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בת מועצת העיר ומי שנוכח נוכח2 ומי שלא אני פותח את ישי :צביקה צרפתי

חמתם על נוכח לא נוכח2 הישיבה הזאת תתקיים על אפם ו

של כולם2 זו ישיבת מועצת עיר ואני מבקש להתנהג פה לפי 

יושב  הקהלאני מבקש, אני מבקש222 תרבות המועצה2 

 בשקט2 חברי המועצה מדברים2 

2 :אהוד יובל לוי  2  הוציאו חבר2

 2 אלה החוקים2 נקודה2 מדברים פה ברי המועצהח :צביקה צרפתי

2 :צביקה צרפתי תח את ישיבת ערב טוב2 ערב טוב, אני פו אז אני מבקש22

יונ 2 אני רוצה לפתוח את ישיבת 617.י מועצת העיר לחודש 

אז איתן, איתן2  222התרבות מועצת העיר בברכות לאגף

ף תנו בבקשה למנהלת אגשתבוא לפה, ליד בתיה, ליד בתיה2 

אפשר להביא עוד כיסא לאורלי? החינוך לעבור2 תודה2 

 תודה2 

2 617.ערב טוב, אני פותח את ישיבת המועצה לחודש יוני  

אני רוצה לפתוח לפני זה בהודעה קצרה2 למרות האווירה 

'נא  הכל כך גועשת, אנחנו מגיעים עכשיו מתל אביב, ממרכז 

ות, לגעת'2 אגף התרבות זכה במקום שלישי בערים גדול

פרס שרת התרבות והספורט2 אני רוצה לברך את האגף, ב

אני רוצה לברך את מחזיק תיק התרבות, מר אמיר גבע, 

שבאמת מקדם את תחום התרבות בעיר ויוזם כל פעם 

יזמות חדשות2 ואני מודה לו על כך2 את יאיר משיח, את 

עובדי האגף שעושים עבודה נפלאה, ואני מרגיש שכל אחד, 

נגישות אני חושב שכ ל אחד מתושבי העיר שיש לו איזשהי 

 לתרבות, 

 תרבות של שוחד2 זה העיר הזאת נהייתה2  מהקהל:הערה 
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 אני אוציא אותך החוצה2  :צביקה צרפתי

  בגלל זה222 כואב לי על העיר הזאת, :מהקהל

כואב לך, גם לנו כואב על העיר הזו, ואנחנו דואגים לא  :צביקה צרפתי

2 תודה2 ואני רוצה לברך את האגף פחות ממך, תאמין לי

 ולהודות לו, להודות לכל מי שעושה במלאכה2 

  שאילתות. ./

 

גב' צוייג ו-עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומלהמועצה  ישאילתה של חבר א. 

 . בניינים בעיר כפר סבא –אתי הדנה בנושא 

 

 אני פותח בסדר היום2 סדר היום, שאילתות2 סעיף ראשון, :צביקה צרפתי

תוספת בניינים בעיר  - השאילתה הראשונה היא שאילתה

כפר סבא2 מענה לשאילתה2 נתנו לכם מענה אבל אני גם 

הוקם פרויקט דיור ייחודי ברחוב  612.אקרא אותה2 'בשנת 

יאיר רוזנבלום לזכאים2 הזכאות נקבעה על פי תבחינים 

הנוגעים למשרדי ממשלה, ביניהם גיל, אזרח ישראלי, תושב 

 006-א שאין בבעלותו דירה2 להגרלה נרשמו ככפר סב

( .דירות לצעירים תושבי העיר2  00משתתפים והוגרלו בה 

בניינים מעל לשבע קומות החל משנת  141בכפר סבא נבנו 

2 מסירת חומרים לעניין זה תתבצע בכפוף להליך 662.

לתקנון ישיבות  02הגשת שאילתה ישירה על פי סעיף 

בניינים החל  .0א נבנו כפר סב( במרכז העיר 0המועצה2 

2 662.משנת  ' 

דירות לזוגות  00ת צעירים? גודירות לזו 00שאלת המשך2  :אהוד יובל לוי 

 צעירים? 

דירות לזוגות צעירים, בנוסף לעוד מאות דירות שהיו  00 :צביקה צרפתי
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פרויקטים בעיר כפר סבא, והיא העיר היחידה בכל הארץ, 

יזמה פרויקטים של מאות ותבדוק את מה שאני אומר, ש

 דירות על שטחי העירייה שבנתה לזוגות צעירים בהנחות2 

 בחצי מיליון דולר ומעלה?  :אהוד יובל לוי 

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

 בחצי מיליון דולר ומעלה?  :אהוד יובל לוי 

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

 דירות בסך הכל2  00 :ענת קלומל

222 אסתר הדנה:  סבא?  מכפר למה 

2 עילאי הרסגור: 2  222 הבטחתם לבנות2

 השאילתה היא לא שלך2 השאילתה לא שלך2  :צביקה צרפתי

 222הבטחתם לבנות שם עילאי הרסגור:

)מדברים ביחד(  ממר"צ אני שותף, אני שותף עם חברי :אהוד יובל לוי 

שיהיה ברור שאני שותף עם חברי ממר"צ, ואם הוא רוצה 

 זה מקובל עלי2 להעלות שאלות במקומי 

 222אתה יכול להיות שותף :צביקה צרפתי

 דירות בלבד2  00 :ענת קלומל

2 :אהוד יובל לוי   אני משתף22

 

הנדין וגב' פליאה קטנר -מר עילאי הרסגורהמועצה  ישאילתה של חבר . ב

  פיילוט בגני היול"א.  –בנושא 

 

'ההחלטה השאילתה הבאה, פיילוט בגני יול"א2 התשובה:  :צביקה צרפתי

על שינוי מודל הפעלת יול"א נתקבלה כמענה לצרכים שעלו 

יול"א ולאחר  גני  מוועדי ההורים בגנים ולאתגרים בהפעלת 

שיחות עם נציגי ההורים, בשיתוף עם אנשי המקצוע, לאחר 
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גיבוש התכנית על ידי אגף החינוך והחברה לתרבות ופנאי 

שינויים  היא הוצגה בפני נציגות ההורים, אשר המליצו על

 שחלקם התקבלו'2 

 שאלת המשך,  :אהוד יובל לוי 

 יש לי שאלת המשך2  עילאי הרסגור:

 שאלת המשך2  :צביקה צרפתי

 הילדים שלנו?  טובתאיפה  :מהקהלהערה 

2 עילאי הרסגור: 2  האמת זאת תשובה מאוד2

 איפה הילדים שלנו?  מהקהל:הערה 

 חייב לציין2 זאת תשובה מאוד מעניינת, אני  עילאי הרסגור:

222 גם ימי ותו דבר ומקבלים הרבה הרבה פחותמשלמים א מהקהל:הערה 

222 במקום כוח אדם2   שישי שהורידו לנו2 גם 

 סליחה, סליחה, גבירתי2  :צביקה צרפתי

 זו שאלת ההמשך שלנו2  :אהוד יובל לוי 

שאלת ההמשך, כן2 תשובתכם היא מאוד מעניינת2 אני  עילאי הרסגור:

מכיר את ההורים שישבו אתכם וגיבשו ביחד  ווקא לאד

תכם את התכנית2 אני מכיר הורים אחרים שדווקא א

התכנית נעשתה מאחורי הגב שלהם2 אז שאלתי היא כזאת2 

נדמה ששיתוף, אדוני ממלא מקום ראש העיר, נדמה 

ששיתוף הציבור מבחינתכם הוא לתת לציבור להוציא 

שהיה2 ואז לעשות ח קיטור, כמו בכנס החינוך המאוד מוצל

  מה שאתם רוצים222

טוב, אני מבקש, אני  מה השאלה? מה השאלה?שאלה?  :צביקה צרפתי

 מבקש, נירית, נירית, אני אוציא אותך החוצה2 

 מה זה האלימות הזאת? מה זה האלימות הזאת?סליחה,  :אהוד יובל לוי 

 אזהרה פעם אני אוציא אותך החוצה2 )מדברים ביחד( :צביקה צרפתי
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אני מזהיר אתכם, תקשיבי טוב2 תקשיבי טוב2 אני  ראשונה2

יצאו יכול להחליט על ישיבה בדלתיים סגורות וכולם 

 תחליטו מה אתם רוצים2 תודה רבה2  החוצה2 אז

 אתה לא יכול להחליט2 אתה לא יכול להחליט2 :אהוד יובל לוי 

 בהצבעה אני יכול להחליט2  :צביקה צרפתי

 יכול לשבת במקלט2 אתה לא יכול להחליט2 אתה  :אהוד יובל לוי 

מה השאילתה? )מדברים ביחד, צעקות מהקהל( מה שאלת  :צביקה צרפתי

 המשך? 

2 , נגעואני, בילד שלי :מהקהל 2 2 

 מה שאלת ההמשך? מה שאלת ההמשך? :צביקה צרפתי

 עילאי, עילאי, יש נציגי הורים, יש להם שם2  :אהוד יובל לוי 

קש, אני מבקש, אני מבקש פעם ראשונה2 אני אוציא אני מב :צביקה צרפתי

גבירתי, גבירתי, תקשיבו טוב2 אתם רוצים בסדר2 החוצה2 

אתם רוצים רק להשמיע או גם להקשיב? )צעקות מהקהל( 

 אני אוציא אתכם החוצה2 מספיק2 להקשיב? תקשיבו טוב2 

222 כאן, שכנראה אם היו משתפים אותם, הם לא היו  עילאי הרסגור:

יכים להגיע בכלל למצב הזה2 ושאלתי היא, האם אתה צר

לא חושב שצריך לערוך שינוי מאוד מאוד מהותי בדרך 

 קבלת ההחלטות בעיריית כפר סבא?  

אני אענה לך בקצרה ובזה אני מסיים2 אחד, יש גוף נבחר  :צביקה צרפתי

גני ילדים2 עם הוועד אפשר להסכים או אי  שהוא נקרא ועד 

 תו אפשר להתווכח2 ועד הורים מרכזי2 אי 2אפשר להסכים

 ( , צעקות מהקהלגם הוועד לא שותף2 )מדברים ביחד עילאי הרסגור:

ויכוח2אני לא בויכוח2  :צביקה צרפתי  אני לא מנהל ויכוח2 אני לא מנהל 

 אתה מטעה את הציבור2  עילאי הרסגור:

אני לא מנהל איתך ויכוח2 אתה מטעה את הציבור, זו  :צביקה צרפתי
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22 אתה גורם להם הם עוולאתה מטעה וגורם להבעיה2  2

 עוול2 

 אני גורם להם עוול?  עילאי הרסגור:

2 :צביקה צרפתי   אתה גורם להם22

2 עילאי הרסגור: 2  האופוזיציה גורמת2

 אתה גורם להם עוול2 האופוזיציה גורמת עוול2  :צביקה צרפתי

 תה לא מתבייש? אתה בתור איש שמנהל את העיר הזאת, א עילאי הרסגור:

אתה גורם עוול2 אתה מרמה אותם, אתה מוליך אותם באף2  :צביקה צרפתי

2 )מדברים ביחד, צעקות לאורך כל הדרך אתה משקר אותם

 מה עשית כסגן ראש העיר? מהקהל( 

 אני לא מאמין שאתה אמרת את המילים האלה2  עילאי הרסגור:

 אוקיי2 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

2  עילאי הרסגור: 2 2  בצורה כל כך נפסדת 

 השאילתה הבאה2 )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי

אתה לא מסוגל לנהל את העיר  אתם לא  עונים על שאלות2 עילאי הרסגור:

  בניהול העיר הזאת2 אתה לא מסוגל222 הזאת2 אתה נכשלת

 השאילתה הבאה2  :צביקה צרפתי

 ותראה איך זה נראה2  עילאי הרסגור:

 

הנדין וגב' פליאה קטנר -מר עילאי הרסגורהמועצה  יל חברשאילתה ש . ג

  אכיפת מפגעי רעש.  –בנושא 

 

אורלי, את רוצה להגיד, השאילתה הבאה2 אכיפת מפגעי  :צביקה צרפתי

אני מקריא את התשובה2 'בין רעש2 )צעקות מהקהל( 

קריאות במוקד  1,6.0התקבלו  617.מאי  –החודשים ינואר 

של משטרת ישראל  166במוקד  ונותתל 1,607ונפתחו  160
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( ( לשם השוואה, בחודשים צעקות מהקהלבגין רעש2 

2 222קריאות 1.0התקבלו  610.המקבילים בשנת  ' 

22 )צעקות מהקהל( פה אתם? אתם נבחרי ציבור, תקשיבואי :מהקהלהערה  2 

אני אקשיב, אני אקשיב, תקשיבי טוב, תקשיבי טוב, אני  :צביקה צרפתי

 אקשיב, 

 יהודה בן חמו מנהל אותך מהבית2             :מהקהל הערה

 תן להם לדבר2  :אהוד יובל לוי 

ני אקשיב, אני אקשיב, אני אקשיב, אני אקשיב, א :צביקה צרפתי

 222תקשיבו

 חברי הקואליציה,  :אהוד יובל לוי 

  *** צעקות מהקהל ***

שנייה, חברים2 חברי הקואליציה, חברי הקואליציה, שנייה2  :אהוד יובל לוי 

חברי הקואליציה, אתם יכולים לדרוש שיתנו להם זכות 

דיבור2 חברי הקואליציה, אתם יכולים לדרוש זכות דיבור 

22להורים2 חב   רי הקואליציה, אתם יכולים לדרוש2

2 :צביקה צרפתי  אני מוכן, אני מוכן22

2  :אהוד יובל לוי  2  אתם יכולים לדרוש2

  *** צעקות מהקהל ***

הם לא נותנים לנו לדבר בוועדות2 משתיקים אותנו כל  :לומלענת ק

 הזמן, לא נותנים לנו תשובות2 

, )מדברים ביחדבים את רוצה להקשיב? אתם לא מקשי :צביקה צרפתי

צעקות מהקהל( אני אקבע בשבוע הבא פגישה עם שני 

 נציגים222

2 אין נציגים222 :אהוד יובל לוי  22   לא, לא, לא 

 יו שני נציגים2 ה :צביקה צרפתי

2נציגים אין :אהוד יובל לוי  22 
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 שניים, שלושה נציגים, תקבעו  :צביקה צרפתי

 אתם לא תוציאו אותם2  עילאי הרסגור:

2נציגים נבחרים אין :אהוד יובל לוי  2 )מדברים ביחד( סליחה , מול כולם2 22

נסתרים2 רבותי, דברו  כולם בפרוטוקול2 אין פורומים

22 למיקרופון 2 

ב אי הרסגור:עיל 222זבוז של פרוטוקול2 וזה בסוף מביא222 זה  22 ולשים את  2 

הורים שנאמנים לכם  זה פשוט מביך2 אתם מנסים לשסות

  מאוד2והורים שסובלים 

  *** צעקות מהקהל ***

ההורים2 אתם לא  תעשו הפרד ומשול כאן ביןלא, אתם לא  עילאי הרסגור:

ם לא תעשו, אתם 2 לא, אתתעשו הפרד ומשול בין ההורים

בין ההורים2 אלה שיטות  כאן הפרד ומשוללא תעשו 

22  נפסדות2

 חברי הקואליציה, תכבדו את עצמכם2  :אהוד יובל לוי 

גונן: 2  אושרת גני   הישיבה ננעלת עכשיו

2 רויטל לן כהן: 2   לא, סליחה, את לא יכולה לנעול את הישיבה2

 222 משעשע לן כהן, זה מצחיק, נכון? גב' :אהוד יובל לוי 

אפשר לצאת החוצה עם נציגי ההורים ולדבר בשקט2 ככה אי   אושרת גני גונן:

 אפשר להמשיך את הישיבה2 

 זאת לא החלטה של מנכ"לית העירייה2  עילאי הרסגור:

על זה, נצביע על זה2  אתה רוצה להצביע 2נוזאת החלטה של :עו"ד איתן צנעני

באנו פה ון, לא יש גבול למה שאפשר לעשות2 באנו פה לדי

 עם כל הכבוד2  ,2 יש גבוללצעקות

 מעניין איך זה קרה2 לא עונים על שאלות, לא עונים :ענת קלומל

  איך קרה דבר כזה2באמת מעניין ועדות2 בו

גונן בחוץ, הישיבה  מסךרואים את זה באתם יוצאים החוצה,  :אושרת גני 
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 )מדברים ביחד(  לא ממשיכים כך222 תתקיים כאן2 זהו2

  *** צעקות מהקהל ***

 222 את רוצה גם לקבוע איפה אני אקשיב?  :צביקה צרפתי

 יובל, יובל,  :עמירם מילר

 222אני רוצה להקשיב ולעשות :צביקה צרפתי

222 הם לא הקשיבו לנו בוועדות, לא הקשיבו בחברה  :ענת קלומל

לתרבות בפנאי לא הקשיבו, לא מקשיבים2 לא עונים על 

 שיבים2לא מקאימיילים2 

את הישיבה2 מה קורה לכם? הישיבה אמשיך ככה אני לא  :צביקה צרפתי

 מתקיימת כרגע, מה קורה לכם? 

 אמיר, אמיר, אמיר,  :אהוד יובל לוי 

דבי, מה קורה? זה לא עובד ככה2 אז עוד כמה דקות2 אמיר,  :צביקה צרפתי

 מנסים להשתלט על זה2 

  הישיבה לא נסגרת2 ללכת2אתה רוצה ללכת? אתה יכול  :רויטל לן כהן

2    ד"ר אמיר גבע: 2  אני לא מוכן לשבת ככה עם צעקות מעל הראש2

 )מדברים יחד(

 אפשר לקבל את תשומת לבכם לרגע אחד?  :רויטל לן כהן

 דקות הפסקה בישיבה2  16אני מכריז על  :צביקה צרפתי

 לא, לא, מה זה השטויות האלה?  :אהוד יובל לוי 

 קות הפסקה2ד 16 :צביקה צרפתי

לא עברו ארבע שעות2 הישיבה נמשכת, אנחנו נקבל  עוד :אהוד יובל לוי 

 חוק2 כהחלטות 

 אפשר לקבל את תשומת לבכם לרגע אחד?  רויטל לן כהן:

 הישיבה נמשכת ואנחנו נקבל החלטות על פי חוק2  :אהוד יובל לוי 

 222 אתה לא קובע :צביקה צרפתי

חברה לתרבות ופנאי, זה מה ב אמיר, כאשר מתעלמים :ענת קלומל
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 2םשקורה2 התעלמתם, התעלמת

  מה, את מנהלת את הישיבה עכשיו?    ד"ר אמיר גבע:

סליחה, את תשומת לבם של התושבים2 אני מבקשת רגע  רויטל לן כהן:

אפשר לקבל את תשומת לבכם לרגע? גם לי יש ילדים בעיר2 

עים גם אותי מעניין נושא צהרונים מאוד2 חלק מכם יוד

 שאני גם יודעים שאני מאוד, 

 לא צהרונים, יול"א2 שרוצים להרוס2  מהקהל:

 ,חלק מכם גם יודעים שאני מאוד מעורבת בזה2 אני מבקשת רויטל לן כהן:

באופן שבו הדברים מתנהלים כרגע, אנחנו לא נוכל לטפל 

  י222בשום דבר2 והבקשה של

 לעצמך לפני חודש?  והוועדה שלקחת והישיבה שעשית? :אהוד יובל לוי 

 אני לא מנהלת איתך דיון2  רויטל לן כהן:

 לא, לא, לפני חודש ביקשת ועדה2  :אהוד יובל לוי 

 אתה מפריע לה2 אתה מפריע לה2  :צביקה צרפתי

מה עשית בוועדה? איפה הוועדה מלפני חודש? ועדת משנה  :אהוד יובל לוי 

לפני חודש בוועדת חינוך, בבקשה2 תדווחי למועצה2 סליחה, 

הקמת ועדת משנה2 תדווחי למועצה מה קרה בה2 תדווחי 

 למועצה מה קרה בישיבת משנה2 

 אני מבקשת מכם,  רויטל לן כהן:

 *** חלק מחברי המועצה יוצאים מהישיבה ***

חברים, הישיבה נמשכת2 לפי חוק הם יכולים לצאת, היא  :אהוד יובל לוי 

ות2 עמירם, הוא לא נסגרת2 והם יכולים לצאת לקבל החלט

22 222הישיבה נמשכתלא יסגור את ההקלטה וגם   היו"ר יצא2

עילאי, עילאי, ברוב הנוכחים בחדר, אני רוצה למנות אותך 

 כיו"ר2 להמשיך בישיבה2 

 הישיבה נקטעת*** *** 
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 *** חוזרים לחדר, צעקות מהקהל***

אני סוגר את הישיבה, לא תהיה אם זה ממשיך ככה,  :צביקה צרפתי

יבה2 אין בעיה2 אני תיכף סוגר את הישיבה, עוד דקה2 יש

 מה הבעיה2 טוב, חברים2 

לא פלא שעיריית כפר סבא החליטה לעשות ישיבה במקום  :ענת קלומל

כל כך קטן2 כי הם לא רוצים לשמוע את הציבור2 ישיבה 

22כזאת הייתם צ   ריכים להעביר את זה למועדון מולה2

222 מהמקום שהפסקנו2 חברים, אנחנו רו :צביקה צרפתי  צים 

לא סתם עשו את זה פה2 להצטמצם כולם, באוויר הצח שיש  :ענת קלומל

 פה באולם הזה2 לא בכדי זה חלק מההתנהלות2 

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

 מבנים הבנויים בשיטת פלקל.   –בנושא 

 

 נויים222ם הבמבניהנושא הבא,  :צביקה צרפתי

אני מציע, לפני שתעברו לנושא הבא2 תכבדו את נציגת  :אהוד יובל לוי 

 ההורים לדבר לפרוטוקול, בצורה מכובדת2 

2 :צביקה צרפתי 2  אנחנו בשאילתה2

אם חברי הקואליציה מכבדים את עצמם ורוצים להימנע  :אהוד יובל לוי 

 222ממצבים כאלה

 אנחנו בשאילתה,  :צביקה צרפתי

אתם חייבים להקשיב לציבור2 אתם לא יכולים לסתום  :יובל לוי  אהוד

 פיות2 אי אפשר להסתפק בשני נציגים אנונימיים2 

 אנחנו נקשיב בדרך שלנו2  :צביקה צרפתי

2 :אהוד יובל לוי   222הישיבה התחילה, הציבור פה מה לא22

יובל2 הבנו2  עמירם מילר:  הבנו אותך, 

222 סליחה, ם את המידע בנועםלדבר2 מקבלינותנים להם  :אהוד יובל לוי 
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 ד"ר גבע, זכית בפרס תרבות2 

ד"ר גבע, שרק עכשיו מארגן את ישיבת החברה לתרבות  :ענת קלומל

 יחליט2ופנאי, אחרי שכבר קיבלו החלטות, מבלי ש222 

את הישיבה2 הגיע הזמן שהציבור של  תראו מי הורס לכם :אתי בוים

ויכול להיות  דבריםהשרוצה להילחם על  ,כפר סבא שלו, 

שהם גם צודקים בהרבה דברים, אבל תראו לאן גוררים 

בקשת מכם, תתעוררו, אתכם כל הפוליטיקאים2 אז אני מ

 תתעוררו2 

2 בצד של מי את יושבת, שימי לב :אהוד יובל לוי  22 

  הבנתי הכל2אני כבר  :צביקה צרפתי

2  :אהוד יובל לוי  2 2  222 שאת שומרת ראש של 

222 שאילתה הבאה, רים יקרים, אני ממשיך2 מתי, מתיחב :צרפתי צביקה

מבנים בשיטת הפלקל2 'עיריית כפר סבא נמצאת בעיצומו 

של תהליך לטיפול במבני פלקל בתחום שיפוטה2 העירייה 

פועלת בהתאם להנחיות מנהל התכנון ובעבר שכרה את 

שירותיו של משרד אשר מתמחה בתחום, הפועל כנציגו על 

( במסגרת הגברת תהליך הפיקוח שבנדון, 1שות2 ידי הר

הוכנה תכנית עבודה להמשך טיפול מול בעלי הנכסים 

( על פי תכניות .ומהנדסי המבנים, בהתאם לחוזר הכללי2 

 ב יישלחו הודעות לבעלי הנכסים בהןהעבודה בשבוע הקרו

להעביר דיווח הכולל את ממצאי  1227הם יידרשו עד תאריך 

( 0ל המבנה ואישור עמידה בעומס2 הבדיקה המצבית ש

במידה ולא יתקבל הדיווח הנ"ל, מהנדסת  הרשות רשאית 

להנחות את הבעלים בדבר הפסקת השימוש במבנה הפלקל 

ופינויו מכל אדם, עד להוכחת מצבו של המבנה2 משרד 

 2  ארז אתה מסנוור אותי2הפנים עודכן'
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יר,  מדובר כאן ממלא מקום ראש העשאלת המשך2 אדוני  עילאי הרסגור:

אדם2 איך אתה יכול להסביר את העובדה שעיריית  בחיי

כפר סבא עד עכשיו מסתירה את רשימת המבנים, בעוד 

  חרות, כמו אשדוד, ראשון, ירושלים222שעיריות א

 יש פה רשימה2אבל  :עמירם מילר

2  עילאי הרסגור:  לא, אנחנו לא קיבלנו

 בל עכשיו2 אה, אתם לא קיבלתם? אתה מק עמירם מילר:

 סוף סוף2  עילאי הרסגור:

איפה? אתם רואים דברים אבל אתם מנהלים את העיר  :אהוד יובל לוי 

 לעצמכם בחדרי חדרים2 

 טוב, אני אשנה את שאלת ההמשך שלי2  עילאי הרסגור:

22עילאי, עילאי :צביקה צרפתי 2 

אחרי חודשיים של  מאוד משמח שאחרי חודשים של מאמץ, עילאי הרסגור:

דנו, וגם מאמצים של התנועה לחופש מאמץ, לפחות מצ

  בה לכם שוב ושוב, אני יותר משמח222המידע, שכת

 אפשר בבקשה שאילתה?  :צביקה צרפתי

 2 את רשימת המבנים שסוף סוף פרסמתם עילאי הרסגור:

 נו, בסדר2 אמרת את מה שרצית2 עכשיו שאילתה2  :צביקה צרפתי

 כל כך הרבה זמן2  חבל לי שזה לקח עילאי הרסגור:

 אתה מושך את הזמן של האנשים2 :צביקה צרפתי

שאלת ההמשך היא כזאת: מדוע רק אחרי שהתחלנו  עילאי הרסגור:

להילחם בעניין הזה, ודרשנו את רשימת המבנים, ואחרי 

 10לאנשים,  מכתביםשהתחמקתם, רק עכשיו אתם שולחים 

 שנה לאחר אסון ורסאי? 

ומטעה את הציבור כל  לך2 כמו שאתה מטעה,אני אגיד  :צביקה צרפתי

  הזמן222
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 אני אשם גם בפלקל? אני אשם, אני אשם2  עילאי הרסגור:

לא, אתה לא אשם2 היית שלוש שנים סגן ראש עיר, איפה  :צביקה צרפתי

 היית? 

2  עילאי הרסגור: 2 2  הייתי שנתיים וחצי 

 היית שנה וחצי סגן ראש עיר, איפה היית?  :צביקה צרפתי

יודע  עילאי הרסגור: יודע טוב מאוד, אתה  22  יפהאתה  2  מאוד 

  זה לא עניין אותו2 הדברים מטופלים לאורך זמן2 לא, :צביקה צרפתי

22 להתייחס לדבריםאני לא הייתי מחזיק תיק ההנדסה עילאי הרסגור: 22 2 2 

ערים אומרים שזה לא פלקל2 יש איזשהו ספק לגבי על קניון  :ענת קלומל

ה לא פלקל2 אבל זה מעניין, זו ם, הם אומרים שזקניון ערי

 לה שהיא חשובה2 שא

 222 לאורך כל התקופה שצריך2  :צביקה צרפתי

אתה יודע יפה  מדובר במבנים שעלולים להתמוטט כל רגע2 עילאי הרסגור:

 222  מאוד ש

 תפסיק להפחיד את העיר כבר, מספיק2  :צביקה צרפתי

נו צטט2 למה רק אחרי שאנחנו דרשנו ולחלולים להתמו222 ע עילאי הרסגור:

 בישיבת מועצת העיר אתם סירבתם לחשוף את הרשימה2 

 עילאי, עילאי, שים נקודה2 שים נקודה2  :צביקה צרפתי

2  עילאי הרסגור: 2 2  למה רק עכשיו 

 שים נקודה2 עניתי לך, אתה לא מרוצה, שים נקודה2  :צביקה צרפתי

 ני שמח שפרסמתם סוף סוף2זה חוסר אחריות2 א עילאי הרסגור:

 

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

 חלוקת תמיכות במפעל המים לפי מפתח סיעתי.   –אתי הדנה בנושא 
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חלוקת תמיכות לפי מפתח סיעתי במפעל שאלה הבאה2  :צביקה צרפתי

 המים2 'חלוקת תמיכות למפעל המים מבוססת על תכנית

העבודה העירונית ואין לה שום קשר להסכמים 

נשלחה למגיש  617.קואליציוניים2 חלוקת התמיכות לשנת 

השאילתה על ידי מנכ"לית העירייה וכרטסת התשלומים 

יו"ר מפעל על ידה מהמנוהלת על ידי מפעל המים נמסרה 

לעלות,  2 כל שאלה שצריכה להיות בנושא הזה צריכה'המים

 2 של מפעל המים ולא פה מורשוןמה שנקרא, בישיבת ה

תודה2 שאלת ההמשך היא כזאת2 במשך חצי שנה כמעט אני  :אהוד יובל לוי 

לפעילויות עירוניות חשבוניות  ,מבקש את רשימת הקבלות

שנוהלו על ידי מנכ"לית העירייה ושולמו על ידי תרומה 

שניתנה ממפעל המים2 אין2 יש עכשיו קיבוץ של גורמים2 

שני ית כפר סבא שתגיד איך היא חילקה ביקשנו מעירי

 מיליון שקל כל שנה בקדנציה הנוכחית, 

 מיליון שקל2  שנילא  :צביקה צרפתי

 122 שני מיליון שקל,לפני חודש יצאו עוד אישורים לעוד  :אהוד יובל לוי 

בסמכות מנכ"לית העירייה2 מיליון  122-מיליון בסמכות, כ

, את העתקי והטעם שאנחנו לא מקבלים את הרישום

2 2  הרישום של התרומות בקופת העירייה2

 אתה מוכן לשאול שאלת המשך?  :צביקה צרפתי

 אני רוצה2  :אהוד יובל לוי 

 שאלה2  :צביקה צרפתי

 אתה מפריע לי2  :אהוד יובל לוי 

 יפה, אוקיי2  :צביקה צרפתי

הטעם שאנחנו לא מקבלים את העתקי הנהלת החשבונות  :אהוד יובל לוי 

עירייה עם רישום התרומה ממפעל המים2 העתקי של ה
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 הזמנות רכש, 

 אתה, יובל לוי, אתה התבקשת לבוא ולקחת ממפעל המים,  עמירם מילר:

22 אתה עורך דין, תכבד את עצמך2 יש לך את הקהל שלך פה :צביקה צרפתי 2 

22 עמירם מילר:   אתה רק מעוות את המציאות2

22על פי נוהל התרומות :אהוד יובל לוי  2 

 ככה הוא מטעה אותם2  :צביקה צרפתי

 ני יכולה להראות לכם את האימייל222א :ענת קלומל

 זה לא נכון!  עמירם מילר:

אני יכולה להראות לכם את הכרטסת2 אם הייתם רואים  :ענת קלומל

את הכרטסת, איך הם מציגים לכם את התקציבים, הייתם 

 שואלים הרבה מאוד שאלות2 

 ברת עם הקהל עכשיו? את מד עמירם מילר:

לנוכח ההתרגשות, לנוכח ההתרגשות, ולנוכח זה שחברי  :אהוד יובל לוי 

ויראו את זה  חושב שאני מטעה, אני גם מצפה שהם יפרסמו

שקל, מיליון  122-לנו איך עיריית כפר סבא הזמינה רכש ב

 קיבלה תרומות ממפעל המים, 

 מצוין,  עמירם מילר:

עיריית כפר סבא כתרומות2 אלא בספרים של  תןרשמה או :אהוד יובל לוי 

בל את זה2 עכשיו אני במשך חצי שנה אני לא יכול לקמה, 

או בעצם אני רוצה לשאול שאלה2 למה אני לא שואל שאלה2 

מקבל, ואני רוצה להגיד הבהרה שחלילה, אני לא אעליב אף 

אין קשר בין זה לבין החלטות קואליציה עובד ציבור, 

 2 בנושאים שונים

גונן: 2 קיבל אקסל את הרשימה שיובלכאן על עלי , תתיפע אושרת גני  את 22

את האימייל  ,כל החשבוניות וכל הספקים2 תעלי את זה כאן

 שהוא קיבל2 
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שקל?  16,666 –יש לי שאלת המשך2 מה זה הוצאות כלליות  :ענת קלומל

 'הוצאות כלליות'?  מה הן

 ל אותו2 לבלב 222 לא נותן לעובדות :צביקה צרפתי

 שקל2  16,666. –222 כפר סבא  :ענת קלומל

2 אורן כהן: 2  בכל ישיבה2

 שקל2  166,666 – פסטיבל שירי ילדים :ענת קלומל

זה חוזר על עצמו כל הזמן, אתה מטעה, אתה מטעה כל  אורן כהן:

הזמן2 למה אתה לא נותן לעובדות לבלבל אותך? תפסיק 

 לתת לזה, אתה חוזר על זה כל פעם2 

22 מר כהן :וד יובל לוי אה 2 

 1,466,666שקל פלוס  26,666.יום העצמאות,  222הוא רואה :ענת קלומל

 1,026,666בתקציב הכללי של העירייה2 כלומר סך הכל 

 בערך, אם אני לא טועה, על אירועי יום העצמאות2 

 אותך2 להטעות אדון כהן, אל תיתן לעובדות  :אהוד יובל לוי 

 ט זוכרת2 הסתכלתי לראות מה התקציב2 אני פשו :ענת קלומל

יש דבר אחד, כשאתה להבא מעלה את זה, תסתכל אלינו,  :אברהם שינפיין

 חבר מועצה שמדבר, ולא לקהל2 

כן, הוא לא יכול להסתכל בעיניים לאף אחד כשהוא אומר  אורן כהן:

22 את זה2 הוא לא יכול להסתכל בעיניים לאף אחד 2 

 כרטסת כזאת2  ולה לקבללמה אני לא יכ :ענת קלומל

  ם אחת שנעשה לו את הדבר הזה מול222פע אורן כהן:

 הממונה על המחוז לא הצליחה2  פעם אחת? :אהוד יובל לוי 

 תראה את האימייל, תראה את האימייל שקיבלת2  אורן כהן:

תראה אתה את האימייל2 תראה לעילאי איך קראת הזוי2  :אהוד יובל לוי 

  ש שנים2שלו222 שלוש שנים2 

2  עמירם מילר: 2 2  שנה שלמה הוא לא הולך לראות את הקבלות, כדי 



   7202.617 6. מועצה מן המניין   

 ים, שלוש שנים מבקשים מכם את כל222שלוש שנ :אהוד יובל לוי 

גונן:  שלוש שנים? )מדברים ביחד(  אושרת גני 

זה לא כסף פרטי2 אבל זה לא כסף פרטי2 איך מסתירים דבר  :ענת קלומל

  ורה כזאת?איך מעבירים כותרות בצ כזה?

גונן: ים ללמד אתכם אקסל2 אם לוחצ מוכניםענת  ויובל, אנחנו  אושרת גני 

ם חלונית וכתוב שם על הנקודה האדומה, אז נפתחת ש

 הספק2 

 יש חשבונית וקבלה? :אהוד יובל לוי 

גונן:  יש הכל2  אושרת גני 

 שלוש שנים של קבלות וחשבוניות מכרזים, הזמנת רכש, מי :אהוד יובל לוי 

 יוק2  הזמין, מי אישר?

גונן:  2 2 לא קרה כלוםיובל, תודה שטעית ותתנצל אושרת גני 

גברתי, הממונה על המחוז לא הצליחה להוציא את  טעיתי? :אהוד יובל לוי 

 זה ממך2 

 במועצת העיר מדברים חברי מועצה2  עילאי הרסגור:

גונן:  יובל לוי,  אושרת גני 

לא הגוף של העירייה2 כרטסת הנהלת מפעל המים הוא  :אהוד יובל לוי 

ת על חשבונות של מפעל המים לא מעניינת אותי כמו אחראי

כפר סבא2 תביאי כרטסת הנהלת חשבונות2 איפה עיריית 

 רשמת את התרומות בכפר סבא? 

 חופש הביטוי נעצר אצל המנכ"לית, אליבא דעילאי2  :עו"ד איתן צנעני

222 לא, היא יכולה לדבר, א עילאי הרסגור:  בל 

אתה יודע, כשאתה הצבעת, איתן צנעני, חבר המועצה,  :ענת קלומל

יום  1,466,666כשאתה הצבעת על התקציב, חשבת שזה 

 2 26,666.העצמאות2 פתאום עכשיו אני רואה עוד 

 מה את אומרת? אני לא מבין  :צביקה צרפתי
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 מה קרה?  אה, אז מה קרה? עמירם מילר:

 י לא צריכה לדעת על תקציב222למה אנמעניין2  :ענת קלומל

 אנחנו נלמד מכם לדייק, אנחנו נלמד מכם על דיוק מה הוא2  :אהוד יובל לוי 

222 אחר כך בדיעבד אני מגלה שעוד כספים ועוד כספים2  :ענת קלומל

2 2 2  אולי גם השנה 

 תראי את רישום התרומות2  :אהוד יובל לוי 

  קל על אייל גולן?ש 466,666אולי גם השנה שילמתם  :ענת קלומל

  כמה שילמת על אייל גולן? למה לא? :אהוד יובל לוי 

גולן? :צביקה צרפתי   היה השנה אייל 

גולן? :אהוד יובל לוי   )מדברים ביחד(  כמה שילמת על אייל 

 שקל על זמר אחד, חצי שעה2  466,666היה סכום אבסורד2  :ענת קלומל

גולן בא בשביל צרפתי או שמעון פרץ: בשביל בן חמו? הוא בא  אייל 

 בשביל כל הציבור2 

 שקל2 266,666, 466חצי שעה2 חצי שעה2  :ענת קלומל

 זה המחיר שלו2 מה לעשות2 זה לא אנחנו קובעים2 שמעון פרץ: 

 

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

הסייעות  חשש לפגיעה לכאורה בתנאי העסקת –אתי הדנה בנושא 

 (.  /עובדות העירייה ) –בגני יול"א 

 

חשש לפגיעה לכאורה בתנאי העסקת השאילתה הבאה2  :צביקה צרפתי

'נושא העסקת  –הסייעות בגני הילדים  עובדות העירייה2 

גני ילדים, יחד עם ועד  הסייעות מטופל על ידי מחלקת 

אגף משאבי אנוש וכמובן הסייעות עצמן2 והעובדים 

על פי המתווה שהוצג בדיונים בהם ים תימשך החפיפה בגנ

ונציגי ועד הורי  היו שותפים גם הנהגת ההורים היישובית
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תבצע בשיקולים מקצועיים שאמורים הגנים2 החפיפה ת

לתת מענה אופטימאלי לצרכי הגן בכלל ולצרכי הילדים 

בפרט2 לאחר ישיבת המועצה האחרונה התקיימו מספר 

ם הושגו הבנות ונותר פער מפגשים בפורומים שונים, בה

 2  מצומצם'

22 שאלת המשך :אהוד יובל לוי  2 

 אתה רוצה לשאול?  :ענת קלומל

 הוא רוצה לשאול, כן2  עמירם מילר:

אני רוצה לשאול2 אני רוצה להבין את תהליך קבלת  :ענת קלומל

ההחלטות שאני חברת ועדת חינוך, לא נותנים לי את המידע 

מתעלמים מהמכתבים2 אני הזה2 אני שולחת מכתבים, 

חברת דירקטוריון של החברה לתרבות ופנאי, שולחת אפילו 

ליועץ המשפטי למה לא מגיבים לי ולמה לא מיידעים אותנו 

בישיבות בכלל של הדירקטוריון, שהולכים לעשות כזה 

 שינוי וכזה פרויקט משמעותי2 

גונן: 2 אושרת גני  2  הפסקה מתודית2

מזמנים את הישיבה2 עכשיו, יש פה פערים וגם רק עכשיו  :ענת קלומל

קורה דבר כזה מאוד משמעותיים2 ואני רוצה להבין איך 

 בכלל בתהליך קבלת ה222

גונן: יובל לוי, תסתכל אחורה2 יובל, תסתכל בבקשה2 זה קובץ  אושרת גני 

אקסל2 עכשיו, אם לוחצים על אדום בקובץ אקסל, אז 

ויש לך כאן  אפשר לראות בחלונית שנפתחת את שם הספק

גם את התאריך, יש פה את כל מה שאתה רוצה, אתה יכול 

 ככה זה2לראות כאן2 

יש חשבונית וקבלה? איפה את רואה את, אני לא רואה פה  :אהוד יובל לוי 

 חשבונית2 תלחצי על אדום, 



   7202.617 0. מועצה מן המניין   

גונן: אתה פותח את זה כאן, ואתה יכול לראות את מה שאתה  אושרת גני 

 ביקשת2 

 חשבוניות2אני לא רואה  :אהוד יובל לוי 

גונן: ואתה רואה גם את ניצול, אתה רואה כאן את הניצול, לפי  אושרת גני 

תאריך,  לפי ספק ולפי סכום2 וזה גם משהו שיכולת לקבל 

ממפעל המים, שהרי החשבונית, כמו שאתה רואה, הכרטסת 

הזאת, כמו שאיציק יואל כותב לך, והוא יו"ר מפעל המים, 

 מים2 יכולת לבוא ולקחת2 נמצאת במפעל ה

 הוא לא עובד עירייה, נכון?  :אהוד יובל לוי 

גונן: והוא שלח את זה אלי, ואני שולחת את זה לך2  אז יובל לוי,  אושרת גני 

 קיבלת2 

אני לא עובד עירייה, נכון? ללא קבלה אחת וללא חשבונית  :אהוד יובל לוי 

 אחת2 ראית פה חשבונית אחת? 

גונן:  קיבלת את הפירוט שביקשת2  אושרת גני 

רבותי, שאלת ההמשך2 לעניין תנאי העסקה של ההורים2  :אהוד יובל לוי 

הוקמה ועדה בישיבה מלפני חודש, ונבקש בקצרה מגב', 

מעו"ד לן כהן, שביקשה להוביל את העניין הזה בוועדה, 

בחודש הזה2  ועדת משנה, ועדת חינוך, לדווח לנו מה נעשה

אני ' דש222 בדברים של צביקה צרפתי:היא לקחה לפני חו

סדר היום2 במקביל תוקם ועדה, רוצה להסיר את ההצעה מ

ועדה ברשות אגף החינוך, הגורם המקצועי בהנהגת -תת

2 מי יהיה בהנהגת חברים? אומרת רויטל לן כהן: 'הורים

'אני מבקשת להיות נוכחת כחברת מועצה'2 עכשיו, אני 

 רוצה לשאול אתכם, 

 מי שלח לך את זה?  :עמירם מילר

הפרוטוקול של עיריית כפר סבא מלפני חודש2 אני מבקש,  :אהוד יובל לוי 
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כולנו שקטים, לשמוע מה קרה בתת הוועדה שדנה בענייני 

 היול"א, ונודה לחברתי עו"ד  לן כהן שתענה לנו2 

 על מה היא תענה לך?  :צביקה צרפתי

, כי היא לא חברתו, אחרי לן כהן גם לא עונה לאדון הזה רויטל לן כהן:

 שהוא דיבר אליה בפומבי כמו שהוא דיבר2 

זאת אומרת שמה שקרה בוועדה הזאת הוא לא לדיווח2  :אהוד יובל לוי 

רבותי, כל הצעה שמיועדת למעבר לתת ועדה, ועדת משנה 

שלא התכנסה או כן התכנסה, לא תגיע לידיעת הציבור2 הנה 

ל, הנה שאלה2 הוקמה ישיבת מועצה, הנה אמירה לפרוטוקו

תת ועדה בהחלטת היו"ר צביקה צרפתי2 אני שותק, אני לא 

רציתי להפריע2 בבקשה, חיכינו לדיווח2 אפילו דף אחד של 

A4  2שהיה מופץ פה היה סותם לנו את הפיות 

לך אי אפשר לסתום את הפה2 זה לא משנה, אם הייתי מביא  :צביקה צרפתי

, A3', הייתי מביא A3א 'אז תבי A3, היית אומר לי A4דף 

 2 עזוב, זה לא, A8היית אומר לי 

 2 22מסמך עם תאריך יהיההעיקר ש :ענת קלומל

עזוב, אנחנו משחקים פה פוליטיקה, לא משחקים שום דבר  :צביקה צרפתי

 אחר2 

  222ולוגותשובות עם תאריך  :ענת קלומל

בפוליטיקה2 אנחנו מנהלים קהילה2 אנחנו לא משחקים ולא  :אהוד יובל לוי 

מה לילדים שלהם, יכולים טהאנשים האלה שלא רוצים אס

 ללמוד אצלי מה זה2  

נ :צביקה צרפתי גני יול"א   דון, יהבנתי אותך2 נושא 

רבותי, ציטטתי מפרוטוקול2 אני גם אגיד לכם שהוא  :אהוד יובל לוי 

, לכל מי שיבקש 22-21, עמוד 0222.617מישיבה מיום 

 , עובדות2 למצוא2 עובדות, רבותי
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גני יול"א נדון וימשיך להיות נדון מול ועד הנהגת  :צביקה צרפתי נושא 

גני ילדים והנהגת ההוריםההור הנבחר2 אורלי  ים2 ועד 

פרומן ערכה, עם אביבה מורדקוביץ, מנהלת גני הילדים וכל 

הנוכחים, עם אושרת, ערכו מספר פגישות בעניין הזה2 

 שאתה רוצה2  תקרא לזה תת ועדה, תקרא לזה איך

 אתה קראת לזה2  :אהוד יובל לוי 

 מה זה משנה איך לקרוא לזה?  :צביקה צרפתי

 אני מצטט מהפרוטוקול עובדות2  :אהוד יובל לוי 

2  מה זה משנה איך לקרוא לזה? :צביקה צרפתי  יש שיח כל הזמן

 2 התת ועדהבסדר, זה  עמירם מילר:

הקראתי שנערכו מספר ועובדה גם שיש שיח כל הזמן  :צביקה צרפתי

ונותר פער מצומצם2 אני מקווה שנגשר על הפער  פגישות 

 המצומצם ונגיע להסכמה2 )מדברים ביחד( 

 רוצה לשאול שאלה2 אני רק  :מהקהל

 תכבדו את ההורים2 למה לא?  :אהוד יובל לוי 

 השאילתה הבאה,  :צביקה צרפתי

 כבדו את ההורים באמירה מכובדת2  :אהוד יובל לוי 

 השאילתה הבאה,  :יקה צרפתיצב

אני לא קיבלתי תשובה על השאילתה שלי2 אני מעבירה את  :ענת קלומל

2 להורים2  2 2 כי הנושא הזה על הפערים, זו שאלה השאילתה 

 חשובה2

22 משלך? )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי 2  את  ממציאה נוהל 

2 על מנת שתענו לה עכשיו2  :ענת קלומל עם קורה אני רוצה להבין מה 22

 ל222 שאלה מאוד מהותית2 הפער ש

2 עניתי לך :צביקה צרפתי 22 

בה הרבה יותר מפורטת מה הבעיה אני רוצה לקבל תשו ענת קלומל:
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2 2  עם2

 

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

חשש לפגיעה לכאורה בתנאי העסקת הסייעות  –אתי הדנה בנושא 

 (.  1עובדות העירייה ) –ל"א בגני יו

  

שאילתה הבאה, חשש לפגיעה לכאורה בתנאי העסקת  :צביקה צרפתי

הסייעות2 היות והסייעות תישארנה, תקשיבו, היות 

בעיריית כפר סבא כעובדות  והסייעות תישארנה לעבוד

22   עירייה2

 לא שומעים כלום2  רויטל לן כהן:

אר השאלות והשאילתות הנוכחית, ש בהיקף העסקתן :צביקה צרפתי

מיותרות2 גם אחר הצהריים אותן סייעות יהיו סייעות 

 עובדות עירייה2 

 או רק הסייעות הותיקות? כולן? גם הסייעות החדשות? :ענת קלומל

  שמעת מה שאמרתי או לא? :צביקה צרפתי

  כל הסייעות? :ענת קלומל

  כל הסייעות, אני חוזר, נכון אורלי? :צביקה צרפתי

 כל הסייעות יישארו?  :לומלענת ק

כולן2 אני עוד פעם חוזר2 עוד פעם אני חוזר2 כל הסייעות,  :צביקה צרפתי

 כולל הסייעות של אחר הצהריים2 

  וחברות בהסתדרות? :ענת קלומל

 תודה2  :צביקה צרפתי

   וחברות בהסתדרות? :ענת קלומל

 תגידו מה, אתם לא מקשיבים? :צביקה צרפתי

חברות ההסתדרות יקבלו את ההגנה  גם יהיו הןה אם השאל ענת קלומל:
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 של ההסתדרות2  

גברתי, אני לא בחקירה צולבת2 עניתי פעם אחת לשאלה,  :צביקה צרפתי

 2  בצורה רחבה2 עוד פעם ועוד פעם אותה שאלה22

 222 לבדוק את זהזה מוקלט2 את יכולה  :שמעון פרץ

שא של ועד, שייכות זאת אומרת עובדות עירייה, כולל הנו :ענת קלומל

 לוועד של ההסתדרות2 כחלק מתנאי ההעסקה שלהן2 

 

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

 התערבות ראש העירייה בנושאי תכנון ובנייה.   –בנושא 

 

טרם  באה, התערבות ראש העירייה בנושאי222השאילתה ה :צביקה צרפתי

עיר עם התושבים הוצאה פנייה מטעם קיום פגישת ראש ה

העירייה, באמצעות המנכ"לית והגורמים המוסמכים, אשר 

מקום אישרו לקיימה2 כמו כן נקבעה פגישה לסגן ממלא 

, מהנדסת העיר ענת צ'רבינסקי צביקה צרפתיראש העיר, 

ונציגי התושבים לנושא תכנית המתאר, שנדחתה בשל 

 2 0202.617 -ה2 הפגישה תואמה מחדש ליום ג' המחל

ואה אותך ולא ראתה מקריא, אבל אף אחד לא שומע   :הערה מהקהל

  אותך222

 )מדברים ביחד(  222לא שומע, כי הוא :צביקה צרפתי

  222222 שהקהל גם יבין עילאי הרסגור:

 אנחנו לא אתך, אתה לבד2      :הערה מהקהל

22 לבד, כי את :צביקה צרפתי 2  , ג' ם לא הפגישה תואמה מחדש ליום 

 מקשיבים2 

 מנסים להקשיב, אבל אתה ממלמל2  :הערה מהקהל

, ה :צביקה צרפתי בשל שהייתם  0202.617-הפגישה תואמה מחדש ליום ג'
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 של חלק מנציגי התושבים בחו"ל2 

 לא מבין2  למה להעליב? עמירם מילר:

 222טוב, שאלת המשך2 האמת, שלפני שאתם עילאי הרסגור:

   ה את זה?למה אתה עוש :עמירם מילר

הייתי מעוניין שתענה על השאלות שהגשנו בכתב2 שאלה  עילאי הרסגור:

: האם יהודה בן חמו יצר קשר עם תושבים המעורבים 1מס' 

במאבק נגד תכנית המתאר, ביקש להיפגש איתם בעודו 

( באמצעות איזה .ה2 לא קיבלנו תשוב מורחק מהעירייה?

2  גורם נעשתה22

  תשאל222 שואל אותם? אבל למה אתה עמירם מילר:

2 אני עניתי את התשובה :צביקה צרפתי 22 

   מה אתה שואל אותם, מתי? :עמירם מילר

: כיצד אתם מסבירים התערבות, לאור החקירה 4סעיף  עילאי הרסגור:

המתנהלת בעניינו, אשר לפי הפרסומים בתקשורת עוסקת 

 ב222 

2 :צביקה צרפתי  222 הוא יענה לך22

 השאלה ליהודה בן חמו2  זאת עמירם מילר:

שאתה לא ענית ואני גם אפנה למשרד  עכשיו, מעבר לזה עילאי הרסגור:

הפנים בעניין, יש לי שאלת המשך2 האם אתם מכחישים 

ו של ראש העיר המורחק לתושבים שנעשתה פנייה מצד

 א נדל"ן? האם אתם מכחישים?  שובנ

 אין לי מושג2  :צביקה צרפתי

2  ?נוותו, מה אתה שואל אותלך תשאל א שמעון פרץ: 2 2 

 הכוונה שלי היתה שהוא יהיה כאן ואני אוכל לשאול אותו,  עילאי הרסגור:

הלוואי שהוא היה כאן, היינו שמחים ביותר2 אבל הוא לא  שמעון פרץ:

 כאן2 
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2 עילאי הרסגור: 2  כולנו יודעים2

 כן, כן, אתה גיבור גדול2 שלוש שנים רדפת אחריו2 אתה :צביקה צרפתי

 גיבור גדול2 

222 רדפתי אחריו? עילאי הרסגור:   שלוש שנים פה 

 שנתיים וחצי2  :צביקה צרפתי

22 מהקואליההייתי היחיד שיצא מהקואליצ עילאי הרסגור: ציה הזאת, כי י2

 לא יכולתי לסבול את ההתנהלות הזאת2 

 כן, כן,  :צביקה צרפתי

כל דבר  אבל תמיד האופוזיציה אשמה2 שימו לב, עילאי הרסגור:

האופוזיציה2  -האופוזיציה אשמה2 כל דבר שרע בעיר הזאת 

 את העיר, לא לוקח שאמור להנהיגלעומת זאת, מי 

 ת נציגת ההורים או את נציגת222אחריות2  אה, רגע, א

2  ל:מקההערה  2 2  כמו האנשים שאומרים 

האנשים שאתה מפעיל פה להתקיף חברי מועצה זה בלתי  :אהוד יובל לוי 

  נסבל2

2 עילאי הרסגור: 2   אני מתבלבל2 יש כאן2

 הקהל שלך עדיף2 באמת, לא,  עמירם מילר:

 

 הצעות לסדר יום.  .1

 

 

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

ביטול ומשיכת תכנית המתאר  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא -קלומל

 ת. " המופקדת בוועדה המחוזי1005"כפר סבא 

 

 תודה, ההצעה לסדר הבאה,  :צביקה צרפתי

22 חברי המועצה ולהתקיף אותם2  :אהוד יובל לוי  2  מגיעים פה אנשים 
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 2 ההשתייכות שלךאפילו לא מסתירה את  עילאי הרסגור:

 בבקשה, יובל לוי2 הצעות לסדר,  :צביקה צרפתי

222 מצד ההורים2  :אהוד יובל לוי   הפכת את 

יובל2 כן, בבקשה2  הצעות :צביקה צרפתי  לסדר, בבקשה2 הצעה ראשונה, 

 הצעה ראשונה2  :אהוד יובל לוי 

 סליחה, מה אמרת? סליחה, מה, מה אמרת? עילאי הרסגור:

 מה היא אמרה?  :צביקה צרפתי

גונן:   סלחה, עילאי, אתה פונה לקהל בצורה לא מכבדת2 אושרת גני 

2 היא באה מטעם לא, לא, מה הגברת, היא לא קהל :אהוד יובל לוי 

קחו יהעירייה2 היא לא קהל2 היא באה מטעם העירייה2 ות

 אחריות על האנשים שלכם2 

גונן: 222 תתייחס ונה שבדקתי היא לא עובדת עירייהפעם אחר אושרת גני 

אם הוא עובד עירייה לכל אחד שנמצא כאן בכבוד ראוי2 

 2 כולם ראויים לקבל יחס מכבד2 ואם הוא לא עובד עירייה

2 לאי הרסגור:עי 2  הפרד ומשול2

 222 הראשונים2 תודה, גם אנחנו :אהוד יובל לוי 

 הפעם זה לא יעבוד2 זה לא יעבוד הפעם2  עילאי הרסגור:

 222 כי יש לה מי שמקשיבים לה :הערה מהקהל

 לא צעקת2  :צביקה צרפתי

זה לא יעזור2 אתם לא תביאו כאילו הסדר ההפרד ומשול  עילאי הרסגור:

 222  כולם הוריםהזמן שהורים, ב

אתה לא מקשיב2 היא צורחת ויש לה ווליום אז מקשיבים  הערה מהקהל:

 222 זאתלה, לעומת 

 את גם עכשיו צועקת2  :צביקה צרפתי

22 לא הקשבתם2  :הערה מהקהל 2  ואנשים שעיסוקם לדבר בצורה שקטה 

 את גם צועקת ובלי רשות2  :צביקה צרפתי
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 תחרות איתה בווליום2 אני לא רוצה לה :הערה מהקהל

 דה2 הצעה לסדר, בבקשה2 תו :צביקה צרפתי

אבקש שנייה, לפני שיובל מקריא לפרוטוקול, אני יצאתי  :אברהם שיינפיין

החוצה מהישיבה, היות ואני מנוע להצביע בנושא של תכנון 

 ובנייה2 

 טוב2  :צביקה צרפתי

  אברהם  )ממה( שיינפיין יצא מהישיבה ****** 

חברים, ברשותכם2 אני אחכה שאדוני היו"ר ידאג שחברי  :ל לוי אהוד יוב

 הקואליציה לא יפריעו, ואנחנו נוכל להתחיל2 

 חברי הקואליציה בדרך כלל לא מפריעים2  :צביקה צרפתי

בדרך כלל, אבל עכשיו היוצא מהכלל2 חברי הקואליציה  :אהוד יובל לוי 

אלי  וחצי פנתההנכבדים, המשנה וכבודו2 לפני כחודש 

ירית שקד ברק, העירה אותי ואמרה לי פעילת ציבור, גב' נ

'יובל, היתה פה פאשלה2 העברתם תכנית שיש בה אזור 

2 שלחה אלי  'לא מוכר לי' תעשייה מזוהם'2 אמרתי לה 

'רבותי, זה לא נראה לי2 זה לא סביר2 זה  תמונות2 אמרתי 

2 ישבה והמשיכה ועבדה עם צוות של פעילי  לא הגיוני'

, אנשים שהתנדבו ומצאו שאכן העברנו תכנית ציבור

במועצת העיר, שלא ידענו על תוכנה וגם שהיו כלולים בה 

סעיפים של מתקנים הנדסיים כגון מתקן של תחנת מעבר 

דיפו, ובמקום אחר גם נכללו שימושים של תחנת  –לפסולת 

ייצור אנרגיה וכחבר מועצה לא היתה לי תשובה לשאלה 

והציבור, מי שגר מאות מטרים  שלה2 מי ראה את זה?

 מהתחנה המיועדת, ביקש לדעת מה קורה2

ולצערנו, הדברים התגלגלו שגם חברי הקואליציה שכתבו  

שהדיון להעברת תכנית המתאר נעשה תוך שדחקו אותם, 
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שהם ביקשו לדחות את הישיבה מפאת השהות הקצרה 

שניתנה מזמן העברת החומרים ועד הישיבה, שלא מאפשרת 

ד מעמיק של התכנית וכו'2 תכנית כוללת עמודים לימו

, חברי המליאה, ונספחים והנהלת העיר התנגדה2 והיה לנו

קושי ממשי ללמוד את התכנית לפרטיה2 במועד הישיבה 

ניתנה סקירה קצרה, כוללנית למדי2 אני לא אצטט משהו 

שנמחק פה, ולמעשה לא פורטה התכנית טרם ההצבעה2  

, את הסקירה שניתנה בהקלטה2 ניתן לראות את הישיבה

וגם חלילה, לא מי שחשוד כאיש אופוזיציה, מי שחתומים 

פה זה חברי הקואליציה, חותמים ש'בימים האחרונים 

נודעו לנו פרטים שלא ידענו במועד הישיבה ואשר הינם 

ור לכל שכל מהותיים ביותר לתושבי  כפר סבא, אשר בר

יה מצביע לדברים האלו לא החבר מועצה שהיה מודע 

2  עבורה'

מבקשים עכשיו, יושבים פה ומשרתים ואומרים 'אנחנו  

להחזיר אותה לדיון נוסף במליאה2 אנחנו רוצים להתנגד2 

אנחנו רוצים שהמכתב הזה, כתב ההתנגדות הזה, הפנייה 

2 ואנחנו  הזאת תהיה כתב התנגדות על כל המשתמע מכך'

מרים: יושבים במצב שבו קבוצה של רוב חברי המועצה או

'העברנו החלטה מבלי שהיינו מודעים למשמעות שלה2 

אנחנו אפילו חושבים שכל חבר המועצה, גם מי שלא בהכרח 

בדעתנו ולא חתום פה, לא היה מסכים אם הוא היה יודע 

 מה מופיע פה'2 

ישיבת מועצה2 חברי  .12-עכשיו, אני הולך טיפה אחורה, ב 

-צא בעיתון דהעילאי הרסגור וגב' קטנר העלו נושא שנמ

2 קוראים  מרקר, שאומר 'תחנת כוח מתוכננת בכפר סבא'
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2 אין דברים  להם בשמות גנאי2 אז היתה שערורייה וכו'

כאלה2 גם לא תחנות וכורים אטומיים, גם אין2 עולה הצעה 

'רבותי, בואו נחליט קטגורית, לעיר הזאת  שלי אחרי זה: 

2 לא נרד עכשיו לפרטים, כי לא נצליח2  לא נכנסים זיהומים'

 קטגורית לא ייכנסו זיהומים2 

הקואליציה אמרו שלזיהומים צריך לתת חברי  

אנטיביוטיקה2 אמרו שזה שקרים2 אמרו שזה בלתי אפשרי2 

כל אחד היה שאנן מכיוון שכולם היו בטוחים שאין דבר 

כזה2 כאמור, הדבר שהכי טוב לתיקון טעויות זה הפומביות2 

המסמכים2 באו תושבים  באה ועדה מחוזית ופרסמה את

ומצאו את המסמכים2 ולנו היה ספק כי העיניים שלנו לא 

 , שזפו את אותן ארבעה מילים 'תחנת מעבר לפסולת דיפו'

ומן הסתם גם בהקלטת הישיבה לא תשמעו את המילים 

האלה2 והיום כפר סבא צריכה להגיד שלנוכח הזיהומים 

 מים2 שבאים אלינו תדיר, אין מקום להוסיף עוד זיהו

גם השכר של אזור תעשייה שלם שיתירו בו זיהומים לא  

מיליון שקל אולי, עוד עשרות מיליונים  76שווה2 השקענו 

נצטרך להשקיע2 לא שווה את הארנונה מאזור תעשייה 

מזהם2 גם אני אומר את זה כשאני מסתכן כי פעם קודמת 

שאמרתי את זה קראו לי אליטיסט2 ואני נגד בעלי מלאכה, 

2 ואמרתי 'רבותי, העיר הזאת יכולה עבו דות כפיים וכו'

לספק עבודה להרבה אנשים2 הבריאות שלנו לא למשא 

 ומתן'2 

עכשיו, יש חברים שהם חברי קואליציה2 יש עליהם לחצים2  

 יש גם בקואליציה מנעמי שלטון2 מחלקים תקציבים2 ומה? 

2 :צביקה צרפתי  ממש רלוונטי22
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ר קטן2 ביקשנו דבר קטן2 אנחנו, שלא יושבים על ביקשנו דב :אהוד יובל לוי 

הברזים, שלא מסכנים לא ענייני חינוך ולא ענייני רווחה, 

כי אין לנו שום תקציבים2 כל מה שיש לנו במועצה זו 

התנדבות, ולא יצרנו שום תרומה, לכאורה, לאף קבוצה2 

לעצור אותו  ,ביקשנו לזמן ישיבה ומה שכתוב כאן וחתום

, בהחלטה רשמית של מועצת עיר2 ולכנס גם בצורה מסודרת

את המליאה וגם שם לעצור את זה2 ולפנות לוועדה 

המחוזית ולהגיד: 'התכנית הזאת בוסר'2 גם בדברי 

המתכננת או היועצת, שכתבה שיש דברים שלא מתאימים2 

להתנגד לתכנית של עצמך בטענה שיש דברים שלא 

ך להודות מתאימים, מצד אחד בן אדם שמודה בטעות צרי

לו על גדלותו, מצד שני לשאול איך הגענו לשם2 מה היה 

 התהליך? 

שהחלטה פורמאלית כאן היא  עכשיו אנחנו עומדים בנקודה 

החלטה של עירייה שאומרת 'בואו נעצור את התכנית', מול 

כולם2 יש פה בוידיאו שמשדר2 יש פה תמלול שכמו 

א אותו שהראיתי לכם גם אפשר, כשלא נעים, אפשר להוצי

ולהראות לאנשים מה נאמר בישיבה זו ומה נאמר בישיבה 

שכל כך כועס עלי,  אחרת2 יש פרוטוקולים2 למשל, חברי

'בואו נעצור  אדון מילר שאומר על מפעל קניאל, שאני אומר 

 את קניאל, בראון, שחלילה לא תיפתח פה תחנת כוח'2 

2  עמירם מילר:  נכון

נ :אהוד יובל לוי  ' עצור את קניאל ואת בראון'2 אומר מר אני אמרתי לו 

כפר סבא לא רוצה לא 'מילר לעניין, בוא נשים פה שלט 

2 אפשר לבקש מכם2 אומר מר מילר 'תחנת כוח ולא מזהמים

שהוא מכיר את קניאל הרבה שנים ואומר מר מילר, והוא 
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2 ואני שואל אותו:  מצוטט פה בפרוטוקול, 'הוא לא מזהם'

מילר: 'הוא לא מזהם'2 וחוזר על 'הוא לא מזהם?' אומר מר 

 זה מר מילר בפרוטוקול: 'מפעל קניאל לא מזהם'2 

 מתי?  עמירם מילר:

 2 4., 2.0 עמודים 12.217הפרוטוקול של  :אהוד יובל לוי 

 '? 17מה? פברואר  עמירם מילר:

  חה2 עכשיו, רבותי, פרוטוקול מספר2222 סלי12.217סליחה,  :אהוד יובל לוי 

2 עמירם מילר: 2  אתה רחוק מאוד2

2 עכשיו תראו, כשאנחנו 17/.20/17-1שנייה, פרוטוקול מס'  :אהוד יובל לוי 

מבקשים לקבל אמירות ולשמוע ולדון בעניינים מול כל 

הציבור, יש לזה משמעות2 גם חברי מר מילר, שאומר 'מה 

, ואחרי זה אומר, הנה, יש פרוטוקול2 מה ההבדל  פתאום'

ם, אותם חברי מועצה כשהם שאותו פורום של מחליטי

יושבים בוועדה לתכנון, במליאה, קשה להוציא משם 

פרוטוקול2 קשה להוציא משם תמלול, סליחה, למי 

שמדקדק בין פרוטוקול לתמלול2 קשה2 תנסו לקבל תמלול 

של מליאה שבה נאמרו דברים שהם חמורים, לא תצליחו2 

 יש עיתונאים שיכולים לקבל, אנחנו לא2 

ו מבקשים שהיום חברי הקואליציה ימשיכו אבל, אנחנ 

במהלך שהתחילו בו2 הם אמרו שהם לא היו חותמים על 

הדבר מעולם2 אף חבר מועצה לא היה חותם על זה2 לא רק 

על עצמם הם מעידים2 אז בבקשה, בואו נקבל החלטה 

שעוצרים את התכנית, ואחרי זה נלך לכל פורום סגור 

 שבעולם2 

ירית שקד דקות מהזמן שלי לגב' נלהעביר שתי אני רוצה  

 ברק2 מגיע לה2 
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  ***מדברים ביחד***

אבל אני,  אתם כולכם עונים סליחה, אתם כולכם עונים, :אהוד יובל לוי 

 רבותי, אמרתי את עיקרי הדברים2 

 סיימת?  :צביקה צרפתי

יושב פה מר פנחס כהנא, שישב, היה חבר בוועדה לתכנון  :אהוד יובל לוי 

 ברים ביחד( ארצי2 )מד

 222 אתה לא מאפשר לי לדבר2  עילאי הרסגור:

 לא, אני לא מאפשר לך2 אני לא מאפשר לא לך ולא לו2  :צביקה צרפתי

שלא אתה יכול, אתה בוחר עכשיו לעשות את זה2 אתה בוחר  עילאי הרסגור:

  לעשות את זה כי אתה רוצה להשתיק אותם2

 ד( לא לך ולא לו2 )מדברים ביח :צביקה צרפתי

 ירית שקד, גב' שקד, גב' שקד, גב' נ :צביקה צרפתי

יודע לטעות  :ירית שקד ברקנ 2 בטעות, וזה בסדר2 אנחנו מעריכים שבן אדם  22

 ולחזור אחורה, 

 את מתנהגת בבריונות,  :צביקה צרפתי

 תן לה לדבר, אתה בריון2 אל תפריע לה2  :אהוד יובל לוי 

222 אתה תת :צביקה צרפתי  נצל עוד פעם2 התנצלת פעם אחת2 אני בריון? 

חברי הקואליציה, אנחנו מעריכים את זה2 ומוקירים את  :ברק ירית שקדנ

  ן222זה2 ואני גם מצפה ממלא מקום ראש העיר להבי

 אתמול נפגשתי איתך2 נפגשתי איתך אתמול2  :צביקה צרפתי

עם  תכנית, אני דיברתיעל כל ה מכיר222 גם אם הוא בעצמו  :ירית שקד ברקנ

  חברי מועצה222

2 :צביקה צרפתי 2  נפגשתי2

 שלא חתמו על המתאר, סליחה,  :ברק ירית שקדנ

 מה זה?  :צביקה צרפתי

האמת, סליחה, אני מדברת2 דיברתי עם חברי מועצה שגם  :ברק ירית שקדנ
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'לא  מה  ידענו כללא חתמו על המכתב והם אמרו לי 

2 וגם מה שהוגש לוועדה, במועצה על ידי לא  פירסט, שכתוב'

הוגש לוועדה המחוזית2 מי מכם, וגם לא ידענו עד הסוף את 

 החומר, וזה בסדר שלא ידעתם2 

 תודה רבה, תודה2  :צביקה צרפתי

מכיוון שגם האדריכלים, יש פה כמה אדריכלים בוועד, אף  :ברק ירית שקדנ

  ד היום, לא הצליח להבין עד הסוף222אחד מהם, ע

 תודה רבה,  :צביקה צרפתי

  2תכנית222 ואת הקצ'ים הקטנים ב :ברק ירית שקדנ

2 :צביקה צרפתי   נירית22

מה שאני מבקשת מכם, מספיק נגרם לנו עוול2 אני פונה  :ברק ירית שקדנ

  ל222לכ

 לנהל את הישיבה ואני אנהל, למרות222תפקידי  :צביקה צרפתי

א נושגם עוול לתושבי העיר2 אל תלכו אחרי  222 עשיתם :ברק ירית שקדנ

תושבי העיר, זה החיים  קואליציוני2 זה כבר מאחורינו, זה 

 שלכם פה2 אני מבקשת גב מול גב, 

 את מכירה את התכנית? גם לא מכירה2  :צביקה צרפתי

22 במועצה2 גב מול גב2 תצביעו עכשיו בעד משיכת   :ברק ירית שקדנ 2 2 יש לי  22

 222התכנית

 לא מוכנה לקבל אותה2 הצעתי לך אתמול הצעה, את  :צביקה צרפתי

 תהיו יחד, למען כולם, 2 תכניתבעד משיכת ה :ירית שקד ברקנ

 הצעתי לך הצעה, את לא מוכנה לקבל אותה2  :צביקה צרפתי

 222מה שהצגת לי תציג פהבעד משיכת התכנית2 אני מבקשת,  :ירית שקד ברקנ

 לא, אני לא אציג פה2  :צביקה צרפתי

  למה לא? :ירית שקד ברקנ

22אנ :קה צרפתיצבי במליאה2 במליאה2 י אציג במליאה, אני אציג במליאה22
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 תודה רבה2 

2 עילאי הרסגור: 2   אני מבקש2

 לא, אתה לא יכול2 עבר הזמן2  :צביקה צרפתי

2222 טכנית עילאי הרסגור: 2 2 

עבר הזמן, עילאי הרסגור, עבר הזמן2 אני מתריע בך פעם  :צביקה צרפתי

חוצה2 אני מודיע לך שאני ראשונה2 אני אוציא אותך ה

2 בראוו, מאס ליימתחיל להאוציא אותך החוצה, זה הכל2 

תגידי לי שלא2 היום ת לא בראוו, הכל פוליטיקה2 א

 הפוליטיקה הוכחה2 היום2 

2  :ירית שקד ברקנ 22  ממלא מקום ראש העיר, רק מי שפוליטיקה 

2  עמירם מילר: 2 2  222 התפרסם היום, 

תודה2  , אני מבקש! קיבלת את הזמן שלך, עכשיואני מצטער :צביקה צרפתי

ירית, אני מבקש! אני מבקש, תודה רבה2 לצערי, לצערי, נ

אני מבקש, לא, תודה2 גמרנו2 נגמרה החגיגה2 יש פה נהלים2 

 נגמרו החגיגות2 

22 עמירם מילר:   ואני חוזר ואומר, למרות2

ר, לצערי, אני מבקש, אני מבקש, הצעה לסדר2 ההצעה לסד :צביקה צרפתי

אני רוצה להעמיד להצבעה2 אני רוצה להעמיד להצבעה את 

 ההצעה לסדר2 

 אבל תסביר למה אתה מתנגד2  עילאי הרסגור:

 אני מציע,  :צביקה צרפתי

2  עמירם מילר:  הוא לא עושה מה שאתה אומר לו

לצערי חברי המועצה או מי שמציג, לא מבין את תפקידו2  :צביקה צרפתי

ונים אך ורק במליאת תכנון ובנייה, ולא נושאים כאלה נד

 במועצת העיר2 

 לא נכון, לא נכון2  :אהוד יובל לוי 
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אני מתפלא על חבר מועצה שהוא עשר שנים ורואה את  :צביקה צרפתי

 לא מבין את תפקידו2  ,עצמו

 לא נכון, אתה לא מבין את תפקידך2  :אהוד יובל לוי 

לחודש  12-יקשו מליאה, ובאני קבעתי, ויש חברים שב :צביקה צרפתי

נידון2ותהיה מליאה2   , מי בעדמי בעד להסיר שמה אנחנו 

רביטל, אמיר, דבי, מסדר היום? עמירם, אורן, צביקה, 

אתי, יובל, ענת,  יטל, יהודה2 שמעון2 מי נגד?מתי, איתן, רו

 פליאה, עילאי, תודה2 

עה לסדר : הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצ172מס'   החלטה

צוייג וגב' -של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומליום 

" 1005ביטול ומשיכת תכנית המתאר "כפר סבא  –אתי הדנה בנושא 

  .המופקדת בוועדה המחוזית

 

 *** צעקות מהקהל***

רגע, רגע, לא, לא, לא2 אין לך, לא הצלחת להוריד, על מה  :אהוד יובל לוי 

  אתה מדבר?

   הצלחתי, למה לא הצלחתי? :יקה צרפתיצב

 למה? :אהוד יובל לוי 

חמישה ואנחנו תשעה2  )מדברים ביחד( אחד, שתיים,  אתם :צביקה צרפתי

שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחד 

 עשרה2 עם מה תספור? אל תתבלבל2 

 על השמות222אני רוצה שמית שתחזור  :אהוד יובל לוי 

 ספרתי2 גמרנו2 :תיצביקה צרפ

הצעה לסדר הבאה2 הצעה לסדר הבאה2 )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי

אתה רוצה לשמוע את ההקלטה? כן2 מה אתה עילאי, תשב2 

 עושה?
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2 :אהוד יובל לוי   אני חולק22

יול"א2 בבקשה2  :צביקה צרפתי  תודה רבה2 הצעה לסדר הבאה, שינוי מודל 

 על השמות2  אני מבקש שתחזור :אהוד יובל לוי 

 שינוי מודל יול"א2  :צביקה צרפתי

 אני מבקש שתחזור על השמות2  :אהוד יובל לוי 

מי בעד להסיר את ההצעה? עמירם, אורן, צביקה, בסדר,  :צביקה צרפתי

רביטל, אמיר, דבי, מתי, איתן, רויטל לן כהן, יהודה יוגד, 

אתי, יובל, ענת, פליאה ועילאי2 מבסוט?  שמעון2 מי נגד?

 יופי2 

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

שינוי  –הנדין בנושא -צוייג, גב' אתי הדנה ומר עילאי הרסגור-קלומל

 מודל היול"א לצהרונים. 

 

 שינוי מודל היול"א2 )מדברים ביחד( הצעה לסדר הבאה2  :צביקה צרפתי

222 תודיע, תודיע2 יש עוד ה יול"אחבר'ה, ל :אהוד יובל לוי  צעה לסדר2 איזה 

 למה אתה לא מודיע על מועד הישיבה? תודיע2 

2 אתה לא מקשיב2 :צביקה צרפתי 2 

אני מבקשת להוציא את האישה שמאחורי2 אני מבקשת  רויטל לן כהן:

 להוציא את האישה שמאחורי עכשיו! עכשיו! עכשיו! 

 ***מדברים יחד, צעקות מהקהל***

ירית, המשיך בישיבה2 אני רוצה להמשיך, נרוצה לאני  :צביקה צרפתי

, די2 אני רוצה להמשיך, אני רוצה 20מספיק, נו2 אני כבר בן 

22 בהלהמשיך את הישי 2 

22 תודה רבה מעות של החזרה2 משיכה של התכניתהמש זו :ירית שקד ברקנ 2

 לכם2 

22אני  :צביקה צרפתי  מבקש, חברי המועצה, חברי המועצה2
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 הלאה, השאלה הבאה2 השאילתה הבאה2  :רויטל לן כהן

הצעה לסדר הבאה2 אני לא עכשיו בחקירה2 תהיה מליאה2  :צביקה צרפתי

יודע על מה?   תהיה מליאה2 תגיד, מה, אתה לא 

222 תעלה להצבעה? עילאי הרסגור:  האם משיכת 

 אתה חתמת על בקשה למליאה2  :צביקה צרפתי

 האם תועלה להצבעה? עילאי הרסגור:

 222 אני חתמתי? אני חתמתי? )מדברים ביחד(  :רפתיצביקה צ

 תגיד כן2 אני רוצה תשובה2  עילאי הרסגור:

תגיע למליאה, תציע מה שאתה רוצה2 הדיון יתנהל  רויטל לן כהן:

במליאה2 ביקשנו דיון  במליאה2 לא סתם ביקשנו דיון

 במליאה2

   ***מדברים יחד, צעקות מהקהל***

 עליכם2 איפה הייתם עד עכשיו? אני לא סומך  :הערה מהקהל

22 ונתתי לך לדבר2 אז אני מבקש שתדאגי לתת לנו  :צביקה צרפתי 2 אני 

 להמשיך בישיבה2 נתתי לך לדבר2 יש הגינות או אין הגינות? 

  חברים2ישנם בעלי מקצוע, מהנדסת העיר לא פנתה2  :אהוד יובל לוי 

 ה? קדימה, הצעה לסדר הבאה2 מי מציג אות :צביקה צרפתי

ישה שמאחורי2 היא לא אריאל, אני מבקשת שתוציא את הא רויטל לן כהן:

 לא פה2 לא פה2 נעימה לי2 שתעמוד במקום אחר2

 222  תפעיל את הסמכות שלךאתה לא, אתה לא  :אהוד יובל לוי 

  תפסיק להתסיס, בסדר? :צביקה צרפתי

22 2 אתה לא יכול להפריעמוגבל בחוקאתה  :אהוד יובל לוי  2 

 , צעקות מהקהל***מדברים יחד***

  אני רוצה להמשיך בישיבה2 מי מעלה את ההצעה לסדר? :צביקה צרפתי

22 אני מבקשת לא פה יותרשיעמדו שם2 שיעמדו שם2  רויטל לן כהן: 2 

 אני אתן לכם זמן2 אני אתחיל2  :ענת קלומל
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2 תלמד לענות לשאילתות2 :אהוד יובל לוי  2 

אני אענה איך שאני רוצה, מה זה  יך לענות?אתה אומר לי א :צביקה צרפתי

 'תלמד לענות'? 

 אה, האתיקה עובדת כשאתה דורש2 האתיקה חד צדדית2  :אהוד יובל לוי 

22  :צביקה צרפתי 2  מה שייך מענה 

נוגע בה2  אתהסליחה,  :אהוד יובל לוי   לא 

 אף אחד לא נוגע בה, מספיק כבר2  :צביקה צרפתי

 תה תפעיל את הסמכויות222אדוני א :אהוד יובל לוי 

2 אני כיבדתי אתכם, נתתי לכם לדבר2 עכשיו מיטל, מיטל :צביקה צרפתי 22

 הישיבה צריכה להימשך2 יש נושאים אחרים, נקודה2 

2  :ענת קלומל 2 כשהעירייה לא מביאה הייטק אז זה מה שהיא יכולה2

 עיריית כפר סבא לא מסוגלת להביא הייטק לעיר כפר סבא2 

יובל2  :יצביקה צרפת  בבקשה, ההצעה לסדר הבאה, 

 222 טוב, ההצעה לסדר בגני יול"א :ענת קלומל

 תהיו בשקט2 חברי קואליציה,  :אהוד יובל לוי 

22 תנעלו את הישיבה, נמשיך שמעון פרץ:   בחודש הבא2

2 :ענת קלומל 2 2  לא בכדי

 אנחנו נקבל החלטות בלעדיך2 שמעון,  :אהוד יובל לוי 

2  222 את שמעון פרץ: 22  הישיבה, זה לא 

לא אכפת לי2   ללכת2זה לא יקרה2 אתה רוצה, אתה יכול  רויטל לן כהן:

 אתה רוצה, תלך2

 עכשיו שקט, די2  :צביקה צרפתי

2 :ענת קלומל 2   עיריית כפר סבא2

 בבקשה,  :צביקה צרפתי

22  ישיבה כמו עוד נקבל עוד :אהוד יובל לוי  2  ישיבת מפעל המים 

 2ענתמפריע לאתה  :צביקה צרפתי
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 שמעון, אני לא הבנתי, אתה בקואליציה או באופוזיציה?  עילאי הרסגור:

 ברוך השם2 לא בקואליציה ולא באופוזיציה,  שמעון פרץ:

 מספיק כבר, מספיק2  :צביקה צרפתי

2 עילאי הרסגור: 2  אני לא מבין למה הוא מתקיף2

 די, די, תהיה בוגר כבר2  :צביקה צרפתי

222  יש עילאי הרסגור:  סיבה שהוא מצביע אתכם כל הזמן? הרי 

 מה אכפת לך?  :צביקה צרפתי

 מעניין אותי2  עילאי הרסגור:

22 10העיר מתנהלת  שמעון פרץ:   שנה למופת2

22 יאללה, שמעון :צביקה צרפתי 2 

22 :אהוד יובל לוי    אתה מפריע לחברתך2

22אני רוצה להציע, אני עכשיו מעלה את ההצעה לסדר :ענת קלומל 2 

2 :צביקה צרפתי  סליחה, סליחה22

מודל היול"א  אני מעלה עכשיו את ההצעה לסדר בעניין :ענת קלומל

 לצהרונים2 לא בכדי222

כל פעם שחברי קואליציה יפריעו, ענת תעצור2 אני עוצר את  :אהוד יובל לוי 

 השעון2 תלמדו לכבד אנשים2 

 בסדר2 קדימה2  :צביקה צרפתי

מהארנונה הם  46%-ן לעיריית כפר סבא כסף שלא בכדי אי :ענת קלומל

 ארנונהמהארנונה מדיור פרטי, ולכן  06%-רק מעסקים ו

להביא, הם צריכים צריכים גם להביא הייטק ולא מצליחים 

222 להגיד שלא סתם המצב כל כך גרוע, כי אתם לא  להביא 

ומזהמים ואתם  .מצליחים להביא את העסקים מספר 

2 עכשיו בגלל זה יש מחסור נמצאים במצב, ומגיעים  22 למצב 

ואז אין לכם כסף לסייעות2 עכשיו, מכל התקציב של עיריית 

רעונות, בגלל שהמצב יכפר סבא, בגלל שאנחנו נמצאים בג
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כל כך גרוע, אנחנו מגיעים למצב שהעירייה צריכה להסתיר 

אפילו מחברי מועצה, וצריכה גם להסתיר אפילו 

ת ופנאי, ומעבירה את זה מהדירקטוריון של החברה לתרבו

הזה, שהוא כל במחשכים את ההצעה, את הפרויקט הגדול 

22 כך משמעותי להורים ויוצאים נגד לא סתם באים ההורים 2

בעצם נכשלתם העירייה, נגד התנהלות כושלת2 אתם 

  בתהליך הזה2 אם אתם222

  ן2 סליחה, עו"ד זיסלמן2אני עוצר את השעו :אהוד יובל לוי 

 יש גבול2 אתה לא יכול לשבת כאן2 זה שולחן מועצה2          איתי צחר:

 , דניאל, איתי, איתי2אלדני :צביקה צרפתי

 מה הוא עשה? מה הוא עשה?  מה הוא עשה? :אהוד יובל לוי 

 איתי, איתי2  :צביקה צרפתי

איתי, מה הוא עשה? במה אתם מאשימים את כל הציבור?  :אהוד יובל לוי 

 מה הוא עשה? 

גונן: אושרת  מי יושב מסביב לשולחן2  כללים שמסדיריםיש  ,יש פה סדר גני 

2  :אהוד יובל לוי  2 2  222 שלכם יושבת 

 222 לא כבוד גדול, אל תשב2  עמירם מילר:

 דניאל, דניאל, ערב טוב2 הכל בסדר?  :צביקה צרפתי

 עו"ד זיסלמן בשבילך2  :אהוד יובל לוי 

 ורה פה, אני קצת מתבייש ממה שק עו"ד זיסלמן:

 בסדר, דניאל, הכל בסדר2  :צביקה צרפתי

2  עו"ד זיסלמן: 2 2  222 וככה הדברים 

 דניאל, תודה2 בבקשה, ענת, תמשיכי2  :צביקה צרפתי

ההתנהלות הכושלת הזאת, והסתרת המידע מחברי  :ענת קלומל

דירקטוריון, הובילה למצב שיש פערים כל כך גדולים בין 

ם אתם לא מצליחים אפילו מערך החינוך לבין ההורים2 א
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לשלם עוד שעה לסייעות, אז אתם צריכים להתבייש בזה2 

אנחנו מבקשים פה בהצעה לסדר היום ששעות החפיפה של 

הצוות יהיה כפי שהיה קודם2 שעת צהריים תהיה בשעה 

אחת2 אני מבינה שיש איזשהו שינוי, אבל שלא יהיה מצב 

יעה בתנאים שיהיו חסרות סייעות2 החוסר בסייעות זה פג

 של הילדים2 

דבר נוסף, לא רק שגם היכולת של הסייעות להתמודד עם  

כמות כזאת של ילדים, אנחנו לא רוצים שהסייעות עצמן לא 

תוכלנה לעמוד בלחץ הזה2 מעבר לכך שיש גם תנאי  עבודה 

סבירים שצריכים להיות לאנשים שעובדים2 גם ככה אלה 

הם הוא לא כוח אדם שבדרך כלל תנאי העבודה של

מהגבוהים והוא לא מהמוגנים מבחינה חברתית2 גם 

ההסתדרות לא מצליחה לסייע, לשמר אותם2 אני מקווה 

מאוד שגם שימור התנאים שלהם יימשך כמו שהיה 

בעירייה, ואפילו יותר טוב2 אפילו לשפר אותם2 אנחנו לא 

 צריכים לשמר דברים לא טובים2 

הבאים: שעות  ההצעה לסדר היום כוללת את הדברים 

חפיפה של הצוות, מבוקש שיהיו שעות כפי שהיו בגני 

היול"א2 צמצום מספר הגנים בפיילוט על מנת לבחון  

התנהלות בפועל2 אנחנו לא עושים פה ניסיונות על הילדים2 

הקמת פורום משותף להורים, לוועד ולחברה לתרבות ופנאי 

ם שתהיה ויפקח על הפיילוט2 אנחנו צריכי שיעקובוהעירייה 

  רבה יותר בקרה, ואתם לא מתנהלים222ה

סליחה, סליחה, יש ועדת משנה שקמה2 את מתייחסת  :אהוד יובל לוי 

 לפורום הזה? 

22 עמירם מילר: יובל2 מה זה2  סליחה, 
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 לא, לא, כי אנחנו נשמח לדעת שיש פורום כזה2  :אהוד יובל לוי 

 בסדר2  :צביקה צרפתי

ת תה להגיד שמבחינת מספרים עלות שענת רצדרך אגב, ע :אהוד יובל לוי 

זה פחות מתקן של סמנכ"ל שעוד  ,חפיפה כחצי מיליון שקל

מעט נדון גם עליו בנושא הבא2 אם אנחנו מדברים על עלות 

של תקן של סמנכ"ל בשנה, עלות של סמנכ"ל עולה יותר 

 2 מכל שעות החפיפה האלה

ת נובעת מחוסר לא, הנושא של התקציב, כל הבעיה הזא :ענת קלומל

בתקציב2 אתם צריכים למצוא את התקציב הזה2 אתם 

צריכים להשלים את שעות הסייעות, כמו שהיה קודם וגם 

להחזיר את ימי שישי וחגים ביולי, או לחלופין זיכוי 

ההורים כספית2 זה לא יכול לבוא על חשבון ההורים2 אתם 

צריכים להשאיר, לשמר את התנאים של הילדים בגנים 

יודעים באו תה מתכונת של כוח אדם כמו גם ביולי2 אנחנו 

מחסור בכוח אדם של בעיה של שגם בשנים קודמות היה 

סייעות, וכל שנה אנחנו בעצם, בעצם כל פעם אנחנו 

מתמודדים על אותה בעיה, של חוסר בכוח אדם, כי אתם 

לא משלמים כמו שצריך לסייעות2 כי לא מצליחים להשיג 

לות לספק את החינוך המתאים2 וכבר סייעות שמספיק מסוג

פעם אחת שאחד הגנים, היתה סייעת אחת בגן  גם היה לנו

שלם שאפילו לרוב הילדים לא יכלו, היו צריכים עם 

 חיתולים והיו צריכים לסייע להם2 

אז כבר היו מצבים, מצבי משבר מאוד מאוד קשים,  

שהורים היו צריכים להגיע לגנים במקום הסייעות, שלא 

ה, שהיה חוסר2 אז אתם לא יכולים עכשיו להתנער  הי

יול"א,  גני   מאחריות שיש לכם להפעיל את הצהרונים של 
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 ארצית בגיוס של סייעות2  יש בעיה עמירם מילר:

 על תנאיםאתם לא יכולים להתנער מהאחריות שלכם  :ענת קלומל

 אני רוצה לתת לכם לדבר2 בבקשה2  2טובים

222 רגע, אני קיב :מהקהלהערה   לתי את 

 אני מבקש, רגע, רגע, סליחה, סליחה2  :אהוד יובל לוי 

אני רוצה שנציגי ההורים, אתם יודעים הכי טוב את  :ענת קלומל

 הצרכים שלהם2 

 לא, לא, סליחה, סליחה2  :צביקה צרפתי

 כמו קודם2  מהקהל:הערה 

 , סליחה, יש סדר2 אנחנולא כמו קודם2 אין פה כמו קודם2  :צביקה צרפתי

  ת שהיא222אני מבקש :ענת קלומל

 אבל את מבקשת והיא לא2  עמירם מילר:

עם נציגי ואנחנו מבקשים לחלק עם חברים שלנו ממר"צ  :אהוד יובל לוי 

 ההורים את הזמן2 

רוצים לפתור  שאתם, יפה אפשר להציג את הדברים בצורה מהקהל:הערה 

 222מה שקורהאת הבעיה, וזה טוב2 אבל בפועל 

את מתנהגת בבריונות,  ממך גברתי, אני מבקש, אני מבקש :צרפתי צביקה

את מתנהגת בבריונות, זו בריונות לשמה2 ממש בריונות 

 לשמה2 

מאיתנו ימים כי  מורידיםתנו את אותו כסף, לוקחים מא :מקהלהערה 

אנחנו אמורים לממן את חוסר היכולת של העירייה 

 להתמודד עם הניהול של היול"א2 

2 זה לא בסדר222אתם רואים אי :ץשמעון פר 22  ך אתם משתלטים על 

22  :מהקהלהערה  2  שעולה הרבה פחות מאשר עוד שעות 

2 טוב, הבנו2 הבנו2 תודה רבה :צביקה צרפתי 22 

22 הילדים שלנו קטנים :מהקהלהערה  2 
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 תודה רבה2 :צביקה צרפתי

22  הילדים שלנו הם קטנים :מהקהל 2 

תודה רבה  ה רבה, תודה רבה, תודה רבה,תודה רבה2 תוד :צביקה צרפתי

 גברתי2 

 למה אתה לא מקשיב? :מהקהלהערה 

 אני הקשבתי2 :צביקה צרפתי

 בעיות אקוטיות2  זהבעיה שההורים מעלים פה2 לב ל שימו :ענת קלומל

 עוד חמש דקות לעילאי2  :אהוד יובל לוי 

 2יש גנים שעובדים טוב :הערה מהקהל

  ***צעקות מהקהל***

זה הזמן שלך חביבי2 זה הזמן שלך222 על חשבון הזמן שלך2  :צרפתי צביקה

 על חשבון הזמן שלך2זה 

אתם תיקחו  יש הרבה גנים שעובדים טוב במתכונת הזאת2 מהקהל:הערה 

את הסייעות של הצהריים, או שתפטרו אותם, או שתגידו 

בשכר נמוך', או  לתרבות הפנאי לחברהלהם 'תעברו 

2 הילדים ב2 שתעבירו אותם לבוקר 22 גנים שעובדים טוב 

זו לא בעיה זו בעיה שקיימת2 קשה לגייס צוות, הרגע אמרו 

2  שתפתר22

 תתבייש לך, איש של דמוקרטיה2 תתבייש לך2 תתבייש לך2  :צביקה צרפתי

2  עילאי הרסגור: 2  טוב, חברים2

 דקות2 4עילאי עוד  :אהוד יובל לוי 

 אר2 בזמן שעוד נש אני אשתמש עילאי הרסגור:

 ארבע דקות, עילאי2  :אהוד יובל לוי 

 סליחה, יש לי עוד זמן לדבר2  עילאי הרסגור:

 יש לך דקה וחצי2  :צביקה צרפתי

יו"ר החברה לתרבות  :ענת קלומל אתה, ד"ר אמיר גבע הוא ממלא מקום 
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ופנאי, שתדעו את זה2 האחריות על ד"ר אמיר גבע2 שידעו 

 את זה2 

2 עילאי הרסגור: 2 ועצת העיר, נראה שכבר עברתם כל גבול אפשרי2 מ חברי 2

אם זו הדרך שאתם מתייחסים להורים לילדים, ואפילו 

 222  לעובדי עירייה, לסייעות, אז באמת 

 דמגוגיה2 איזו  :צביקה צרפתי

פ עילאי הרסגור:  222שיטת רגל מוחלטת של כלזו 

צור רגע2 רגע, רגע, רגע, אדוני2 תעצור רגע, תעצור רגע2 תע :צביקה צרפתי

אני מודיע לכם שבמחיאות כפיים הבאות, אני פשוט סוגר 

 את ישיבת המועצה2 

 אל תאיים2 :הערה מהקהל

זה הכל2 נסגור את ישיבת המועצה2 לי אין שום בעיה2 אני  :צביקה צרפתי

 אלך הביתה2 נסגור את ישיבת המועצה2 

אנחנו משלמים למה אתה לא יכול להקשיב לתושבים?  :מהקהלהערה 

22ארנונה 2 

2  :צביקה צרפתי  לא נתתי לה לדבר? אני הקשבתי, הקשבתי22

 לא2 :מהקהלהערה 

 הקשבתי2 :צביקה צרפתי

2 :מהקהלהערה  2  תקשיב לנו2

תנאים? הקשבה לא, מה זה הקשבה? להגיד כן? הקשבה זה  :צביקה צרפתי

 2 2 בסדר, נגמר2 גברתי, נגמר הסיפור2 זה אתם צודקים?2

 תודה2 תודה2 

2  הרסגור:עילאי   אני אמשיך, אני אמשיך בדברי

  222תרצואתם תרוצו לבחירות, כש מהקהל:הערה 

 גברתי, מספיק2 אנחנו רוצים להמשיך2  :צביקה צרפתי

2 יךאתה רוצה להמש :מהקהלהערה  222   הילד שלי22
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לד שלך מקבל טיפול הילד שלך מקבל טיפול מצוין2 הי :צביקה צרפתי

2 מצוין2 מצוין  בדקתי את זה, כן2 תודה רבה2  גםכן אני 22

 צביקה, השאילתה הבאה2 )צועקים ביחד(  רויטל לן כהן:

2 :צביקה צרפתי 2  סליחה, אני רוצה לעבור2

2 עילאי הרסגור: 2  לא, לא, לא2

 וצה להצביע222אני ר :צביקה צרפתי

 לא, סליחה, אתה לא מפסיק חבר מועצה, סליחה2 עילאי הרסגור:

אני רוצה להצביע על ההצעה לסדר בגני  ר2מה אתה אומ :צביקה צרפתי

 יול"א2 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? 

שתיק מסליחה, סליחה, אתה לא יודע לנהל ישיבות2 אתה  עילאי הרסגור:

חברי מועצה2 אני חיכיתי לתורי לדבר, ואתה תיתן לי 

יודע לנהל את יודע לנהל לדבר! אתה לא  ישיבות, אתה לא 

2 דעיוהעיר, אתה לא  22 

 בסדר, אני לא יודע2  :צביקה צרפתי

יודע, אתה לא יודע עילאי הרסגור:  222אתה לא 

יודע2  :צביקה צרפתי  אתה 

 שייכת עירייהאת העובדה הבסיסית שה222 כנראה שכחת  עילאי הרסגור:

  לתושבים2 

  אני מבקש, אני מבקש222 :צביקה צרפתי

 העירייה לא שייכת לך2  עילאי הרסגור:

 עקות מהקהל****** צ

2  :צביקה צרפתי 22  אני מבקש, אני מבקש 

 222 מועצת העיר, ולא אתה2  עילאי הרסגור:

222  :צביקה צרפתי  אני מבקש2 מי בעד 

2 עילאי הרסגור: 2  אתה לא יכול לעשות דברים2

דון מול הגופים יהנושא של יול"א ימשיך להיות נ :צביקה צרפתי
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 הרלוונטיים2 

2 דברו עם ההורים2 הגופים  מהקהל:הערה  22 דברו עם הרלוונטיים לא 

222  הדיוןזה חלק מההורים2   ותקשיבו לנו2 

2222 להשתיק חברי מועצה, לא ת עילאי הרסגור: 2  יתן לחברי מועצה לדבר2

מנהלת אגף החינוך דבר2 לאגף החינוך אני נותן למנהלת  :צביקה צרפתי

 תדבר עכשיו2

יתן לחברי מועצה לדבר2 גם אני אתה ת סליחה,אתה לא,  עילאי הרסגור:

 חתום על ההצעה2  

22 :צביקה צרפתי    מנהלת אגף החינוך2

 לא, לא, אתה לא תנהג222 )צועקים ביחד(  עילאי הרסגור:

אני מזמינה את ההורים להמשיך להיות  אני מזמינה, :ענת קלומל

  11202-ופנאי, בבבקרה בישיבת החברה לתרבות 

22תגידי, מה א :צביקה צרפתי  ת עכשיו2

 אני מזמינה אתכם לשעה שלוש וחצי להגיע גם לישיבה  :ענת קלומל

שיש לו אחריות על מה שיהיה הזאת2 שד"ר גבע יידע 

צריכים לדאוג להשיג את  הםבפרויקט הזה של גני יול"א2 

 התקציב הזה2 

 עומד וצועק2 222 :צביקה צרפתי

 שישיגו את התקציב2  כסף,אם חסר  :ענת קלומל

 222אני מבקש :צרפתי צביקה

  שיטות כוחניות נגד התושבים2222 אתה נוקט ב עילאי הרסגור:

2 :צביקה צרפתי  אני מבקש, לאור הבריונות22

22 222 לחברה לתרבות הפנאי :ענת קלומל כדי שיהיה ישיגו את הכסף הם 2

 לסייעות2   כסף

 הדיונים ימשיכו2 מי בעד להסיר את ההצעה?  :צביקה צרפתי

 יות שלנו להשיג כסף כדי שיהיה לתפעל את הסייעותהאחר :לענת קלומ
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 כמו שצריך2 

 השיטות שממלא מקום ראש העיר נוקט בהם,  עילאי הרסגור:

22רביטל, אמיר, דביעמירם, אורן, צביקה,  :צביקה צרפתי 2 

 איך מתנהלת הישיבה שלנו2  עילאי הרסגור:

אתי, יובל, ענת, פליאה 2 מי נגד? רויטל לן כהן ויהודהמתי,  :צביקה צרפתי

 ועילאי2 בבקשה2 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 517מס'   החלטה

גב'  ,צוייג-של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומליום 

שינוי מודל היול"א  –בנושא  הנדין-ומר עילאי הרסגוראתי הדנה 

  .לצהרונים

 

אחרות היא לומדת מערים אחרות, כי כל מה  222 בערים :הערה מהקהל

זה בושה וחרפה2  צהרונים שקורה בעיריות האחרות 222

 22 2  תדברו עם אנשים מערים אחרות 

 אנחנו עכשיו ממשיכים2 תודה רבה2 תודה רבה2 תודה רבה2 :צביקה צרפתי

22  מתדרדרים, מתדרדריםלצערי אנחנו  עילאי הרסגור: 2 

 גיגות יום העצמאות2 הכסף הולך לח :ענת קלומל

 הצעה לסדר הבאה2  :צביקה צרפתי

ליום  שקל 1,066,666הכסף הולך לחגיגות יום העצמאות2  :ענת קלומל

  העצמאות2 

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

וגב' אתי הדנה בנושא -קלומל הקמת מוקד קליטה לעולים  –צוייג 

 בעיר כפר סבא. 

  

 הצעה לסדר הבאה, מוקד קליטה2  :צביקה צרפתי

 עם האלימות שלך2  רגעיתעם האלימות שלך2  רגעית :אהוד יובל לוי 
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 הכסף הולך ליום העצמאות2  :ענת קלומל

 בבקשה2 מוקד קליטה2  :צביקה צרפתי

22 יש חפיפה  "ספכב 222 זאת הסיבה שגני יול"א :מהקהלהערה   של צוות2

2 זה שיש ב איכותי עיות צריך לפתור אותן2 אבל לא צריך 22

 להחליף את כל השיטה מהיסוד2 

של  1,466,666מפעל המים, לא הולך לסייעות2  1,466,666 :ענת קלומל

 מפעל המים2 

2  מהקהל:הערה  2 2  222 להקשיב זה לא יהיה 

 אנחנו נקשיב2 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

 הכסף שלכם במפעל המים2  :ענת קלומל

תודה רבה2 תודה2 תודה רבה2 תודה רבה2  זיסלמן, זיסלמן,  :יצביקה צרפת

 יש לנו רומן ארוך, אתה יודע2 זיסלמן, זיסלמן, 

 אנשים, לא לאפשר להם לדבר2  למעוךזו תרבות כוחנית,  :מהקהלהערה 

יודע  :צביקה צרפתי יודע שאני יודע לשמוע2 אתה יודע שאני  זיסלמן, אתה 

אני יודע להקשיב2 הטובות לשמוע2 אני יודע גם להקשיב2 

האישיות שעשיתי לך, הטובות האישיות שעשיתי לך, 

י לך, הטובות האישיות שעשיתי הטובות האישיות שעשית

2 2  לך2

 טובות אישיות2 עילאי הרסגור:

2 :צביקה צרפתי  תודה רבה2 לא, זה לא יעזור אלימות2 האלימות הזאת22

 אני מקשיב2 אני מקשיב2

2 אני רוצה תנויפגש אי אני רוצה שהוא קשיב2הוא לא מ :מהקהלהערה 

שאתה תקבע איתנו פגישה ואנחנו ההורים נבוא לשבת 

 אתך2 

 בסדר, מאה אחוז2  :צביקה צרפתי

 אתה מזלזל בי2  :מהקהלהערה 
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2 אני בכלל לא מזלזל2 אני לא מזלזל2 אני בכלל לא מזלזל :צביקה צרפתי 22

 בכלל לא מזלזל2 

  אוקיי2 :מהקהלהערה 

 יש לך דרך מיוחדת להראות את זה2  :ד יובל לוי אהו

אני אקבע פגישה כשתפני אלי בצורה נכונה, מסודרת  :צביקה צרפתי

 ושקטה2 לא באלימות פה במועצת עיר2 בסדר? 

2 מהקהל:הערה   פנינו22

22  :צביקה צרפתי 2  אלי לא פנית2 אלי לא פנית2 

22 לא נכון, לא נכון עמירם מילר: 2 

22ברתי, אם את רוצה פגישהג :צביקה צרפתי  222 אבל אם את רוצה פגישה2

 האחריות המועצה לארגן את הכסף בשביל הסייעות2  :ענת קלומל

צלצלי ללשכה, בקשי פגישה2 ככה זה תאם את רוצה פגישה,  :צביקה צרפתי

 בדרך כלל, לא? תודה רבה2 

הילדים שלהם שמגדלים את כל ההורים בעיר כפר סבא  :מהקהלהערה 

הזה2 תתבייש לך2  הביזיונייטו אם להמשיך עם החינוך יחל

22 תקשיב לנו2  2  אנחנו 

 אני מקשיב2  :צביקה צרפתי

 אתה מזלזל2 אתה לא מקשיב! :מהקהלהערה 

 אני כן מקשיב! אני מקשיב2 אני מקשיב2  :צביקה צרפתי

 נגד2 ישר אתה אומר מי תענה לנו על השאלות2  :מהקהלהערה 

  לך222אמרתי  :צביקה צרפתי

 יפתור לכם את הבעיות2לא צעקות במועצת העיר זה מה ש עמירם מילר:

 זה הכל2 

 ך222אמרתי לך, אמרתי ל :צביקה צרפתי

 תתנהגו כמו שצריך2  עמירם מילר:

 אתם רוצים פגישה? יש דרך לקבל פגישה2  :צביקה צרפתי
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 222 את רוב הבעיות2  עמירם מילר:

 לפני חודש קיבלת ועדת משנה ופתרת בעיות, ראינו, כן2  :אהוד יובל לוי 

 הצעה לסדר הבאה2  :צביקה צרפתי

 ם2 ולמה עשיתם מלפני חודש להיום? כ :אהוד יובל לוי 

 הצעה לסדר הבאה, בבקשה2  :צביקה צרפתי

רבותי, לפני שאתם, אתם יושבים בבקשה גם בעניין יול"א,  :אהוד יובל לוי 

עה הבאה2 יש פה החלטה בנושא כי לפני שנעלה את ההצ

כספים2 תראו שמעבירים פה כספים, מיליונים לכאן ולכאן2 

מתוך כבוד והוקרה לעובדי אגף החינוך, שיש לנו המון כבוד 

והוקרה, יהיה פה רבע מיליון שקל שיגדיל להם את תקציב 

הוקרה לעובדי עירייה2 כסף לא חסר  רועייאהאירועים, 

 שפטי, יש לך טענות? בעירייה2 אדוני היועץ המ

 222 לא  עו"ד אלון בן זקן:

 ואם חסר כסף, יש במפעל המים2   :ענת קלומל

22 תדאג למחנה שלך טוב2  :אהוד יובל לוי  2  חברי הקואליציה ידברו בנושא 

2   עו"ד אלון בן זקן: 2  באותה הצעה? 2

 , החברה לתרבות הפנאי2 1120 :ענת קלומל

 ה שייצגת אותנו, תודה שדיברת בשמנו,ועד ההורים, תוד מהקהל:הערה 

22  תודה שהקשבת לנו2 זה התפקיד שלך 2 

2 אנחנו נדבר בשמכם :בלה מסיקה 2 2 

מה הקשר ביניכם חוץ מזה שאתם ממפלגת העבודה? מה  :אהוד יובל לוי 

    הקשר ביניכם חוץ מזה שאתם ממפלגת העבודה?

 איתנו2  אף אחד לא דיבר איתנו2 אף אחד לא דיבר מהקהל:הערה 

תגידי לי מה קרה בחודש מאז שהוקמה ועדת  טובה, :אהוד יובל לוי 

 המשנה2 

22 זה לא אני2   :צביקה צרפתי  בינתיים מי שזורק מיליונים ולא מצליח2
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22 כל הכבוד לכם, לך :מהקהלהערה  2 

הדנה ברי הקואליציה יירגעו, הגב' אתי חברים, אם ח :אהוד יובל לוי 

 מבקשת לדבר2 

 אתה מדבר על מוקד הקליטה?  :שיינפיין אברהם

 אתי הדנה מדברת2  :אהוד יובל לוי 

 זו ההצעה שאתה מדבר עליה?  :אברהם שיינפיין

אם חברי המועצה יירגעו, הקואליציה תירגע, היא תתחיל2  :אהוד יובל לוי 

אני רק אזכיר לכם שלפני חודש אמרו שכל חודש יוצא מפה 

או אחר2 במועדון קליטה לא  אוטובוס טיולים ממועדון כזה

 שמעו על זה2 

 הזמן עובר2 אני הפעלתי את השעון2  :צביקה צרפתי

 222החיים עוברים2 זמן :אהוד יובל לוי 

 2 דקה וחציכן, זה כבר  :צביקה צרפתי

 אז ההצעה לסדר זה בנושא של מוקד קליטה2  אסתר הדנה:

 ק להפריע2 תעצרי רגע, עד שחבר הקואליציה יפסי :אהוד יובל לוי 

ההצעה לסדר בנושא של מוקד קליטה2 אני ראיתי שפה  אסתר הדנה:

פיק שנים, בערים אחרות בכפר סבא, אני גרה כבר מס

 שמתקדמות222

 אדוני סגן ראש העיר, הלחשושים שם מפריעים2  :אהוד יובל לוי 

כבר מזמן, שנים, יש מוקד קליטה שיכול לעזור לכל מיני  :אסתר הדנה

לעולים חדשים2 מוקד הקליטה עוזר גם לעולים  נושאים2 גם

חדשים ללכת לשם, לקבל אינפורמציה וכל מיני תכניות2 אם 

זה בהעסקה, אם זה בלימודים, אם זה במכרזים, אם זה 

בקשישים, במועדונים, בכל מיני2 אני לא יודעת למה בכפר 

סבא הדבר הזה לא קיים בכלל2 כי מה? כפר סבא היא 

עיר לא מתקדמת? יש את זה בתל  כאילו לא מתקדמת?
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אביב, יש את זה באור יהודה, יש את זה באשדוד, יש את 

זה בפתח תקווה, וכל בן אדם שאפשר, כאילו רוצה לדעת 

ניגש למוקד קליטה2 זה לא משנה אם זה עולה  משהו, הוא 

חדש או צעירים שחזרו מהצבא, מובטלים, כל מיני אנשים 

אז ד, יש להם לאן לגשת2 שרוצים לדעת משהו, יש להם משר

 למה בכפר סבא אין? 

אני רוצה להוסיף עוד משהו, בהמשך, ואחר כך תמשיכי2  :ענת קלומל

אני רוצה לציין שבשאילתה הקודמת שהעלינו, בכפר סבא 

תושבים עולים2 על פי נתוני משרד  12,001מתגוררים 

2 אבל שימו לב, יש גם עולים ותיקים, 1121-הקליטה החל מ

 דיור ציבורי222חדשים, שהם מבוגרים והם צריכים עולים 

 חברי הקואליציה מפריעים2  :אהוד יובל לוי 

לא קשור, אני אמרתי לא קשור לוותק2 המקום הזה משמש  אסתר הדנה:

להרבה אנשים שחזרו מהצבא, שאין להם עבודה2 יש 

מכרזים שם, יש כל מיני תכניות2 לא צריכים להיות 

ה ללכת לשאול2 זה מקום הכוונה2 אומללים, אין להם איפ

יש בזה, אתם רוצים לדעת? תשאלו בעירייה בתל אביב, 

תשאלו בפתח תקווה, תשאלו באשדוד, תשאלו בראשון 

לציון2 בכל מקום2 בבית שמש2 תשאלו, תשאלו מה עושים 

במוקד קליטה, ואז תדעו2 זה לטובת התושבים, לאלה 

חשוב לקבל  שבאמת אין להם איפה לפנות2 זה מקום מאוד

ז לאוניברסיטאות, אז הצעירים שם כל מיני2 אם יש מרכ

הולכים, שואלים2 אז אומרים להם, יש ככה וככה2 מלגות, 

אז הולכים לשם2 עבודה, הולכים לשם2 פעילויות למבוגרים, 

הולכים לשם2 זה מוקד קליטה2 אמנם זה לעולים חדשים, 

חרים קליטה, אבל זה לקלוט גם דברים אחרים2 דברים א
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שיכולים לעזור לתושבים2 גם לחד הוריות, לכל מיני2 יש 

שם  תכנית מלאה2 תשאלו, בבקשה, צביקה, אני מבקשת 

שתשאלו מה עושים, מה תפקידו של מוקד קליטה2 בהתאם 

לזה יעבוד גם בכפר סבא2 מה רע? מה, למה כפר סבא 

 נשארת אחורה? 

2  דבורה שני:ד"ר  2 לא הבנתי 22  מה הקשר בין 

 מה? ר הדנה:אסת

 עשית סלט2  דבורה שני:ד"ר 

 לא, לא, היא לא עשתה סלט2  :ענת קלומל

זה לא סלט בכלל, זה העניין2 מוקד קליטה מרכז הרבה  אסתר הדנה:

דברים2 אם זה, אמרתי, שוב אני אגיד2 אם זה לסטודנטים 

 ס שלהם, מכרז לעבודה, מכרז נגיד222למצוא את הקור

  22קורס2 דבורה שני:ד"ר 

2 :ענת קלומל 2   לא, אני אגיד לך מה, דבי, לא2

 שלך במקומה2  תנשאותהה :אהוד יובל לוי 

 אז את לא יודעת2 תקשיבי, דבי2 דבי, תקשיבי2 תשאלי,  אסתר הדנה:

לא, לא, ההתנשאות שלך במקומה2 אנחנו מבינים2 החיוך  :אהוד יובל לוי 

 שלך מתאים2 

 ותשאלי2 תתקשרי  אסתר הדנה:

 אני חושב שאת צריכה לחשוב פעמיים2  :לוי אהוד יובל 

 אז אני רוצה להגיד שהיזמה של אתי, היזמה של אתי,  :ענת קלומל

 עוד מעט, עוד מעט, שנייה,  :צביקה צרפתי

היזמה של אתי יזמה מבורכת ואני חושבת שזה בא מתוך  :ענת קלומל

ההיכרות שלה גם עם עולים חדשים בערים אחרות2 מתוך 

ה היא באה וגם המפגשים שלה עם קבוצות, מה שהיא שמע

עם קולגות מערים אחרות2 היא באה ומעלה את זה שבעיר 
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מוקדי קליטה2   6.-כפר סבא אין מוקד קליטה2 בארץ יש כ

ממשלת ישראל החליטה להקים מוקד  1021121111-ב

קליטה2 לא סתם ממשלת ישראל החליטה להקים מוקדי 

  הקליטה הללו222 , מה שמתברר, שמוקדיקליטה2 עכשיו

 ענת, איפה היא החליטה להקים? מתי פז:

22יש את זה, יש מ :ענת קלומל 22 את ההצעה לסדר2 2  סמכים2 אנחנו 

2 מתי פז:  תצייני את הערים שהחליטו22

 עולים2  12,666אבל גם בכפר סבא יש  :ענת קלומל

 המועדון שכל חודש יוצא ממנו אוטובוס,היא תציין את  :אהוד יובל לוי 

חוץ מאצל העולים2 היא תציין בתי כנסת שכל חודש יוצא 

מאשר אצל העולים וגם לא עונים להם חוץ אוטובוס 

 בטלפון2 היא תציין2  

2 :ענת קלומל 2  מוקד הקליטה הפך להיות2

22 מתי פז:   222 ולא מוקד2

2 אסתר הדנה:  מוקד קליטה22

 מוקד הקליטה הפך להיות הארסנל,  :ענת קלומל

  מוקד לתפעול222יש  מתי פז:

22  לא, זה משהו אחר אסתר הדנה: 2 

באוכלוסייה  עירייה טובים ונאמנים שמטפלים יש עובדי מתי פז:

  יופית ועולים חדשים2האת

 זה לא קשור2 אני לא מתכוונת לזה2 אז אני לא מתכוונת2  אסתר הדנה:

222 להתערב2  מתי פז:  את לא מודעת, ואת לא רוצה 

המטרה, אני רוצה להגיד לכם, המטרה של המוקד, זאת לא  :ענת קלומל

המוקד לקליטה מטפל בהרבה יותר תחומים מאשר רק 

 לעולים2 

2 מתי פז:   מוקד העירייה22
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2  :ענת קלומל 2  לא, אני רוצה, יש לי במשפחה שלי עולים חדשים2

222 של אתי, אחרי שהיא שוחחה איתי, להקים מוקד קליטה  מתי פז:

 לקהילה האתיופית2 

2 :ענת קלומל 2  לא רק, לי יש במשפחה2

22אני מאוד מער מתי פז:   יך את הכוונה שלה ואת הרצון שלה2

2  אסתר הדנה: 2 2  קודם כל, גם לקליטה מגיע להם2 כי 

  אבל הקהילה האתיופית בכפר סבא מטופלת על ידי מיטב222 מתי פז:

ההצעה הזאת, אנחנו כתבנו בצורה, כתבנו שיש פה גם  :ענת קלומל

קהילה הרוסית, יוצאי ברית המועצות, וגם הקליטה, אני ל

מרוסיה,  עולים חדשיםרוצה לומר שלי במשפחה יש גם 

הייתי צריכה ללכת איתם  מברית המועצות, ואני גם

יש הרבה זכויות2 יש פה עניין של מיצוי זכויות2  לרווחה2

אנשים שיש להם בעיות של שפה הרבה יותר קשה לדעת מה 

2 ולכן הקמת מוקד בניין עם אנשים שיאספו הזכויות שלהם

ויאגדו את המידע, ויתנו את המידע לתושבים שיותר קשה 

וירכזו את זה2 ויבדקו איזה מלגות  להם להשיג את המידע 

יש, ומה יש לחיילים בודדים ומה יש, גם ירכזו מכל 

22הוועדות2 גם מהוועדה של זה 2 

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

זו יזמה מבורכת,  אנחנו :ענת קלומל מבקשים להקים את המוקד הזה2 

זו יזמה חשובה לעיר כפר סבא2 במיוחד שיש לעיר כפר סבא 

איש2 מדובר  1,666-תושבים עולים2 לא מדובר פה ב 12,666

 פה בכמות מאוד גדולה2 

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

 וזו יזמה מאוד חשובה של אתי הדנה2  :ענת קלומל

 תתייחס, ואחרי זה החלטה2 נה סבטל :צביקה צרפתי
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  הגיעו לפני שנה או הגיעו222עולים שהגיעו  12,666 :אברהם שיינפיין

 26שמגיעים בגיל כשנה,  06שנה,  6.לא, זה לא משנה2 גם  :ענת קלומל

, הם היום יוצאים לפנסיה2 יש להם המון בעיות2 יש 06או 

 המון בעיות של דיור ציבורי2 

 וקד של עולים חדשים2 לא במ :אברהם שיינפיין

2  :ענת קלומל  לא, המוקד הזה הוא הפיתרון

יודע, מי  אסתר הדנה: רגע, שנייה2 אני רוצה בנוסף, אני מבקשת2 מי שלא 

שלא מתמצה במוקד, מה זה מוקד קליטה, תשאלו בתל 

מוקד קליטה2 אני אמרתי, יש בערים2 תשאלו, תבררו  ,אביב

 מה עושים שם2 

פה את סבטלנה, מנהלת מחלקת קליטה2 תיכף היא  יש לנו :צביקה צרפתי

 תתייחס2 אבל קודם אושרת, בבקשה2 

  מה עולים היא הגיעה?כל :ענת קלומל

 26אגב, זו הזדמנות להגיד שהיום מדינת ישראל העלתה  אורן כהן:

 עולים מאתיופיה2 

קודם כל זה מבורך, אני שמחה2 כל עולה שבא זה טוב  אסתר הדנה:

  למדינת ישראל2

גם בכפר סבא נקלטו לא מזמן עולים חדשים שהגיעו  עמירם מילר:

 מאורוגוואי2 שמעת עליהם?  

 בבקשה, אושרת2  :צביקה צרפתי

גונן: ליטה היא החלטה שמשרד הפנים ההחלטה לפתוח מוקד ק אושרת גני 

2 על בסיס מספר העולים וכמובן גם לפי ארץ מוצא מקבל

2 והוא לא מצדיק, היקף העולים בכפר סבא הוא לא גדול

מבחינת משרד הקליטה, הקמת מוקד קליטה2 יחד עם זאת 

ולמרות שמשרד הקליטה לא מכיר בנו כרשות שאפשר 

לפתוח מוקד קליטה בה, אנחנו מתקצבים את זה כרשות 
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מקומית, שירותים לעולים2 רק לסבר את האוזן, למשל 

 שנים האחרונות כמה עולים עלו מאתיופיה?  12-משנת, ב

 לאן? לפה?  ר הדנה:אסת

גונן: ן "עולים2 כמה עובדים קהילתיים באגף קר 11לכפר סבא2  אושרת גני 

 11עבור הקהילה האתיופית, יוצאי הקהילה האתיופית? 

עובדים2 נותנים  11ת, אבל עובדים2 לא במשרות מלאו

 שירות222

ו 11 את מציגה את זה :אהוד יובל לוי   עולים2  11-עובדים 

גונ שנים  12-עולים, אני רק אמרתי עובדות2 ב 11לא, לא על  ן:אושרת גני 

-עולים מאתיופיה2 יחד עם זאת, יש לנו כ 11האחרונות עלו 

' וגם אם 21-משפחות שעלו מאתיופיה2 גם אם זה היה ב 1.6

 זה היה לפני כן2 זה לא משנה2 

 ת שפה2 ייש בעי ענת קלומל:

גונן: ילה האתיופית מקבלת הקה ,מבחינת עיריית כפר סבא אושרת גני 

הקצאת משאבים לקליטה ושילוב בכל התחומים יותר מכל 

 2קהילה אחרת

 מה היא מקבלת? אסתר הדנה:

גונן: ועל זה תדבר סבטלנה  בדיוק2 היא תגיד לך בדיוק באיזה  אושרת גני 

  ם2 בתחום הלימודים, בתחום החברתי222תחומי

 יש עוד עולים, אם לא שמעת2  :אהוד יובל לוי 

 שי, בתחום התעסוקתי2 גם לצעירים222בתחום הרג ושרת גני גונן:א

 היא לא מדברת רק על עולים מאתיופיה2  :אהוד יובל לוי 

2  אסתר הדנה: 2 2  אני לא דיברתי רק  על עולים 

 ***מדברים יחד*** 

רגע, רגע, אבל סליחה, תרשי לי2 אושרת, אני ארשה לך,  :אהוד יובל לוי 

ט על עולים מקבוצה אחת2 אבל יש אבל את ענית בפרוטרו
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 עוד עולים2 

גונן: 2  אושרת גני   נכון, נכון

אני הייתי שמח שהיית מדווחת באותו דיוק גם על עולים  :אהוד יובל לוי 

 אחרים2

אני יכולה לבדוק לך במשפחה שלי איזה עזרה הם קיבלו  :ענת קלומל

 מהעירייה2 

גונן: מספר את מסודר ביש לנו  כמה שתרצה, כיאני אספר לך  אושרת גני 

העולים שעלו לכפר סבא בשנים האחרונות2 מי מוגדר כעולה 

ומי לא2 ויש כאן את סבטלנה, שהיא מנהלת מחלקת 

קליטה2 ולסבטלנה יש גם צוות  שמרכז מועדונים לעולים2 

י מקומות2 גם מדרום אמריקה, גם מרוסיה, מכל מינ

22   סבטלנה תוכל לספר לכם2

 תיופיה היא מרכזת? גם מא אסתר הדנה:

גונן: היא מנהלת מחלקת קליטה2 אז הכל, לכל העולים האחריות  אושרת גני 

 של המחלקה הזאת2 סבטלנה בבקשה2 

 סליחה, שנייה, אפרופו, סליחה, המשך שאלה2  אסתר הדנה:

גונן: תוכלי לאול אותה  אבל בואי ניתן לה לדבר2 אם יהיו שאלות אושרת גני 

 אחרי2 

 תני לה לדבר2  :צביקה צרפתי

 א תדבר, אני רק, בגלל שזו שאלה222הי אסתר הדנה:

גונן:  אחרי שהיא תסביר, תשאלי, בסדר? סבטלנה, בבקשה2  אושרת גני 

מוצא אתיופי2 לקיים, רק  היהאני אסביר2 המוקד הזה  :דורשנקו סבטלנה

2 בסדר? הקהילה האתיופית פנתה 1212.617וזה היה עד 

ם להיות עולים חדשים2 לכן לממשלה ואמרה שנמאס לה

היום אין מוקדים2 אוקיי? וחוץ מזה, בקשר לקהילה 

האתיופית, יש לנו כמה אנשים שעובדים  איתם2 יש לנו בית 
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22   אברהם, אם אתם רוצים, בבקשה2

2  אסתר הדנה: 2 2  אבל 

 רגע, תני לה לדבר2  :צביקה צרפתי

ילה האתיופית2 ם הקהיש כמה אנשים שהם עובדים רק ע :דורשנקוסבטלנה 

  אם אתם רוצים222

כמה אנשים עובדים על הקהילה הרוסית? מה קורה עם  :ענת קלומל

 הקהילה הרוסית בכפר סבא? 

גונן: את יכולה לספר בקצרה אבל, בשתי דקות, איזה פעילות יש,  אושרת גני 

 ומה היקף העבודה ותחומי הפעילות של המחלקה שלך? 

  גם לקהילה הרוסית2 :ענת קלומל

גונן:  לכולם, לכולם2  אושרת גני 

אז ככה, אני יכולה להגיד ככה2 גם לקהילה הרוסית אנחנו  :דורשנקוסבטלנה 

עובדים2 יש תכניות עבודה שאושרו על ידי משרד הקליטה 

והעלייה, וגם של עיריית כפר סבא2 יש לנו חוגים לילדים, 

יש לנו פעילויות לחברה מבוגרת2 אנחנו כל הזמן נפגשים2 

מועדון  נים, ישמועדונים לרוסים, יש מועדון וטר יש לנו

22  שלום עליכם, יש מועדון2

 כמה אנשים מגיעים למועדון?  :ענת קלומל

 זה משולם? זה משולם?  אסתר הדנה:

 איפה זה מפורסם?  :ענת קלומל

גונן: 2 אושרת גני  2   אתן יכולות לשאול אותה2

ה, צאלה לא נמצאת פה יש לי שאלה, מתי הדוברות, איפ :ענת קלומל

 היום2 מתי הדוברות פרסמה בקהילה הזאת? 

 ועקת2 הצעקות שלך יותר טוב מאשר222את צ אסתר הדנה:

לא, תשאלו, אבל אחת אחת2 את באמצע שאלה, תשאלי עד  :רויטל לן כהן

 הסוף2 ענת, תני לה לגמור את השאלה2 
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 222סדרן הישיבה, את לא יו"ר הישיבהאת לא  :אהוד יובל לוי 

 , תהיה בשקט2 ויא רויטל לן כהן:

אני אהיה בשקט כשאת תפסיקי להפריע עם האלימות  :אהוד יובל לוי 

 הזאת, עם הצעקות שלך2 

גונן:  סבטלנה, את יכולה להמשיך, בבקשה2  אושרת גני 

בבקשה, לא לדבר ככה לחברת מועצה2 אל תדבר ככה  :צביקה צרפתי

 לחברת מועצה2 

 קיד רק של222בתפ :דורשנקוסבטלנה 

 הוא אומר דברים יותר גרועים, לא נורא2  רויטל לן כהן:

ואם אתם רוצים, אנחנו יכולים לתת דוח על כל הפעולות  :דורשנקוסבטלנה 

 מה שאנחנו עושים2 

2 :ענת קלומל 2  אוקיי, אנחנו נשמח2 אנחנו נבקש2

 אין שום בעיה2  :דורשנקוסבטלנה 

 רת2 אנחנו נשאל בצורה מסוד :ענת קלומל

ם יכולים להיכנס לאתר של אם אתם לא יודעים, אתם ג :דורשנקוסבטלנה 

  העירייה222

 הציבור לא יודע2  :אהוד יובל לוי 

 למה הציבור לא יודע? למה אתה אומר שהוא לא יודע?  :דורשנקוסבטלנה 

 אני נציג הציבור שלא יודע2  :אהוד יובל לוי 

גונן:   ב בתכניות העבודה222לוי, בספר התקצייובל  אושרת גני 

 רגע, רגע, אחת אחת,  :אהוד יובל לוי 

גונן: בספר התקציב של עיריית כפר סבא, בתכניות העבודה של  אושרת גני 

 א' 146 -וגם ב עיריית כפר סבא, גם בישיבת המועצה הזאת,

222 אתי, זה קשתם, קיבלתם תשובות לכל השאלותשבי

סדר2 ואין לנו גם אם יש לך עוד מאה שאלות זה ב ,בסדר

שום בעיה, תקבעי פגישה ואנחנו נענה לך על כל השאלות 
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22 בסדר גמור, אין בעיה2 סבטלנה תשב איתך, שיהיו לך 2

 היא תענה לך על כל השאלות2 

שאלה נוספת2 אמרתם שהעיר קולטת עולים2 העיר כפר סבא  אסתר הדנה:

 ם222קלטה מספר עולי

 לא הרבה, אבל קולטים2  :צביקה צרפתי

 כן2 עיר שקולטת עולים מקבלת תקציב מהמדינה2  אסתר הדנה:

 מה, את חושבת שמוותרים על זה?  עמירם מילר:

2 :צביקה צרפתי   עיר קולטת עולים22

גונן:  יש קריטריונים2  אושרת גני 

יש קריטריונים2 כפר סבא לא עונה על הקריטריונים2 היא  :צביקה צרפתי

ד יש קליטה גדולה של אשדובקולטת הרבה עולים2 שלא עיר 

 עולים2 

 אור יהודה פחות מכפר סבא?  אסתר הדנה:

כנראה שבאור יהודה גם יש2 אז אני אומר, כפר סבא היא  :צביקה צרפתי

א מכיר את אור לא, יכול להיות שבאור יהודה, אני ל

 יהודה2 אבל נתניה222

 ממש מעט2  אסתר הדנה:

יודע2  :צביקה צרפתי  אני לא 

, חלוקת אתי ,הנוהל של משרד העלייה והקליטה לפי איתי צחר:

העלייה2 אוקיי?  נתוניהתקציב, תקציב המשרד מחולק לפי 

אני יכול להעביר לך קובץ2 יש נוהל של משרד הקליטה 

 והעלייה2 

2 :צביקה צרפתי  ברור שזה לפי22

המדינה מחליטה, לא  ה2יעושים את זה לפי נתוני העלי איתי צחר:

 אנחנו2 

 זה התחום שלך?  :אתי הדנה
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 ויש קולות קוראים שמוגשים, והעירייה מקבלת2 יש דירות איתי צחר:

2  קלט לעולים חדשים שמגיעים לעיר22

 איפה זה מפורסם?  :ענת קלומל

 מחלקת הקליטה2 יש מועדוני קליטה2 ל בפנייה איתי צחר:

 לדירה מתחת לאנטנות?  ,לא שולחים אותם להוסטל :אהוד יובל לוי 

22 יש מועדוני קליטה :איתי צחר 2 

2 לא, יש דירת קלט :צביקה צרפתי 22 

הציעה להסביר את כל הדברים קליטה שלמה ש יש מחלקת איתי צחר:

האלה בצורה מקצועית ועניינית2 ויש המון פעילות ענפה 

הרבה מאוד עובדי עירייה, שעושים את ידי שמתבצעת על 

על  זה מכל הלב2 והתקציבים של המדינה הם לא נקבעים

 על ידי המדינה2 אלא ידי העירייה, 

 אבל אני רואה צעירים שבאמת סובלים מחוסר מעש2  אסתר הדנה:

222 לשמוע בקשה של צעירים, לא  :דורשנקוסבטלנה  אז בואי אנחנו נעשה 

 סתם כללי2 

 היא תקבע איתך פגישה ותדבר2 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

2 :ענת קלומל 2 2   לא רק פגישה2 אני מציעה 

 תיפגשו בבית אבן2 הנה הטלפון, תיפגשו בבית אבן2  :אהוד יובל לוי 

 אני חושבת שאין מידע באתר2  :ענת קלומל

אני מבקש, לאור הנתונים שנמסרו פה, להסיר את ההצעה  :צביקה צרפתי

מסדר היום2 אנחנו לא עומדים בקריטריונים בכלל, של 

הקים משרד הקליטה2 אז אני לא חושב שאנחנו יכולים ל

דירת קלט מחלקת קליטה, יש  תקליטה2 יש את מנהלמוקד 

גם בעיר2 לא באים הרבה עולים2 כשמגיעים עולים, יש דירת 

קלט, משכנים אותם בשבוע, שבועיים, חודש, עד שהם 

מי בעד להסיר את  אני מבקש, משכירים דירה2 תודה רבה2
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 ההצעה? 

 2זה חבל, כי אני לא התכוונתי אסתר הדנה:

 רביטל, אמיר, דבי, ממה, מתי,  ,עמירם, אורן, צביקה :צרפתיצביקה 

  מה זה לכולם? עמירם מילר:

 איתן, רויטל לן כהן, יהודה יוגד2  :צביקה צרפתי

 2 22אתם עושים את זה עדתית :אהוד יובל לוי 

 מי נגד?  :צביקה צרפתי

 מיצוי זכויות לא יהיה בכפר סבא2  :ענת קלומל

 ל, ענת, פליאה ועילאי2 אתי, יוב :צביקה צרפתי

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 617מס'   החלטה

גב' וצוייג -של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומליום 

  .הקמת מוקד קליטה לעולים בעיר כפר סבא –אתי הדנה בנושא 

 

גונן: א תגידי כזה דבר סליחה, אני כן רוצה להתייחס לזה, של אושרת גני 

ושלא תטעי את הציבור2 מה זה מיצוי זכויות לא יהיה בכפר 

סבא? זה שמשרד הקליטה לא מתקצב את כפר סבא במוקד 

קליטה וכפר סבא מתקצבת, תפתחו את ספר התקציב 

ותראו, מתקצבת פעילות קליטה על חשבונה, עבור, ואם אני 

 חות מהקהילהמשפ 106אנשי צוות, על  11אומרת שיש 

2  האתיופית, ויש לנו22

2 2 סליחה, עולים זה לא רק אתיופיםאבל לא רק אתיופים :אהוד יובל לוי 

2  סליחה, אני נשוי לעולה מרוסיה22

גונן:  ויש לנו מועדוני קליטה,  אושרת גני 

2  :אהוד יובל לוי  2  אתיופים2 עם ה2

גונן:  ויש כאן עו"סיות ברווחה שמטפלות בקליטה, ויש כאן אושרת גני 

ו יחידות העירייה השונות, בבנוער ויש כאן באגף תרבות, 
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ובבתי הספר ותכנית קליטה, ויש כאן אפילו אולפן2 יש כאן 

הרבה מאוד פעילויות שהעירייה מממנת2 אז בואו תלמדו 

 אומרים שאין כאן מיצוי זכויות2 ו איםאת זה, לפני שאתם ב

יודעים על זה2 רק הם לא :אהוד יובל לוי   יודעים על זה2  רק שהם לא 

2  אסתר הדנה: 2 2 222 אוכלוסיה   איך 

 הצעה לסדר הבאה מי מציג?  :צביקה צרפתי

 את מבינה, אושרת?  אסתר הדנה:

גונן: ויש  אושרת גני   222תשובות גם לזה, אבלאני מבינה, 

 תודה רבה, אתי, תודה רבה2  :צביקה צרפתי

גונן: שעה על זה2 אני  לא יכולים לתת כאן הרצאה של אנחנו אושרת גני 

מבטיחה לך, בפגישה אישית תקבלי את כל התשובות 

 לשאלות שלך2 

הצעה לסדר יום של חברי המועצה מר אורן כהן, עו"ד איתן צנעני, מר  ד. 

יוגד, מר עילאי הרסגור אמיר קולמן, הנדין, גב' פליאה -מר יהודה 

רות ביטול תפקיד סמנכ"ל בכיר שי –קטנר, גב' רויטל לן כהן בנושא 

 וקהילה. 

  

 הצעה לסדר הבאה, מי מציג?  :צביקה צרפתי

22כן, אני רויטל לן כהן:   2 אני פשוט אקריא אותה, כדי שלא2

יש לי בקשה קטנה2 בסעיף תקציבי כזה ביטול תפקיד,  :אהוד יובל לוי 

מקובל להגיד מה ההשפעה התקציבית2 זאת אומרת, אם 

 222אנחנו מבטלים

 ר לנו איך להגיש את זה? , אתה אוממה :אורן כהן

 אתה המנהל שלה?  עמירם מילר:

 לא, אני מבקש2 תראה, אני רוצה ללמוד2  :אהוד יובל לוי 

רק תזכרו שהדקות שלי גם לא מתחילות כשהאופוזיציה  רויטל לן כהן:
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 מדברת2 

אנחנו אוהבים לראות שאת מחייכת ואת לא כועסת2 אנחנו  :אהוד יובל לוי 

רים על הצעה שיש לה השפעה רק שואלים שכשמדב

 222תקציבית מקובל, וחברתי יושבת המון בכנסת

2 :צביקה צרפתי   אתה מוכן לתת לה22

 אז מדברים בהצעה תקציבית גם על שווי תקציבי2  :אהוד יובל לוי 

 למדנו ממך, נו, באמת2  עמירם מילר:

 2 , רויטלכן, בבקשה :צביקה צרפתי

ם מר רון קוגמן, ששימש כסמנכ"ל בכיר סיי 610.בנובמבר  רויטל לן כהן:

שירות וקהילה את תפקידו2 מאז עזיבתו בפועל של מר רון 

קוגמן עשתה העירייה, לעניות דעתנו, ניסיונות בלתי 

תקינים על מנת למנות את הגב' צאלה וקסמן גונן לתפקיד 

סמנכ"ל בעירייה2 מיד עם עזיבתו של מר קוגמן היא מונתה 

זמני לתפקיד, ללא כל מכרז2 למרות כממלאת מקום במינוי 

סוג המינוי, היא עשתה שינויים אשר יש בהם להעיד כי היא 

מתייחסת לתפקיד כקבוע, וכל ניסיונותיהם של חברי 

המועצה וחברי הנהלת העיר לקדם יציאה למכרז חיצוני 

 נתקלו בהתנגדות נחרצת וגרירת רגליים2 

מן, נפוצו יצוין עוד כי טרם עזיבתו בפועל של מר קוג 

שמועות על כך שהעירייה מתכוונת למנות את הגברת וקסמן 

גונן, והדבר אף עלה במסגרת שאילתה במועצת העיר כבר 

יוני  2 יתרה מכך, רק לאחר שהנושא הועלה 610.בחודש 

, החליטה העירייה 617.לדיון במועצת העיר בחודש אפריל 

נת לצאת למכרז, אך גם אז מכרז פנימי בלבד, וזאת על מ

לוודא, לכאורה, שלא יבואו מועמדים חיצוניים איכותיים 

וראויים, אשר יהוו תחרות ממשית, ובכך, לדעתנו, הדבר 
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נועד לוודא את בחירתה של הגב' וקסמן גונן כביכול על פי 

 כללי מנהל תקין2 

נראה כי אין לה את הניסיון הנדרש לתפקיד ולכן זאת ועוד,  

י לתקופה ארוכה מאוד, התעקשה העירייה על מינוי זמנ

אשר יספק לה את הניסיון הנדרש לכאורה לתפקיד ואשר 

לא יאפשר לאף עובד עירייה להשתוות אליה במכרז פנימי 

 כאמור2 

כמו כן, ככל הנראה, מתוך מטרה להתאים את התפקיד  

סמנכ"ל  למידותיה, צומצם התפקיד וצומצמו סמכויותיו של

משמעותיים של חלקיו ההעירייה בצורה משמעותית2 

התפקיד חולקו בין בעלי תפקידים אחרים בעירייה2 וכך, 

עם כניסתה לתפקיד, הועברו  הסמכויות הבאות, שהיו תחת 

בטיחות  ,ביטחון נכ"ל העירייה, לידי גורמים אחרים:סמ

וגהות, עיר ללא אלימות, הרשות למלחמה באלכוהול 

בין ותפקיד המתאם  מים, ערים תאומות, הפארק העירוניוס

 העירייה למועצה הדתית2 

הינו  ,כפי שהוא בפועל ,כיום תפקיד סמנכ"ל העירייה 

כיהנו בו מר קוגמן מצומצם משמעותית מאשר הגדרתו עת 

ני הרוש2 מלכתחילה היה מקום להותיר את ולפניו גם מר ד

התפקיד כפי שהיה2 מלכתחילה היה מקום לצאת למכרז 

2 זאת גם הואיל והוא חיצוני מיידי עם עזיבתו של מר קוגמן

הודיע על כוונתו לסיים את התפקיד זמן רב קודם, והיה 

לעירייה זמן די והותר לצאת למכרז חיצוני כאמור ולצורך 

העניין אני גם אוסיף, לחשוב מחדש על מבנה חדש של 

 האגף2 

לנוכח האמור והמציאות בשטח, מתוך דאגה למנהל תקין,  
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ולכספי משלם המיסים,  לניהול אפקטיבי ואיכותי של העיר

כן לאור צמצומו המשמעותי של התפקיד וסמכויותיו, אנו ו

הן מבחינת סמכויות, והן  ,סבורים כי אין עוד משמעות

מבחינת היקף ונפח לתפקיד סמנכ"ל בכיר שירות וקהילה2 

הוא  ,כפי שהוא היום ,אנחנו סבורים שהתפקיד בגודל שלו

ואנחנו סבורים  ,לו פחות מגודל של תפקיד מנהל אגףאפי

שאם רוצים למנות מנהל אגף לאגף שירות וקהילה זה 

מבורך, אבל אין צורך בתפקיד של סמנכ"ל בכיר נוסף 

 בעירייה2 

גונן: אני אתייחס לזה בכמה היבטים2 ההיבט הראשון זה  אושרת גני 

הסמכות החוקית, המשפטית, שלכם להתערב במינויי 

מכות הזאת לא קיימת ני2 הסעובדים או במבנה ארגוני עירו

 זה וגם כשהגשתם את ההצעה לסדר ,יודעים את זה ואתם

שמינויי עובדים  נאמר לכם וגם קיבלתם חוות דעת משפטית

 בעירייה הם לא222

 מחודש שעבר2  אני מתייחס 222 את ההצעה שלהם, :אהוד יובל לוי 

גונן: ביחד  בסמכות חברי המועצה2שנייה, תן לי להמשיך2 הם לא  אושרת גני 

22  עם זאת2

 קיבלנו חוות דעת2 על ההצעה שלנו  :אהוד יובל לוי 

22 :צביקה צרפתי   אתה מפריע2

2  :אהוד יובל לוי   על הצעה שבחודש שעבר, לא שלהם, שלנו

 אתה מפריע2  :צביקה צרפתי

 חוות דעת2  צורפה לא, היא מטעה2 להצעה שלנו :אהוד יובל לוי 

גונן: סמכותכם כחברי מועצת בלמרות שזה לא ויחד עם זאת,  אושרת גני 

עיר להגדיר מבנה ארגוני בעירייה, למנות עובדים או לבטל 

ס לנושא של מבנה ארגוני מינויים של עובדים, אני אתייח
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שלושה דברים אלו למנהל תקין ולכספי ציבור2 אפקטיבי, 

 תם בהצעה לסדר2 ישאמרתם, שהעל

ירייה מדי פעם ית, מבחינת מבנה ארגוני2 אנחנו בעשאז רא 

חות יסוד בודקים את המבנה הארגוני שלנו ויש איזשהן הנ

ואם אנחנו חושבים לנכון  שאנחנו גם מערערים עליהן,

שמבנה ארגוני צריך להשתנות, אנחנו משנים אותו2 לפעמים 

ו משנים אנחנו משנים אותו בצורה הדרגתית, לפעמים אנחנ

ופת ניסיון ולפעמים אנחנו לוקחים תקאותו באופן מידי, 

 לבדוק אם השינוי הארגוני הוא נכון או לא נכון2 

במקרה הספציפי מצאנו לנכון שהיו כאן תפקידים  

אקלקטיים, שהיה נכון לפצל אותם2 חשבנו לנכון שמבחינת 

מבנה ארגוני אפקטיבי זה חיסכון בכספי ציבור2 יהיה נכון 

לאחד את השירות ואת הדוברות וההסברה2 וחסכנו תקן2 

מר שבחצי שנה האחרונה כממלאת מקום, צאלה ולו

ולכן נחסך  ת מקום בעצם משמשת בשני התפקידיםכממלא

כאן כסף בתקופה הזאת2 היא משמשת בשני התפקידים, גם 

כדוברת ואחראית על ההסברה וגם כממונה על תחום 

 השירות2 

נוגעת בלב לבו של העניין2 דיברתם על מנהל   ועכשיו אני 

מנהל תקין ואני רוצה לציין שהמינוי של תקין או על חוסר 

 צאלה כממלאת מקום הוא תקין ביותר2 

 ביותר2 ביותר2  :אהוד יובל לוי 

גונן:  הוא תקין ביותר2  אושרת גני 

22מינוייםנימוקים לונעשו  :אהוד יובל לוי  2 

  יובל, למה אתה מפריע לה? עמירם מילר:

גונן: מאפשרים לנו מבחינת מבנה   יש כאן מינוי שלוחות הזמנים אושרת גני 
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מאפשרים לנו  ומילוי מקום והתאמה לתפקיד, ,רגוניא

חודשים רבים ואפילו שנתיים2 יש לנו חוות דעת בעניין 

הזה2 לא שאנחנו מתכוונים להשאיר מילוי מקום שנתיים 

ואנחנו גם לא נוהגים לעשות את זה בעירייה2 ובדרך כלל 

מבנה ארגוני, אנחנו אחרי מספר חודשים, כשאנחנו בוחנים 

מוצאים לנכון לקבע אותו או לשנות אותו2 ללכת למכרז או 

לבטל ולעשות משהו אחר2 במקרה הספציפי דווקא חצי 

שנה הזאת מוכיחה שיש כאן ערך גדול למבנה הארגוני ה

החדש2 ואני רוצה להגיד משהו בנימה אישית על צאלה, 

ו של בן ולא לגופ ות שאנחנו מדברים לגופו של ענייןלמר

יה2 אז אני אדם2 אבל נאמר כאן שצומצם התפקיד למידות

מועצה, לעשות כאן הערכת חושבת שזה לא המקום, ב

עובדים2 ועל מידותיה של צאלה אני לא צריכה להעיד כאן2 

העובדות מעידות2 היא קיבלה הצטיינות ארצית כדוברת2 

היא דוברת מצוינת וזה לא המקום לדבר כאן אם היא 

 ו לא מתאימה2 מתאימה א

אנחנו בהנהלת העירייה נמצא לנכון אם עובד מתאים או  

מנהל מתאים2 אני לא חושבת שמועצת העיר צריכה להכניס 

לשיקוליה או לסמכויותיה בחינת התאמה של עובד לתפקיד 

 כזה או אחר2

 222זה מעניין, כי דווקא עובדת עילאי הרסגור:

 אל תפריע2  :צביקה צרפתי

גונ אני מבחינתי סיימתי2 אני מדגישה, זה תקין2 לא רק שזה  ן:אושרת גני 

ת של מועצת העיר ומה שלא תקין כאן זה התערב ,תקין

 במינוי עובדים2 

 אמת2  שמעון פרץ:
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גונן: יש כאן חיסכון בכספי ציבור, ומבחינתנו, בזמננו, נקבל  אושרת גני 

 אם נרצה ללכת למכרז פנימי או למכרז חיצוני2  ,החלטה

 למה אתם מפחדים ממכרז חיצוני? למה אתם מתעכבים?  :איתן צנעניעו"ד 

גונן: לא מפחדים2 אמרנו לכם שמבחינתנו לא היתה בעיה ללכת  אושרת גני 

 למכרז חיצוני2 

 610222.כמה זמן? ממאי  :עו"ד איתן צנעני

גונן: 2  אושרת גני  ' אמרנו לכם 'תסירו את ההצעה לסדר, אנחנו נלך לחיצוני

 א אמרנו? אמרנו או ל

2 :צביקה צרפתי  איתן, איתן22

גונן:  ל היות ולא הסרתם את ההצעה לסדר222אב אושרת גני 

222  :עו"ד איתן צנעני  איפה הייתם עד היום? למעלה 

  אחד אחד2 חברים, איתן2 :צביקה צרפתי

 222איתן, איתן עמירם מילר:

 אחד אחד, אחד אחד2  :צביקה צרפתי

 שים לפתוח דיון2 בואו נפתח דיון2 אנחנו מבק :אהוד יובל לוי 

גונן:  רק שנייה2 דעתכם נשמעה2 היא הצהרתית בלבד2  אושרת גני 

 נשמעה, דעתנו גם קובעת2 רק דעתנו לא  :עו"ד איתן צנעני

גונן: 2 אושרת גני  2  לא2

ליישם את ההחלטות  מנכ"לית עירייהעל כי דווקא  :עו"ד איתן צנעני

 סר2שמתקבלות כאן ולא להטיף לנו מו

גונן: 22לא מטיפה לכם מוסר2 דעתכם אושרת גני  2 

את לא תושבת כפר סבא אפילו2 את מתבלבלת בתפקידים,  עילאי הרסגור:

סליחה2 סליחה, את מתבלבלת לגמרי בתפקידים2 אנחנו כאן 

קובעים מה יהיה בעיר, זאת מועצת העיר2 זאת לא 

 זה222דיקטטורה2 

 ביחד( סליחה, סליחה, )מדברים  :צביקה צרפתי
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222 בשביל  מדיניותנקבעת הכאן דברים ש222 כאן נקבעים  עילאי הרסגור:

 אנשים נמצאים כאן? מה 

2 :צביקה צרפתי   סליחה22

אתם שוכחים בשביל מה אנשים נמצאים כאן, סליחה,  עילאי הרסגור:

 22 2  לגמרי את 

 סליחה, לא לצעוק2 אתה לא בזכות דיבור2  :צביקה צרפתי

רגע2 אני אומר באופן  ,תגזימו, אל תגזימו, סליחהאל  עמירם מילר:

של חברי המועצה פוליטי2 רבותי, אל תגזימו באפשרויות 

 קביעת עובדים2 ותזלזלו במנגנון לגבי 

2  :אהוד יובל לוי   המנגנון

 222עמירם, עמירם רויטל לן כהן:

2  עמירם מילר: 2 2  222 הרבה יותר 

במנגנון2 אבל המנגנון צריך  עמירם, אנחנו לא מזלזלים רויטל לן כהן:

 222לזכור

 222 ושא הזה יכול לגרום לפוליטיזציההנ עמירם מילר:

שהיושבים פה הם דירקטוריון העירייה2 וכדירקטוריון  רויטל לן כהן:

 222תפקידנו להתריע כשמשהו בעינינו

2  עמירם מילר: 2 2  אני הבנתי אותך, אבל 

י אגיד עוד, כדירקטוריון, קורה שלא בצורה תקינה2 ואנ רויטל לן כהן:

אנחנו אמורים לקבוע את חזון העיר2 אז אם אנחנו רוצים 

לדייק מאוד מאוד, אז אולי נתחיל מזה ששום דבר בעיר 

 הזאת לא יזוז, אלא אם כן המועצה פה תקבע אותו2 

 טוב, תודה2  :צביקה צרפתי

אנחנו כל כך מאמינים בעובדי העירייה, שאנחנו לא  רויטל לן כהן:

 כמה אפשר לסרס אותנו2 למסרסים אותם2 אבל יש גבול גם 

 תודה2 בבקשה, אושרת2  :צביקה צרפתי
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גונן: משפט אחד אחרון2 למועצת העיר יש סמכויות רבות2 זו לא  אושרת גני 

אחת מסמכויות מועצת העיר2 אבל הבעתם את דעתכם, 

חליט שמענו ואנחנו נשקול את צעדינו בהתאם2 אנחנו נ

  אנחנו יוצאים222באיזה מכרז 

22 אתם לא תשקלו2 אנחנו נקבל את ההחלטה עילאי הרסגור: 2 

2 רויטל לן כהן: 2   אני מבקשת להצביע2

  אני מבקש להעלות להצבעה222 :צביקה צרפתי

איתן, החוק אומר שראש עיר מקיים את החלטות המועצה,  :אהוד יובל לוי 

2  שלי הכושלת או שזה רק בספר החוקים במכללה 22 

אני מבקש להעלות להצבעה את הנושא2 אני אתמול יכול  :ביקה צרפתיצ

להגיד ושלשום, אני הצעתי גם איזשהי הצעה, לא קיבלתם 

 אותה2 

 מה זאת אומרת לא קיבלנו אותה? תסביר2  :אורן כהן

 הרוב לא קיבל אותה2  :צביקה צרפתי

 תסביר, מה?  :אורן כהן

 לך2 אני לא שמעתי את ההצעה ש עילאי הרסגור:

למכרז חיצוני, הצעתי הצעה לחלק מחברי המועצה, לצאת  :צביקה צרפתי

 וביקשו ממני גם כן222

 222אבל למה זה צריך להגיע כהצעת פשרה :אורן כהן

 פשרה2 לא, לא  :צביקה צרפתי

אתה יודע, צביקה, אני מגייס בחברה שלי, אני מגייס  :אורן כהן

ה , שלושמחסנאי2 אני מפרסם את זה בשלוש עיתונים

ים כדי להביא את הכי טוב2 אתה מגייס כאן את עיתונ

 222הסמנכ"ל של העירייה

2 :צביקה צרפתי   יקירי, יקירי22

ייגש אך ורק  :אורן כהן  2  222עובדים 1,266ואתה אומר 'יהיה ככה'
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2 :צביקה צרפתי  אורן, אורן22

 אך ורק עם ניסיון שייתפר בדיוק לזה,  :אורן כהן

  י לא תופר שום דבר2 אני לא למדתי222ן, אנאור :צביקה צרפתי

 זה נראה לך, צביקה?  זה נראה לך? :אורן כהן

 תופר עם מטר2  רויטל לן כהן:

222  :עו"ד איתן צנעני  לפני שנה, כבר ידעתם אבל 

222 אני לא רוצה  :צביקה צרפתי אני לא רוצה, איתן, איתן, אני לא רוצה 

 2 להתווכח

י עילאי הרסגור: 22דענוהרי איך  2 

 מה ההצעה? צביקה, תציע את ההצעה2  עמירם מילר:

 אני לא מציע הצעה2  :צביקה צרפתי

 הוא אמר שהוצעה2  עמירם מילר:

תפקיד סמנכ"ל בכיר שירות  לביטולאנחנו העלינו הצעה  רויטל לן כהן:

22 המינוי הזמני ביטול תווביחד אוקהילה  2 

עה, לצאת למכרז חיצוני2 אני אני מציע הצעה, אני מציע הצ :צביקה צרפתי

 מציע את ההצעה לצאת למכרז חיצוני2 

 זה לא יוציא מפה את צאלה, שתציעי את ההצעה שלך2  עמירם מילר:

אני בכלל לא רוצה להתייחס לגופם של דברים, כי אני  :צביקה צרפתי

באמת חושב שהדברים האלה הם לגופם של אנשים בכלל2 

ולא שמות,  Xות מיסיס היה צריך להי צעהאני חושב שבה

  כל אחד איך שהוא רוצה2 אני מציע222אבל בסדר2 

מי מדובר כבר ב, אז אנחנו לא יודעים Xאם נגיד מיסיס  רויטל לן כהן:

 ?שנה

לא משנה2 ההצעה שלכם היא ביטול תפקיד2 אני מציע  :צביקה צרפתי

אחד מכם להצעה נגדית2 מכרז חיצוני, עם ועדה שתהיה 

צבעה, מה שיצא בהצבעה יצא בהצבעה2 מי נציגות2 נעשה ה
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 בעד ההצעה? 

2 רויטל לן כהן: 2  לא, לא, אי אפשר2

רגע, אני רוצה להגיד שזו הצעה שאני הצעתי אותה אתמול2  אורן כהן:

לצערי היא נדחתה2 אני שמח הצעה שהצעתי אותה אתמול, 

שאתם מעלים את זה2 אני חושב שאתם עושים נכון2 לא, 

 222כה כמה שאתה רוצהאתה יכול לעשות כ

 בסדר, בסדר, נו, מה?  :צביקה צרפתי

ובסיטואציה הזו, אם תצאו למכרז חיצוני אני אתמוך  :אורן כהן

בהצעה2 אני רואה בזה הישג גדול מאוד2 המועמד הטוב 

 ביותר וחוץ מזה, שאחד מהחתומים פה יישב בוועדה2 

2 :צביקה צרפתי  אנחנו רוצים לצאת להצבעה22

 ים פה222רגע, אבל אחד החתומ :אורן כהן

חדשה, אני אני רוצה להתייחס למה שאמרת2 העלית הצעה  רויטל לן כהן:

 2 רוצה להתייחס

2 עילאי הרסגור:  22לא, לא, לא, עבר הזמן, עבר הזמן

היא  מבחינתיאני רוצה להתייחס2 )מדברים ביחד( לא,  רויטל לן כהן:

 חדשה2 פה היא חדשה2 

 מהתרגילים האלה, מספיק2 יש גבול2  ןעבר הזמ עילאי הרסגור:

אני רוצה להתייחס למה שאמרת2 כל עוד התפקיד שאנחנו  רויטל לן כהן:

נפח  ,מדברים בו כולל טווח כל כך מצומצם של היקף

וסמכויות, זה לא מצדיק תפקיד של סמנכ"ל בכיר, שכולל 

 איתו את כל הדברים שקשורים לזה2 

 מנכ"ל2 אין סמנכ"ל בכיר2 לא סמנכ"ל בכיר2 ס :צביקה צרפתי

זו הגדרת התפקיד2 וגם סמנכ"ל לא בכיר, זו לא הגדרת  רויטל לן כהן:

 אתם רוצים מנהל אגף, דוברות, יח"צ תפקיד עבורו2

 וקהילה, סבבה2 
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את יודעת שאנחנו לא מתווכחים בינינו, נכון? אז אני מעלה  :צביקה צרפתי

 להצבעה2

 ד סמנכ"ל2 זה לא היקף של תפקי רויטל לן כהן:

 בסדר גמור, אז תצביעי נגד, מה הבעיה?  :צביקה צרפתי

 אז מה את רוצה?  עמירם מילר:

2 :צביקה צרפתי  מי בעד ההצעה22

 ההצעה שלנו קודם2  רויטל לן כהן:

אני רוצה רגע לוודא2 יוצאים למכרז רגע, תנסח עוד פעם2  אורן כהן:

ך חיצוני ואתם תציעו לאחד מהחתומים פה להיות בתו

 הוועדה2 נכון? 

 כן, כן2  עמירם מילר:

 חמישה2 ול אחד מ רויטל לן כהן:

  222מי בעד ההצעה :צביקה צרפתי

22 כבר יש לך עכשיו דעה מוקדמת2למה יש לך דעה מוקדמת אורן כהן: 2 

2222 נציג אחדאורן, באמת עילאי הרסגור: 22 

 הטובה ביותר? מועמדתאולי היא תהיה ה עמירם מילר:

2נציג אחד זה לא גור:עילאי הרס 22 

 כבר היא יודעת שלא2 :עמירם מילר

 נציגים2צריך שלושה  עילאי הרסגור:

 מי בעד ההצעה כפי שהיא הוגשה?  :צביקה צרפתי

 רויטל2  :אהוד יובל לוי 

רויטל, כן2 אתי, יובל, ענת, פליאה, עילאי, איתן, רויטל,  :צביקה צרפתי

נגד? עמירם, צביקה, רביטל, אמיר, דבי, אתה  יהודה2 מי 

 נמנע? 

 נמנע2   :אברהם שיינפיין

 מתי, שמעון2 תודה2 ממה נמנע2  :צביקה צרפתי
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 אני גם נמנע2  :אורן כהן

 אורן גם נמנע, הוא אמר2  :עו"ד איתן צנעני

 אורן גם נמנע2  :צביקה צרפתי

 

לסדר יום של חברי : הוחלט ברוב קולות לקבל את ההצעה 771מס'   החלטה

, מר יהודה יוגד, , אמיר קולמןאורן כהן, עו"ד איתן צנעני מרהמועצה 

 –בנושא  הנדין, גב' פליאה קטנר, גב' רויטל לן כהן-מר עילאי הרסגור

    .ביטול תפקיד סמנכ"ל בכיר שירות וקהילה

 

 נפתח דיון2 ההצעה התקבלה2 נפתח דיון2  :אהוד יובל לוי 

 בסדר גמור2 הלאה2  :צביקה צרפתי

 ההצעה נתקבלה, נפתח דיון2  :וי אהוד יובל ל

גונן: לפרוטוקול שההצעה שהתקבלה אינה  חשוב לי להגידרגע,  אושרת גני 

222  פרגמטי, בעלת תוקף  ולכן ההצעה הזאת אין לה 

 222 סליחה, סליחה, אני חולק עליך :אהוד יובל לוי 

 ***מדברים יחד***

2  עילאי הרסגור: 2 2  אני מיניתי אותך 

גונן  222 שתשמור על הסדר?  :אושרת גני 

 את לא שומרת על שום סדר2  :עו"ד איתן צנעני

גונן: 2  אושרת גני  2 2  ולא בפוליטיקה שתסגור 

22די,  :צביקה צרפתי  אושרת2

 את עושה פה פוליטיקה2  :עו"ד איתן צנעני

 קחי אחריות ותתפטרי2 ית עילאי הרסגור:

גונן:  אני לא על בסיס פוליטי2  אושרת גני 

2  רסגור:עילאי ה 2 2 222 מועצת העיר   אם את מודיעה שאת לא 

 נקבעה פה מדיניות לגבי תפקיד סמנכ"ל2  :עו"ד איתן צנעני
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גונן: 22 אין לכםלקבועאין לכם סמכות איזה מדיניות?  אושרת גני  22 

כדירקטוריון אין לנו סמכות לקבוע קריטריונים סליחה?  רויטל לן כהן:

222 להתנהלות העירייה? סליחה, יש ד ברים שהחוק מחייב 

החוק לא מחייב או לא מדבר בצורה מפורשת, וכל דבר ש

  222זכותנו לקבוע שם מדיניות

2  עילאי הרסגור: 2 2  את לא 

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

2  עילאי הרסגור: 2 2  ואם זה לא 

22 בוטל התקן2 אני הבנתי שההצבעה  :אהוד יובל לוי  2 סליחה, נפתח דיון 

ההצעה שלה היא הצעה לסדר והצעה יון2 היא על פתיחת הד

 222לסדר

 ההצעה לסדר היתה על ביטול התפקיד, וקיבלנו את ההצעה2  רויטל לן כהן:

 222 בסדר :צביקה צרפתי

 תלמד לכתוב הצעות לסדר2  רויטל לן כהן:

גונן: אני רוצה, אלון, שאתה  היועץ המשפטי222אני מבקשת ש אושרת גני 

 222  תסביר מה מקור 

2  ם מילר:עמיר  אושרת, זה לא עכשיו2 סליחה, זה לא עכשיו

גונן:  למה לא?  אושרת גני 

 2עכשיו לא עמירם מילר:

גונן: י אושרת גני   דעו את זה2ישהם 

 מתגלגלת2 נפתח דיון2 ...  :אהוד יובל לוי 

 22 לא עכשיו2 לא עכשיו2 עמירם מילר:

 לא ביקשנו דיון2 ביקשנו סוף דבר2  :עו"ד איתן צנעני

 סליחה, סליחה2 לא עכשיו2 זה לא הדיון עכשיו2  מירם מילר:ע

 לקבל החלטה2 הצעה לסדר היא ה רויטל לן כהן:

2  עמירם מילר:  זה לא הדיון עכשיו



   7202.617 20 מועצה מן המניין   

 הצעה לסדר היא הצעה לסדר2  :עו"ד איתן צנעני

2  עמירם מילר:  לא הדיון עכשיו

2  :אהוד יובל לוי   הצעה לסדר היום, נפתח דיון

  על מה תפתח דיון? עמירם מילר:

  אלון, ההצעה התקבלה או לא? :עו"ד איתן צנעני

 איזו הצעה?   עו"ד אלון בן זקן:

ביטול תפקיד סמנכ"ל בכיר שירות וקהילה ויחד איתו  רויטל לן כהן:

222 ממש לא, היה  ביטול המינוי הזמני של ממלאת מקום 

 רוב2 

 כמה, תגידי רק? -של כמה עמירם מילר:

  כמה?-כמה שמעון פרץ:

ההצעה מבחינת המועצה התקבלה2 אבל ההצעה הזאת היא   עו"ד אלון בן זקן:

 לא מחייבת2 

 222סליחה, סליחה עמירם מילר:

22 בזה זה נגמר2  :רויטל לן כהן 2  אתה רוצה, תכתוב 

 חוות דעת עכשיו2 תרשום  עמירם מילר:

 לא ביקשנו חוות דעת2  רויטל לן כהן:

את היועץ המשפטי? באיזה עולם אתה חי?  מפסיק מה אתה :אהוד יובל לוי 

חיוב אישי החל ממחר בבוקר על  מתחיל איתן, איתן,

התפקיד הזה? לא, לא, אם התפקיד ימשיך ממחר בבוקר, 

2 ם המועצה קיבלה החלטה לבטל אותויש חיוב אישי? א 22 

 222תן לזה חודש ימים, חודש ימים :עמירם מילר

  קיבלה החלטה222אם המועצה  :אהוד יובל לוי 

 חודש ימים זה סביר2  :עמירם מילר

2 :אהוד יובל לוי   רגע, רגע, רבותי2 היועץ המשפטי22

 ,not valid היאכבר אמרתי את זה, חבר'ה2 ההחלטה הזאת   עו"ד אלון בן זקן:
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 היא בטלה, היא לא תקפה2 

 אתה רוצה, תכתוב ייעוץ משפטי2  רויטל לן כהן:

 2ר קיבלתם ייעוץכב  עו"ד אלון בן זקן:

 , אתה רוצה? תכתוב2 ממך לא רויטל לן כהן:

 נכתב ונאמר2   עו"ד אלון בן זקן:

 ממך, לא ממך2 לא, לא  רויטל לן כהן:

 אני מבקש לשמוע את היועץ המשפטי2  :עילאי הרסגור

  22התייעצנו עם משרד הפנים2 עדיף לך2 רויטל לן כהן:

 פעמיים2  2ל מוקלטושהכ מזלדה2 הנה, עוד איום2 תו  עו"ד אלון בן זקן:

2 עילאי הרסגור: 2 2 , חוות דעת על  נוקיבל אני מבקש מהיועץ המשפטי

 22 2  ההצעה לסדר של הישיבה הקודמת 

אותו דבר2 אותו הדבר בדיוק אותו עניין, עילאי2 לגמרי2   עו"ד אלון בן זקן:

 לגמרי2 

 לא, לא, אתה תיתן לו לדבר2  עמירם מילר:

ז 2  קן:עו"ד אלון בן  2 2 222 לגמרי2 אמרנו את זה לפני, אני אומר את זה תוך כדי 

אין לכם סמכות לקבל החלטה כזאת2 זאת החלטה שראש 

 העיר רשאי לקבל2 מה לא מובן?

 אלון, אלון, תודה רבה2 די2     צביקה צרפתי:

 מקיים את הוראות המועצה2  ראש העיר לא :אהוד יובל לוי 

ול תפקידים שיש פה בין נבחרי ציבור זה חלק מהבלב רויטל לן כהן:

 לעובדי ציבור2 

 תודה2  :צביקה צרפתי

סליחה, אני רוצה לשמוע את היועץ המשפטי2 תחזור על  :אהוד יובל לוי 

 222 הדברים האלה בלי הפרעות2 בלי הפרעות, שלא יקלקל 

 סליחה, לא שואלים אותך2 

2  עמירם מילר: 2 2  היתה 
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אדוני, אתה לא תסתום ליועץ המשפטי ותך, לא שואלים א :אהוד יובל לוי 

את הפה2 אדוני, היועץ המשפטי, תדבר לפרוטוקול, בלי 

 הפרעות2 

ו עמירם מילר:  222  222 אתה מתנהג כמו בריון2 בריון ממשיובל, אני 

 222 המפלגה2 בתוך המפלגה במרכז2  :אהוד יובל לוי 

 

 . 2.6.10/7אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .0

 

 אני רוצה, אני עובר לסעיף הבא2 ועדת כספים, שגיא2  :קה צרפתיצבי

לא, לא, סליחה, סליחה, סליחה, אדוני היועץ המשפטי2  :אהוד יובל לוי 

היועץ המשפטי יחזור בלי שאף אחד יפריע לו, שייכנס 

 לתמלול כמו שצריך2 

 222בסדר2 שגיא :צביקה צרפתי

רי המועצה רוצים לשמוע את אדוני היועץ המשפטי, חב :אהוד יובל לוי 

 דעתך2 

 בבקשה2  :צביקה צרפתי

סליחה, שגיא2 אדוני היועץ המשפטי, חברי המועצה רוצים  :אהוד יובל לוי 

 לשמוע את דעתך2 

 לא, סליחה2  עמירם מילר:

 הפריעו לך חברי הקואליציה2  :אהוד יובל לוי 

 חוות דעת? תת אתה מוכן עכשיו ל עמירם מילר:

 אני רוצה לשמוע את דעתך2  :וי אהוד יובל ל

 אומר שהוא שמע הכל, הכל בסדר2 )המקליט( הוא  :עו"ד אלון בן זקן

 הוא נשמע ברור?  :אהוד יובל לוי 

 קדימה, שגיא2  :צביקה צרפתי

2  :אהוד יובל לוי   לא, לא, יהיה כתוב 'אומרים ביחד'
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 שגיא, בבקשה2  :צביקה צרפתי

ר היום בוועדת הכספים2 היו בוועדת שלושה נושאים על סד שגיא רוכל:

יגיע לישיבת המועצה הבאה  הכספים ארבעה נושאים2 אחד 

בנושא הארנונה2 הנושאים שמופיעים פה הם שני נושאים 

 4, מס' 617., תקציב רגיל לשנת 4של העברות תקציב מס' 

ח כספי רבעוני שנתי "ודיון בדו ,17תקציב רגיל, תב"רים, 

ת הוצגו בפני ועדת הכספים2 ניתנו 2 הבהרו0121.2.60ליום 

הסברים מפורטים2 ועדת הכספים המליצה לאשר אותם2 

אם יש לכם שאלות, בבקשה2 להעברות מסעיף לסעיף, וגם 

 שאלות בנושא הדוח הכספי2 

 אני אודה לך אם אפשר, זכות דיבור?  :אהוד יובל לוי 

 כן, בבקשה2  :צביקה צרפתי

קודם על נושא יול"א2 מי שחישב את זה  חברים, דיברנו :אהוד יובל לוי 

הפרש של  ₪אלף  266-ל 466והגיע להערכת מחיר של בין 

יול"א, תסתכלו פה על העברות בין סעיפים, איך מיליונים 

הולכים מימין לשמאל2 מסיבות ואירועים שתוקצבו 

מלכתחילה בתחילת שנה2 אם חברי הקואליציה לא יפריעו 

 לי, ד"ר גבע, בבקשה2 

  22222 אבל2אבל זה  פרץ: שמעון

אם ראינו בתחילת השנה, כשאישרנו תקציב רווחה  :אהוד יובל לוי 

לעובדים, שאנחנו מעריכים אותם, מכבדים אותם ובוודאי 

כשמדובר גם בעובדי החינוך, אז תמיד למדנו שבעירייה 

כשרוצים להעביר הצעה, אומרים לנו 'אבל זה לזקנה 

מכובדים'2 אנחנו מכבדים במסדרון2 אבל זה לאנשים הכי 

, 1כולנו את עובדי החינוך ועובדי העירייה2 אבל בסעיף 

לאחר שכבר בספר התקציב נכללו סעיפים, מופיעה לנו פה 



   7202.617 27 מועצה מן המניין   

היום תוספת של תקציב לאירועים ומסיבות2 סליחה, 

 רבותי, זה חייב מבט נוסף2 אירוע הוקרה2 

  ,  ,ב"ראני מבקש2 יש פה בתוך התכנית עניין של תדבר שני

שהבטיחו לציבור אוהדי כדורגל אצטדיון2 דיברו על 

מיליון והעלו תכנית  46-שיפוצים נחוצים2 קצבו את זה ב

מופיע צמצום  באותיותמיליון2 הראו את זה והיום  06של 

התקציב לחצי2 שיתוף ציבור זה דבר שבו מצטלמים עם 

הציבור, מעלים עיתונים, מכנסים מסיבות, אומרים לכולם 

2 אבל כמו שאמר פעם ראש ממשלה, 'לא 'נתנו לכם 'הנה,

2 אז לפעמים חים, גם דורשים מאימספיק שמבט תנו לקיים'

דורשים לקיים2 לפעמים כשאין כסף, אין כסף גם לתקן 

אלף שקל2 היום  066, 266, 426חדש של סמנכ"ל נוסף של 

 סמנכ"לים בקבוצה פה רצים2 אזי מה קורה? הנה, מקצצים2 

הרים טלפון ולהגיד 'רבותי, קיצצנו2 לא קיצנו אבל לפחות ל 

2 'במסיבות2 קיצצנו במה שהבטחנו לכם בעשרות מיליונים

טלפון קטן של מי שדאג לפאר את עצמו בכל הפורומים, 

2  ,ואני נותן ,בכל העיתונים, אמר 'אני נותן ואני נותן'

כשמגיעים לדבר עצמו, אז הדבר נסוג2 מה זה דבר נסוג? אז 

נו? גם לא מתכוונים לקיים וגם את החצי לא מה אם הבטח

ידה  ,תראו2 אז היום אנחנו רואים דוגמה טובה2 למסיבות

, 212.רוב נייקר את הארנונה בעוד של העירייה משגת2 בק

לא שהמדד עלה2 חלילה2 לא שבשנים האחרונות יש עליות 

ליית הממד מחייב עלייה2 מע 622-מדד כאלה מטורפות ש

2 םריית כפר סבא לוקחת מכיס התושביעובדה, עיאלא מה? 

כשמגיע זוג צעיר ואומרים לו 'אתה תשלם יותר ארנונה 

2 בל ניתן לך פחות בחינוך הילדים'א 22 
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 בוא, תתייחס לתב"רים2  :צביקה צרפתי

2 עמירם מילר:   יש ישיבה מיוחדת22

מיליון שקל יכולתם לקחת2 אבל הרי מחלקים תמיכות  . :אהוד יובל לוי 

 ים2 מה קרה? במיליונ

 טוב2  :צביקה צרפתי

,  :אהוד יובל לוי  -רבותי2 באים חברי הקואליציה בשקטאז עכשיו תראו

מיליון2 בואו נגיד להם איזה כבוד2  6.בשקט, הנה, חותכים 

הרי אתם עכשיו עושים קיצוץ בהוצאות מהקופה הציבורית2 

אבל מה? הבטחתם את זה לציבור2 לפחות תרימו טלפון, 

2  זאת דרככם2 תגידו 'ר בותי, הבטחות לחוד, מעשים לחוד'

 הגעתם למשבר, אין כסף, תודה2 

 תודה רבה2 כן2  :צביקה צרפתי

 ברי, בגלל שהשעה כבר מאוחרת2 טוב, אני אקצר בד עילאי הרסגור:

 לא, לא, אל תעשה לנו דבר כזה2  עמירם מילר:

ים למרות שלא התאפשר לי לדבר כמו שצריך בנושא עילאי הרסגור:

הקודמים על סדר היום, אז אני קצת נושם ככה, בדיון הזה2 

 תראו, מה?

2  דבורה שני:ד"ר  2 2  איך אתה יכול להגיד 

,  עילאי הרסגור:  אני מדבר, אבל אני צריך להרים את קולי

2 דבורה שני:ד"ר  2  אתה מדבר ומדבר2

אני צריך להרים את קולי, בגלל שלא נותנים לי זכות  עילאי הרסגור:

ור2 תראו, העניין הוא כזה2 אם באמת התקציב העירוני דיב

היה מתנהל בצורה תקינה, ובאמת היינו יודעים שהכספים 

הולכים למקומות הנכונים, אז אולי אפילו היינו תומכים 

בחלק מההעברות התקציביות2 העניין הוא שעירייה 

יועץ לני  הול משברים222ששוכרת 
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22הנה, יש לי משבר עכשי :צביקה צרפתי  ו, ולא שכרתי2

ולוקחת סמנכ"לית שעליה עכשיו דיברנו ואני לא ארחיב,  עילאי הרסגור:

ועושה עוד כל כך הרבה דברים שהם תמוהים ומוזרים, אני 

לא בוטח במדיניות הכלכלית שלה, ולכן אנחנו נתנגד 

להעברות האלה בכללותן, אפילו שיש דברים חיוביים 

2 אין מה מכים עליכםהם, כי אנחנו פשוט לא סושנמצאים ב

 לעשות2 

בסדר גמור2 אני רק רוצה להגיד כמה דברים לגבי מה  :צביקה צרפתי

שנאמר פה2 אחד, לגבי האצטדיון, האצטדיון לא בוטל2 

22ועם משרד אנחנו במשא ומתן עדיין עם הספורט 2  

2 :אהוד יובל לוי    שם יש22

בר עלי שאני תן לי בבקשה2 אני לא הפרעתי לך2 אתה מד :צביקה צרפתי

 222בריון

רגע, יש לי בעיה בהבנת הנקרא, המשקפיים שלי לא מספיק  :אהוד יובל לוי 

? 6.-ל 46-טובות2 אתם מגדילים את תקציב האצטדיון מ

וואלה, העברית שלי צריכה תיקון2 יש לי עוד פעם בעיה 

, תגדילו פה את האקסל,  בעובדות? מי אמר לי 'יש לי בעיה'

 2 6.-ל 2-46 או מ46-ל 6.-האקסל, מ תשימו פה הגדלה של

 חתיכת בריון, תירגע2  :צביקה צרפתי

מיליון אצטדיון חדש2 ענת  66.אתה בכלל היית בעד לעשות  :אורן כהן

לפחות2 ענת, סליחה2 לא אתה2 הצטלמה סלפי באצטדיון, 

 צריך אצטדיון חדש2 והקבוצה ירדה ליגה2 ואמרה 

 אני אענה לפרוטוקול2 אני אענה לפרוטוקול,  :צביקה צרפתי

22 לדבר עםאני בעד  :אהוד יובל לוי    אנשים2

אתה חושב שאתה בקרקס2 אתה חושב שאתה אתה מבין?  אורן כהן:

בקרקס, אז אתה יכול זה2 אז תלך, בוא תשב, תתמודד עם 
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 הטענות שאני הולך להגיד לך2 תתמודד2 

 222 עובדות2  :אהוד יובל לוי 

מיליון שקל, אבל אתם  6.ר איתי על אתה עכשיו מדב אורן כהן:

2 כן, 16מיליון שקל2 פי  66.-2 ב66.-רציתם אצטדיון חדש ב

הצטלמה סלפי2 אתה לא יודע מה קורה אצלך בסיעה2 אתה 

 יודע את זה? אתה יודע את זה? 

2 22206 מי הבטיח  :אהוד יובל לוי   מיליון22

יודע את זה שאתה לא יודע את זה?  אורן כהן:  אתה 

622.-222 מיליון ירד ל :ד יובל לוי אהו 2 

תתאמו ביניכם את הסילופים2 תתאמו את זה ביניכם, כדי  אורן כהן:

 שלא תהיו במבוכה2 

2 :אהוד יובל לוי    מי שמדבר על סילופים22

אבל תתאמו את זה ביניכם, כי אחר כך אתה במבוכה2 אתה  אורן כהן:

ו 6.בר על מד   ביקשת2 66.-מיליון 

 222 נתונים הזויים2 כנהוג בשיא מרכז הליכוד2  :לוי אהוד יובל 

 222  תקשיב רגע למה שיובל,  :ד"ר אמיר גבע

 2 זה כתוב שחור על לבן2 6.-יורד ל 46עובדות2  :אהוד יובל לוי 

2 :צביקה צרפתי 2  בריון, אתה לא2

  שיצא2 מה, הוא222 מה, הוא רוצה לצאת? עמירם מילר:

 222שאני ואני, עלי ואני אחר כך אומרים :צביקה צרפתי

ייי :אהוד יובל לוי  222יבשתם אותי2 הרי  בשתם את העיר2 יי בשתם את כל 

222 תביא, תביא כסף2 תביא , תביא, תביא עוד אחוזים, בואו 

2  2 חסר פה עוד מסיבה2

 איזו התנהגות, אלוהים אדירים2  :צביקה צרפתי

22 עוד עובד ציבור בחציעוד תקן חסר,  :אהוד יובל לוי   מיליון2

 הוא חוזר להיות יובל הטוב, מהזמנים הטובים2  :צביקה צרפתי
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 222 את החנות ירקות לכאן2  :אברהם שיינפיין

אז אני אגיד ככה2 קודם לגבי נושא האצטדיון2 נושא  :צביקה צרפתי

האצטדיון נשאר וקיים2 אנחנו במשא ומתן גם עם משרד 

התקציבים התרבות והספורט, וזה חלק מהתנאי לקבל את 

שם2 עדיין משרד התרבות והספורט וגם הספורטוטו לא 

התגבש בנושא התקציבים2 יש כבר תכנון, הכל מתוכנן2 

שניים, לגבי ההעברות שנלקחו, אז אני חושב שנלקחו כרגע, 

מאוד -מאודבאופן הזמני, אני מדבר באופן זמני, לדברים 

 חשובים2 רק אני אגיד את הסעיפים, שתדעו, ואם מישהו

יגיד לי שזה לא חשוב, אז כנראה הוא לא רוצה את טובת 

העיר: בית המתנדב האומנים, לצורך ההנגשה שלו2 אני 

חושב שאין יותר חשוב מזה2 מועדון נחשון, קומה שלישית 

לגמלאים ולמי שמגיע, כולל הנגשת מועדון נחשון, שאנשים 

מגיעים עם כסאות גלגלים2 מגרשי דשא סינתטיים,  מגרשי 

ונים של עלייה ובית"ר2 אני חושב שמתאמנים שם מאות אימ

ילדים2 שישה ימים בשבוע, שבעה ימים בשבוע, עם משחק2 

יש יותר מאשר להשקיע בנוער ובילדים? אני לא מכיר2 בית 

ספר אוסישקין, המבנה הצפוני שלו, לחדש אותו לא צריך? 

שנה? יכול להיות2 חטיבת אילן רמון, צריך  46אחרי 

ותה2 שדרוג מחלקת הנוער בהפועל כפר סבא להשלים א

ומתחם האימונים2 לעשות מתחם אימונים מודרני, להוריד 

מתאמנים2 מגיעים שישה ילדים ש 1,266את הגדרות2 יש שם 

 שבת משחק, שאיתן לא ישמע, לא צריך?  ימים בשבוע,

נוער שנופלים ונפצעים וההורים מטפסים, רואים ב 1266  ני 

מתקנים מודרניים2 אז כנראה שלא דרך גדרות2 היום ה

צריך לטפח את בני הנוער2 כנראה2 גני ילדים, אנחנו בונים 
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גני ילדים חדשים2 ברגע שהאצטדיון והמשא ומתן עם 

הספורטוטו והמשרד לתרבות וספורט יושלם, אנחנו נדע 

בדיוק מה לעשות עם התקציב2 אבל בינתיים, במקום לקחת 

הו קיים, לא קרה שום מאיזשהו מקום אחר, לוקחים ממש

דבר2 אז כנראה שלא צריך2 אז כדאי שאנשים ילמדו את 

ואם יגידו לי שהם לא רוצים  22החומר לפני שהם זה2

 ויצביעו נגד הדברים האלה, אז בסדר2 זה שיקול שלהם2 

 אני רוצה להגיד תודה על הטיפוח של החינוך2  רויטל לן כהן:

22  :צביקה צרפתי מה? מי בעד סעיף העברות מסעיף  סעיף או-סעיףמי בעד2

? מי בעד? עמירם, 617.לשנת  4לסעיף תקציב רגיל מס' 

אורן, צביקה, רביטל, אמיר, דבי, ממה, איתן, רויטל לן 

נגד? ענת, אתי, יובל, עילאי,  יוגד2 מי  כהן, שמעון, יהודה 

 פליאה2 תודה2 

 

תקציב  : הוחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף817מס'   החלטה

 . 10/7לשנת  2רגיל מס' 

 

2 מי 617.לשנת  4העברות מסעיף לסעיף תקציב תב"ר מס'   :צביקה צרפתי

 בעד? עמירם, 

מה אתם מצביעים ימו לב, רווחה, חינוך וספורט2 על רק ש רויטל לן כהן:

  נגד2

2 :אהוד יובל לוי   לא זורקים רווחה22

, ממה, איתן, רויטל לן אורן, צביקה, רביטל, אמיר, דבי :צביקה צרפתי

כהן, יהודה יוגד, שמעון2 מי נגד? אתי, ענת, איתן, פליאה 

 ועילאי2 

בפרוטוקול, שהאופוזיציה הצביעה נגד  היטבשיירשם  רויטל לן כהן:
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 שיפוצים של מוסדות חינוך2 

 לא אמרתי, איתן בעד2  :צביקה צרפתי

 למה אמרת נגד?  עמירם מילר:

 י נגד2 לא אמרת :עו"ד איתן צנעני

 אפילו איתן לא שם לב ועמירם שם לב2  :אהוד יובל לוי 

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף תב"ר 917מס'   החלטה

 . 10/7לשנת  2מס' 

 

שיירשם ברור בפרוטוקול שההצבעה נגד על התקציבים פה  רויטל לן כהן:

נגד, זה חשוב לי, לי חשוב שיהיה כתוב בבירור  היא הצבעה 

נגד בהצעה הזו הצביעה נגד חינוך,  בפרוטוקול שמי שהצביע 

 222תקצוב של שיפוץ

 נגד חינוך2 מצביעים לא  :אהוד יובל לוי 

2 רויטל לן כהן: 2   של שיפוץ מוסדות חינוך2

 דמגוגי2 לא מצביעים נגד חינוך2  זה :אהוד יובל לוי 

נחנו ורווחה וספורט, ונגד הנגשה בעיר כפר סבא2 א רויטל לן כהן:

 סעיף, כדאי שתקרא על מה2 -עים סעיףמצבי

22 אין222 כדאי שתלמד :אהוד יובל לוי  י על מה את מדברת, גברת דמגוגית2

 את התרומה  שלך לחינוך2 

תקציב רבעוני2 יש הערות? שאלות  דיון בדו"חהסעיף הבא,  :צביקה צרפתי

 ח הרבעוני? אין, תודה2 "לדו

 הצבעה פה אחד2  :שמעון פרץ

 לא, זה לא הצבעה2  :ה צרפתיצביק

  22לא זורקים חינוך ורווחה לאנטיביוטיקה2 :אהוד יובל לוי 

 תן לה פעם אחת2  עילאי הרסגור:
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 . 106, חלקה 6205, גוש 17עסקת מכירת מקרקעין ברח' הראשונים  .2

 

 לה ושי? בא, עסקת מכירת מקרקעין2 איפה איהסעיף ה :צביקה צרפתי

 צה לדבר2 אני רו עילאי הרסגור:

 רגע, שנייה2  :צביקה צרפתי

 2 וכבר הוא מדבררגע, עוד לא הציגו את זה  עמירם מילר:

 אורלי, תודה2  :צביקה צרפתי

יי :אברהם שיינפיין בפרוטוקול שיצאתי ואני מנוע רשם בנושא מקרקעין, 

 מלהצביע בנושא2 

נכנס ממה, עד שאתה פה, עד שרואים אותך2 אתה כל הזמן  :אהוד יובל לוי 

ויוצא2 אתה רוצה להגיד לנו, ממה, מה הבעיה? רגע, אתה 

לא קשור לראשונים2 ממה, אתה קשור לראשונים? אתה 

קשור למגרש? למה אני לא צריך לצאת כל פעם בדברים 

 האלה? 

 מהישיבה ***  אברהם ממה שיינפיין יוצא*** 

2 עמירם מילר:  אולי לגבי הראשונים, יכול להיות22

אנחנו מביאים לאישור המועצה מכירת מקרקעין שבבעלות  שי ארנט כהן:

העירייה, מקרקעין המיועדים למגורים, שטח קטן של כחצי 

, לצורך העניין2 7. , הראשוניםדונם באזור רחוב הראשונים

העירייה ניהלה, בעזרתה של החכ"ל תהליך של מכרז 

למכירת הקרקע, כולל החיוב שלה, כדי שנוכל להפיק עבור 

רב2 הרצנו שם תב"ע, הגדלנו את מספר יר את המעתקציב ה

היחידות, יצאנו למכרז2 במכרז יש זוכה, חברת קאלש 

 מרדכי, חברה לבניין בע"מ2 

אתה רוצה להרחיב על המכרז, על הפגם, או לא היה פגם  :אהוד יובל לוי 
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בהפרש שבין המחיר? אני לא הייתי פה, אבל הייתי בישיבה 

 אחת2 אתה רוצה להרחיב? 

היה זוכה במכרז2 ועדת המכרזים הכריזה אני אסביר הכל2  שי ארנט כהן:

על הזוכה2 ואנחנו נמצאים עכשיו באישור מועצת העיר, 

כנדרש על פי חוק לאישור לעשייה במקרקעין, כדי להמשיך 

לדווח על העסקה ולסיים אותה2 לשאלה שנשאלתי פה, 

מדן כאשר הוצב האומדן בדיון בוועדת המכרזים, הוצב או

את האומדן בפני ועדת המכרזים2 ועדת המכרזים קראה 

של השמאי ונדרשה הבהרה2 בצורה שלא תאמה את ההערכה 

הבהיר את האומדן שניתן ולאחר מכן בדיון בוועדת  השמאי

מכרזים, כאשר עמד בפני ועדת המכרזים האומדן המבואר, 

כאשר הפער  227%בין ההצעה היה הפער בין האומדן ל

אבל הפער שלאחריו נדרש דיון  ,רביפער המהרבי, לא המ

, ולכן ועדת מכרזים אישרה את עשרה אחוזמיוחד הוא 

 ההצעה2 

 כן, שאלות?  :צביקה צרפתי

הוא רצף של, איך אני אגדיר  7.כן2 הסיפור של הראשונים  עילאי הרסגור:

את זה? של כשלים מהותיים בהתנהלות ציבורית, מתחילתו 

ה שעיריית כפר סבא מעוניינת ועד סופו2 נתחיל בעובד

למכור קרקע שבבעלותה2 במקום להשאיר את הקרקע 

הזאת, איך אמרתם כשדנו בנושא דבורה עומר? להשאיר את 

הקרקע הזאת לצרכים עתידיים, פתאום ברחוב הראשונים 

דווקא לא צריך להשאיר קרקע לצרכים עתידיים2 פתאום 

, דחוף מאוד מאוד דחוף למכור2 ולא רק שדחוף למכור

שסמוך לקרקע הזאת ישנו פרויקט מאוד גדול של כלמכור 

תקומה2 בפרויקט הזה ייבנו הרבה מאוד מבנים2 אולי 
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 2 נצטרך שטחים לגני ילדים? אפשר לשנות ייעוד, זה אפשרי

אולי נצטרך שטחים לגן ציבורי? זה אפשרי2 אם רוצים, זה 

 אפשרי2 

מספיק פקקים אבל לא2 דחוף למכור את זה2 אולי יהיו כבר  

בגלל פרויקט תקומה, אולי האזור הזה, שהוא יהיה עמוס 

ביותר בעיר, לא צריך יותר בניינים? לא, דחוף למכור2 דחוף 

למכור את הקרקע הזאת2 הקרקע הזאת שייכת לתושבי כפר 

סבא2 דחוף למכור אותה עכשיו, כמה שיותר מהר2 ואז 

, אבל בהתחלה אמרו לנו שאמנם ימכרו קרקע ששייכת לנו

יהיה דיור מוזל לתושבי כפר סבא2 אמרתי 'טוב, אולי אם 

2 למרות  בכל זאת יהיה דיור מוזל, לפחות משהו יצא מזה'

קומת מסד, אחרי שהחלטנו שלא בונים  השלבניין נקבע

יותר קומות מסד בעיר2 בגלל שהקומות האלה מכוערות, 

הקומות האלה נוגדות את החזון העירוני של כפר סבא, 

 שהביעה ועדת תכנון ובנייה2 חזון 

אבל דווקא בפרויקט הזה הוחלט שכן תהיה קומת מסד2  

למה? לא ברור2 ואז, אחרי שעברנו את כל ההליכים האלה, 

התברר שגם לא יהיה דיור מוזל לתושבי כפר סבא2 למה? 

ככה2 כי דחוף למכור לקבלנים2 דחוף מאוד למכור להם את 

סה ועדת מכרזים2 הקרקע ברחוב הראשונים2 ואז התכנ

נפתחה תיבת המכרזים, נפתח האומדן ומה ראינו? 

שהאומדן שונה באופן מהותי מההצעות שהוגשו2 מה עושים 

במקרה כזה? משנים את האומדן2 פטנט חדש של עיריית 

יועץ לניהול משברים, עירייה  כפר סבא2 עירייה שממנה 

שממנה סמנכ"לית בלי מכרז, עירייה שאומרים עליה שהיא 

שתה עוד כל מיני דברים שמתבררים עכשיו במקום שבו ע
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 הם אמורים להתברר2 

2 מאוד 7.אבל דחוף מאוד למכור את הקרקע בראשונים  

מאוד דחוף למכור את הקרקע הזאת2 מאוד מאוד דחוף 

למכור את זה במחירים נמוכים יותר מהאומדן המקורי2 

אן לכן היה גם מאוד דחוף לשנות את האומדן2 אני רואה כ

אובססיה לאורך כל הדרך למכור את הקרקע, את הקרקע 

2 בניגוד לאינטרס הציבורי, ששום 7.של כולנו בראשונים 

דבר לא טוב לא יוצא לנו מזה2 שום דבר טוב לא יוצא לנו 

מזה2 מה דחוף להיפטר מנכס שיכול לשרת אותנו למשך 

שנים, למשך דורות2 הרי נצטרך קרקעות, במיוחד באזורים 

נצטרך את הקרקעות האלה2 נצטרך את הקרקעות  האלה2

לתקומה, נצטרך אותן לדברים אחרים2 הרי אמרתם 

בעצמכם שרצינו לבנות את האגף החדש בבית הספר דבורה 

טיים בשכונת האוניברסיטה, -עומר, על המגרשים של הגול

אמרתם שאנחנו צריכים לשמור על שטחים פתוחים, אנחנו 

 ימושים עתידיים2 צריכים לשמור על שטחים לש

יש  7.מה קורה כאן פתאום? פתאום לא צריך? בראשונים  

כללים אחרים? מה קורה כאן, אני שואל? תדעו לכם 

שלמרות שהיתה כאן ישיבת מועצה מאוד סוערת, על 

נושאים מאוד מאוד חשובים, שאני לא מקל בהם ראש, 

ראיתם שאני לא מקל בהם ראש, הנושא הזה של הראשונים 

א שערורייה2 הוא שערורייה2 הוא נדחק בגלל שאר הו 7.

הנושאים האחרים2 הוא לא מקבל במה, כמו הנושאים 

האחרים, בגלל שיש מאבקים שמעורב בהם ציבור יותר 

גדול2 אבל זאת שערורייה2 לוקחים נכס שלנו ופשוט נותנים 

ונותנים להם תנאים מיטיבים, ועושים שם  אותו לקבלנים2 
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 ת הרחוב2 בשביל מה? קומת מסד, שתכער א

לא נותנים, מוכרים לקבלנים2 לא אמרת, אתה אומר  :עמירם מילר

 נותנים2 

 מוכרים בתנאים מצוינים2  עילאי הרסגור:

 מוכרים2  עמירם מילר:

 מוכרים בתנאים מצוינים2  עילאי הרסגור:

2  :עמירם מילר 2 2  בתנאים 

2 עילאי הרסגור:   22בתנאים מעולים, נמוכים מהאומדן

 2 22לא נותנים לקבלניםתדייק בדברים שלך,  :מיר מילרע

שכחת לציין שהוגשו שש הצעות במכרז2 המכירה נעשתה  שגיא רוכל:

במחירי שוק הולמים2 נכון, רצינו אולי לקבל יותר2 אבל 

 לא ניתן שם דבר במתנה2  העסקה נעשתה במחירים222

 אבל שונה האומדן, לאחר שהוגשו ההצעות2  עילאי הרסגור:

2  :עמירם מילר  לא שונה האומדן

 שונה האומדן, שונה האומדן2  עילאי הרסגור:

 לה תסביר לך מה שלא הבנת בישיבה2 הנה, אי :עמירם מילר

 לא, לא, לא הבנו את הטעות2  :אהוד יובל לוי 

2 עילאי הרסגור: 2  אבל כשפותחים, סליחה2

 2 לא הבנו את הטעות2 סליחה, עילאי, עילאי :אהוד יובל לוי 

2 :צביקה צרפתי 22 יודע מה קורה אצלך?   אתה 

 222 לא הבנו את הטעות2 עילאי, לא הבנו את הטעות2  :אהוד יובל לוי 

 היא תדבר, היא תדבר2 תנו לה לדבר2  :עמירם מילר

2 עילאי הרסגור: 2  דבר כזה באמת2

 הייתם בישיבה, לא?  :עמירם מילר

ופו הוא, תחילתו בחטא כל הפרויקט הזה מתחילתו ועד ס עילאי הרסגור:

אני לא מבין2 וסופו בחטא2 יש בו פגמים לאורך כל הדרך2 
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ין למה העיר, צביקה צרפתי, אני לא מבראש ממלא מקום 

2  היום היה כל כך דחוף לכם22

 למדת תנועה, כמו בזה, בעולם ההוא2  :צביקה צרפתי

זה  מה כל כך דחוף לכם למכור את הקרקע הזאת לקבלנים? עילאי הרסגור:

22 אני דיברתי על זה ב 2 ועדת לא ברור לי2 אני דיברתי על זה 

במליאה, דיברתי על זה בוועדת מכרזים, דיברתי על  משנה,

זה בכל הפורומים שהייתי יכול לדבר על זה, ולא קיבלתי 

 ? 7.תשובה2 מה כל כך דחוף למכור את הקרקע בראשונים 

 תודה רבה2 שי, בבקשה2  :צביקה צרפתי

אני אסביר את העניין של האומדן שוב, מכיוון שכנראה לא  כהן:שי ארנט 

הובנתי2 האומדן שהוצג בפני ועדת המכרזים היה אומדן 

למכירת הקרקע, כולל הרווח היזמי, שלא מכניסים במכירה 

במכרז2 וזו היתה הטעות שהיתה באומדן2 הסעיף הזה כן 

הופיע בשמאות שעליה התבסס האומדן2 אם יש פה טעות 

ר של משפט מסוים, הוא הועתק מתוך השמאות לתוך סופ

האומדן2 כאשר הוועדה ראתה את הדבר הזה, ביקשה 

ע מה הבהרות, קיבלה הבהרות מן השמאי2 והשמאי קב

היה קבוע מראש בתוך אותו אחוז שיש להפחית, ש

 השמאות2 

 הוא הגיע לישיבה גם2  :עמירם מילר

 לישיבה2  שהיה בתוך השמאות2 הוא הגיע שי ארנט כהן:

 הגיע לישיבה2  :עמירם מילר

 דווקא הגעתי לישיבה2  עילאי הרסגור:

כאשר מוציאים קרקע למכירה במכרז, אין לכלול במחיר  שי ארנט כהן:

של הרווח היזמי, שכן נכלל באומדן  הרכיבשלה את 

22תנה הבהרה, ולכן המחיריהמקורי2 ולכן נ 2 
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 מי ערך את האומדן?  :אהוד יובל לוי 

 2השמאי זיו אביאנסקי רנט כהן:שי א

 לא את השמאות, את האומדן2 הפרדת בין אומדן לשמאות2  :אהוד יובל לוי 

 222 הוא הכין את הכל2  הוא עשה גם את שי ארנט כהן:

2  עילאי הרסגור: 2 2  הוא עשה את האומדן ושמעתי את ההסברים 

 השמאי עשה את האומדן?  :אהוד יובל לוי 

2 גם אם נתעלם מהסיפור של האומדן, אבל ש עילאי הרסגור: 22 וב אני שואל 

מה דחוף כל כך למכור את הקרקע? מה דחוף כל כך למכור 

 את הקרקע? אני רוצה לשמוע הסבר הגיוני כלשהו2 

בר על בסיס דחיפות2 אנחנו אנחנו לא עושים שום ד :צביקה צרפתי

 עושים222

 מכרז2 ו בהיה צריך לשאול לפני שיצאאת זה הוא  :ד" אמיר גבע

אבל אני שאלתי, שאלתי את זה גם לפני שיצאו למכרז2 אני  עילאי הרסגור:

לא יכולים  שאלתי את זה בכל הפורומים האפשריים2 אתם

  להגיד עלי בנושא הזה222

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

 פורום שלא העליתי את זה בו2  לא היהש עילאי הרסגור:

 חיר עומד? כמה זה עומד? כמה המעל  :ענת קלומל

 קודם כל, שום דבר לא דחוף2  :צביקה צרפתי

22 לא, לא ה, צביקה, תרשום אותי גם ברשימהסליח :אהוד יובל לוי  2

 הספקתי2 

 לא דיברת על הנושא הזה?  :צביקה צרפתי

 ? ברשותך222מה לעשות :אהוד יובל לוי 

 222אז בבקשה :צביקה צרפתי

  אז ברשות היו"ר222 :אהוד יובל לוי 

 כן, דבר2  :יקה צרפתיצב
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למי שזיכרונו קצר, בקדנציה הקודמת  ,אני רוצה להזכיר :אהוד יובל לוי 

שעלה מגרש קטן בשכונת האוניברסיטה, ומכרו ואמרו שאין 

ברבות הימים גילינו  ,צורך2 יש מספיק שטחים חומים2 אבל

שחסר2 ודווקא ממול דבורה עומר, פחות או יותר באותו 

 ום2 מיקום, היה מגרש ח

 מה גילית שחסר?  :צביקה צרפתי

2 :אהוד יובל לוי   חסר שטחים חומים22

 זה לא היה בצד של דבורה עומר ולא קרוב לדבורה עומר2  :צביקה צרפתי

222 פשוט בניין  עילאי הרסגור: בניין שמכער את השכונה2 כל יום אני צריך 

 לא במקום2 

 222 לא נכון2 היו שני חצאים2  :אהוד יובל לוי 

2  :עמירם מילר 2 2  לא, לא, לא, יובל, גם הערך 

 עזוב, הוא לא יודע את העובדות2  :צביקה צרפתי

22י2 הנה, הזיכרון שלי לא כמו שלךתקן אות :אהוד יובל לוי  2 

222 בשכונה2  עילאי הרסגור: 22 בשכונה, זה  2  זה לא 

 שאמרו שהעירייה לא צריכה2  אלא, :אהוד יובל לוי 

 תושבי שכונת האוניברסיטה יגידו לך אותו דבר2  כל עילאי הרסגור:

2 :אהוד יובל לוי  2  אמרו שהעירייה לא צריכה שטחים2

2  עילאי הרסגור: 2  לראות את הבניין2  לא צריכים2

 ,הזמן אמרו שהעירייה לא צריכה שטחים2 אלא מה? :אהוד יובל לוי 

בדורות הבאים יגיעו2 עכשיו תראו, יש מקום שעומד בפני 

כוללני2 כל האזור הזה של שכונת הראשונים היה תכנון 

פנינה2 אבל לפעמים כשדבר לא מקולקל, באים ורוצים 

לתקן אותו2 ואתה שואל מה כל כך כואב לכם לתקן דבר 

שלא מקולקל? שכונה מעולה2 אלא מה? דוחפים לשם 

 מגדלים של עשרות קומות2 
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 2טוב :צביקה צרפתי

 1,166רגע, לפני שמכניסים שעה זו, והדבר הכי בוער ב :אהוד יובל לוי 

2  דירות22

אתה מדבר על תקומה? אתה מדבר על פינוי בינוי  :עמירם מילר

 22  תקומה?2

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

2 :אהוד יובל לוי   עמירם, תדבר בתורך2 עכשיו22

 תודה רבה לך2  :עמירם מילר

ת הנכסים רגע לפני שחברי הקואליציה גומרים לחלק א :אהוד יובל לוי 

ם להציבוריים, אתה אומר רגע, אתה הולך להעמיד תכנון ש

לכל המקום הזה2 אם היית דוחה את המכרז ולו בשנה, אני 

ח? עומס "מיליון שקל מופיע בדו 61.יודע שיש לך כמה? 

 222מלוות, אבל אם היית דוחה

2  שגיא רוכל: 2 2  אתה מציע 

 תרשה לי לגמור משפט2  :אהוד יובל לוי 

 שגיא, נו, די2  :צרפתיצביקה 

צת יותר אתה יודע, אתה צעיר2 אתה יודע יותר טוב2 אני ק :אהוד יובל לוי 

22 בסדר, אז תלמד2 אם אני כל  מבוגר ממך2 אתה רגע לפני 2

 2 22פעם עושה לך את זה, תלמד

22 הזה?  :רויטל לן כהן  יובל, מה זה ה2

תקשיב, היה שוטף כל לא, הוא היה טירון ביחידה2 עכשיו  :אהוד יובל לוי 

הזמן כלים, בזמן שאחרים היו במבצעיות2 עכשיו תקשיבו2 

אז מה אני מבקש? מה אני מבקש? יש סדר הגיוני2 אם אתה 

 1,166יודע שאתה עכשיו יוצא לתכנית גרנדיוזית, אקדמיה, 

דירות, אלפי מטרים וזה, החצי דונם הזה בעוד שנה 

ווה פי שניים, פי יהיה ש ברורות, שנתיים כשהתכניות יהיו
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שלוש2 אז בוא נממש נכסי עירייה בעוד דקה, כי הדקה לא 

בוערת והנכס יהיה שווה פי שלוש2 אז מה יקרה אם הקופה 

בוער לחסל את כל הציבורית תתעשר בפי שלוש? עכשיו 

22  הנכסים, חלילה2

 ואם היא תהיה מינוס פי שלוש, אז מה?  :צביקה צרפתי

התפילה שלי שהאזור הזה, התפילה שלי שהתכנית הלוואי2  :אהוד יובל לוי 

כל המכוערת של מגדלים בתקומה תיעלם, והשטח לא יהיה 

אלפי יחידות דיור2 ואז -כך בוער, כי הוא לא ישרת אלפי

השטח הזה שאנחנו לא יודעים מה הולך להיות איתו, אבל 

באופן מוזר מאוד החצי דונם הזה, רגע לפני שהופכים את 

זאת, שכולם התפארו בה, הנה השכונה השכונה היפה ה

הירוקה הראשונה בארץ, ומי שבנה אותה גאה בה, אז 

 ופכים אותה לשכונה המכוערת בארץ222ה

 אתה בנית אותה? :צביקה צרפתי

 בניתי כמה בניינים, מה לעשות?  :אהוד יובל לוי 

 בנית טוב?  :צביקה צרפתי

 ברוך השם2  :אהוד יובל לוי 

 כן?  :צביקה צרפתי

,  :אהוד יובל לוי  כן2 אלא מה? כשאתה לא בנית, כשתבנה בחיים שלך משהו

 נדבר2 

 בנית טוב?  בטוח :צביקה צרפתי

תבנה בחיים שלך משהו, נדבר2 אלא מה? באים עכשיו,  :אהוד יובל לוי 

מממשים את הנכס, דקה לפני שהשווי מתממש בפי שלוש2 

 איזה שכל? לא שלנו2 

טוב, אני חושב שבמסגרת התכנית זהו?  תודה רבה2 :צביקה צרפתי

22הכוללת, גם של תקומה וגם  של התכנית 2 
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הלוואי ותיעצר מחר2 שתבוא תכנית מאוזנת, שהתושבים  :אהוד יובל לוי 

 2 תושבי יוכלו להישאר לגור בה, שלא תהיה במגדלים ש22

  שקל דמי ועד222 766-השכונות ל

2  :צביקה צרפתי יים שהכי קל זה לשבת, מה אני למדתי בחלימדו אותי22

 שנקרא, על הטריבונה, וכל הזמן לצעוק2 

עכשיו לשבת על הטריבונה,  אתה יכולאיך על הטריבונה?  :אהוד יובל לוי 

 מי יקבל אותך בטריבונה?  קיצצת להם את התוכנית,

יודע אני בטוח, אני בטוח,  :צביקה צרפתי אני בטוח שביום אחד, אני לא 

ווה מאוד שלא, לא תשב על אם זה יקרה, אני מק

 הטריבונה, תאמין לי, כולם עושים בסוף אותו דבר2 

 222 כן, נכון?  :אהוד יובל לוי 

רק שאתה יודע, במילים כאלה או אחרות2 כולם עושים  :צביקה צרפתי

 222בסוף אותו דבר2 אז אני לא רוצה

  היה התחייבות2תלא אמכור נכסים,  :אהוד יובל לוי 

 עזוב, אני לא רוצה לריב2  :צביקה צרפתי

אמרת אתה בטוח? אז בעזרת השם, כשהיום הזה יגיע, לא  :אהוד יובל לוי 

מפעלים  נכניסנמכור נכסים2 לא נרעיל תושבים2 לא 

מזהמים2 לא ניקח את עובדי יול"א וניתן להם לעבוד בחצי 

 מחיר2 

22 :צביקה צרפתי   אתה, אתה, אני לא רוצה2

 לנו הדרך לממש כל דבר2  לא רצה :אהוד יובל לוי 

כן, לא רצה לך הדרך2 כי אתה לא צריך לממש2 אתה נמצא  :צביקה צרפתי

באופוזיציה ותהיה ככה עוד הרבה שנים2 אני רוצה להגיד 

לגבי החצי דונם, עוד הרבה שנים2 אני לא יודע אם בכלל 

  רבה שנים באופוזיציה2 בעניין של222תהיה, אבל תהיה עוד ה

 זה היה איום, צביקה? רגע,  :י אהוד יובל לו
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 ריכוז החלטות
 
 
  הצעות לסדר יום. .1

 
 

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

ביטול ומשיכת תכנית המתאר  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא -קלומל

 . " המופקדת בוועדה המחוזית1005"כפר סבא 

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 217'  מס החלטה

צוייג וגב' -של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומליום 

" 1005ביטול ומשיכת תכנית המתאר "כפר סבא  –אתי הדנה בנושא 

  .המופקדת בוועדה המחוזית

 

 

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

שינוי  –בנושא  הנדין-ומר עילאי הרסגורגב' אתי הדנה  ,צוייג-קלומל

 . מודל היול"א לצהרונים

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 175מס'   החלטה

גב'  ,צוייג-של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומליום 

שינוי מודל היול"א  –ושא בנ הנדין-ומר עילאי הרסגוראתי הדנה 

  .לצהרונים

 

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

הקמת מוקד קליטה לעולים  –גב' אתי הדנה בנושא וצוייג -קלומל

 . בעיר כפר סבא
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: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 761מס'   החלטה

גב' וצוייג -עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומלשל חברי המועצה יום 

  .הקמת מוקד קליטה לעולים בעיר כפר סבא –אתי הדנה בנושא 

 

מר אורן כהן, עו"ד איתן צנעני, מר הצעה לסדר יום של חברי המועצה  . ד

הנדין, גב' פליאה קטנר, -, מר יהודה יוגד, מר עילאי הרסגורגבעאמיר 

 . ביטול תפקיד סמנכ"ל בכיר שירות וקהילה –בנושא  גב' רויטל לן כהן

 

לסדר יום של חברי : הוחלט ברוב קולות לקבל את ההצעה 771מס'   החלטה

, מר יהודה יוגד, גבעמר אורן כהן, עו"ד איתן צנעני, מר אמיר המועצה 

 –בנושא  הנדין, גב' פליאה קטנר, גב' רויטל לן כהן-מר עילאי הרסגור

    .שירות וקהילה ביטול תפקיד סמנכ"ל בכיר

 

 

4.6אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .0 .10/7.  

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף תקציב 178מס'   החלטה

 . 10/7לשנת  2רגיל מס' 

 

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף תב"ר 791מס'   החלטה

 . 10/7לשנת  2מס' 

 

 

 . 106, חלקה 6205, גוש 17ן ברח' הראשונים עסקת מכירת מקרקעי .2

 
עסקת מכירת מקרקעין : הוחלט ברוב קולות לאשר את 801מס'   החלטה

 .106, חלקה 6205, גוש 17ברח' הראשונים 

 


