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 שאילתות.  ./

 

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

  . משיכת תוכנית המתאר –בנושא 

 
טוב2 אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה לחודש יולי ערב  :צביקה צרפתי

2 שלום לכולם2 אני מבקש, אני מקווה מאוד שהישיבה 715.

היום תתנהל בצורה נינוחה2 אנחנו נתחיל עם שאילתות2 

בנושא תוכנית המתאר, משיכת תוכנית השאילתה הראשונה 

 המתאר2 

משיכת תוכנית כן, אנחנו שלחנו לכם הודעה שמאחר ומכתב  עילאי הרסגור:

המתאר אכן נשלח, לבקשתנו, אנחנו לא מעוניינים בתשובה 

לשאלה שהתשובה לה היא ברורה בכל מקרה2 אבל מהמכתב 

שהי קריצת עין2 כלומר דיברו והתרשמנו שמדובר כאן באיז

 בטלפון קודם, 'הנחו אותנו מה לעשות', כל הדברים האלה2

 אני אקריא את התשובה2 :צביקה צרפתי

ולכן אנחנו מרגישים חוסר נוחות מאותו מכתב2 אני כן  הרסגור:עילאי  

מודה ומתוודה שקיבלנו אותו ואחרי זה עשינו בדיקה ואכן 

 קיבלנו אותו2 אבל אנחנו לא מרוצים ממה שכתוב בו2 

תשמע, אתה לא מרוצה, אני לא עובד לפי הרצון שלך2  :צביקה צרפתי

ו את קיבלנ אנחנו שלחנו, היתה הצבעה דמוקרטית2

 222ההכרעה, למרות שהפסדנו

 סליחה? היתה הצבעה דמוקרטית? אהוד יובל לוי:

 מה, לא היתה?  :צביקה צרפתי

ת ההצבעה אני שמעתי שהיועץ המשפטי אמר שלמרו אהוד יובל לוי:

 הדמוקרטית הוא מתכוון ש222
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 היתה הצבעה דמוקרטית2  :צביקה צרפתי

222 דמ :עמירם מילר יובל?   וקרטיה כבר, אתה נגד זה? על מה הויכוח, 

יש חוקים במדינת ישראל2 שלחנו את זה לוועדה המחוזית2  :צביקה צרפתי

היא הסמכות2 אנחנו פועלים מול הוועדה המחוזית2 הוועדה 

המחוזית קיבלה, גם היום דיברנו איתם2 משכת, זה בסדר 

שמשכת ואתה מודה שקיבלת את התשובות והנהלת 

מח לשמוע שאתה מודה העירייה היתה בסדר2 אני ש

שהנהלת העירייה היתה בסדר ואתה מרוצה מעצם העובדה 

 2תודה רבהששלחנו מכתב2 

אתה יודע, אני לא מתבייש להגיד שמשהו נעשה באופן  עילאי הרסגור:

 תקין2 אני לא ממציא דברים שלא היו2 

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

 בניגוד לאדם אחר שנמצא כאן בחדר2  עילאי הרסגור:

 222סליחה, באמת :מהקהלדובר 

אני אוציא אותך החוצה2 אני אוציא אותך החוצה2 תקשיב  :צביקה צרפתי

 טוב, מה שמך? 

 יודע מה שמי2  אתה דובר מהקהל:

, אני מבקש2 אני לא זוכר פשוט2 אני אוציא, אני מבקש :צביקה צרפתי

 22 אתם מבקשים דמוקרטיה, אני רואה מה אתם שולחים יש2

2 אז או שאתם רוצים, אנחנו קיבלנו את בווטסאפים

ההחלטה2 לא בידיים שלנו כרגע2 זה נסע למחוזית, זה 

בידיים של המחוזית2 אז בבקשה, בבקשה, אני מבקש2 

הישיבה תתנהל בלי התערבות הקהל2 הקהל רוצה לשמוע, 

 בבקשה2 שהקהל ישב ויקשיב2 תודה רבה2 
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הנדין וגב' פליאה קטנר -ורמר עילאי הרסגהמועצה  ישאילתה של חבר . ב

 שימוש בדוברות העירייה באופן פסול.  –בנושא 

 
שאילתה מטעם סיעת מרץ2 שימוש בדוברות העירייה באופן  :צביקה צרפתי

 פסול2 

 הייתם צריכים לפעול במרץ לפי מה שהחליטה העירייה2  מירית שקד:

  22היא לא2מענה לשאילתה, אם אתם לא תשקיטו אותה,  :צביקה צרפתי

22 הסיכום :מירית שקד 2 

אני אוציא אותך החוצה2 גב' שקד, מענה לשאילתה, אחד222  :צביקה צרפתי

  אני אוציא אותך החוצה2 

 את השם שלי אתה יודע, תודה רבה2  מירית שקד:

 אני אוציא אותך החוצה2  :צביקה צרפתי

2 מירית שקד:  מה אתה מפחיד22

לא, אני ראיתי את  ת לא יכולה222אחד2 א אני לא מפחיד אף :צביקה צרפתי

הדרך שלך, איזה ווטסאפים ומה את כותבת בווטסאפים 

 ובפייסבוק2 דרך נהדרת2 דרך מקסימה2 

22דרך ואיזו דרך יש לך? ואיזו :מירית שקד 2 

אבל מירית, מירית, שלחו מכתב, ויקבלו תשובה2 מה קרה?  :עמירם מילר

  רה?באמת, מה קרה? מה ק

 ם שהוא פה שהוא222תצל :צביקה צרפתי

222 תוציא גם את חברי  אהוד יובל לוי: רגע, סליחה2 ואחרי שתוציא 

 המועצה? 

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

יש פה יועץ משפטי, להם מתי עוצרים את התוכנית2 תענו  אהוד יובל לוי:

22ת התוכניתיפעלו לעציר 2  
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2 22, לאהשאילתה הבאה, אחד, עיריית כפר סבאמענה222  :צביקה צרפתי

שתיים, עיריית כפר סבא הסכימה לקיים דיון מקצועי 

בבתי  , בנושא קיומם של טקסי סיום.עקרוני בערוץ חינוכי 

השנתי שנבחר על ידי משרד ספר בארץ, ברוח הנושא 

בהשתתפותו של איש חינוך עובד עירייה2 החינוך, 

גוון פוליטי, ביקשה מנהלת  משהתברר כי הדיון עתיד לקבל 

 דוברות לבטל את השתתפות איש המקצוע בפאנל2 מחלקת ה

אוקיי2 במקום שאלת המשך, אני מבין שאתה עומד מאחורי  עילאי הרסגור:

 דבריך2 

 אני תמיד עומד מאחורי כל מה שאני אומר2  :צביקה צרפתי

ואם אני אגיד לך שהיא ביקשה לבטל השתתפותי ויש לי  עילאי הרסגור:

 טה? הוכחה לזה? ואם אני אשמיע הקל

אני קראתי את התשובה ואני עומד מאחורי התשובה2 תודה  :צביקה צרפתי

 רבה2 

222 אתם אומרים דברים שהם אינם אמת2  עילאי הרסגור:  אני רוצה שנייה 

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

 אתם אומרים דברים שהם אינם אמת, סליחה!  עילאי הרסגור:

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

 ם אומרים כאן דברים שהם אינם אמת! את עילאי הרסגור:

יודע כמה דברים אתה222 :צביקה צרפתי   אתה 

אתם מטעים את מועצת העיר ואני לא רוצה להשתמש  עילאי הרסגור:

במונחים יותר חמורים2 אתה מטעה את מועצת העיר2 יש 

לנו כאן הוכחה מוקלטת2 אתם רוצים לשמוע את ההוכחה 

  או לא רוצים לשמוע את ההוכחה?

 יש לנו הוכחה מוקלטת2       פליאה קטנר:
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הנדין וגב' פליאה קטנר -מר עילאי הרסגורהמועצה  ישאילתה של חבר . ג

 מרכזי לימוד עבור סטודנטים בעיר.  –בנושא 

 

 השאילתה הבאה, השאילתה הבאה,  :צביקה צרפתי

רות  העירייה ניסתה יש לנו כאן הוכחה מוקלטת שדוב עילאי הרסגור:

ניסתה לסתום את הפה לחבר מועצה2 סליחה, 22 לסכל2

 סליחה! 

2 :צביקה צרפתי  מרכזי לימוד22

לא, לא, יש לי זכות לשאלת המשך2 יש לי זכות לשאלת  עילאי הרסגור:

 המשך2 

 , לא להשמיע222 תשאל, תשאל222אז תשאל :צביקה צרפתי

 222 שאלת המשך2 הוא שואל, הוא שואל2  אהוד יובל לוי:

יובל, אתה אל תתערב2  :יצביקה צרפת  אתה אל תתערב2 

יו"ר האופוזיציה, אני מבקש שחברי  אהוד יובל לוי: יקבל  לאופוזיציהאני 

 את הזכות שלו לשאלת המשך2 

אדוני ממלא מקום ראש העירייה, האם אתה מכחיש  עילאי הרסגור:

הקלטה שיש לי כאן, שאני אשמח להשמיע אותה ושכולם 

 ייהנו? 

 שאלת המשך, שאלת המשך של חברי2  :אהוד יובל לוי

 אני יכול להשמיע אותה בפורומים אחרים2 אני מציע לך עילאי הרסגור:

ולתקן, אני מציע לך לחזור בך מדבריך  לחזור בך מדבריך

 ולתקן את דבריך2 

 222מענה לשאילתה :צביקה צרפתי

ותשאל עילאי, תשמיע את ההקלטה, תשמיע את ההקלטה2  אהוד יובל לוי:

 אם זה אמיתי או לא2  ותוא

2 :צביקה צרפתי  מענה לשאילתה22
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 אני רוצה להשמיע את ההקלטה2 אני רוצה להשמיע את עילאי הרסגור:

אתה לא רוצה שאני  ההקלטה2 אתה לא רוצה שאני אשמיע?

אשמיע את ההקלטה כי אתה מפחד לשמוע את ההקלטה 

 הזאת2 

2 :צביקה צרפתי  מענה22

כחה שהדוברות ניסתה לסכל, ניסתה לסתום את יש לי הו עילאי הרסגור:

 הפה לחברי מועצה2 

 תשמיע אותה2  אהוד יובל לוי:

 ה מה שקורה כאן! שערורייה2 לא יאומן! זאת שערוריי עילאי הרסגור:

הספרייה העירונית המרכזית בכפר סבא הינה ספרייה  :צביקה צרפתי

 מצטיינת ומוערכת222 

 זאת שערורייה2  עילאי הרסגור:

 לפרוטוקול2  שיכנסתשמיע אותה,  אהוד יובל לוי:

הספרייה פתוחה לקהל הנותנת שירות לאלפי תושבים2 222 :צביקה צרפתי

ו' -שישה ימים בשבוע, בערבי חג ובחול המועד, בימים א' ו

ג', ד' בשעות 19:37עד  9:77בשעות   , עד  29:77 בימים ב'

ו' בשעות 19:37עד  17:77ובשעות  11:37 עד  29:77 ובימי 

2 ימי הפיצול נועדו לאפשר לעובדי הספרייה זמן 11:37

לעבודה מנהלתית2 יצוין כי הספרייה בכפר סבא פתוחה עד 

השעה המאוחרת ביותר בהשוואה לספריות בערים אחרות 

באזור השרון2 בנוסף פועלות בכפר סבא ספריות רבות 

לשירות כלל הציבור במרכזים קהילתיים2 חלקן פתוחות 

שעות ובחודשי הקיץ אף עד  1:77.ד השעה עלקהל 

 מאוחרות יותר2 

כמו כן, עומד לרשות הסטודנטים מרכז צעירים בכפר סבא,  

2 בעקבות פוסט בנושא 7:77.עד  17:77הפועל ברצף משעה 
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פייסבוק בוצעה פנייה יזומה ב שפורסם על ידי סטודנטית

מטעם מרכז הצעירים, המזמינה אותה ואת חבריה אליה 

 את השירות2 לקבל 

טוב, שאלת המשך2 מאחר ולא הסכמת לשמוע את ההקלטה  עילאי הרסגור:

לא  דברים שלך לגבי השאלה הקודמת היו22שמוכיחה שה

עד עצמי להגיד דברים היו אמת, ואני מאוד מאוד עוצר ב

לגבי הספרייה2 המרכז לצעירים לצערנו אינו  יותר חמורים2

האווירה בו היא  נותן מענה מלא לצרכי הסטודנטים2 גם

עד שמונה2 גם בסופי שבוע רק שונה, גם הוא בכל זאת פועל 

הוא לא רלוונטי2 אני באמת רוצה לשאול, בלי קשר לויכוח 

אליציה לאופוזיציה, כי בסופו של והפוליטי התמידי בין ק

 דבר אנחנו כאן בשביל תושבי כפר סבא2 

את  האם נשקל הרעיון שהועלה על ידי הסטודנטים להשאיר 

הספרייה פתוחה אך ורק עם שמירה, ללא השאלת ספרים 

באותן שעות, גם בשעות הצהריים, אולי בשעות יותר 

מאוחרות בלילה כדי לאפשר להם לעבוד? והאם נשקל 

קחו אחריות על יהרעיון להסמיך סטודנטים מתנדבים שי

וישגיחו עליה ויוכלו לאפשר לספרייה  מה שקורה בספרייה

 להישאר פתוחה2 

אני הייתי בשעות הצהריים2 נעשית שם עבודה מנהלתית  :צביקה צרפתי

שחייבת להיעשות מדי פעם, כי הספרייה הזאת לא יכולה 

שעות כל יום, כי צריך גם לעשות עבודות  13, .1לעבוד 

מנהלתיות, כמו סידור ספרים, רישומים, כל מיני דברים 

נו ספרייה2 יש, ואני אומר לך, אנחה להסדיר אתשצריך 

בקשר עם הסטודנטים וגם פנינו לסטודנטים2 אנחנו נשקול 

כל דבר שיהיה לטובת הסטודנטים2 כרגע אנחנו בשיח עם 
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הסטודנטים ואם הסטודנטים יעלו דברים אחרים, אנחנו 

אבל כרגע, גם ממה שבדקנו וגם מהנתונים נחשוב ונשקול2 

שיש לנו, אנחנו העיר עם המרחב הציבורי הכי גדול 

 םספריות במרכזים2 יש מרכזים קהילתיים, לסטודנטי

יכולים לשבת במרכזים קהילתיים,  הקהילתיים, שהם

ביוספטל, באלי כהן, בכל מקום יש בקפלן, בשכונות, 

פה באלי כהן יש ספרייה נהדרת2 יש מרכז קהילתי  2ספרייה

מחודש וחדש, עם מרחבים2 יש כל כך הרבה מקומות בעיר 

מקומות2 ואם יהיה חסר ופזורים, האמן לי שלא חסר 

 נקודתית באיזשהו מקום, אנחנו נדאג למצוא את הפיתרון2 

22 כיום אינו מספק עילאי הרסגור: 2  222אני אשמח 

2  :עמירם מילר 2 כולם יכולים להשתמש חינם בספריית בית זה גם לא2

 ברל, דרך אגב2 שזה לא רחוק מאיתנו2 

 222באמביש שעיריית כפר ס קצתל זה אב עילאי הרסגור:

 בלי ספרייה2  ין היום אוניברסיטהא :עמירם מילר

 במרחק הליכה2  זה בכל זאת לא עילאי הרסגור:

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

 תכני טקסי הסיום של בתי הספר הממלכתיים.  –בנושא 

 

פר שאילתה הבאה, תכני טקסי הסיום בבתי הס :צביקה צרפתי

 הממלכתיים2 

 לך יש תואר אקדמאי בלי שהיתה לך ספרייה2  :עמירם מילר

באחד הסעיפים אמרתם שצריכים לשאול כשאילתה פשוט  עילאי הרסגור:

ישירה2 העדפנו להקדים ולשאול את השאלה במועצה, כדי 

 שנקבל את זה יותר מוקדם2 
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כאמור עיון, אז אני אענה לך ככה: אתה פנית בבקשה ל :צביקה צרפתי

ה לאחר שהגיש בקשה לעיון במענה שנשלח לחבר המועצ

137 , המידע המבוקש אינו בגדר מסמך שקיים ברשות, )א(

אחר בדיקה מול מספר רב של כי אם מידע שיש לגבש ל

צריך לעשות איסוף2 זה לא משהו שיש עכשיו  מוסדות222

 חשבונות2 נדרש זמן לביצוע בדיקה  כרטסת2 זה לא הנהלת

ים כתיקונם ועל אחת כמה וכמה בימים אלו של כאמור בימ

היערכות לסיום שנת הלימודים ופתיחת שנת, ברגע 

 אנחנו לא מסתירים2שייאספו הנתונים אנחנו ניתן2 

למה לא פניתם אלי בצורה לא פורמאלית לפני ישיבת  עילאי הרסגור:

המועצה ואמרתם 'תשמע, אנחנו לא מסוגלים לעמוד 

 בדרישות החוק'2 

222  :צרפתי צביקה יודע, אתה ביקשת   אני לא 

 2 'אנחנו מבקשים ארכה מסוימת2 אולי הייתי נותן לכם' עילאי הרסגור:

 בדוק2 נ :צביקה צרפתי

אבל אני לא צריך לבוא לישיבת המועצה, להיות מופתע  עילאי הרסגור:

והשאילתה הזאת ברור לך שהיא באה על חשבון שאילתה 

ל זאת, בגלל שהיה לי חשוב אחרת שהייתי יכול לשאול2 בכ

 לקבל אותה מהר, אני ניצלתי את המכסה2 

 222 מה שאתה רוצה2  :צביקה צרפתי

לא, אבל לפי החוק אני אמור לקבל תשובה2 עכשיו, אני  עילאי הרסגור:

יכול להגיד לך כאן שזאת הפרה של החוק2 היית יכול למנוע 

לא  ,את זה2 אתה עכשיו מפר את החוק2 לא בפעם הראשונה

22  בפעם הראשונה 2 

 שאומרים לך שיאספו ויתנו לך את הנתונים? מה יותר מזה? :צביקה צרפתי

 גם זה לא טוב? 
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אבל לפי החוק, שאילתה בישיבת המועצה צריכה להיענות  עילאי הרסגור:

 תוך שבעה ימים2 

22  :צביקה צרפתי 2  אבל שבעה ימים זה לא 

 )א( שלושה ימים2 137 אהוד יובל לוי:

שבעה ימים זה לא זמן כדי לאסוף את כל הנתונים שאתה  :יקה צרפתיצב

בתי ספר יסודיים, יש עכשיו, זה  13רוצה2 אתה יודע מה זה 

  סיום שנה2 כולם עובדים עכשיו בשביל השאילתה שלך?

 אין בעיה,  עילאי הרסגור:

22כול :צביקה צרפתי  ם עכשיו, עיריית כפר סבא תעצור את העיר2

אין בעיה2 הייתם מבקשים, הייתם אומרים 'אנחנו יודעים  :עילאי הרסגור

, אולי הייתי  שאתה ביקשת אבל יש לנו בעיה לעמוד בזה'

 מסכים, אולי הייתי מסכים2 

גונן:  )א( שלך137222-, בהמשך ל825.-ייל מהעילאי, יש כאן מ אושרת גני 

2  עילאי הרסגור:  נכון

גונן: 'עילאי שלום, רצ"ב  -ך וכותבים לך, יפעת כותבת ל אושרת גני 

בשלוש, הסעיף הרלוונטי,  ניות2 אחד2 שתיים222התוכ

2 יש לגבש תשוה כמבוקש בסעיף שלוש לא קיימת ברהרשימ

  222מידע זה על סמך בדיקות שיש לבצע מול בתי הספר

2נכון עילאי הרסגור: 22 

גונן: ועל כן סעיף זה ייענה כשאילתה ישירה לבקשת מידע על פי  אושרת גני 

 2 38סעיף 

 ומה כתבתי לה?  עילאי הרסגור:

גונן:  אז ענו לך2 אז ענו לך2  אושרת גני 

 2 35כתבתי שאני מבקש להשתמש בסעיף  ומה כתבתי לה? עילאי הרסגור:

גונן: 22'אבקש לקבל לידי אושרת גני  , כתבת והיא כתבה לך שזה לפי 2 '38 ,

בגלל שזה לוקח זמן לגבש את מה שביקשת, את המידע 
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 2 הוא לא מידע קיים2 הזה

אני רוצה חוות דעת משפטית לעניין הזה2 כי שאילתות  עילאי הרסגור:

 למועצת העיר יש לענות תוך שבעה ימים2 

 זה לא קשור לשאילתה ישירה2   עו"ד אלון בן זקן:

, אני ביקשתי להפוך את זה משאילתה שאילתה זאת לא עילאי הרסגור:

 ישירה לשאילתה במועצת העיר2 

אחרי שכבר נאמר לך שאי אפשר יהיה להמציא את  ,ביקשת  "ד אלון בן זקן:עו

 זה במסגרת עיון במסמכים, 

 )א(2 137במסגרת  עילאי הרסגור:

2 137  עו"ד אלון בן זקן:  )א(

 )א( מדבר על שלושה ימים2 137אבל  עילאי הרסגור:

ת זה אתה בכל זאת אחר כך החלטת שאתה מבקש להביא א  עו"ד אלון בן זקן:

 לישיבת מועצה2 

,  עילאי הרסגור:  נכון

 אז הכל בסדר2   עו"ד אלון בן זקן:

אבל לא אמרתם לי שלא תוכלו לעמוד בזה בישיבת  עילאי הרסגור:

המועצה2 אמרתם שאתם לא יכולים לעמוד בזה תוך שלושה 

 ימים2 

בר עד , הזמן שעימים 1.מים2 תעשה את החישוב, י 1.  עו"ד אלון בן זקן:

 , 1.זה לא  יבת מועצהליש

אבל לא בכדי החוק מדבר על כך שיש לענות על שאילתות  עילאי הרסגור:

תוך שבעה ימים2 שבעה ימים מגישים את השאילתות שבעה 

ימים לפני ישיבת המועצה2 ועד אז יש זמן לאסוף את 

החומר2 עכשיו, ישיבת מועצה זה בכל זאת דברים יותר 

סף החומר תוך שבעה ימים2 דחופים, ולכן הייתי מצפה שייא

בטח לא שאני אגיע היום ואני אגלה את זה2 אם הייתם 
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הוגנים, הייתם פונים אלי אתמול, שלשום, לפני שלושה 

ימים, לפני ארבעה ימים ואומרים 'תשמע, עילאי, אנחנו לא 

מסוגלים לעמוד2 למרות שאנחנו כרגע לא עומדים בדרישות 

בל עוד כמה ימים2 לקהחוק, אנחנו מבקשים את הסכמתך 

יכול להיות שהייתי נותן לכם2 אבל עכשיו אני לא צריך 

להיות מופתע בישיבת המועצה ולראות שאתם לא עמדתם 

בדרישות החוק2 יש בכך טעם לפגם2 לא כך מתנהלת עירייה 

 שפועלת לפי מנהל תקין2 אני מצטער מאוד2 

 
  הצעות לסדר יום. .1

 
 

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

 . יישום החלטות מועצת העיר –בנושא קטנר 

 

טוב2 אני עובר להצעות לסדר2 בבקשה, מי מציג את ההצעה  :צביקה צרפתי

 הראשונה? 

אני אציג2 לאחרונה אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת2 אני  עילאי הרסגור:

 ,פו של דבר כןלא מדבר רק על נושא תוכנית המתאר, שבסו

הוגש מכתב וראיתי את המכתב2 כפי שאתם שלחתם, למרות 

שהוא היה מכתב די מתחמק והראה שיש איזשהם דיבורים 

אולי קריצות עין  ןשהומחוץ להתכתבות הפורמאלית2 איז

שאומרות 'אנחנו לא באמת רוצים שתמשכו את תוכנית 

המתאר'2 אבל נגיד, אתם שלחתם מכתב לוועדה המחוזית2 

עשיתם את המינימום שבמינימום על מנת לקיים  ,כאורהל

בשבתה כמליאת הוועדה לטות מועצת העיר את הח

נגיד שעשיתם את זה2   המקומית לתכנון ובנייה2 בסדר, 
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יש כאן הרבה מאוד תושבים שלצערי איבדו אימון בעירייה   

אמון בגלל שיותר מדי פעמים עשו להם הזאת2 איבדו 

עמים הם ראו איך מורחים אותם2 גם תרגילים2 יותר מדי פ

'תנחו אותנו בבקשה 222מייל שהתקבל מראה ש-נוסח האי

מייל נחרץ שאומר 'אנחנו החלטנו, -מה לעשות'2 אין כאן אי

אנחנו נציגי עיריית כפר סבא החלטנו למשוך את התוכנית'2 

ועובדי העירייה, עובדת  ,זה מה שהוחלט בעיריית כפר סבא

ת ומייל זה, היא כפופה להחלט-יהעירייה שלחה את הא

עיריית כפר סבא2 ועיריית כפר סבא אלה חברי מועצת 

העיר2 מועצת העיר היא עיריית כפר סבא2 ההחלטה של 

 מועצת העיר היא החלטת העירייה2 

ולכן חוץ מלעשות את המינימום שבמינימום כדי לקיים את  

החלטת המועצה, אין כאן איזשהו קיום אמיתי של החלטת 

  צת העיר2 הנושא השני הוא ההחלטה222ועמ

ץ המשפטי נמצא ב'להב', היום מהנדסת העיר אתמול היוע :מירית שקד

22'בנמצאת ב'לה 2  

 סליחה, סליחה, גבירתי2  :צביקה צרפתי

 מה עשיתם עם העירייה שלנו? באמת איבדנו אימון2  :מירית שקד

2 :צביקה צרפתי  גבירתי, גבירתי, אני מבקש22

להביא למשיכת התוכנית, מנסים  מהנדסת העיר, במקום :דמירית שק

, זה על הראש שלכם2  לטרפד את זה2 אל תגיד לי 'גבירתי'

עם ראש עיר שחשוד במתן שוחד  תוכנית,העל הראש שלכם 

קדם לשחיתות2 על הראש שלכם שאתם עוד ממשיכים ל

ציבור2 כנגד רצון מועצת העיר כזאת תוכנית, כנגד רצון ה

 רוב2 בהצבעה של 

  גברת שקד, גברת שקד222 :צביקה צרפתי
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ם עושים לעיר222 ראש העיר כפר זו פשוט בושה מה שאת :מירית שקד

 אותנו לזה2סבא, זו בושה איך שאתם גררתם 

אני אגיד לך שאני בחיים לא הייתי מתנהג כמוך2 אני הייתי  :צביקה צרפתי

 מתבייש להתנהג כמוך2 

י יך שאתה מתנהג זוא :מירית שקד  222 ושבבושה2 אתה עוד 

2 אני מדבר אליך יפה, מדבר אליך :צביקה צרפתי 2  יפה2

תפעל תמשוך את התוכנית! תנהל את העיר כמו שצריך, 222 :מירית שקד

 משוך את התוכנית!לבמרץ 

2  :צביקה צרפתי 22  קודם כל אני אעשה 

 אתה לא תעשה! אתה לא תעשה! אתה לא תעשה! 222 :מירית שקד

 שי, שי, אין לך זכות לגעת בה2  לוי:אהוד יובל 

סא2 ישאתה מחמם כזה , מה שנראה הכולהיום אתה בסך  מירית שקד:

 ומי לא בא? ומי לא בא חצי שנה? 

ושה מה שטוב לעיר2 ואני לא אני לא עומד ב222 אני ע :צביקה צרפתי

 רוצה222

 מה שטוב לעיר? או מה שטוב לראש העיר שחשוד בשחיתות? :מירית שקד

22 :יקה צרפתיצב  לא רוצה להקריא לך2

 222מה שטוב לעיר או מה ש :מירית שקד

2 :צביקה צרפתי  לא רוצה, את בטח22

  222 מכרתם אותנו לקבלנים222 :דובר מהקהל

222 קראת מרקר-מרקר2 את קוראת דה-בטח דה את קראת :צביקה צרפתי

 2 מנהל מינהל מקרקעי ישראלמאמר 

222 את הש :מירית שקד מון של איבד את הא לציבור פה,חיתות, אני לא 

שיש פה אנשים הגונים  הזאת הוכיחההציבור2 המועצה 

וישרים2 ויש פה שלושה אנשים שחושבים שהם מנהלים את 

העיר2 ממלא מקום ראש העיר, מנכ"לית ראש העיר, שהיא 
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הנדסת העיר שהיא פקידה2 לא ייתכן שאתם פקידה, ומ

 אנחנו לא ניתן לכם2 תטרפדו את משיכת תוכנית המתאר2 

  גב' שקד222 :צביקה צרפתי

 אנחנו לא ניתן לכם2 אנחנו לא ניתן לכם2  :מירית שקד

 גב' שקד2  :צביקה צרפתי

שהעירייה לא ייתכן שהעירייה שולטת במועצה, לא ייתכן  :דובר מהקהל

 מכבדת את החלטות המועצה2לא 

קש להמשיך2 אני מבקש מהקהל שיקר לי מאוד, אני מב עילאי הרסגור:

חברים, החלטת המועצה בשבתה כוועדת תכנון ובנייה לא 

בדיוק נשלחה בהתלהבות לוועדה המחוזית2 היה ברור שיש 

מייל הזה שהיתה איזה -שהי קריצת עין2 גם נכתב באיואיז

תפקיד  לפון עלומה בין מהנדסת העיר לבעלתשיחת ט

בוועדה המחוזית2 הייתי מאוד שמח לדעת מה נאמר בשיחת 

הטלפון הזאת2 איכשהו יש לי הרגשה שלא באמת פועלים 

 כאן כדי שהתוכנית תימשך2 

 זה בדיוק ככה2  מירית שקד:

הוא ההחלטה שקיבלנו לפני הנושא השני, כואב לא פחות,  עילאי הרסגור:

זמן לא רב2 החלטה על ביטול תפקיד סמנכ"ל שירות 

וקהילה2 לאחר קבלת ההחלטה הודיעה מנכ"לית העירייה 

שהיא לא מתכוונת לבצע את החלטת מועצת העיר2 ממלא 

מקום ראש העירייה לא הורה לבצע את ההחלטה הזאת עד 

לרגע זה2 מאוד מוזר2 מאוד מוזר שמועצה מחליטה ולא 

קורה שום דבר2 אני תוהה לעצמי בשביל מה אנחנו נמצאים 

כאן? אם ההחלטות שלנו לא שוות כלום, אם בסופו של דבר 

חלט בהחלטות, אם אין דמוקרטיה בעיר הזאת, יש זלזול מו

אולי צריך לבטל את הבחירות למועצה2 צריך לעשות 
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בחירות רק לראש עירייה2 יבחרו רק אדם אחד, הוא יהיה 

דיקטטור, הוא יבנה איפה שהוא רוצה, הוא יעשה מגדלים 

באיזה גובה שהוא רוצה, הוא לא יצטרך להסתיר אפילו 

י לא יהיו חברי מועצה2 זה הכי מחברי המועצה שום דבר, כ

נוח2 שום דבר לא השתנה2 אולי נוכל לצמצם קצת את 

תקציב הענבים והגזר כאן בחדר2 לא יצטרכו להוציא 

תושבים מישיבות מועצה, לא יצטרכו לשים מחסומים מחוץ 

 לישיבת המועצה, כי לא יהיו ישיבות מועצה2 

תם לגמרי2 גם הם אולי נעלים אוגם התושבים מפריעים,  מירית שקד:

22הופכים 2  

 אולי נעלים תושבים2  עילאי הרסגור:

 מפריעים2מסתירים מהם הכל, אנחנו מפריעים2  מירית שקד:

,  עילאי הרסגור: הסיטואציה הזאת שאנחנו נקלענו אליה היא תראו

נושא סיטואציה מאוד מגוחכת2 אני לא אבקש להעלות את ה

 הזה להצבעה2 כי הצבענו כבר222

 עילאי, שתי דקות2  ובל לוי:אהוד י

,  :צביקה צרפתי זה בחלל האוויר2 מי שיקבל פה איזה המילה 'קומבינות'

2 לא להגיד  22  2 'קומבינה'מכתב מעורך דין2 אני מבקש לא 

 אני מבקש לא לאיים על תושבי כפר סבא2  עילאי הרסגור:

 הגבול האדום2  כבר לעבור את 222 מתחיללא, זה מתחיל :צביקה צרפתי

אני מרגיש די מגוחך שהייתי בכלל צריך להעלות את  עילאי הרסגור:

ההצעה הזאת לסדר2 אנחנו לא נעשה, כמובן, הצבעה על 

הנושא הזה, כי זה מגוחך2 התקבלה הצעה, התקבלה הצעה 

ברוב לסדר  על ידי מועצת העיר2 מועצת העיר אישרה אותה 

קולות ועולם כמנהגו נוהג2 ממשיכים לזלזל בחברי 

מועצה, ממשיכים לזלזל בתושבי העיר2 תיכף נדבר גם על ה
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 לשבת ולצפות בישיבות האלה, המקום שיש לתושבי העיר

ועל היחס לתושבי העיר2 אתם נוהגים בצורה ביזיונית2 אני 

יכול להגיד לכם כבר שיש גורמים שמטפלים בזה, גם 

 יותר גבוה, באופן שבו ניהלתם את הישיבה הזאת2 במישור 

צוב לי להיות חבר מועצה בעיר שלא מכבדים בה את מאוד ע 

החלטות מועצת העיר2 שוב, אנחנו לא נעלה את זה 

להצבעה2 אני מביע את מחאתי בנושא הזה2 אני אבקש לתת 

יובל לוי, שגם רוצה לדבר2   את שאר הזמן שנשאר לי לחברי 

ר מה שאומ ,כי למעשה ,אני רוצה לפנות לחברי הקואליציה אהוד יובל לוי:

מיועד אליכם2 אין ספק שיש רוב במועצת העיר והוא  ,עילאי

נקרא קואליציה2 וכשהרוב מקבל החלטה ועילאי מדבר פה, 

על החלטות שהתקבלו, לא  ,אנחנו האופוזיציה מדברים פה

על החלטות שלא התקבלו, למעשה את מי שמבטלים פה זה 

את דעת המיעוט, כי דעתנו לא התקבלה פה2 התקבלה לא 

אתם הרוב2 אתם דרשתם למשוך את תוכנית ותכם2 פה דע

שתכנן אותה אמר שנעשו פה  המתאר, אחרי שהאדריכל

לא הוצגו פה דברים, לא הוצגו פה דברים נכון2  טעויות,

נעשו שינויים2 כל הבסיס למשיכת התוכנית נאמר על ידי 

 המתכננים2 

הגעתם למצב שבו  ,אתם, הרוב, אתם חברי הקואליציה 

'התוכנית לא מקובלת, הדרך שבה היא עברה  אתם אומרים

לא מקובלת'2 אתם קיבלתם החלטה2 למעשה מבטלים 

אתכם2 כשאתם אומרים לבטל תקן של סמנכ"לית, למעשה 

אישור תקנים זה חלק מהתפקיד שאתם עושים אותו 

בהצבעת התקציב בתחילת שנה2 אתם קובעים את תקני כוח 

אלה שמבטלים האדם, אתם קובעים את התקציב2 אתם גם 
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 בהחלטת רוב2

כשמבטלים או לא מתייחסים להחלטה שלכם, למעשה  

מבטלים אתכם2 אנחנו המיעוט2 אנחנו לא מסכימים אתכם2 

זה שאתם יושבים היום ושותקים כשמבטלים את דעתכם, 

זה כמו שעילאי אמר, כביכול אתם מסכימים למצב שבו 

פה  יושב אדם אחד, מחליט מה שהוא רוצה, ואתם כולכם

ליופי2 בנו לא פגעו, בכם פגעו2 פגעו בכיס הציבור, אבל 

 בלכידות שלכם כקבוצה2 

אז אמר עילאי ואני מצטרף אליו2 למעשה ההחלטה הזאת  

היא כמו שנקרא 'בוא נגיד שהיום היום רביעי'2 הרי היום 

יום רביעי, ואלה החלטות המועצה ואין מה להצביע על זה 

הזאת של עילאי קצת הרבה שהיום יום רביעי2 יש בהצעה 

בוז2 ואולי קשר עם, הנה, ציון צוחק, יש פה קשר גם לדרכו 

של מי שעשה את זה שמונה שנים או עשר שנים לפניו, לאיש 

 ש"ס2 הנה, יש קשר לפעמים2 

אז כשאומרים לכם שיש החלטה לא לתקצב תקציב של  

ההחלטה התקבלה2 אם אתם תבואו עכשיו ותתעלמו  ,אדם

של עצמכם, אתם מבטלים את עצמכם2 אנחנו מההחלטות 

נצטרך לפעול בדרך של חיוב אישי2 וכמובן כמו שעילאי 

אמר אין פה מה להצביע2 זה כמו שתצביעו שהיום יום 

 רביעי2 

כל טוב, תודה2 אז רק מילה אחת שאני יכול להגיד2 אתה  :צביקה צרפתי

חברי הקואליציה, אני הזמן מדבר על חברי הקואליציה, 

22לא חשוד ל במקרה הזה, שאנייכו כי בזמן האחרון יש לי  2

 צרות עם חברי הקואליציה, אני יכול להגן עליהם2 

2  אהוד יובל לוי: 2  דווקא שמעתי ש2
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2 :צביקה צרפתי   אנחנו יכולים להתווכח בינינו22

 שני חברי קואליציה באו לישיבת ביטחון2 שסליחה, שמעתי  אהוד יובל לוי:

 חנו יכולים להתווכח בינינו222אנ :צביקה צרפתי

חברי  18חברי מועצה,  19-זה סיעה של שישה אנשים2 מ אהוד יובל לוי:

קואליציה, כמה הגיעו? שניים הגיעו אליך לישיבת ביטחון? 

 חברי הסיעה שלך לא באו2 

 איפה אתה היית?  :אברהם שיינפיין

2 עילאי הרסגור: 2   חברי הסיעה שלך2

 יו חברי הסיעה שלך? איפה ה :אברהם שיינפיין

 מגיש השאילתה לא הגיע2  מתי פז:

2 :אברהם שיינפיין 2  אני הייתי והוא היה2 2

2 מתי פז:  מגיש השאילתה22

כן, אנחנו היינו2 איפה אתה היית? איפה הסיעה שלך היתה?  :אברהם שיינפיין

 ביטחון לא חשוב לכפר סבא? 

22 לישיבה הזאת עילאי הרסגור: 2  2 קיבלתי מכתב מאוד 

 תסלח לי, אל תלין על אחרים2 תלין על עצמך קודם2  :אברהם שיינפיין

2 עילאי הרסגור: 2  לא הגיעו בעצמם2 2

 וכל הקואליציה הגיעה2  אהוד יובל לוי:

  ע, למה הוא החרים את הישיבה הזאת?הגי למה הוא לא מתי פז:

 ההצעה הבאה2  :צביקה צרפתי

מהמקום בסוף לנאום  בנושא הזה שלחתי לך בקשה עילאי הרסגור:

 אני מבקש שינתן לי זמן בסוף הישיבה2 הישיבה222

2  מתי פז: 2  הוא הגיש את ההצעה לסדר2 הוא החרים את הישיבה2

 הצעה לסדר הבאה2  :צביקה צרפתי

 בסדר יום זה מופיע?  אהוד יובל לוי:

 בטח שזה הופיע2  מתי פז:
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על הנושא הזה  אני אדבר גם על הנושא הזה2 נדבר גם עילאי הרסגור:

 הזה2 בישיבה הזאת2 נדבר גם על הביזיון

זה היה לבטל סמנכ"ל בגלל  , אםפיטוריןאם זה לא היה  שמעון פרץ:

אבל היות כן שאין תקציב לעירייה, הייתי גם הולך אתכם2 

2וזה לא, זה היה   פיטורין דווקא22

2 אהוד יובל לוי:  זה לא פיטורין דווקא22

ין דווקא, לא דובר על לבטל2 לא לבטל את זה היה פיטור שמעון פרץ:

 המשרה2 

שמעון, אני אשמח לדבר איתך על כסף שהולך לדברים  עילאי הרסגור:

 מסוימים2 

 לא, לא לפטר, היא כבר עובדת2 שמעון פרץ:

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

 . יר לאולם מתאיםהעברת ישיבות מועצת הע –בנושא קטנר 

 

2   עילאי הרסגור: 2 אם נפתח את הנושא, אני דווקא מוכן לפתוח עם חבר 2

לה ושא התקציבים2 אולי נגמועצת העיר שמעון פרץ את נ

כמה דברים מאוד מעניינים2 אבל ההצעה לסדר שלנו דווקא 

יודעים,  מדברת על נושא אחר2 היא מדברת על נושא, אתם 

ישיבת המועצה, שקלתי פשוט לא היום כשהגעתי לכאן לפני 

לדבר, אלא להקרין פשוט על המקרן תמונות מהרגעים של 

לפני הישיבה2 אולי אומרים שתמונה שווה אלף מילים, 

 כנראה שהתמונות האלה שוות אפילו יותר2 

בתחילת הישיבה, ואני שמח שהצלחנו לדחוס עוד כמה  

 תושבים, אחרי הרבה מאוד התעקשות, שלצערי בעיריות

אחרות בכלל לא צריכים להשתמש בה, בתחילת הישיבה 
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אים בחדר ראינו מחזה מאוד מעניין2 חצי מהכיסאות שנמצ

שמור לבעלי תפקידים מסוימים,  הזה היו עם פתקי 'שמור',

שעד לרגע זה לא שמענו אותם משתתפים בישיבת המועצה 

 ואפילוספק אם יש נחיצות בכלל לקיומם בישיבת המועצה2 

דוברות, ששאלתי שאילתה בקשר לדוברות, אפילו נציגות ה

הן לא דיברו, למרות שדווקא מאוד רציתי שהן ידברו2 אז 

הן תופסות כאן מקום, הן מחממות כאן מקום2 יש בעלי 

 תפקידים  אחרים שמחממים כאן מקום2 

ציונים עכשיו עובדי עירייה שחלקם, אני לא בא לתת  

עירייה טובים  יכולים להיות עובדילעובדי עירייה, 

ומסורים2 אבל יש כאן כיסאות ששייכים לתושבי כפר סבא2 

שיתרמו  ,אם מתעורר איזשהו צורך בעובד או עובדת עירייה

לדיון, אפשר לקרוא להם לאולם, להכניס אותם2 ידברו, 

 יצאו וימשיכו לפנות את הכיסאות שלהם לתושבי כפר סבא2 

במשחק אבל יש לי הצעה יותר טובה2 במקום לשחק  

הכיסאות המגוחך הזה2 במקום לשים מחסומים מחוץ 

לישיבת המועצה, במקום להתחיל לעשות משחקי חתול 

ועכבר על איזה גודל נמצא מסך הטלוויזיה והאם הוא בחוץ 

או לא בחוץ2 האם הוא מסך מחשב באמת, או מסך 

טלוויזיה והאם שומעים בו מספיק טוב או לא שומעים בו 

אולי תמצאו אותה קצת יותר  ,שלימספיק טוב2 ההצעה 

הגיונית2 יכול להיות שהיא מופרכת2 כן, יכול להיות שאני 

 ולם2במדינת ישראל ובעמציע כאן משהו שהוא לא נשמע 

פשוט מאוד2 להעביר את ישיבות מועצת העיר לחדר יותר 

 גדול2 

 222צודק2 יהיה כבוד לתושבים דובר מהקהל:
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קומות עבור תושבי כפר סבא2 שיהיה שבו יהיו מספיק מ עילאי הרסגור:

 כבוד לתושבים2 

ייתנו2 הם לא כי הם רוצים להסתיר2 הם לא ייתנו הם לא  דובר מהקהל: 

ייתנו2 יהיה להם קשה להסתיר דברים, כי אז כל התושבים 

ייתנו2   יבואו ויראו איך באמת מתנהלת ישיבת מועצה2 לא 

הישיבות  ,ר סבא2 למעשההחדר הזה לא מכבד את תושבי כפ עילאי הרסגור:

שנערכות בחדר ההיסטורי הזה מביישות את ההיסטוריה 

העירייה המורחק היה לו2 ואם הטיעון עד עכשיו של ראש ש

שהוא מתעקש שהישיבות יהיו כאן בגלל שזה בית החאן 

ההיסטורי, וכאן התחילה ההיסטוריה של כפר סבא, דרך 

2 ד מתחבר אליו ברמה הרגשיאגב טיעון שאני מאו לא ת22

סוד הוא שאני רואה חשיבות מאוד גדולה בשמירת 

 ההיסטוריה2

המבנה הזה הוקם כשבכפר סבא התגוררו כמה , אבל, אבל 

תושבים, ועדיין  177,777-עשרות תושבים2 היום יש מעל ל

 הישיבות נערכות באותו מקום2 

  22אז לא היו ישיבות2 :שמעון פרץ

 ירת פיתוח2 העיר הזאת מתנהלת כמו עי :דמירית שק

זה לא הגיוני, וזה מגוחך לחלוטין2 אתם יודעים מה? אם  עילאי הרסגור:

היינו אומרים, רגע, חברים2 אם היינו טוענים, אם לפחות 

זה היה טיעון עקבי, אם באמת תמיד, תמיד הטיעון ה

לא מסכים אני  ,הישיבות היו נערכות כאן, אז הייתי אומר

שהי עקביות שצריך לכבד ולטיעון, אבל לפחות יש כאן איז

 אותה2 

אבל פעם בשנה יש ישיבה שבה האופוזיציה לא מעלה  

הצעות לסדר, אלא כל סדר היום מוכתב אך ורק על ידי 
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הקואליציה2 וזאת ישיבת התקציב2 ישיבת התקציב שבה 

ואליציה, מקרינים מצגת על פיתוחה של העיר, על הישגי הק

22  יש הישגים, אני לא מדבר2

22 37אני בטוחה2  :דמירית שק   שנה לא נגעו2

אני לא מדבר רק בציניות2 יש לפעמים הישגים גם בעיר  עילאי הרסגור:

 הזאת2 

 שנה2  37 מירית שקד:

משום מה, דווקא הישיבה החגיגית הזאת, שיש בה שירים  עילאי הרסגור:

ויש בה קטעי קריאה, ומזמינים אליה אורחים מכובדים, 

סוף את תושבי כפר סבא, רק  ובאמת באמת מכבדים סוף

הישיבה הזאת שעוסקת אך ורק בהישגי הקואליציה, היא 

נעשית בבית אברהם2 בחדר ענקי, באולם גדול, אולם 

 222מכובד, עם מקום

2222 בית אברהם :צביקה צרפתי 2 2 

2נכון, דרך אגב, אני העליתי בישיבת הקואליציה עילאי הרסגור: 2 2 

 ל היה בסדר2 והכ ואליציהכשהיית חבר ק222 :צביקה צרפתי

  22אני אשם2 עילאי הרסגור:

 הכל היה בסדר  :צביקה צרפתי

 222אם זכור לך, אדוני ממלא מקום ראש העירייה המורחק עילאי הרסגור:

 222אני אענה לך :צביקה צרפתי

אדוני ממלא מקום ראש העירייה, אם זכור לך, אני דיברתי  עילאי הרסגור:

 ליציה2 על זה גם בישיבות הקוא

222 היום בפי :צביקה צרפתי   יסבוק222זכור לי, אתה מנסה לבלבל אותי2 

אם אתה אומר, אולי אני צריך להוציא הקלטות2 אני מקווה  עילאי הרסגור:

שלא2 בינתיים אתה לא מאפשר להוציא הקלטות במועצת 

העיר, לצערי2 למרות שאתה אמרת במועצת העיר דברים 
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  22תית2האמת העובדשלא תאמו  את 

 מתבלבל222 לא סליחה, אתה הולך  לישון, אתה  :צביקה צרפתי

ממלא מקום ראש ל תמיד הטיעון ש 222אבל לצערי, אני עילאי הרסגור:

העירייה הוא שהאופוזיציה אשמה, וכל הדברים הרעים 

שקורים בעיר הזאת הם באשמת האופוזיציה2 אבל אולי 

וק פעם אחת תכיר בכך שאתה ודמוקרטיה לא בדי

וכשתושבי כפר סבא רוצים לחזות מסתדרים ביחד2 

בהתנהלות הדמוקרטית, שהיא גם ככה לא מפוארת, אבל 

ת לפעמים אנחנו גם נאלצים להראות לתושבי העיר מחזו

אנחנו רוצים להראות  פחות נעימים, וזה חלק מהשקיפות,

במועצת העיר2 אז שמים מחסומים,  להם את מה שקורה

בסוף נותנים להם שוכלהם להיכנס222 בריקדות ולא נותנים 

ונותנים להם באמת להיות דחוסים  ,להיכנס דוחסים אותם

כמו סרדינים2 זה כל כך משפיל וזה כל כך לא מכובד2 זה כל 

כך מראה את היחס של חוסר שקיפות כלפי תושבי כפר 

 סבא2 

  22שיטת ההסתרה בשם ההיסטוריה2 מירית שקד:

רוצים באמת לתת כבוד גם להיסטוריה של לכן, אם אתם  עילאי הרסגור:

ו מהתמונות כפר סבא, לתת כבוד לאנשים שמביטים אלינ

2  שניצבות כאן על הקיר22

 בקדנציה הבאה2  שמעון פרץ:

ולא פחות מכך, לתת כבוד לעתיד של כפר סבא, אתם  עילאי הרסגור:

2 1.היו יודעים, בקדנציה הבאה י גם ככה  חברי מועצה22

שבת סביב השולחן הזה2 לקהל בטח כבר מאוד קשה ל

שקשה לשבת2 אני לא רואה שום סיבה, באמת תנסו, אני 

מאוד רוצה לשמוע את התשובות שלכם להצעה לסדר שלנו, 
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כי אני באמת מתאמץ לחשוב על טיעון הגיוני שישכנע אותי, 

אותנו, את תושבי כפר סבא שנמצאים כאן, שזה המקום 

ם ישיבות מועצה2 אני הטוב ביותר והמוצלח ביותר לקיו

 באמת אשמח לשמוע את הטיעון שלכם2

אבל אם אין לכם טיעון מספיק טוב, בואו נצביע על זה2  

לא קרה שום דבר2 זה לא יהיה בואו נעביר את הישיבות2 

הפסד כזה גדול של הקואליציה2 בסך הכל להעביר ישיבה, 

לא שינו משהו כאן במדיניות העירייה, לצערי2 אבל לפחות 

עד אחד לעבר השקיפות2 צעד אחד לעבר האנשים שיושבים צ

כאן ובאמת משקיעים מזמנם2 הם לא חברי מועצה והם לא 

חייבים להיות כאן סביב השולחן הזה ולא חייבים להיות 

בחדר הזה2 הם באים ומקדישים מזמנם החופשי לבוא 

 לראות את הדמוקרטיה בעיר2 לפחות תנו כבוד להם2 

 222 רבה2 תודה רבה תודה :צביקה צרפתי

2 חברי האופוזיציה,   :ענת קלומל  הכל מאחורי הגב שלהם2 ש22

שלא לדבר על הצורה המשפילה שבה חברי האופוזיציה  עילאי הרסגור:

22נמצאים 2  

2  :ענת קלומל 2 נוח22  גם ככה זה לא 

 ( צעקות מהקהל)

שנה, בואו נחכה עוד שנה,  177רבותי, רבותי2 חיכינו  שמעון פרץ:

222 הק  לכפר סבא2  קיימתשנה כבר  177דנציה הבאה יעשו 

 רק שקט2 שקט שי, אתה יכול לעשות שקט?  :צביקה צרפתי

222 אני הכי ר2  לי עוד מותר לדבר, זה ההבדל222 אסור לדב :שמעון פרץ

 אמיתי פה2 

יודע על מה222 אפילו מצביע, 222 מצביע, לא   :מירית שקד  לא 

י שמעון פרץ: דעתי על מה אני מצביע וזה טוב2 כי אם אה, באמת לא 
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זה היה עושה עוד יותר הצבעה2 בשתי ידיים הייתי יודע 

עוד  שנה חיכית, תחכי 177ביע, אם הייתי יודע2 הייתי מצ

 שנה2 לא יקרה לך כלום2 

22צביקה צרפתי   :     חברים2

 תה מחייך2 או :מירית שקד

, הדלת שם2 לי אסור החיוך מאוזן לאוזן2 ואם יש לך בעיה :שמעון פרץ

 לצאת2 את יכולה לצאת2 

 ההבדל זה שאנחנו רוצים לצאת2  :מירית שקד

 אם לא מוצא חן בעיניך, הדלת שם2 לא תראי אותי יותר2  שמעון פרץ:

שמעון פרץ, אתה בקואליציה או באופוזיציה? כי אתה  עילאי הרסגור:

הקואליציה, ועדיין לא הבנתי מה22  תמיד מצביע יחד עם

 ך זה קורה תמיד2 אי

 בוא נשמע את תשובת נציג העירייה2  אהוד יובל לוי:

כי הסכמים קואליציוניים צריך לפרסם ומשום מה שמעון  עילאי הרסגור:

פרץ כל הזמן מצביע עם הקואליציה, בלי הסכם 

 קואליציוני2 

אני אסביר לך, אין לי שום הסכם, אין לי2 אני לא  שמעון פרץ: 

 בקואליציה2 

אתה סתם מחליט תמיד אז מה אתה מקבל? אני לא מבין2  י הרסגור:עילא

 להצביע יחד עם הקואליציה? סתם ככה? 

 22לא, לא שמעון פרץ:

22 תסביר עילאי הרסגור:   לנו פעם אחת, תסביר לנו פעם אחת2

22עם הקואליציה, בגללך בגללך אני מצביע שמעון פרץ: 2 

אופוזיציה2 אם אתה אם אתה אופוזיציה תתנהג כ עילאי הרסגור:

 קואליציה, תפרסם הסכם קואליציוני2 

שנתיים וחצי בפנים ועכשיו  אתה הייתאבל זה בגללך2 כי  שמעון פרץ:
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 פתאום לא טוב לך2 

 אני לא מבין2 אני לא מבין איפה אתה2  עילאי הרסגור:

 222איפה היית שנתיים וחצי כשהיית סגן ראש העיר שמעון פרץ:

ת עשיתי דברים טובים למען תושבי העיר2 אבל  איפה לפחו עילאי הרסגור:

 אתה היית? 

 אני פה2 אתה רואה שכל ישיבה אני מופיע2  שמעון פרץ: 

 מופיע, נעלם, מופיע, נעלם2  עילאי הרסגור:

 לא, אני בישיבות כל הזמן, ברוך השם2  שמעון פרץ:

 צביקה, אתה רוצה להתקדם? אהוד יובל לוי:

יענ :צביקה צרפתי  ה בשמנו2 ממה 

 סליחה?  22אני רוצה רגע עוד תיקון לנושא אחד2 :אברהם שיינפיין

 אתה רוצה תיקון למה? משהו שבסדר היום?  אהוד יובל לוי:

2 :אברהם שיינפיין 2  לא, לא, אני רוצה רק להוסיף2

 לא, אתה לא יכול להוסיף נושא בסדר היום,  אהוד יובל לוי:

 א2 אני רוצה להגיב2 מה, אסור לי להגיב? אני לא מוסיף נוש :אברהם שיינפיין

אלא אם כן אתה עונה בפתיחת דיון אתה יכול להגיב,  אהוד יובל לוי:

 להצעה של עילאי2 

 אתה עונה בשם הקואליציה? עילאי הרסגור:

22אני עונה בנושא, לא עונה בשם הקואליציה אהוד יובל לוי: 2 

רק אם פותחים דיון222  פרוטוקול,אם אנחנו הולכים לפי ה עילאי הרסגור:

אין לי בעיה, אבל אז גם תיתן לאחרים לדבר תמיד2 בוא 

נהיה עקביים2 תיתן גם לאחרים לדבר, אין בעיה2 אני בעד, 

 דרך אגב2 אני בעד שממה ידבר וייפתח דיון2 

2  :אברהם שיינפיין  222 אם יש דיון או אין דיון

כ עילאי הרסגור:  2 ידברוולם אני בעד2 אגב, אני בעד2 אבל אז 

 אחר כך2 ,ממה ,הודעה אישיתאתה יכול למסור  :עמירם מילר
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 טוב, תודה רבה2  :צביקה צרפתי

 אני בעד2  עילאי הרסגור:

 אני יכול לתת הודעה אישית?  :אברהם שיינפיין

 אחר כך, בסוף הישיבה2  :עמירם מילר

ש אדוני ממלא מקום ראאני בעד שכולם ידברו דרך אגב2  עילאי הרסגור:

העירייה, אני מפציר בך לתת לממה לדבר ולתת גם לחברי 

 מועצה אחרים לדבר2 

2  222אתה מפציר בי, אתה :צביקה צרפתי  הכל עושה בשבילי

אני מפציר, אני לא תמיד מקבל את מה שאני רוצה, אבל  עילאי הרסגור:

 לפחות להפציר מותר לי2 

יודע2 מישהו רוצה לחזק אותי, אני חיי אם אהוד יובל לוי:  ב לשמוע, אתה 

אני דווקא מבקש כן לתת לממה לדבר2 אני מבקש לתת  עילאי הרסגור:

 לממה לדבר2 

טוב, אני רוצה לומר כמה מילים ואני לא מחדש2 הרי  :צביקה צרפתי

ואנחנו  עולה כל פעם, בעבר והיאההצעה הזאת עלתה 

נדרשים בעניין הזה2 חדר הישיבות הזה, אני לא צריך 

שלו2 אני גם לא מתכוון  סטורייהערך ההאת להסביר 

גוריון,  סטורייעכשיו את כל הערך ההלהסביר  שלו, בן 

  להרחיב פה את הקירות2, החאן, השימור2 אי אפשר 1973

2 אהוד יובל לוי:  האורווה22

22 כולל הגינות שעשועים של הילדים ל פה היסטורי,והכ :דוברת מהקהל 2

של חיות2 הכל פה  זיכרון2 אותה צואה בגןשאני הייתי 

  חפירות ארכיאולוגיות2

22 אני גאה  :צביקה צרפתי 2   להיות כפר סבאי וגאה בכל מה 

 222 לכפר סבא, אם אתה לא יודע אני מתביישת :דובר מהקהל

 )צעקות מהקהל(




