בני 

 אדם. 

בזמן שנרגעים, אני אנצל את ההזדמנות לומר לעילאי שאני  רויטל לן כהן:

שם מר מתנצלת שהטעיתי אותך. המשנה למנכ"לית שלח לי

 . "החברה לתרבות הפנאי"אכן ו ,החברות

 אה. -או עילאי הרסגור:

 זה כתוב גם באתר הדירקטורים.  :ענת קלומל

  את התיקון. , שהוא קיבלהיא אבל הבעיה הגדולה :אורן כהן

אז עכשיו שנינו יצאנו בסדר. הוא קיבל את התיקון, ואני  רויטל לן כהן:

 התנצלתי. 

.  :אורן כהן הוא קיבל את ההערה. שוב חזרנו לזה התקלה היא שלו

  שהאופוזיציה היא הבעיה. 

האמת, שאם הפיתרון,  ..אני אחכה עד שנסיים את הדיון. עילאי הרסגור:

דווקא בסעיף הזה אני אשמח לתת את הפיתרון שהצעת 

לסעיף הקודם. אבל בוא נראה איך הדברים יתגלגלו. טוב, 

הנושא הזה,  חברות וחברי מועצת העיר. אני העליתי את

להעלות אותו על סדר היום, ואני ביקשתי לדון בנושא הזה 

לאחר האירוע האחרון בשוק, בו היתה כבר ההצתה 

בשנים  ,הרביעית, אם אני סופר נכון, בשוק העירוני

 האחרונות. 

לאחר שבית הקפה לפני מספר שנים נסגר, לפי הדיווחים  

פים בהם בשל פעילות של ארגון פשיעה, לאחר מקרים נוס

הצתות שהיינו עדים להם בשנים האחרונות ברחבי העיר. 

עכשיו, זה נושא כבד, זה לא נושא פשוט. זה נושא שלא כל 

כך מדברים עליו. אבל בואו נדבר עליו. אנחנו לא חיים 

בשני עולמות. יש את עולם הפשע, ויש את עולם האזרחים 
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הנורמטיביים, והעולמות האלה לא מתחברים אחד עם 

ני. לא, הם מתחברים. כי האזרחים הנורמטיביים הש

סובלים מעולם הפשע. האזרחים הנורמטיביים נפגעים 

מעולם הפשע. גם כתושבים, גם בעלי עסקים. אנחנו כולנו 

 נפגעים. 

ולכן, כשמדובר על פשע מאורגן, לא צריך להתייחס לזה  

מצד אחד כאל משהו מסרטי גנגסטרים שהוא שייך 

י גם לא צריך להתייחס אליו כאל חלק לקולנוע. מצד שנ

שיש פשע  ,מהחיים הרגילים שלנו ולהגיד שאין מה לעשות

מאורגן, יש כאן קבוצות מסוימות שמבצעות דברים שלא 

ייעשו, ואנחנו חברי המועצה נחייה בעולם משלנו. עולם 

ורוד יותר, או נתווכח על הדברים האחרים שלנו שהם 

מעותי שמשפיע בצורה חשובים, ונתעלם מפן כל כך מש

 חזקה על החיים בעיר שלנו. מאוד מאוד 

לכן, הגשנו את ההצעה הזאת, במטרה לפתוח דיון בנושא  

הפשע המאורגן. לקבל דיווח מראשי העירייה על הצעדים 

שנעשו, על מנת לבלום את הפשע המאורגן. אני מודע 

 לעובדה שעיריית כפר סבא אינה משטרה. 

  אה, יפה. :עמירם מילר

כן. אני גם כתבתי את זה, אם אני לא טועה, בהצעה לסדר.  עילאי הרסגור:

 בפייסבוק, כן. 

 אבל יש שיטור עירוני ויש תוספת תשלום לשיטור,  :ענת קלומל

.  עילאי הרסגור:  נכון, נכון

.  :עמירם מילר . .  אבל השיטור העירוני גם 

אחראי לעניינים יש אמנם שיטור עירוני. השיטור העירוני  עילאי הרסגור:

לצערי אני צריך לדבר בקול מאוד מסוימים. אבל אנחנו, ו
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רם. חברים, באתי לכאן חולה ואני מנסה ככה לסחוט את 

 מה שנשאר מהלימון שלי. אז אני אודה, 

 ... לנוח,  :עמירם מילר

אני תיכף אלך לנוח, אבל ככה תנו לי את הדקות האחרונות  עילאי הרסגור:

. ..עוד מעט הוא ייעלם. תנו לי לדברשעוד יש לי קול, 

להסיר מעצמנו אחריות, וחבל שאתם לא מקשיבים, להסיר 

'זה עניין של משטרה, זה לא עניין  מעצמנו אחריות ולהגיד 

, ולהתנהג כאילו יש כאן שני עולמות  של עיריית כפר סבא'

עיריית כפר סבא, כפי לשונים, זה לטמון את הראש בחול. 

מאוד גדולה על המשטרה. כשפעיל שראינו, יש השפעה 

ציבורי, אמיר יעקב, עשה דברים שאינם מוצאים חן בעיני 

 עיריית כפר סבא, לקחו אותו לחקירה במשטרה. 

עכשיו, לא רוצה להגיד מי עשה מה. לא רוצה להטיח  

האשמות לא מבוססות, אבל איכשהו בן אדם פועל נגד 

בחקירה מוצא את עצמו הוא מדיניות עיריית כפר סבא ו

במשטרה. אנחנו ראינו, כשרצינו להזמין בעלי תפקידים  

במשטרת כפר סבא לישיבת מועצת העיר, לדרוש מהם 

דיווח, לדרוש מהם דין וחשבון, הם באו ונתנו דין וחשבון 

 והיו דיונים על נושאים שונים  ומשונים. 

לכן לעיריית כפר סבא יש השפעה מאוד גדולה על המשטרה,  

ה להתייחס. אני רוצה להפריד את הנושא שלנו ואני לא רוצ

מהנושא שנמצא כאן באוויר, של חקירת המשטרה בעניין 

העירייה, שבעקבותיה עיריית כפר סבא שכרה יועץ לניהול 

משברים. אני מדבר באופן כללי, באופן ספציפי, סליחה, על 

 נושא הפשע המאורגן.

כפת לנו תיים, שבאמת אעכשיו, אם אנחנו נציגי ציבור אמ 
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ממה שקורה בעיר ולא זורקים אחריות על גורם אחר, אלא 

כן רוצים לדרבן גורם אחר לטפל בתופעה שהיא מאוד קשה 

ופוגעת בחיים של תושבי כפר סבא בצורה הרסנית, תופעה 

שהיא רעל עבור העיר שלנו, ממש רעל, תופעה ששואבת 

אנרגיות חיוביות, שמבריחה בעלי עסקים, מבריחה יזמים 

רוצים לעשות טוב בעיר שלנו, יוצרת אימה בעיר שלנו, ש

שאזרחים פוחדים. אם אנחנו באמת רוצים לטפל בתופעה 

הזאת מהשורש, אנחנו צריכים לדון בה, אנחנו צריכים 

שיהיה איזשהו צוות ציבורי שידאג לבצע מעקב קבוע אחרי 

 נושא הפשע המאורגן בעיר שלנו. 

דה עירונית. הנה בועדה. ולכן אנחנו הצענו כאן להקים וע 

רציתם להקים ועדות? הנה ועדה. אני בעד ועדה. ועדה 

שתתכנס באופן קבוע, תדרוש דין וחשבון מהמשטרה 

ותדרבן את הגורמים הרלוונטיים לפעול בנושא הזה. במידה 

ואתם לא רוצים להקים ועדה כזאת, אנחנו מציעים לכנס 

שא הזה. יש את ועדת הביטחון העירונית לדיון בדיוק בנו

ועדת ביטחון. ועדת הביטחון מייעצת למועצת העיר, ועדת 

אני הביטחון מורכבת למעשה מחברי מועצת העיר כולם. 

 רוצה לדון בזה. 

יש לי עוד הצעה. אולי נזמין את נתניה שיבואו וילמדו  :ענת קלומל

 אותנו. שהיא קרובה. עיר בשרון. 

. נזמיןיכול להיות שיכול להיות.  עילאי הרסגור: .. 

 פשע מאורגן.  מקימיםאיך  ,נקים ועדה שתלך ללמוד בנתניה מתי פז:

 לצערי, לפי החשד,  עילאי הרסגור:

 לפי העיתונות אנחנו מתחרים.  אהוד לוי יובל:

זהו, לפי התקשורת והחשדות שפורסמו, ואני מדגיש, לפי  עילאי הרסגור:
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את  מה שפורסם, ייתכן ולמדו כאן קצת מנתניה, אולי לא

הדברים החיוביים, אבל ייתכן ולמדו. אבל אני חושב שהגיע 

הזמן לדבר על הנושא הזה, והגיע הזמן לא לטאטא את 

הנושא הזה מתחת לשטיח. והגיע הזמן שיהיה מעקב ציבורי 

ויהיה לחץ ציבורי לפתור את הבעיה הזאת. כי זאת בעיה 

הרסנית, כפי שאמרתי. והבעיה הזאת צריכה לקבל מענה. 

 דה רבה. תו

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 עילאי?  עילאי, מה זה בדיוק פשע מאורגן, :שמעון פרץ

בוא נפתח את זה לדיון ותוכל לדבר. הם רוצים להסיר את  עילאי הרסגור:

 ההצעה מסדר היום. 

 אתה לא יודע על מה אתה מדבר בכלל.          שמעון פרץ:

סל חשבונות עם מישהו, אז אני רוצה לח אני חושב שאם :צביקה צרפתי

. גשר ביןואז ישלחו אותו ל ליו"ר הוועדה, יפנו אותי ..

 מעניין.וואלה, 

 תמנה אותי. אני מציע שתמנה אותי. הנה, אני מתנדב.  עילאי הרסגור:

למרות שאתם מוכנים, אני לא רוצה להגיד, אני עדיין,  :צביקה צרפתי

.. זה אני לא רוצה . ..למרות  .   

.  ר:עילאי הרסגו  צביקה, אתה רחמן. אתה רחמן

 הלאה, הלאה.  :עמירם מילר

 יש ועדת ביטחון. ועדת ביטחון  סוגיה שלשמהאני חושב שזו  :צביקה צרפתי

 תעלהמביאה נושאים, היא מעלה נושאים ואם צריך, היא 

חלק מהדברים, דרך את זה וגם תביא את מפקד המשטרה. 

ודיעיני שלה. אגב, המשטרה לא תחשוף, זה חלק ממידע מ

היא לא  חשוף, גם אם אנחנו נרצה לעזור לההיא לא ת

אבל שי, תרשום , יש לה מידעים שהיא לא חושפת. תחשוף
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 לך בוועדה הבאה, 

 כן, תרשום בוועדה הבאה,  :עמירם מילר

  , להביא את המשטרה לתת...באחת הוועדות, לתת סקירה :צביקה צרפתי

  תמנה אותו כמודיע גם. :עמירם מילר

 תודה. אפשר להסיר את ההצעה מסדר היום? :צביקה צרפתי

 ...ההחלטה תהיה שהנושא יעלה במועצהרגע,  עילאי הרסגור:

 קדימה.     צביקה צרפתי:

לא, לא, רגע, צביקה. ההחלטה היא שהנושא יעלה בוועדת  עילאי הרסגור:

 אם זאת ההחלטה? הביטחון? אם כן, אנחנו מסכימים. 

 ל אגף הביטחון פה, ביקשתי ממנו שיעלה את זה. מנה :צביקה צרפתי

 יפה, אנחנו מסכימים. בסדר גמור.  עילאי הרסגור:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 ביטחון.השהנושא יידון בוועדת : הוחלט פה אחד 266מס'   החלטה

 

  .2.4.2017אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .3

 

רוטוקול ועדת כספים. יש הסעיף הבא על סדר היום, פ :צביקה צרפתי

 הערות? 

 פה אחד, פה אחד.  :שמעון פרץ

 יש לנו הערה, ברשותכם.  אהוד לוי יובל:

 לא, לא, בחייך, שלא ילך, זה לא,  :עמירם מילר

. עילאי, , אתם תתאפקובאמת, חבר המועצה רוצה לצאת אהוד לוי יובל:

אתה רצית נאום מהמקום, נכון? אתה ביקשת נאום 

 דעה. מהמקום בהו

 ביקשתי נאום מהמקום, אבל לצערי אני לא בקו הבריאות.  עילאי הרסגור:

 . רפואה שלמה. תהיה בריא :צביקה צרפתי
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  ..תי כבר את היכולת. תודה רבה.תודה רבה. אני מיצי עילאי הרסגור:

חברים, אנחנו רוצים להגיד שביקשנו בקשה לקבל פירוט על  אהוד לוי יובל:

על תקציב שלהם. לא קיבלנו. עכשיו  פעילויות עירוניות,

בגלל זה  הממונה על המחוז,המקום לחזור על זה, שגם 

אנחנו לא רוצים להצטרף להצבעה. אני חושב שפעילויות 

עירוניות שהיו בתוכנית עירונית חייבות בהנהלת חשבונות, 

חייבות במתן דין  וחשבון, גם כשיש תורם. וכשיש תורם יש 

 היום כך אנחנו לא רוצים להצטרףנוהל חוזר מנכ"ל. לפי

 להצבעה על הנושא של הדוח הכספי. 

 לא דוח כספי, ועדת כספים. לא דוח כספי.  :צביקה צרפתי

 . הכספיאני לא מתייחס לדוח  אהוד לוי יובל:

 , ועדת כספים, 3העברות מסעיף לסעיף, תקציב רגיל, מס'  :צביקה צרפתי

 פי. אתה מדבר על הדוח הכס אהוד לוי יובל:

 . יש הערות? 2017 :צביקה צרפתי

יש. אני מצפה שהדוח הכספי יכיל תרומות, כולל תרומה  אהוד לוי יובל:

 ממפעל המים. אני מצפה שהדוח הכספי, 

 ממש לא תרומה.   עו"ד אלון בן זקן:

 ממש לא  תרומה?  אהוד לוי יובל:

 ממש לא תרומה.   עו"ד אלון בן זקן:

 המים זה עיריית כפר סבא?  אה, מפעל אהוד לוי יובל:

 ואני אענה לך.  ,אני מכבד אותך כתבת לי,  עו"ד אלון בן זקן:

 מפעל המים זה עיריית כפר סבא?  אהוד לוי יובל:

 גם נראה לי משונה,  :ענת קלומל

.. :צביקה צרפתי   מי בעד.

לא, יש הערה. נראה לי משונה שהרווחה פתאום מוסיפה  :ענת קלומל

 , בשנת מתוכננים מראשדברים שלא היו 
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 על מה את מדברת?  :צביקה צרפתי

,  :ענת קלומל  שקל,  30,000'אח בוגר'

 על מה את מדברת?  :צביקה צרפתי

 ענת, איזה עמוד? איזה משהו? תני לנו.  :עמירם מילר

 על עמוד  אחד מתוך אחד.  :ענת קלומל

 ? מה השאלה? 3על העברות מספר  :צביקה צרפתי

  יונים לוועדת כספים. זה לא דיון...ה דענת, ז מתי פז:

 י לא מבינה למה פתאום התכניות...אבל אנ :ענת קלומל

דווקא בוועדת כספים אין הקלטה, מתי? אתה כשאתה בא  אהוד לוי יובל:

לוועדת ביקורת אתה אומר 'למה אין הקלטה?' בוועדת 

 כספים אין הקלטה. 

 תשובה. רגע, סליחה, ניתן לך  :עמירם מילר

.  :נת קלומלע . לא היה מתוכנן מראש? הפעילות הזאת כבר היתה משנה .

 . , למה לא מתוכננת..שעברה

 שאלת? יתנו לך תשובה.  :עמירם מילר

 שגיא, תן לה תשובה.  :צביקה צרפתי

 ? 30,000-מאיפה הכספים האלה? ה :ענת קלומל

 תשאלי שאלה. לא לנאום. תשאלי את שגיא שאלה.  :צביקה צרפתי

האלה? הם בתקציב הרווחה? מאיפה הם  30,000-מאיפה ה :לומלענת ק

הגיעו פתאום? למה זה לא תוכנן מראש? הפעילות של 'אח 

 בוגר' לא מהשנה התחילה. 

ף ברווחה. עכשיו יש כסף כס נלחמת שיהיהמצד אחד  שמעון פרץ:

..  ברווחה.

 תוכנית כזאת. לשקל, זה הרבה  30,000 :ענת קלומל

 מוכנה לתת לו לענות, ענת? בבקשה. את  :צביקה צרפתי

. :ענת קלומל .   לא נתתם לי לדבר בכלל, משפט.
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 שקט בבקשה, הי!  רויטל לן כהן:

 התספורת הזאת דווקא מחמיאה לך.  :עמירם מילר

 שגיא, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 אנחנו בכיתה א'? באמת, רבותי.  :שמעון פרץ

 עמירם, אתה חד מבט.  אהוד לוי יובל:

 שלושה נושאים היו על סדר היום בוועדת כספים.  רוכל:שגיא 

 שגיא, בבקשה.  :צביקה צרפתי

, העברות תב"רים 2017לשנת  3העברות תקציב רגיל מספר  שגיא רוכל:

, ודיון בדוח כספי רבעוני. שאלתך היא לסעיף 2017 3מספר 

, נכון? , בנושא של ת2עברה מס' הראשון. ה כנית 'אח בוגר'

זה. קיבלנו, אנחנו במהלך ...י גם הסבר באז ראשית נתת

רבות מאוד בקשות השנה מגישים בקשות בנושאים שונים, 

כנית 'אח ים נוספים. כך גם בנושא הזה של תלפרויקט

אכן אישר  ,בוגר'. למזלנו קיבלנו תוספת ממשרד הרווחה

. לנו תוכנית חדשה בנושא 'אח בוגר',  אני אשלים, רגע! ש..

 ה ועדת כספים. רגע, בסדר. חדשה, ז

 היא לא חדשה, אוקיי?  :ענת קלומל

אני בכל מה? טוב, בסדר, אוקיי. אין תכנית, תצביעי נגד.  שגיא רוכל:

זה של 'אח זאת אשלים. קיבלנו תוספת תקציב לתחום ה

שקל.  30,000כנית שעלותה בוגר'. התוספת היתה לת

שקל. אנחנו מאשרים  20,000וההשתתפות מהמשרד היא 

יבואו  10,000 שקל תוספת תקציב להוצאות. 30,000

קציב משרד הרווחה. התוספת מת 20,000מהרזרבה, ועוד 

אנשים עם לכנית של חונכות אישית, לאחים היא לת

מוגבלויות. אושר על ידי קרן תחום התנדבות. הגשנו בקשה, 

קיבלנו אישור חיובי. אנחנו מאוד שמחים על זה, מביאים 
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בין כאילו מה הבעיה בפן הזה. לעדכון. אני לא מאת זה 

 כמובן שאת לא חייבת להמליץ. 

עכשיו אני יודעת. אני לא מבינה למה זה נעשה רק עכשיו,  :ענת קלומל

   ...באמצע השנה ולא מתוכנן מראש. ואני יודעת עכשיו

 ץ. "זאת שאלה לחיים כ רויטל לן כהן:

 , ואני עכשיו גם, אני גם עכשיו אשאל עוד שאלה :ענת קלומל

 ץ. "לחיים כ ,שאלה עוד רויטל לן כהן:

 אם הרווחה מבצעת את זה כמו שצריך. יש לי עוד שאלה.  :ענת קלומל

בסדר. כל השנה אנחנו פועלים, מנהלי היחידות, מנהלי  שגיא רוכל:

האגפים, המנהלים בעירייה, במטרה להגדיל את הפעילויות. 

חים כניות ובקשות להרשות. ככל שמצליהמון ת ומגישים

כנית העבודה, את הפעילות לנושא שהוא מתאים לת להרחיב

בוודאי, כמובן שאפשר להחליט שבשל  ..אז אני לא מבין.

פעולות, זה לא מתאים. אולי  ברזרבתהעלות הנדרשת 

צ'ינג גבוה מדי. אולי זה לא ראוי. אולי התכנית לא אהמ

מתאימה. ולכן זה מגיע לסדר יומה של ועדת הכספים 

 למועצת העיר לאישור. זה בסדר.  ולאחר מכן

 תודה. הלאה. שאלות נוספות?  :צביקה צרפתי

 זה המנדט.  שגיא רוכל:

בעד? אורן, עמירם,  אפשר לאשר? אפשר פה אחד? לא? מי :צביקה צרפתי

שמעון, רביטל עמר, אמיר גבע, אמיר  צביקה, מתי, דבי,

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

 פליאה?ואתי. 

 נגד.     :פליאה קטנר

.  למה אתם נגד? מתי פז: .  הגיע כסף ממשרד הרווחה לפעילות.

נגד.   :עמירם מילר  לא, הם לא הצביעו 
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אנחנו מבקשים דין וחשבון על כל ההוצאות של פעילויות  אהוד לוי יובל:

 העירייה. 

יובל, בוועדת כספים.  מתי פז:  זה נידון, 

לא, לא, פה בהקלטה. תתחיל להקליט את הישיבות בוועדת  בל:אהוד לוי יו

 כספים. 

 

תקציב מסעיף לסעיף ת העברו : הוחלט ברוב קולות לאשר267מס'   החלטה

 . 2017לשנת  3רגיל מספר 

 

תב"ר. יש שאלות? סעיף הבא, העברות מסעיף לסעיף  :צביקה צרפתי

 הערות? 

 כסף...במקום להגיד תודה שהגיע  :מתי פז

 ..חודש בחודש. יש בכל הוד לוי יובל:א

 בסדר היום,  2סעיף באנחנו  :שגיא רוכל

מועדון יש ב וכל חודש בחודש ,אתה מתי, תגיד לי אהוד לוי יובל:

 טיול. תגיד את זה. הפנסיונרים בבית אברהם שם, 

בסדר היום של ועדת הכספים, העברות מסעיף  2סעיף  :שגיא רוכל

 בקשה. תב"רים. שאלות, ב ,לסעיף

יובל.:    צביקה צרפתי ..סליחה,  . 

 באמת,  :עמירם מילר

 ...  מועדוניות 3קיבלתי היום מידע של  לך משהו. אני אגיד :ענת קלומל

 אתם לא בדיון פרטי עכשיו. ענת, ענת,  :צביקה צרפתי

ועניתי לו, שכשאני  מתי שואל, חבר הקואליציה שאל, אהוד לוי יובל:

דש בחודש עומד אוטובוס, אולי אראה בבית אברהם כל חו

אני אחליף משקפיים. כל מועדוני הפנסיונרים מקבלים 

 חודש בחודש. קניתי משקפיים חדשות, לא ראיתי. כל טיול 
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האם אפשר מבחינת הצבעה,  בדיוק זה מה שאני שואלת,  :פליאה קטנר

 כמו שהיה בוועדת כספים. 

 שמה? לא שומע.  אהוד לוי יובל:

 למעט משהו  מסוים. תנגד, לה :פליאה קטנר

.  אהוד לוי יובל: אתה אומר כל חודש בחודש או פעמיים בשנה? מתי, נו

 אתם יודעים שהשמיעה שלי לא משהו. 

, מי בעד? אורן, צביקה, 3העברת מסעיף לסעיף, תב"ר מס'  :צביקה צרפתי

עמירם, שמעון, מתי, דבי, רביטל, אמיר, אמיר קולמן, 

הודה יוגד. מי נגד? ענת, יובל, אתי, איתן, רויטל לן כהן, י

 פליאה נגד, עם הסתייגות. 

.  פליאה קטנר: נגד, עם הסתייגות, כן  אני 

 עם הסתייגות למה?  :צביקה צרפתי

 של ההתייעלות אנרגטית.  פליאה קטנר:

 בסדר.התייעלות אנרגטית.  :צביקה צרפתי

יף תב"ר לאשר העברות מסעיף לסע: הוחלט ברוב קולות 268מס'   החלטה

 . 2017לשנת  3מספר 

 

ח כספי. יש התייחסות, שאלות? אם "בנושא דו דיון ,3סעיף  :צביקה צרפתי

 אין, עוברים לסעיף הבא. 

אישור חידוש הקצאת מבנה וחצר לעמותת "מעיין החינוך התורני"  .4

 למטרת בית ספר. 

 

הסעיף הבא, אישור חידוש הקצאת מבנה וחצר לעמותת  :צביקה צרפתי

 עיין החינוך התורני" למטרת בית ספר. "מ

 פה אחד.  :שמעון פרץ

 אפשר פה אחד? תודה.  :צביקה צרפתי



   3.5.2017 103 מועצה מן המניין   

אישור חידוש הקצאת מבנה וחצר : הוחלט פה אחד על 692מס'   החלטה

  לעמותת "מעיין החינוך התורני" למטרת בית ספר.

 

אישור הקצאת קרקע והסכם פיתוח וחכירה עם עמותת שלום למטרת  .5

  ת כנסת. בי

 

ע והסכם פיתוח וחכירה עם עמותת אישור הקצאת קרק .5 :צביקה צרפתי

 למטרת בית כנסת. אפשר פה אחד? תודה.   'שלום'

אישור הקצאת קרקע והסכם פיתוח : הוחלט פה אחד על 027מס'   החלטה

  למטרת בית כנסת. 'שלום'וחכירה עם עמותת 

 

לבית החולים מאיר  אישור הקצאת קרקע והסכם פיתוח וחכירה .6

  ".16להקמת "בניין 

 

הסכם פיתוח וחכירה לבית החולים אישור הקצאת קרקע ו :צביקה צרפתי

   ...מיוןהחדר ". אני מזכיר, זה 16הקמת "בניין מאיר ל

עובדת בית  ,רגע, שנייה, סליחה. חברת המועצה אתי הדנה אהוד לוי יובל:

 החולים, יוצאת בגלל ניגודי עניינים. 

 אסתר הדנה יוצאת מהישיבה ***  ***

 ... זה מספיק.  שמעון פרץ:

 יועץ משפטי, אתה יועץ הלכתי. לא לא. אתה  אהוד לוי יובל:

.  שמעון פרץ: . . יועץ משפטי, אני אומר   אני 

. אל תדאג,  :צביקה צרפתי ..  אנחנו לא קטנוניים 

יודע, אנחנו לא אומרים ככה ועושים ככה.  אהוד לוי יובל:  אתה 

 לא, אבל יש לה חברים שם.  :נת קלומלע
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 אנחנו לא אומרים ככה ועושים ככה.  אהוד לוי יובל:

 שהי אי נעימות. ולא תהיה איזש אז חברה לעבודה, יש לה :ענת קלומל

אומרים שצדק צריך לא רק להיעשות, אלא גם להיראות,  רויטל לן כהן:

 וזה בסדר שהיא יוצאת. 

 נמנעת.   אני מבקשת לציין פליאה קטנר:

 נמנעת או נגד?  :צביקה צרפתי

 נמנעת או נגד? תחליטי.  :עמירם מילר

 נמנעת.  פליאה קטנר:

 רגע, רגע, שנייה.  אהוד לוי יובל:

 בבקשה, אנחנו באישור הקצאת קרקע,  :צביקה צרפתי

 ר על ההקצאה הזאת. מה הסכמנו, ספ אהוד לוי יובל:

 פה אחד, פה אחד.  שמעון פרץ:

י   לא, לא, סליחה. אנחנו רוצים להבין.  יובל:אהוד לו

 נמצאת איתנו פה נציגת בית החולים, תמי. בבקשה.  :צביקה צרפתי

ערב טוב, אני תמי בן רון, המנהלת האדמיניסטרטיבית של  רון:תמי בן 

 בית החולים. 

שבי, או תצטרפי הנה, כדי שתיקלטי  ,תמי, אבל בואי :רויטל לן כהן

 י.שבבואי. בפרוטוקול. 

 רק שלא תרצי להיות חברת מועצה.  :עמירם מילר

 אחרי היום בערב אני לא בטוחה.  תמי בן רון:

 את יכולה להגיד שיותר קל לנהל את צוות בית החולים.  :צביקה צרפתי

הרבה יותר קל. בכל מקרה אני תמי בן רון, המנהלת  :תמי בן רון

 האדמיניסטרטיבית של בית החולים, ותודה. ואני שמחה

 שאתם דנים בוועדת ההקצאות בנושא של הקצאת הקרקע. 

 מועצת העיר.  שגיא רוכל:

במועצת העיר, כמובן. תודה לשגיא. אנחנו ממש מקווים  תמי בן רון:
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שזה יעבור כאן בשלום. אני חושבת שאתם מכירים את 

כנית. היא הוצגה כאן במליאה יותר מפעם אחת. ואיך הת

בית החולים: 'אני מקווה אמר לי ד"ר וירטהיימר, מנהל 

שיינתן אישור, כי יש הרבה יותר צפיפות במיון מאשר בכל 

מקום אחר'. זה המיון שלנו, של התושבים של כפר סבא. 

רוצים להתחיל לבנות. יש לנו תקציב. אז בואו תקצו אנו 

 לנו את הקרקע. 

 נו לך. פה אחד. הקצ שמעון פרץ:

 זה היה ממש מהיר.  תמי בן רון:

יובל.  :צרפתיצביקה   כן, בבקשה. 

 אפשר?             :יובל לוי

כן, , 16גם אני רוצה. אני רק רוצה שיהיה ברור שבניין  :עמירם מילר

 צריכה להיות לאחר,  16הקמתו של בניין 

 לא מסומן פה.  אהוד לוי יובל:

 לאחר שחנייה,  :עמירם מילר

 אתה מדבר על משהו שלא מסומן.  אהוד לוי יובל:

 רגע, שנייה.  :ם מילרעמיר

 אתה מדבר בשפת רזים, מה?  אהוד לוי יובל:

 זה כתוב בחוזה. אחרת מאיפה אני יודע איפה זה?  :עמירם מילר

 אבל אני לא רואה את זה. תסלח לי.  אהוד לוי יובל:

 עומד,  16בניין  תמי בן רון:

 ,ענת תסביר את זה. שיהיה ברור, שנושא חניית העובדים :עמירם מילר

על איפה שנמצא עכשיו המנחת יוסדר לפני תחילת הבנייה. 

 באופן הכי ברור. 

פרוטוקול, מקליטים אותי? סגור. בסגור. זה נאמר, זה  תמי בן רון:

 אנחנו מכירים את התנאי וזה סגור. וזה יקרה. 
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תכננו אני רציתי להבין, כי אנחנו בחודשים הקודמים  אהוד לוי יובל:

 ית החולים ולגבי בניית מבנים. כניות לגבי בואישרנו ת

 ...  א קשורזה ל :צביקה צרפתי

 זה לא על המיון.  :תמי בן רון

..זה :צביקה צרפתי נ . וספות בחלק האחורי המערבי של מדובר על מחלקות 

 בית החולים. זה לא שייך. 

 כניות, כשתכננו את הת אהוד לוי יובל:

 מדבר עכשיו.  מה שאתהלא שייך  לטשרניחובסקי,  :צביקה צרפתי

 לא, אבל לפני כן, בטקט קודם, גם דיברנו על,  אהוד לוי יובל:

כנית הראשונית של הקמת חדר יש תכנית גדולה, וזו הת :צביקה צרפתי

ו, שהוא חייבים לתושבי העיר שלנ ,מיון, שבעזרת השם

ניחובסקי. הוא נמצא בחזית רשנמצא בכלל לא בחזית של ט

 שם, 

הנה רואים, אתם רואים? נמצא ברחבה, ליד מגדל המים.  הוא      תמי בן רון:

 הנה שם. הסימון האדום והכחול. 

כנית האב של בית החולים, הציגו אז כשדיברנו בעבר על ת אהוד לוי יובל:

לנו את הדברים האלה. דיברנו על להזיז את הכניסה, כדי 

שהיא תגיע למיון החדש. דיברנו על כל הדברים האלה. לא 

, כון? אז אני זוכר. עכשיו, אז היה ראוי, אני חושבטעיתי, נ

שאם הקרקע היא קרקע עירייה, אז תשימו את  ,שקודם כל

כניות. השולחן. סליחה, קודם כל אישרנו תהדברים על 

צריך שהמיון יעלה והוא  ,עכשיו, אין טעם להגיד אחרת

תוכנן כבר שם. אני חושב שאם זה קרקע עירונית, אולי היה 

רגע, סליחה, ז או לא לפני התכנון. נכון להיום, חייב במכר

אם זה קרקע עירונית ויש לה הקצאה, אז אולי היה מקום 

למכרז לפני הכל, והתכנון היה נערך, מכרז על קרקע 
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 עירונית, לא יודע, בבית חולים. 

עכשיו, רגע, תרשו לי. יש יועץ משפטי. אני אשמח לשמוע  

, ברור שהיום, את ה . ב' כנית כבר קיימת, כשהתתשובה. א'

 ,והקרקע כבר לקחו אותה בחשבון, נושא ההקצאה הוא כבר

ואנחנו אי אפשר להימנע ממנו, כי הם כבר תכננו  ,כביכול

 ...מגיעים למצב שבו מי שהלב שלו

אני באמת רוצה להגיד לך משהו, יובל, אל תמשיך, כי אני  :צביקה צרפתי

היועץ י מציע שלא רוצה, באמת, זה משהו מאוד ייחודי. אנ

, כי אתה שלא תמשיךהמשפטי ייתן לך את הנקודה כדי 

הלא נכון. לא ניתן מחר, אסותא לא תבנה מכוון לכיוון 

מחר ליד בית חולים מאיר. זה קרקע שיש לה ייעוד מסוים, 

למרות  שהיא עירונית. ייעוד לרפואה בלבד. מה לעשות, 

 בית חולים מאיר, 

. :תמי בן רון .    הוא רק חלק.

 הוא צריך להתרחב. לא יכול להביא את אסותא.  :צביקה צרפתי

אסותא ברעננה, לא בכפר סבא. לא הצלחנו להביא בית  :ענת קלומל

 . ..חולים

אז תראו, חבר'ה. אמרנו היום בהתחלת הערב, יש סדר  אהוד לוי יובל:

. קודם כל מקצים קרקע, בדרך כלל. עובדיםמסוים שבו 

 ...את ה ואחרי זה מאשרים

יש סדר, אבל יש גם הליך שהוא נמצא, לפעמים אתה עושה  :צביקה צרפתי

דברים במקביל כדי לקצר הליכים. כי אם עכשיו רק היינו, 

כי היה משא ומתן ארוך מאוד לגבי הקרקע. זה לא עשו 

בא בית החולים, באה עיריית כפר סבא,  ,הקצאה ביום אחד

מתן בין שני . היה פה משא ו..בגלל שזה בית חולים נתנו

הגופים האלה על כל מיני דברים ועל כל מיני תנאים. אם 
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עכשיו היינו רק מאשרים את התכנית ואחר כך מתחילים 

..לנהל משא ומתן אז לא היה חדר מיון אולי בעוד עשר  .

שנים. יש דברים שמנהלים במקביל. יש דברים בחיים שזה 

פה יועץ  ישלא הכל שחור לבן. יש גם את האפור, וזה חוקי. 

 משפטי. אם אתה רוצה, הוא יסביר לך. 

שחלה  ,אזור הזהלומר שיש תב"ע לאני אסביר. קודם כל   עו"ד אלון בן זקן:

וקובעת באופן מפורש שהשטח הזה ייבנה רק לבית  ,שם

טרה של בית חולים ורק לבית חולים. בית חולים. רק למ

ד חולים מאיר בנוי שם כבר מסביב, ואת השטח הזה אף אח

לא יכול לנצל. ולכן הדרך של הקצאה שמסודרת בנוהל של 

 רה איך עושים את זה,חוזר מנכ"ל משרד הפנים מסבי

ואנחנו פעלנו בדיוק לפי הנוהל. אין טעם פה לערוך מכרז. 

 פשוט מאוד. 

גונן: אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד שיש לכם זכות  אושרת גני 

 גדולה מאוד, 

 כן,   ן:עו"ד אלון בן זק

גונן: ,  אושרת גני   להצביע כאן בעד הקצאה כזאת, לחדר מיון

 וחשוב פה אחד.  שמעון פרץ:

גונן: שהיום הוא חדר מיון הוא הכי עמוס בארץ. הוא חדר מיון  אושרת גני 

חדיש, משוכלל, שיאפשר מיטות ברווחה, חדרי ניתוח 

מאות מיליונים. מאות משוכללים. הם הולכים להשקיע כאן 

בית חולים שישרת את תושבי העיר כפר סבא. לליונים. מי

ולה היום כאן להצביע ולכן אני חושבת שיש לכם זכות גד

 כנית הזאת. בעד הת

אני לא חולק, אז כמו שקטעת אותי, אני רק אשלים את  אהוד לוי יובל:

 הדברים שלי. 
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 לא, אני רק אומר שבמסגרת נוהל של הקצאות יש שני  עו"ד אלון בן זקן:

הליך שהוא רסומים בציבור. זאת אומרת יש פה איזה פ

מעין שיוויוני. פרסמו בציבור את העובדה שבית חולים 

מאיר רוצה לקבל את הקרקע בהקצאה, וכל מי שהיה רוצה 

 היה יכול להגיש בקשה. ולא הוגשה בקשה. 

 לא שמעתי, סליחה. פרסמו מה?  אהוד לוי יובל:

 ה בדבר הקצאת הקרקע לבית חולים מאיר. פרסמו הודע  עו"ד אלון בן זקן:

 איפה? איפה פרסמו?  אהוד לוי יובל:

 בעיתונים.   עו"ד אלון בן זקן:

 איזה עיתונים?  אהוד לוי יובל:

 תביא את זה להצבעה.  :עמירם מילר

 אני בזכות דיבור. באיזה עיתונים? סליחה, עמירם,  אהוד לוי יובל:

 ת זה. פורסם. תבקש, תקבל א  עו"ד אלון בן זקן:

סליחה, אז אני מבקש לקבל את העיתונים האלה. חברים,  אהוד לוי יובל:

שלא ייראה למישהו, הרי גם אנחנו מכירים את בית 

החולים. לצערנו נזקקים למיטות שלו ולמיון שלו. לצערנו 

 עם הגיל אנחנו כבר יודעים להגיד את זה אחרת. 

 תודה רבה... להצבעה. :צביקה צרפתי

אבל אנחנו מבקשים שפעם הבאה שאתם מביאים תכנית,  לוי יובל: אהוד

תגידו מראש: 'רבותי, זה שטח עירוני ואנחנו מייעדים 

'. זה יהיה הרבה יותר נעים.   ..אותו

 .יובל, לא קראת. כתוב :עמירם מילר

 תודה רבה. מי בעד לאשר אישור הקצאת, אפשר פה אחד? :צביקה צרפתי

 אחד. פה אחד, פה  :שמעון פרץ

 תודה.  :צביקה צרפתי

 אני מתנגדת.  פליאה קטנר:
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 כנית. תודה. את מתנגדת? פליאה קטנר מתנגדת לת :צביקה צרפתי

 אולי את יכולה לנמק? אולי את יכולה לנמק?  :עמירם מילר

 חבר'ה, תודה רבה לכם מאוד מאוד, לכולכם.  תמי בן רון:

..7סעיף  :צביקה צרפתי   , מינוי דירקטורית.

 בבקשה.אתם רוצים להקריא את ההחלטה לפרוטוקול?   "ד אלון בן זקן:עו

בגוש  237, 216, 231, 209אוקיי, מאשרים הקצאת חלקות  :צביקה צרפתי

מ"ר וחתימה על הסכמי פיתוח  14.638בשטח כולל של  6429

וחכירה עם בית חולים מאיר לצורך הקמת מבנה הידוע 

המוגן, מחלקות אשפוז , שיכלול את בניין המיון 16כבניין 

יותנו בהקמתו של ושיקום. תחילת ביצוע העבודות בפועל 

מקומות חנייה שישמש חניון חלופי לזה הקיים  230-חניון ל

 היום בשטח ההקצאה. 

 יופי. פה אחד.  :עמירם מילר

נגד.  :צביקה צרפתי  לא, פליאה 

 פליאה נגד.  :עמירם מילר

, 216, 231, 209הקצאת חלקות אשר : הוחלט ברוב קולות ל127מס'   החלטה

מ"ר וחתימה על הסכמי פיתוח  14.638בשטח כולל של  6429בגוש  237

, 16וחכירה עם בית חולים מאיר לצורך הקמת מבנה הידוע כבניין 

שיכלול את בניין המיון המוגן, מחלקות אשפוז ושיקום. תחילת ביצוע 

מות חנייה שישמש מקו 230-העבודות בפועל יותנו בהקמתו של חניון ל

  חניון חלופי לזה הקיים היום בשטח ההקצאה.

 

  מינוי דירקטורית והארכת כהונת דירקטורים בתאגיד פלגי שרון. .7

 

מינוי דירקטורית והארכת כהונת דירקטורים בתאגיד פלגי  :צביקה צרפתי

גיא רוכל, הארכת שרון. תרצה שרייבמן, הארכת כהונה. ש



   3.5.2017 111 מועצה מן המניין   

כדירקטורית מטעם הציבור.  ץשוור כהונה. ועו"ד ליהי

 אפשר לאשר פה אחד? אפשר פה אחד? לא? תודה. מי בעד? 

היינו רוצים לשמוע, כשאתם מעלים הצעות למינוי  אהוד לוי יובל:

, היינו  , יש מקום למנות עוד דירקטוריות. ב' דירקטורים, א'

  רוצים לשמוע על זה שעה קודם.

ה יודע שבתאגיד הביוב אתה אתאתה מתפרץ לדלת פתוחה.  :צביקה צרפתי

חייב, יש חובה למנות, אתה לא יכול למנות גבר אם לא 

מינית אישה. יש שם חלוקה מאוד דקדקנית. אז התפרצת 

 לדלת פתוחה. 

 לא שמענו על זה.  אהוד לוי יובל:

 מי בעד האישור? אורן, עמירם, צביקה,  :צביקה צרפתי

 ?קשורהבכלל יא עורכת הדין מאיפה היא? מאיפה ה :ענת קלומל

   איפה היא קשורה?  :עמירם מילר

  מאיפה היא?היא קשורה?  כן, איך :ענת קלומל

שמעון, מתי, דבי, רביטל, אמיר, אמיר, איתן, רויטל לן  :צביקה צרפתי

 כהן, 

 לא יודע, היא כפר סבאית,  :עמירם מילר

 יהודה יוגד. תודה. מי מתנגד?  :צביקה צרפתי

.  :עמירם מילר .  משפחה ידועה בכפר סבא. מי זה חשוב מי? מ היא.

יובל, אתי, וענת. תודה. אושר פה אחד.  :צביקה צרפתי  פליאה, 

 לא פה אחד.  אהוד לוי יובל:

 לא פה אחד. אושר מינוי דירקטורים בתאגיד פלגי שרון.  :צביקה צרפתי

 הארכת כהונתם של עו"דאישור ברוב קולות על הוחלט : 227מס'   החלטה

 ושל גזבר העירייה רו"ח כדירקטורית נציגת הציבור שרייבמןתרצה 

 ציגלר כדירקטור בתאגיד פלגי שרון, ומינוי עו"ד ליהי שגיא רוכל

 . בתאגיד פלגי שרון כדירקטורית מטעם הציבור
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  .2016דין וחשבון בדבר פעולות הממונה על תלונות הציבור לשנת  .8

 

נה על תלונות הציבור. יש דין וחשבון בפעולות הממו :צביקה צרפתי

 בבקשה, אם יש, מי שרוצה יכול להתייחס.  הערות, השגות?

  כן, אני.דבורה שני:  ד"ר 

.  צביקה צרפתי:    בבקשה, דבי

למרות שאני כבר עייפה נורא, נגייס כוחות ונתייחס לנושא.  :דבורה שניד"ר 

עלות כמה עם כל הערכתי ואהבתי לדודו, תרשה לי לה

אני שראשון, אני חושבת שהדוח, למרות  דברנקודות. 

שאתם יכולים, הוא  הכי טובהשעשיתם את העבודה  בטוחה 

התלונות של היקפי לא מייצג הוא לא באמת מייצג את 

לעוד הרבה התושבים בכפר סבא. כי התושבים פונים 

. אני חושבת שאולי חלק קטן מהתושבים פונים גורמים

 העירייה. מבקר ל

גונן: שנייה. אני רוצה להסביר  ,להתייחס לזהרגע  אפשרדבי,  אושרת גני 

 את ההבדל בין פניות לבין תלונות. 

 ו...כן, אנחנו יודעים שפניות זה פעם ראשונה,  :דבורה שניד"ר 

גונן: שלישית, השנייה או הפעם בפניות זה פעם ראשונה. אבל  אושרת גני 

 כשהפנייה לא טופלה, זה הופך לתלונה. 

 ,נכון, זה ידוע וזה בסדר. אבל יש הרבה מאוד פניות :ידבורה שנד"ר 

אז תיאורטית זה היה שאנשים פונים שוב ושוב ושוב. 

 אמור...

ושא טופל, או שמקבלים תשובה, דבי, מקבלים תשובה שהנ אהוד לוי יובל:

כי הם סבורים שלא טופל. הנה,  ואחרי זה הם פונים שוב,

 אני מסכים עם הקואליציה. 
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.  שני:דבורה ד"ר  או  106-לאו  אנדרסל הרבה פעמים אנשים פונים אונכון

לכל מיני, ויכולים לפנות שוב ושוב ושוב. אז תיאורטית זה 

כבר בקטגוריה של תלונה. אבל אני חושבת שחלק אולי קטן 

מהמקרים באמת פונים לדודו. אני חושבת. זה משהו שצריך 

 לבדוק אותו. 

  נה אם אני לא טועה.פניות בש 60,000יש  דוד תורג'מן:

 אני אישית מפנה אליו עשרות פניות בשבוע.  :עמירם מילר

... מה שאני הצעתי זה לעשות איזשהו  דבורה שני:ד"ר  אני רוצה לסיים 

 אחוד . ולא ראיתי שיש דבר כזה. משהואחודח שנתי "דו

שירכז את כל הפניות, גם הפניות החוזרות, גם הפניות 

לכל הגורמים. יש איזה  נהבפעם הראשו אלה שהוגשוה

אז  נכון? מישה גורמים שיכולים לפנות אליהם,ארבעה, ח

מקיפה ונדע באמת איפה ה שלמה ופעם אחת שנקבל תמונ

אנחנו עומדים. אני חושבת שאם כל הכבוד, הוא עושה את 

 אבל הוא לא יכול לבוא ולהגיד האם...עבודתו נהדר, 

ב את זה. אני כותב על זה בדוח אני מודיע על זה, אני כות דוד תורג'מן:

 שאני מציג רק את התלונות שהגיעו אלי. 

 נכון, אתה מבחינתך עושה בסדר גמור.  דבורה שני:ד"ר 

..וכל היתר מטופל  על ידי :עמירם מילר  בצורה אחרת.  .

זה לא באמת אומר האם כמות הפניות עלתה או ירדה. אין  דבורה שני:ד"ר 

י אגמור להתייחס. אז אני רגע, אנ... לנו תשובה לזה

, זה לא באמת נותן תשובה לשאלה האם הפניות עלו תאומר

יודעים. דבר שני, אני הסתכלתי קצת בדוחות  או ירדו. לא 

, דקשל רשויות אחרות. וראיתי שעל כל תלונה כתוב 'מוצ

.  דקאו מוצ דקלא מוצ בדוחות שלך זה לא ואילו בחלקו'

 ף. מופיע. אז אני חושבת ששווה להוסי
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את יודעת מה המשמעות? זו משמעות של תוספת כוח אדם  דוד תורג'מן:

 .לדבר הזה

 ח אדם.וקיבלת כ דבורה שני:ד"ר 

לא, לא, תקשיבי. לגבי תלונות כאלה אתה צריך לשבת  דוד תורג'מן:

 , תבחיניםולקבוע 

 חייבים.  דבורה שני:ד"ר 

לטות, אם זה ויש דברים שזה באמצע ואתה צריך לקבל הח דוד תורג'מן:

 צודק או לא צודק. 

שיש  ,ראיתי את זה בדוחות של הרבה רשויותכך עושים.  דבורה שני:ד"ר 

ממש קביעה על כל תלונה, כן מוצדק או לא מוצדק או 

 ראיתי את זה בדוחות. אני מוצדק בחלקו. 

 ייבדק.  :עמירם מילר

. דוד תורג'מן: .  זה לא.

הנושא של המחשוב. לא יודעת למה, שנייה. נושא נוסף זה  דבורה שני:ד"ר 

עומדים שאוטוטו אנחנו שומעים  ,מאז שאנחנו במועצה

כל הפניות כדי שיוכל  לעשות את הטיפול. הוא למחשב לו 

לא, כבר זה  עדייןפונה לאגף מחשוב ולא יודעת, הדברים 

פעם רביעית נדמה לי שאנחנו רואים, נכון? אנחנו כבר חברי 

הוא  ,ית שלנו. ארבע שנים מסכןזו השנה הרביע ...מועצה

...זה. וכל פעם מדבר על זה שהוא רוצה למחשב את ה

. .. ' 'כן  אומרים 

 ארבע שנים בקדנציה שלך.  אהוד לוי יובל:

 לא יודעת מה היה לפני.  דבורה שני:ד"ר 

 היה מדבר. הוא  אהוד לוי יובל:

 חכמה. עיר ... טכנולוגי.  :ענת קלומל

א, עוד פעם, ועדת הנהלה, תציעו לתת לו מחשב רגע, זה נוש :עמירם מילר
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 מה הבעיה? או מה שצריך. שיבקש. 

גונן:  אני כבר אתייחס.    אושרת גני 

. 106אני רוצה עוד להעיר משהו קטן, בהקשר של פעילות  דבורה שני:ד"ר 

זה לאו דווקא קשור אליו, אבל זה קשור לתלונות מצד 

הרבה פעמים.  פועלים ככה. עשיתי את זה 106הציבור. 

והגורם  ה. הם מעבירים את זה לגורם המטפל,פותחים תלונ

שהוא עושה והוא סוגר  , עושה מהאשהוהמטפל מגיע לאן 

שלום. אין. אחרי שבוע מתקשרים, אומרים את הפנייה. 

'שלום, רציתי לדעת מה הסטטוס של הפנייה מס' ככה 

דה רת. עונה לי הבחורה הנחמוככה'. אני מסודרת, אני שומ

'אה, כן, הפנייה הזאת כבר טופלה ונסגרה'. אמרתי  106-מ

 לה 'מה את אומרת? לא טופלה ולא כלום. למה סגרתם?' 

כמה פעמים. היא צאלה אז אוקיי, דיברתי על זה עם  

הכניסה שם עכשיו נהלים חדשים. אני מקווה שזה יעבוד. 

אבל הנה נתקלתי אתמול בדבר חדש. אני החלטתי להיות 

אצלנו, לא משנה, באיזשהו רחוב, לא  חרוצה.אוד תושבת מ

אצלי, באיזשהו רחוב ראיתי איזשהו מקום עם מדרכה 

שבורה. אני מצלמת את זה, אני מעלה את זה לאפליקציה 

בדיוק את  כותבת, אפליקציה של העירייה. 106של 

הכתובת, יותר ברור מזה אין. אין יותר ברור מזה. טוב, 

לחו אותו לבצע את העבודה. היום התקשר אלי האיש שש

הוא מתקשר. כל המידע שיש לו זה רק מספר הטלפון שלי. 

לא ראה את הוא הוא לא יודע כלום. הוא מתקשר אלי. 

התמונה, הוא לא יודע על מה מדובר, כלום. לא העבירו לו 

את המידע. יש לו רק טלפון. הוא אומר 'שלום, את פנית 

 ...מה בכמה עניינים,אמרתי לו 'פניתי  באיזשהו עניין?'
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זה?' הוא אומר לי 'משהו עם ריצוף, אמרו לי?' אמרתי לו 

'כן, אני, לא קיבלת פרטים? לא ראית תמונה שהעליתי?' 

הוא אומר לי 'לא, לא העבירו לי כלום. אמרו לי להתקשר 

וכתבתי באפליקציה את כל תיאור  ,אליך'. ואני טרחתי

בר למבצע המקרה, העליתי תמונה וזה. המידע לא ע

 העבודה. 

אני לא יודעת כבר מה. אני בטוחה שאפשר לשפר את  

הדברים האלה. אני בטוחה, זה בר שיפור. אבל צריך להיות 

כשאני פה אני מעלה את זה  ,נורא מודעים. עכשיו, אני

. אבל תושבים אחרים אין להם, אין להם את הכתובת וכולי

חושבת  ואין להם את האפשרות לקבל באמת מענה. ואני

שזה מצער מאוד, כי זה דברים שניתן לתקן אותם, בלי 

יותר מדי מאמץ. זה לא קשור לדוח של דודו. זה סתם 

 . את זה הייתי חייבת עוד להוסיף

גונן:  טוב שכך.    אושרת גני 

 טוב, אני רוצה ברשותכם.  אהוד לוי יובל:

גונן: לית את אני רוצה לענות לך. דבי, קודם כל תודה שהע אושרת גני 

הנושאים האלה. אני רוצה לענות לך על ריכוז פניות. 

לא תלונות, פניות. פניות  ןהשאלה ראשונה שלך, שה

חוזרות, פניות שנענו, שלא נענו, שטופלו, שלא טופלו. יש 

 ,לנו ריכוז ויש לנו איסוף נתונים וסטטיסטיקות וניתוחים

והדבר מתבצע דרך מחלקת השירות ואנחנו יכולים להציג 

 לכם את זה בשמחה רבה. 

זה לא דוח תלונות, זה משהו אחר. תרצו לראות את  

התמונה הכללית של דוח תלונות וגם את זה, הנתונים 

הדבר כן. נמצאים בידינו ונשמח להראות לכם את זה. 
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 השני, לגבי תלונות מוצדקות או לא מוצדקות, 

? שיהיה לנו ה לשנים קודמותאפשר לראות את זה בהשווא דבורה שני:ד"ר 

.  איזה..

גונן: כן, כן. יש נתונים שנאספו במוקד העירוני, בהחלט אפשר  אושרת גני 

לראות את זה. דבר שני, לגבי התלונות המוצדקות והלא 

חשוב ותמצא את זה מוצדקות בדוח תלונות הציבור, דודו, 

 ...התבחיניםהדרך לגבש את 

 אבל אפשר.  לא כתוב בחוק שצריך לעשות את זה. דוד תורג'מן:

גונן: אפשר  ,. זה לא לדיוןאקסטרה בסדר. אנחנו עושים גם אושרת גני 

ם, זה חשוב. אנחנו נעשה את ילעשות את זה, זה לא בשמי

זה. בשנה הבאה, אני מבקשת שיהיה גם דיווח שכזה. 

לנושא המחשוב, אני לא יודעת מה הבעיה, אבל אני מניחה 

הקרוב נפתור  אז אנחנו בחודששהי בעיה ושאם יש איז

. אין אותה. ..  שום בעיה, זה לא נראה לי 

 לנתוניםהבעיה היא זה לשמור על פרטיות בכל מה שקשור  דוד תורג'מן:

 שמגיעים למבקר. 

 מפני המבקר? :אהוד יובל לוי

קיימת, שאני יכול להתלבש עליה.  ,לא, לא. ישנה מערכת דוד תורג'מן:

א נכנסת לכל אבל מאחר והמערכת הזאת היא מבוזרת, הי

 המחלקות, יש לנו בעיה. אין פרטיות. 

 אפשר להגדיר הרשאות.  עו"ד אלון בן זקן:

גונן: .. צריך למצוא דרך, ... זה לא לדיון אושרת גני  .  שיהיה כאן.

 המבקר מדבר. סליחה,  אהוד לוי יובל:

 לא, זה מאוד חשוב. זה דיון בין פרטיות,  :ענת קלומל

 מבקר מעלה בעיה. , הסליחה אהוד לוי יובל:

. בין  :ענת קלומל .. גישה ליבראלית, לבין הגישה של זרימת מידע. זה יש.
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 ב מאוד. יש על זה אפילו מחקרים...חשו

לדבר, אתם משתיקים אותו.  מנסהבכל פעם שעובד עירייה  אהוד לוי יובל:

 המבקר...

חנו בעניין הזה. הסברתי לו שאנ ודירסאני נפגשתי עם מוטי  דוד תורג'מן:

צריכים את הדבר הזה. הוא הלך, במסגרת הצוותים 

שקיימים ברשותו, הקים צוות והוא אמר שהוא מטפל כרגע 

שתעזור לי בעניין הזה. יותר מערכת  ,בלנתח לי, לאפיין לי

 מזה?

נהיה באותה או שבשנה הבאה עוד פעם  יש לזה לוח זמנים? דבורה שני:ד"ר 

  נקודה?

 ות הבאות. אחרי הבחיר אהוד לוי יובל:

 . ..השאלה אם זה כל המחלקות :ענת קלומל

 אחרי הבחירות הבאות.  אהוד לוי יובל:

. :ענת קלומל .   האם גם מחלקת רווחה תוכל להיות.

גונן:   מסיימים את זה. חודש זה  תוך אושרת גני 

 לא, לא שמענו. תוך חודש זה יסתיים?  אהוד לוי יובל:

גונן:  מערכת ממוחשבת. לו היה התהליך, ת תוך חודש יסתיים אושרת גני 

כמו שאת עוקבת אחרי  ,זאת אומרת, דבי, בישיבה הבאה אהוד לוי יובל:

ודש יש לו תלונות. בישיבה הבאה את עוקבת שתוך ח

..  אפיון..

 אבל תוך חודש. לא חודש ויום. לא יקרה דבר כזה.  :עמירם מילר

.  :דוד תורג'מן ..  זו לא פעם ראשונה שאתה אומר לי 

 אבל גם דבי לא אמרה אחרת.  אהוד לוי יובל:

 . הסיעהצריך ללמוד לנהל את  :צביקה צרפתי

דרך אגב, אין תלונה שאנחנו לא מגיעים אליה עד הסוף.  :דוד תורג'מן

ידה היא, לאורך זמן, ואם תשימו לב, יש לנו גם מצגת שהיר
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 182-הגענו השנה ל תלונות, אנחנו 600, 550בערך , מ2012-מ

לשכת  אלות. ואני מדבר רק על תלונות שנכנסות תלונ

המבקר, ואותן אנחנו מנתחים. וכל תלונה כזאת, אני רוצה 

שיש פה אנשים בעירייה שאנחנו עובדים איתם  ,לכם להגיד

יד ביד. אנשים, ואני לא רוצה להגיד ולציין את שמם, כי 

שיש שיתוף פעולה מלא לך אני רוצה להגיד  ...אחר כך

האחרון, על מנת שהטעות תתוקן עד לעובד  דיםיורואנחנו 

במקום והדבר הזה לא יחזור על עצמו. וזה הדבר הכי נכון 

לעשות. ולכן גם כן התוצאה היא תוצאה של ירידה מתמדת 

 לאורך השנים. 

 יפה מאוד.  :צביקה צרפתי

שפט של פרטיות. אמרת משפט על פרטיות. למה התכוונת? מ :ענת קלומל

  ת...הייתי רוצה לדע

גונן: לך תודה והערכה. אתה  מגיעהאני רוצה להגיד שבאמת  אושרת גני 

רואים את זה בהשוואה אנחנו גם עושה עבודה מצוינת. ו

גם עבודה  זולשנים קודמות. זה לא מקרי שזה יורד כך. 

 ...טובה שלך. ואני לא היחידה

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

של פרטיות. הייתי רוצה היתה פה גם נקודה של היבט  :ענת קלומל

יגיד לי אם יש איז שהי התייחסות שלך ושהיועץ המשפטי 

 גם לנושא הפרטיות. 

לטעמי, ואני לא איש מחשבים, אין דבר שלא ניתן לפתור   עו"ד אלון בן זקן:

 באמצעות מערכת הרשאות. 

עבור אני רוצה להתייחסות נוספות אם אין תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 על סדר היום. סעיף האחרון ל

לא, לא אחרון. יש הצבעות על עובדים ויש לנו בקשה לנאום  אהוד לוי יובל:
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 הודעה.מהמקום. 

.  :ענת קלומל . .  אבל מבחינת צנעת הפרט ברווחה אין לנו מידע. אנחנו 

.  אהוד לוי יובל: . חצי הגשנו בקשה להודעה, אנחנו מבקשים את הזכות.

 שעה. נאום מהמקום. 

 דקה.  :צביקה צרפתי

 אוקיי.  אהוד לוי יובל:

 ואז נאוםנצביע היא יוצאת, רגע, בואו קודם נצביע.  רויטל לן כהן:

 .מהמקום

 רגע, איתי.  :צביקה צרפתי

רציתי לומר, גם בהתייחס לדברים שלך וגם בקשר לדברים  :איתי צחר

מאות עשרות אלפי, שנאמרו. צריך לזכור שהעיר מקבלת 

אם אנחנו  תושבים. 107,000-ב אלפי פניות. מדובר פה

על או טלפון מתושב,  SMSמתייחסים ברמה של מייל או 

 אלף 34-כל פח אשפה שלא חוזר למקום אנחנו מטפלים ב

אשפה. במספרים כאלה, תקלות היו, ישנן ויהיו. אנחנו פחי 

סדורים למעקב אחרי תושבים מאוד עושים תהליכים מאוד 

 שמתלוננים, 

התלוננה שלוש פעמים על פח אשפה. אני מתערב דבי לא  אהוד לוי יובל:

 איתך, כי אני מכיר אותה. 

  כל דבר, כל דבר אתה מתנגח. למה?על למה אתה  :צביקה צרפתי

  בסדר.  אהוד לוי יובל:

אנחנו מתייחסים לפניות שלא טופלו, אנחנו מקבלים  איתי צחר:

מהמוקד העירוני מדי שבוע הקלטות של שיחות של תושבים 

ננו, כל התושבים שהתלוננו, על זה שדווח להם שהתלו

שטופל, בעוד בפועל הם התלוננו ואמרו 'סתם סגרו את 

שבועי, התלונה, היא לא טופלה'. כל דבר כזה, על בסיס 
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מופקים לקחים, זה עולה נבדק על ידי גורם חיצוני, 

 בישיבות צוות. משבוע לשבוע אנחנו עוקבים אחרי הנושא. 

ומשהו יקציות לעובדי שטח, מאה ודכנו אפלבנוסף ע 

, על מנת לדווח על מכשירים במאה ומשהואפליקציות, 

בגינון. שקיעות במדרכות, בעיות בצמחייה, בעיות  ,מפגעים

הכמות פניות שהיום מנהל אזור מדווח בצורה יזומה, מה 

שפעם בכלל לא היה, זה מאות קריאות בחודש. כל מנהל 

וגינון אלא  בניקיון לא רקאזור מדווח בכלל חתכי הטיפול, 

גם תאורה, טלפונים ציבוריים, שקיעות במדרכות, צבע 

. ואין ספק שכל הערה כזאת רק עוזרת לנו וכו' וכו'דהוי 

מידה הוא לא הלהשתפר. טעויות בוודאי שיהיו, אבל קנה 

יכול להגיע לרמה של אפס. השיפור הוא מתמיד. כמות 

לא שלהבנתנו קריאות המופיע משנה לשנה, זה פרמטר 

אם תושבים מרוצים מהטיפול יודעים איך לאכול אותו, 

ומהשירות שניתן במוקד העירוני, אז הם ירבו להתלונן, כי 

הם רואים שזה נושא פרי. מצד שני, אם יש ייאוש, אז 

איזון שאנחנו כל להתלונן. אז יש פה איזה  שהפסיקוכנראה 

כל מה . זהו, ונעשה הזמן מנסים להבין אותו עד הסוף

 שאפשר בשביל להמשיך ולשפר. 

 תודה רבה. אנחנו מתקדמים לסעיף הבא.  :צביקה צרפתי

אתם אוקיי, אז אני אעשה את זה קצר. אני רוצה להגיד...  :דוברת מהקהל

 .106מדברים על 

 סליחה, סליחה.  :צביקה צרפתי

. :עמירם מילר .  גברת, הקהל לא.

... שמונה חודשים. הוא לא חי את החיים שאני  דוברת מהקהל:  חיה פה 

 סליחה, סליחה,  :צביקה צרפתי
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בערך ארבע פעמים, חמש  106-אני כל יום מתקשרת ל :דוברת מהקהל

 פעמים ביום. אני נושמת אוויר מזוהם, 

  אנחנו רוצים לשמוע אותה. אהוד לוי יובל:

וכמוני עוד הרבה מאוד אנשים בעיר הזאת. מה אתם  דוברת מהקהל:

.. מתכננים לע .  שות עם הדבר הזה? אנחנו מדברים על 

 מאיפה עכשיו באת?  :צביקה צרפתי

כבר . אני יושבת כאן בשקט 106אתם העליתם את נושא  :דוברת מהקהל

 שעתיים. יותר מ

 ...לא הבנתי מה, איזה :צביקה צרפתי

היא צודקת, איכות הסביבה, הזיהום בכפר סבא יותר  :ענת קלומל

 מרעננה.

אחרי  עכשיו.מה את לשלא צודקת. תגידי,  אני לא אמרתי :צביקה צרפתי

זה, נסיים את ישיבות המועצה, אני מוכן לשבת איתך 

 ולשמוע את כל הטענות. 

  רוצה.אני לא  :דוברת מהקהל

 למה? זה לפרוטוקול.  אהוד לוי יובל:

 תודה רבה. הסעיף הבא על סדר היום,  :צביקה צרפתי

על כל  עליכם הבריאות שלנו, .עליכםו ... הבריאות שלנ :דוברת מהקהל

  שיושב פה...אחד 

 הצעת החלטה, אישור,  :צביקה צרפתי

 אנחנו לא יכולים לנשום,  :דוברת מהקהל

 גבירתי, גבירתי,  :צביקה צרפתי

 .גם להקשיב תסלח לי, אתה יכול :דוברת מהקהל

. :צביקה צרפתי   אנחנו הקשבנו בתחילת הישיבה..

. זה לא :דוברת מהקהל .  קשור לתחילת הישיבה.

 זה קשור מאוד.  :צביקה צרפתי
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 עוד לא הסתיים.  אהוד לוי יובל:

 זה לא קשור, זה נושא אחר.  דוברת מהקהל:

 זה קשור מאוד, זה אותו נושא.  :צביקה צרפתי

זה שאתה אומר זה רק מראה על זה שאתה בכלל לא מודע  :דוברת מהקהל

 לבעיה. 

את כל הבעיות. אם  עיה, מכיר את הבעיה, יודעמודע לבאני  :צביקה צרפתי

. וצה אנחנו נקיים דיון, אתך ביחדאת ר .. 

כולם יגיעו. לא רק אני רוצה שאבל אני אשמח לקיים דיון.  :דוברת מהקהל

..  אתה ולא רק אתה ולא רק.

 גבירתי, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 איפה את מתגוררת? באיזה אזור?  :ענת קלומל

לא מכובד. ממש לא מכובד. את מתנהגת מה זה לא מכובד.  :צביקה צרפתי

 ... מכבדים אותך ואת מה זה

...  :דוברת מהקהל  אנחנו בבית 

.  אהוד לוי יובל: . תושבת רוצה לדבר. מה מה אתה מהלך עליה אימים?.

 קרה? כל העירייה נרעשת. 

מט"ש. המט"ש  לאף אחד לא אכפת. אתם מאשימים את דוברת מהקהל:

. ואז מה נעשה? מה נעשה אז? הוקם . . 

 ממש בעיה.          ענת קלומל:

  אישור העלאת שכרה של עוזרת מנכ"לית העירייה. .9

 

סדר היום. אנחנו מבקשים לאשר את הסעיף האחרון ל :צביקה צרפתי

  מאשרים את העלאת שכרה...

 זה לא אחרון, זה אחד לפני.  אהוד לוי יובל:

שכר  35%-מ יפעת וגשל,כ"לית העירייה, עוזרת מנשל  :צביקה צרפתי

. אפשר 18.5.2017שכר מנכ"ל, החל מתאריך  40%-מנכ"ל ל
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 פה אחד? 

 כן.  :עמירם מילר

 .תודה :צביקה צרפתי

.            :אורן כהן . ו.  אפשר פה אחד 

 איפה האישור של בית הכנסת? :עמירם מילר

  רגע, חכה, רגע, משהו אני רוצה להגידרגע,  :אורן כהן

 איפה האישור של בית הכנסת?      :עמירם מילר

 הבית כנסת.  ...אפילו אמיר גבע הסיר את :ענת קלומל

אני רוצה להגיד שיפעת באה אחרי שהיתה מיכל. מיכל  אורן כהן:

היתה עובדת מעולה. ואני רוצה להגיד לכם שיפעת היא לא 

פחות, אני אומר את זה בעדינות, ויש לנו נכס שאנחנו 

ם להיות גאים בו. אני חושב שהיא נותנת שירות פה צריכי

יודע כמה אתם רוצים  נולכול ומגיע לה כל שקל. אני לא 

 ...לוהכמגיע לה , אבל לה להוסיף

.ד"ר דבי שני:        נכון..

 פה אחד.  רויטל לן כהן:

 תודה.  :צביקה צרפתי

.  רויטל לן כהן: 'פה אחד'  רויטל לן כהן אמרה 

 על זה כולנו חותמים.     ד"ר אמיר גבע:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

העלאת שכרה של עוזרת אישור : הוחלט פה אחד על 327מס'   החלטה

שכר  40%-שכר מנכ"ל ל 35%-, יפעת וגשל, ממנכ"לית העירייה

 . 18.5.2017החל מתאריך מנכ"ל, 

 

חברים, סליחה. עוד נאום מהמקום. סליחה, עוד נאום  אהוד לוי יובל:

היום בבוקר הוגשה לוועדה . אני רוצה להודיע, מהמקום
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 ריכוז החלטות
 
 

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

מכרזים ומינוי ממלאי מקום  –א צוייג וגב' אתי הדנה בנוש-קלומל

 כבעלי תפקידים בכירים. 

 
ו לא הוחלט ברוב קולות כי במקרה ב: 264מס'   החלטה: 264מס'   החלטה

, הנושא ייכלל המנייןהבאה שמן  הישיבהיפורסם מכרז עד למועד 

 .הבאה שמן המנייןבסדר היום של ישיבת המועצה 

 
הנדין וגב' -לאי הרסגורהצעה לסדר יום של חברי המועצה מר עי ב. 

בקשה לדיון דחוף בנושא העברת גני ילדים  –פליאה קטנר בנושא 

 לאחריות החברה לתרבות הפנאי. 

 
: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 265מס'   החלטה

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

גני ילדים לאחריות החברה לתרבות עברת בקשה לדיון דחוף בנושא ה

   פנאי. ה

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

 פשע מאורגן בכפר סבא.  –פליאה קטנר בנושא 

 
 ביטחון.ה: הוחלט פה אחד שהנושא יידון בוועדת 266מס'   החלטה

 
  .2.4.2017אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .3

 
הוחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף תקציב : 267מס'   לטההח

 .2017לשנת  3רגיל מספר 
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הוחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף תב"ר : 268מס'   החלטה

 .2017לשנת  3מספר 

 
אישור חידוש הקצאת מבנה וחצר לעמותת "מעיין החינוך התורני"  .4

 למטרת בית ספר.

 
אישור חידוש הקצאת מבנה וחצר : הוחלט פה אחד על 269מס'   החלטה

  לעמותת "מעיין החינוך התורני" למטרת בית ספר.

 
ת קרקע והסכם פיתוח וחכירה עם עמותת שלום למטרת אאישור הקצ .5

  בית כנסת. 

 

אישור הקצאת קרקע והסכם פיתוח : הוחלט פה אחד על 027מס'   החלטה

  כנסת.וחכירה עם עמותת שלום למטרת בית 

 

אישור הקצאת קרקע והסכם פיתוח וחכירה לבית החולים מאיר  .6

  ".16להקמת "בניין 

 

, 216, 231, 209הקצאת חלקות : הוחלט ברוב קולות לאשר 271 מס' החלטה

מ"ר וחתימה על הסכמי פיתוח  14.638בשטח כולל של  6429בגוש  237

, 16בניין וחכירה עם בית חולים מאיר לצורך הקמת מבנה הידוע כ

שיכלול את בניין המיון המוגן, מחלקות אשפוז ושיקום. תחילת ביצוע 

מקומות חנייה שישמש  230-העבודות בפועל יותנו בהקמתו של חניון ל

  חניון חלופי לזה הקיים היום בשטח ההקצאה.

 

  מינוי דירקטורית והארכת כהונת דירקטורים בתאגיד פלגי שרון. .7
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 הארכת כהונתם של עו"דאישור ברוב קולות על לט הוח: 272מס'   החלטה

 ושל גזבר העירייה רו"ח כדירקטורית נציגת הציבור תרצה שרייבמן

 ציגלר כדירקטור בתאגיד פלגי שרון ומינוי עו"ד ליהי שגיא רוכל

 . בתאגיד פלגי שרון כדירקטורית מטעם הציבור

 

  .2016שנת דין וחשבון בדבר פעולות הממונה על תלונות הציבור ל .8

 

  אישור העלאת שכרה של עוזרת מנכ"לית העירייה. .9

 
העלאת שכרה של עוזרת אישור הוחלט פה אחד על : 273מס'   החלטה

שכר  40%-שכר מנכ"ל ל 35%-מנכ"לית העירייה, יפעת וגשל, מ

 .18.5.2017מנכ"ל, החל מתאריך 




