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

רוצה לברך אתכם בברוכים הבאים. יש הרבה נושאים 

ה שאפשר. אני ם אפשר להיות ממוקדים, עד כמא היום.

רוצה לפתוח במספר הודעות למועצה. מספר נושאים שהיו 

וקרו החודש הזה בעיריית כפר סבא. אני רוצה להביא 

 אותם לידיעת החברים. אז אעשה את זה בקצרה. 

יש רשימה שחלק ממנה הישגים, חלק ממנה אינפורמציה.  

זכינו בפרס החדשנות על הובלת תהליכי עבודה ממוחשבים 

מנהל האגף, מוטי  .מערכות המידעו אגף המחשוב בהובלת

אני חושב  מידע מצטיין.סרודי, זכה בתואר מנהל מערכות 

מוטי באמת מנמ"ר מעולה. הוא עושה פה שינויים אדירים ש

בתוך הארגון. חלק ממה שאתם חשופים, כמו הרישום לבתי 

לאט. זה התחדשות -הספר, גני הילדים וכדומה. זה לאט

 לאט. -לאט ודינמיקה. אבל

אנחנו בתהליך של הקמה של קומת שירות. ההשקה  

מתוכננת לחודש הבא ואתם תוזמנו. אני חושב שהשירות 

בכלל נמצא על סדר היום הציבורי כאן בעיריית כפר סבא 

בתקופה האחרונה. אני חושב שאחד הדברים החשובים 

ביותר זה השירות לתושב. אנחנו משתדלים עד כמה שאפשר 

, ובעקבות פתיחת קומת השירות, קומת השירות לשפר אותו

תיתן שירותים לפני שעולים למעלה, שירותים בקומה, ולא 

ויעיל.   תמיד יצטרכו לעלות למעלה. נקווה שזה יהיה מהיר 

האירועים שהתקיימו החודש: היה חודש הנוער. הייתם  

חשופים לחלקם. יום חילופי שלטון, יום המעשים הטובים, 

וגם בני נוער השתתפו ביום הזה. אני חושב  הרבה ארגונים

 ,את בני הנוער ביום המעשים הטוביםוראה שמי שהסתובב 
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לראות באמת בני נוער ערכיים, ו לבו יכול היה להתרחב

שכמו כל שנה היה תורמים לקהילה. היה מרוץ כפר סבא, 

השנה חידון ציונות. אני רוצה קיימנו מרוץ מוביל. בחינוך 

הן שהביא את חידון הציונות לעיר כפר להודות לאורן כ

סבא. אני הייתי בחידון. היה באמת מאוד יפה. חטיבת 

ברלב עלתה לשלב הבינלאומי בתחרות הרובוטיקה. תלמידי 

גלילי עלו לגמר אליפות הסייבר הישראלית. תלמיד מגלילי 

עלה לגמר החידון הערבי הארצי, שגם חשוב. אני חושב 

עברית ואנחנו  רבים לומדיםעאתה יודע, שהיום השפה, 

נלמד ערבית, אז זה יהיה מושלם. תלמידה מתיכון הרצוג 

  עלתה לשלב גמר בתחרות מדעי המוח. 

רונית לוין, סייעת בגן שבו בנוסף לפני שבוע הייתי בטקס  

ילדים, זכתה בפרס העובד המצטיין על שם נוח מוזס. היה 

גם נותן מאוד מכובד. אני חושב שסייעת שזוכה בפרס זה 

לה את הדרייב. ליוויתי אותה, ראיתי איך היא התרגשה 

 ומה זה עשה לה. 

את תוכנית מובילים קיימות, כפר סבא מובילה. אנחנו  

נוכל  . אני מקווה שבאמת אנחנו סוף סוף  'אפס פסולת'

ללכת עם התוכנית הזאת קדימה. לקחנו איזשהו מודל ואני 

שונה שמנסה חושב שאנחנו נהיה עיר ואם בישראל הרא

להוביל את המהלך הזה. מרכז קיפוד, אני לא יודע אם 

מישהו היה, אבל כדאי שתבקרו במרכז קיפוד. מקום 

חתמנו על  בטקס בו  מדהים. שווה לראות. הייתי השבוע

ברית ערים לאיכות סביבה. אני אומר לכם, אני מאוד 

מקווה שאנחנו נוכל לקיים את הדברים האלה. יש הרבה 

סביב הדברים האלה. לא פשוט, אני מקווה שנוכל דיבורים 
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לקדם. אני מקווה שתמיד נוכל להביא רק בשורות טובות, 

ואת המידע הזה לחברי המועצה, כי אני חושב שאתם 

שותפים ואתם צריכים לדעת מה שקורה בעיר במהלך 

 החודש הזה ומה קורה עם דברים כאלה ואחרים. 

שונה, תאונת מנוף. אני עובר לסדר היום. השאילתה הרא 

 אנחנו נקריא את התשובה. 

 צביקה, אם אפשר, יש פה הרבה הורים וילדים. אם תשקלו,  אהוד יובל לוי:

 כשיהיה דיון בנושא הורים, תאמין לי ייכנסו.  :צביקה צרפתי

.. אם נקדים את הנושאים שלהם אהוד יובל לוי: . 

זה, אין בעיה, אני מתחיל בשאילתות. יש גם שאילתה ב :צביקה צרפתי

 אפשר פה אחד להקדים את ההצעות לסדר? 

  הקדמת הדיון בהצעות לסדר היום.  *

 

 פה אחד את הקדמת הדיון בהצעות לסדר היום. מאשרים  :343 מס' החלטה
 

 טוב, בואו. יש פה שתי הצעות לסדר.  :צביקה צרפתי

בן. לילה ללמרות שיש חופש מחר. הילדים יכולים לעשות  רויטל לן כהן:

אני שולחת אתכם אלי הביתה, יש שם לילה לבן, שלושה 

 שבועות רצוף.

 תראו, חברים. רגע, רגע.  :צביקה צרפתי

 רויטל, צביקה אמר דבר יפה. השגנו משהו בנועם.  אהוד יובל לוי:

לא, אני בעד. להיפך, רציתי לסדר להם גם המשך אחרי  רויטל לן כהן:

 הישיבה. 

. השגנו דיבור בשיחה שגיםיה? גם לאחרים יש אתה רואה אהוד יובל לוי:

 בנועם. 

טוב, יש פה הצעות לסדר. למעשה יש פה שתי הצעות לסדר  :צביקה צרפתי
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שהן די חופפות. אני חושב שאפשר לאחד אותן. קודם כל 

יובל, בבקשה.   הראשונה זה 

 תאונת מנוף?  :עמירם מילר

על ההצעה לסדר לגני לא, לא תאונת מנוף. אנחנו מדברים  :צביקה צרפתי

 הילדים. 

ו ד"ר אמיר גבע: .-ג'  ו ד' ג'   ד'. -הצעות לסדר 

.  :איתי צחר  זה בפרק ההצעות לסדר, הצעה סימן ג' וסימן ד'

 . חוצציםאולי כדאי באמת בפעם הבאה אצל עמירם לשים  רויטל לן כהן:

 פליאה, את רוצה להיות ראשונה? בבקשה.  אהוד יובל לוי:

 בקשה, מי מתחיל? ב :צביקה צרפתי

 
 הצעות לסדר יום:  .1

 

קיום  –הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא  ג. 

 קייטנות קיץ. 

 
הנושא של קייטנות הקיץ, או נושא של חברים, ברשותכם.  אהוד יובל לוי:

קייטנות, ומה שביקשנו לעשות בנושאים של תוכנית 

ה את אמון הציבור, את הפיילוט. עיריית כפר סבא ביקש

אמון המועצה והתחילה בתוכנית הפיילוט. עכשיו, הרעיון 

הוא, קשה לי לדבר, אם תרשו לי טיפה יותר קל, אני אודה 

 לכם. 

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

הרעיון של הפעלת הפיילוט מבחינת כוח האדם, הגמישות  אהוד יובל לוי:

משמע גם בכוח אדם שמגויס לעבודה בפיילוט, והגמישות 

הגמישות בשירות, היכולת להציע שירות. אנחנו מדברים על 

קייטנות של אוגוסט וקייטנות בחופשים של פסח ובכלל. 
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נוצר מצב שבו ההורים קיבלו התחייבויות. דיברנו בנושא 

של יום פסח שבוטל, ואנחנו צריכים לקבל את ההחלטה 

לו  הזאת שנוחתת עלינו, או על ההורים, יותר נכון מי שיש

ומגיעים למצב שאומרים להם 'לא, עדיין ילדים בגני יול"א, 

לא יהיה'. עכשיו, בן אדם שצריך להתחייב למקום עבודה 

צריך להודיע 'לא יהיה'. עוד איכשהו בנושא  90-בדקה ה

הפסח שמנו את זה טיפה בצד. כשזה מגיע לנושא הקיץ, 

הידיעות האלה כבר מנוגדות לפרסומים שנעשו, לפרסומים 

של העירייה. זמן להתארגן היה. וזה אומר שלעירייה היה 

 זמן להתארגן.

-עכשיו, לבטל קייטנה עירונית או להתהדר בתוספת של כ 

ילדים לאלפי ילדים שכבר נמצאים בקייטנות  150

שהתחייבו אליהם, זה לא בדיוק העניין. העניין הוא 

שהעירייה מתחייבת לשירות לתוספת ילדים. בסופו של יום, 

היא לא מבצעת את זה. העירייה גם דקדקה בענייני 

תפעיל, החברה לתרבות או שהקייטנות של אוגוסט ואמרה ש

או שהקייטנות יפעילו את זה. זאת אומרת או שהגננות 

מפעילות גנים, או שהעירייה לוקחת דרך החברה לתרבות 

 את האחריות.

'לא, לא יהיה'. עכשיו, מי   בסופו של יום התשובה היא 

תחייב לתת שירות לאזרח, לתושב, בכלל, לוקח אחריות. שמ

מי שמבטל חד צדדית, פוגע. מי שסומכים עליו, צריך להבין 

שהוא מקבל אמון ציבור, ואמון ציבור זה לא דבר שאפשר 

לבטל אותו חד צדדית. אי אפשר להגיד לא נצליח להיערך. 

אם היה לך שנה או חצי שנה ובכלל, הסגנון הזה של 

 אבל לא הבטחנו לקיים, הוא דבר שהוא שגוי. מבטיחים
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אז מה שאנחנו מבקשים, למעשה אנחנו פונים פה גם לחברי  

הקואליציה, שלכם יש את השליטה, אתם מנהלים את 

העירייה. מבוקש שהעירייה תעמוד בהתחייבויות שלה. לא 

 יותר, לא פחות. תודה. 

 עוד כמה מילים?אני יכולה להוסיף  פליאה קטנר:

 כן, בבקשה.  :קה צרפתיצבי

אם יש משהו שחזר על עצמו אצל ההורים שאני דיברתי  פליאה קטנר:

זה הנושא של חוסר היכולת לתכנן דברים. גם הם  ,איתם

מקבלים איזשהו לו"ז מסוים, הם לא יכולים לסמוך עליו. 

כל הזמן צצים להם בלת"מים כאלה שדורשים מהם 

מאוד מקשה להסתדר ממש ברגע האחרון, דבר שהוא 

עליהם, גם הם עצמם לתכנן תוכניות שלהם, גם מול מקום 

פחות ל ,העבודה שלהם. עכשיו, מאוד חשוב לי לציין

היא באמת לצאת עם איזה  ,המטרה שלנו היא לא להתנגח

משהו שהוא פרודוקטיבי, שבסופו של דבר יהיה לו"ז 

 מתוכנן לשנה מראש, שהורים יכולים לסמוך עליו.

כון גם בקייטנות, גם ליול"א. ואנחנו כן עכשיו, זה נ 

מאמינים שאפשר עכשיו לצאת לדרך חדשה ולתקן את כל 

 הבלגנים וההנחתות שהיו עד עכשיו. 

אז השאלה אם אנחנו באמת יכולים לתקן את הנושא הזה  

של מערך קייטנות ולהביא מעין לוח כזה שהוא מראש. אני 

ככה כמה מאוד נשמח אם ניתן פה לכמה הורים להגיד 

 מילים ממש בקצרה. 

 נציגת הורים אחת. אם אפשר נציגת הורים שתרכז את הכל.  :צביקה צרפתי

 כרגע אז יש לי כמה דברים. אני טליה. יש לי שלושה ילדים :מהקהל

ביול"א. אחת בגן סתוונית, שזה גן פיילוט. ותאומים בעין 
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 התכלת. 

 שם. היתהאוי, זה גן מצוין. הבת שלי  רויטל לן כהן:

הגן מושלם. אני יודעת. גם הגדולה שלי היתה בעין התכלת.  מהקהל:

המינוס היחיד של הגן הזה הוא שאין לו קייטנה באוגוסט. 

גן פיילוט, אז כרגע הוא לא מכוסה  על ידי אבל זה לא 

ענת המושלמת מגן ההבטחות שלכם על גן באוגוסט. גם 

ו יודעים, שה קייטנה באוגוסט. אנחנואף פעם לא ע סתוונית

לפי הפרסום שאתם עשיתם במאי, שיש עדיפות לגננות 

להריץ קייטנה בגנים, אם הן רוצות, אבל במידה והן לא 

יעשו, אז החברה לתרבות ופנאי תעשה. עכשיו אומרים לנו 

שזה לא הולך לקרות. זאת אומרת שיש לנו אוגוסט שלם, 

 לא רק שבועיים, אלא ממש חודש שלם, שביחד אין לנו ימי

חופש שמכסים את זה, גם אם לא היה אף יום חופש אחר 

יום של חופש. זה לא  20בכל השנה, אף אחד לא מקבל 

במקרה הטוב, ואז יש ערב חג שמורידים  12קורה. מקבלים 

לנו חצי יום וזה וזה. אז קודם כל, הקטע של הקייטנות 

 נורא בעייתי.

  . . . י, נשים . הגן של הפיילוט שלבחגיםשנית, זה גם מאוד 

.. בצד בעיות שהיו לנו השנה בגלל  חדש. כל הפואנטה  שזה.

של הפיילוט הזה, למיטב הבנתי, היה לתת להם יותר, כדי 

ובחגים ובחול המועד וכו', כשהגן פועל, לא יהיו שבחופשים 

לנו בעיות. יהיה צוות קבוע, יהיה צוות שמכיר את הילדים. 

לזה אנחנו הבנו שהולך לקרות. מעבר הבנו זה מה שאנחנו 

... אבל לא משנה.  שיורד לנו זמן של חפיפה. לא היה מקום 

 זה מה שהבנו. 

אנחנו עכשיו מגיעים לפסח, שמתחיל מחר. חלק מהצוות לא  
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קיבלנו הודעה שצוות, מוכר לילדים שלנו. לפני שבוע אנחנו 

שני אנשי צוות שאמורים להיות בגן, מוציאים את הילדים 

גה. לא פגשו בחיים שלהם את הילדים שלנו באוטובוס להצ

ילדים. איך אנשים שלא מכירים אותם אמורים  32שלנו, 

להוציא אותם להצגה? אחרי שאנחנו עשינו המון רעש, 

ולקח המון רעש להגיע למצב הזה, הצליחו לשכנע את אם 

 הבית לבוא אלינו.

עכשיו, מה הבעיה? אם הבית שלנו מדהימה. אבל היא  

. היא צריכה ללכת לרופא ולהוציא יום עובדת בבית ספר

מחלה, כדי שהיא תוכל לבוא לעבוד אצלנו, כדי לעשות 

 בלת"ם עם מישהו אחר. 

 הבנו, תודה רבה. בבקשה, איתי, מנכ"ל, ממלא מקום :צביקה צרפתי

 . מנכ"ל

להתייחס למה שנאמר. אני שמח ואני רוצה להתחיל  איתי צחר:

וגננות מושלמות,  שהילדים שלך זוכים לגנים מצוינים

כהגדרתך, ואני חושב שעומדים מאחורי העשייה הזאת 

הרבה אנשים שעובדים מאוד קשה כדי שככה יהיה המצב. 

ואיפה שהגנים פחות מהדירוג הזה, אנחנו עושים הכל 

 שהם גם יגיעו לשם. וגם את זה צריך לזכור. בשביל 

עוד דבר אחד שחשוב מאוד לזכור, לפני שאני אתייחס  

בה פרטים שלצערי הרב הוטעית בהם כנראה, ולא רק להר

את כנראה, ולנוחיות חברי המועצה גם שמנו פה דף מידע 

 לפניכם, שגם מפרט קצת יותר על העובדות. 

דבר נוסף שחשוב מאוד לזכור ברקע, זה שמדינת ישראל  

החליטה על כל מיני שינויים מעכשיו לעכשיו, שינויים 

בית, לא ספרתי, אבל הרבה שמרבית, או לא יודע אם מר
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לעמוד בהם, ובכלל זה  ותמאוד עיריות ומועצות לא מסוגל

ספר של החגים, הגם דבר שהובלע פה בין הדברים, בית 

שהעירייה עושה כל שביכולתה בשביל לאפשר אותו, בשביל 

להורים שירות שלא היה קיים קודם לכן. ועוד  לאפשר

ינה מסבסדת הרבה מאוד דברים כמו שעות חפיפה, שהמד

ומשלמת, גם את זה הזכרת, למיטב זיכרוני כחצי שעה 

ובעיריית כפר סבא יש כארבע שעות, אם סופרים  ,לחפיפה

אם סופרים את שני אנשי הצוות. וזה ככה  ,את אנשי הצוות

לגבי העובדות. אני לא מכיר שום שינוי בתנאים האלה, 

. וגם אגב. ואם יש כזה דבר אני אשמח לשמוע. אני לא מכיר

מנהלת המחלקה הרלוונטית, ונמצאת פה מנהלת האגף, 

 ואם יש שינוי ואני טועה, אז תתקנו אותי.

לגבי סוגית היום החסר בפסח. קיבלתם על כך מענה. ועד  

נעשתה  ההורים ישב עם הגורמים המקצועיים בעירייה.

אין לנו הוא יום שטעות בפרסום, והיום שלפני ליל הסדר 

בודה וסוכם יחד עם הוועד על פיתרון אפשרות לבצע בו ע

  חלופי או בדמות זיכוי או בדמות יום אחר. 

 75שקלים, אני לא מכירה אף אחד שמרוויח  75זיכוי של  מהקהל:

 לשעה. שקלים 

 סליחה, סליחה, לא להפריע. לא להפריע.  :צביקה צרפתי

  שקלים.  75בחיים לא הוא שקלים ליום עבודה שלי,  75 :מהקהל

  אבל לא להפריע, בסדר? :ה צרפתיצביק

. לזיכוי של  :מהקהל .. שקלים ליום.  75סליחה, אבל בוא רגע 

 שקלים.  75בייביסטר עולה לשעה וחצי 

 אבל אנחנו לא מנהלים ויכוח פה. פה לא מנהלים ויכוח.  :צביקה צרפתי

לגבי סוגית הקייטנות. ההחלטה על קיום הקייטנות גם היא  איתי צחר:
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והיא גם תקרה. היא קבלה, נכתבה ונאמרה. החלטה שהת

תקרה באמצעות שני מכרזים שיצאו לפרסום, קולות 

קוראים ליתר דיוק. גם לגננות במתכונת שהיתה נהוגה פה 

לאורך כל השנים, או לחלופין באמצעות מפעילים פרטיים. 

וזו ההפעלה שתהיה.  שני קולות קוראים שיצאו לפרסום, 

יל אותם עם הצוותים האורגניים לצערנו הרב לא ניתן להפע

של אותם מפעילים חיצוניים, אגב, לא עובדי העירייה, של 

 אותם מפעילים חיצוניים, 

  התחייבות במכרז? אהוד יובל לוי:

 לא, לא,  איתי צחר:

  למה לא? אהוד יובל לוי:

  -כי לא. כי הם לא חתמו  איתי צחר:

 ... במכרז,  אהוד יובל לוי:

ושא של בתי ספר של הקיץ הוא נושא חדש. נושא כל הנ איתי צחר:

שההיערכות בו היא מאוד מורכבת. אני לא יכול להתעלם, 

אני חושב שגם אתם לא נכון שתתעלמו מהענף שבו גם ו

אנחנו עוסקים, מענף שעד לפני מספר שנים סייעות, אם אני 

 אראה לכם את נתוני ההיעדרויות של סייעות לפני

-ו 90ו עכשיו ימים, היעדרויות של התוכניות האלה שהוסיפ

סייעות בשבוע שלפני הפסח, כתוצאה מחופשות מחלה  100

שהיו בתדירות או בכמות הרבה יותר גבוהה. זו תופעה 

שהיא כלל ארצית. כל מי שעוסק בנושא הזה מכיר אותו. 

  מענה, אנחנו משתדלים לתת  הקושי לגייס אנשי צוות ועוד.

ק שנעשו שינויים. השאלה אם אנחנו יכולים איתי, אין ספ פליאה קטנר:

  -עכשיו,  כשאנחנו מסתכלים 

אז הקייטנות, בשונה ממה שנאמר פה, יהיו או על ידי  איתי צחר:
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הפעלה של הגננות כמו שהיה לפני כן, או לחלופין פורסם 

מכרז בנושא הזה, קול קורא ליתר דיוק, להפעלה באמצעות 

יות שאותו מפעיל שהיה מפעילים חיצוניים. מאוד יכול לה

יכול לעבוד תחת האיצטלה או תחת המטריה של החברה 

 לתרבות הפנאי יזכה בקול הקורא ויפעיל את הקייטנה. 

איתי, אבל אתה אומר דבר שאני רוצה להבין אותו. אנחנו  אהוד יובל לוי:

יודעים שממכרזים שנאמר בהם שהזוכים יצטרכו להפעיל 

  -גם את הקייטנות האלה גם בפסח, 

לא, פסח זה חדש. ממש לא. פסח זה החלטת המדינה  איתי צחר:

 מעכשיו. 

 לא הוצאת את זה מכרז.  אהוד יובל לוי:

 לא שייך למכרז בכלל.  :צביקה צרפתי

 לא מופיע במכרז התחייבויות.  אהוד יובל לוי:

גם אין מחלוקת על הנושא הזה. המחלוקת האם זה תחת  איתי צחר:

אי. ועד ההורים, ובזה אני אסיים, ועד החברה לתרבות הפנ

יודע שהקייטנות  ההורים גם מכיר את התשובות האלה. 

 יופעלו ככל הנראה באמצעות זכיינים  פרטיים. 

 אבל זה ככל הנראה. :מהקהל

יופעלו.  :עו"ד איתן צנעני  ... הם 

. הפלייר  :מהקהל ..  של הפיילוט פורסם 

 חד משמעית,  איתי צחר:

... ההורים  :מהקהל  בפיילוט יודעים שהם 

 לא, ההורים לא יודעים את זה, זה לא נכון, סליחה.  איתי צחר:

ממש לא נכון. את יכולה להאמין למה שאת אומרת. אני  :צביקה צרפתי

אומר לך שזה לא נכון. מטעים אתכם, זה לא נכון. ועד 

 ההורים מטעה אתכם. זה לא נכון. 
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 ירייה פותרת את זה? העעצמה? מדבררת את העירייה  :מהקהל

 זה לא נכון. אני לא מתווכח איתך.  :צביקה צרפתי

 אבל אתה עונה לי ואני עונה לך חזרה.  :מהקהל

שנייה, תאמיני לי שאני מכיר את הפרסומים. בואו, אני  איתי צחר:

רוצה רק להגיד נקודה אחת ולסיים בה. לצערי הרב, 

 חברים, שנייה, 

 .. .על הכאן כתוב  פליאה קטנר:

שנייה, שנייה, אני אמרתי את זה. לא שמעת אותי אומר  איתי צחר:

 אחרת, פליאה. 

. ואנחנו יודעים  פליאה קטנר: .. השאלה אם אנחנו נותנים להורים 

 שעומדים מאחוריו. 

שיח שלא נגמר. הקייטנות, כפי -בואי לא נהפוך את זה לדו איתי צחר:

עות באמצן שאמרתי, יצא מכרז, קול קורא, להפעלת

מפעילים חיצוניים, בדיוק כמו שהיה נעשה אם החברה 

לתרבות הפנאי היתה מפעילה את זה. לגבי הגננות שיבחרו, 

וגם זו היתה בקשה של ועד ההורים וכיבדנו אותה ואנחנו 

מקבלים אותה ושמחים עליה, גננות שיבחרו להפעיל את 

זה, כמו שהיה פה בכל השנים האחרונות, יעשו את זה. 

כמו שאמר ראש העיר.  ,הרב יש דיסאינפורמציהלצערי 

דיסאינפורמציה רבה, שמסיבות כאלה ואחרות מוצאת את 

 דרכה להורים. 

דיסאינפורמציה, קייטנות וגם תעדוף להבין תעזור לי  אהוד יובל לוי:

ת להפעיל קייטנה בחודש אוגוסט למנהלת הגן המבקש

 נקודה. 

 שמה? שמה?  איתי צחר:

 ים תעדוף לגננת של הגן. קי רויטל לן כהן:



   21.3.2018 16 מועצה מן המניין   

 

 בסדר, אז מה הבעיה?  :צביקה צרפתי

 לבקשת ועד ההורים.  איתי צחר:

של התוכנית, תופעל הקייטנה על ידי החברה בשאר הגנים  אהוד יובל לוי:

 .. .  לתרבות פנאי... בברכה, אביבה 

יובל, אל תטעה, גם אתה מטעה את ההורים. אני אגיד שתי  :צביקה צרפתי

 ורות ובזה נסיים. שורות בר

היה מתוכנן שהחברה לתרבות הפנאי תפעיל את זה. ועכשיו  איתי צחר:

 זה מפעיל חיצוני. 

 . עם הוועדועדיין זה לפי ההסכם  רויטל לן כהן:

ודרך אגב, אני מסכם. )מדברים ביחד( אני מסכם. דרך אגב,  :צביקה צרפתי

 היתה ישיבה, טוב, אני אסכם. 

סיכום הוועד. הקייטנות זה לא בפסח זה יום הזה בה איתי צחר:

 בסיכום הוועד.

 כמו שהם עשו פעם.  מפעיל חיצוניהוועד הסכים שזה יהיה  רויטל לן כהן:

 נכון. נכון.  :צביקה צרפתי

  או על ידי הגננות. בהחלט. איתי צחר:

נקודה. ביום  .פיתרוןבפער של אוגוסט תהיה קייטנה ויהיה  :צביקה צרפתי

כבר ם הוועד, שהעירייה תיתן להם, ויש האחר, סוכם ע

תוכנית משהו לתת להם כמו מיומנה או משהו כזה, שעולה 

אני  וועד, נקודה.עם הויסכימו שצריך להחזיר יותר ממה 

אני רוצה, אתה תמשיך לרצות להטעות  לא בדו שיח עכשיו,

ואני לא אתן להטעות, כי אני אגיד שתי שורות, בזה אני 

 , מתכוון לסיים. אחד

 תשובות להורים. פה אנחנו רוצים  פליאה קטנר:

פליאה, פליאה, התשובות להורים ידועות, ואני אגיד אותם  :צביקה צרפתי

עכשיו בשתי שורות. הם יודעים את התשובות. נאמר להם. 
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יש דיסאינפורמציה. אחד, קייטנה  אבל מה לעשות?

באוגוסט בימים שלא יהיה גן, תהיה קייטנה, נקודה. 

 ם, שתיי

 ומי יפעיל אותה?  פליאה קטנר:

 . הגננות או חברה חיצונית שתיבחר או :צביקה צרפתי

 גננות שתרצנה?  פליאה קטנר:

. אם הן תרצנה, גננות שתרצנה. אני לא יכול להכריח אותן :צביקה צרפתי

הם יפעילו. לא תרצנה, תהיה חברה שתיכנס בנעלי הגננות 

 ותפעיל את הקייטנה. נקודה. 

 כל גני הפיילוט.  יובל לוי:אהוד 

 כל הגנים. נקודה. שתיים,  :צביקה צרפתי

 כולל הפיילוט.  אהוד יובל לוי:

כן, מה? שתיים. לגבי היום הנוסף, יש החלטה ויש הסכמה  :צביקה צרפתי

עם הוועד. אני אומר לכם, יש פה מעטפת, למרות הלחץ 

הזמני שעמדנו בו ולמרות החלטת משרד החינוך. ובאמת, 

אני מאוד מעריך את משרד החינוך. ואני רואה את 

הפרסומים היפים. אבל כל הפרסומים היפים אנחנו צריכים 

אחר כך לבצע. ויש הבדל בין הפרסומים לביצוע. אנחנו 

משתדלים לעשות את המירב והמיטב, ובאמת לקחנו על 

עצמנו להיכנס לזה, שלא הרבה עיריות נכנסו לזה. לא 

תת את הפיתרון להורים בכפר סבא. אז הרבה עיריות. כדי ל

לא הכל מושלם. אבל זו התחלה. ואני מבטיח לכם שאין 

שום חור. אם תמצאו חור, יש גם את איתי, יש גם את 

מנהלת האגף, יש גם את מנהלת מחלקת גני ילדים, יש גם 

להיות הפה שלכם. האמינו לי, חברי המועצה שיודעים 

בכל עיר יהיה פיתרון תקשיבו לי מה אני אומר. הלוואי 



   21.3.2018 18 מועצה מן המניין   

 

לילדים כמו שאנחנו נותנים פה בכפר סבא. אני מבקש, 

. שנייה, אני מבקש. יובל,  .. לאחר ההסבר, גם של, אורלי 

פתוח פתוח, אבל גם צריך לעשות סדר. אתי, את רוצה 

 לאתי אני אתן להגיד.  להגיד משהו?

 אורלי רצתה גם,  איתי צחר:

צר לי שאת מדברת במושגים של פליאה,  אני רציתי להוסיף. מן:ואורלי פר

'. נתנו לכם פה מקצת הדברים, ואני אשמח  וכו   –בלגנים 

 אני מכירה מה שהורים שנמצאים פה,  פליאה קטנר:

 פליאה, תני לאורלי לדבר.  :צביקה צרפתי

... אישית,  פליאה קטנר:  לא, 

הלך מי שפותח בבוקר את הגנים וסוגר אותם ומלווה את מ מן:ואורלי פר

היום זה אנחנו, הצוות המקצועי, הגננות והסייעות. מינואר 

לקחתי לי חודשיים, שלושה, אחרי  שנה שעברה, אוקיי?

ל ושנכנסתי לתפקידי. ונעשו פה מהלכים והסדרה, הסדרה מ

 הסייעות ומול הגננות, 

  .מנהלי אזורים איתי צחר:

 שמונו. ממצב שכל יום, ומנהלי אזורים  מן:ואורלי פר

  שיבוצים.אחרי  י צחר:אית

יום  מן:ואורלי פר גנים שלא נפתחו בזמן בבוקר, וצוות  60, 50כן. כל 

צהרים לא הגיע בזמן להחלפות. מינואר שנה שעברה אין 

 מקרה אחד שגנים לא נפתחים בזמן. 

 אולי אתם לא מודעים אליהם.  מהקהל:

 סליחה, אנחנו מקבלים בזמן אמת, יש לי הפתעות מן:ואורלי פר

 בשבילכם. 

.  מהקהל: . .  אנחנו גם מקבלים 

 טוב, סליחה.  :צביקה צרפתי
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 פעמים ככה מהגן. ככה.  10חוזר כבר כל ילד שלי  :מהקהל

ויכוח שלי לא איתך כרגע. את מוזמנת למשרדי, וגברתי, ה :מןואורלי פר

 בתיאום, מתי שתרצי, אני אשמח לשבת ולדבר.

.. שום דבר.קיבלת את המייל.  :מהקהל .. ככה.  10 . .  פעמים היה 

סליחה, אני לא מתנהגת ככה. לא אליך ולא אל הילדים  :מןואורלי פר

 שלך, אז אני מבקשת שתכבדי את המעמד הזה. 

... בדברים.  :מהקהל  אני לא 

'בלגנים וכו'. יש לנו שתי הנחתות  :מןואורלי פר יפה, תודה. ולומר 

ד זה שניחתו במהלך השנה האחרונה ממשרד החינוך. אח

הפעלת תוכנית 'ניצנים' בצהרונים. במהרה כל העסק הזה 

 התארגן. 

וולונטרית. שרשויות לא חייבות,  איתי צחר:  תוכנית 

וזה  מן:ואורלי פר כן, הרשות לא היתה חייבת. אבל יש פה חסכון להורים, 

היה חשוב להיכנס. זה היה דבר אחד. דבר שני זה הנושא 

רשויות שלא נכנסו לזה של בית הספר של החגים. רבות ה

בכלל. אנחנו עשינו את כל המאמצים, גם שהילדים יפגשו 

אנשים מוכרים כשהם מגיעים, גם לפתוח עוד קבוצות 

. 6,200-וצהרונים, ולאפשר ל . .  ילדים ליהנות, כולל ליל 

.  מהקהל:  )מדברים ביחד(  3,800לא נכון

 שום דבר לא נכון. :צביקה צרפתי

. לך לא מחכ מהקהל: ... 800ים .. על גני יול"א. איפה אתה ילדים 

 .. .  אומר שיש 

  -אף אחד לא אמר שלא. סך הכל אני מדברת צהרונים  מן:ואורלי פר

 אורלי, זה על אוזניים אטומות.  :צביקה צרפתי

לא, סליחה. אתה צריך להתנצל בפני ההורים. מה זה  :מהקהל

 אוזניים אטומות?
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  תקשיב, תקשיב, בוא. :צביקה צרפתי

 תתנצל,  :מהקהל

 בבקשה. אורלי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

ה, אתם צריכים לקום ולעזוב את ישיבת 'חבר ראש העיר. :מהקהל

 .המועצה

 יעקב,  איתי צחר:

 6400להעלות נתונים ולהגיד  קל מאודברור, כי זאת בושה.  מהקהל:

יול"א זה  3,800ילדים,  . גני  .. .  שגוי

 . טוב, תודה רבה :צביקה צרפתי

 חשבון,שגוי. תעשה  גםבית ספר זה ילדי צהרונים ב 1,500 :מהקהל

  קיטנה בפסח.ילד בכל העיר הזאת קיבלו  150

תודה רבה. לאחר שאנחנו שמענו את כל הגורמים  :צביקה צרפתי

 המקצועיים, 

ואתה מנסה להיות ראש עיר, ואתה לא מקשיב לתושבים  :מהקהל

 שלך. 

 לתושבים?אני לא מקשיב  :צביקה צרפתי

. הרעיון הוא יים ערלות. זה מה שבטוחנזואנחנו לא א :מהקהל

 להקשיב לתושבים. 

 תדאגו למקום. תדאגו למקום.  :מהקהל

אני מבקש, לאחר דיון שהיה פה, לאחר הנושאים שהועלו,  :צביקה צרפתי

גם על ידי הגורמים המקצועיים, אני מבקש את שתי 

רמים המקצועיים, ההצעות, אני מבקש. שמענו גם את הגו

גם את ההורים, גם את כל מי שדיבר פה, אני מבקש את 

 שתי ההצעות האלה להסיר מסדר היום. 

 תן להם פיתרון, תן להם פיתרון.  :מהקהל

ימשיכו לעקוב אחרי הנושא הזה. זה נושא חדש ואגף  :צביקה צרפתי
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החינוך ימשיך לעקוב, ביחד עם מנכ"ל העירייה. ואיפה 

שיפורים. אבל אני חושב, כמו יחשבו על רים, שיצטרכו שיפו

שאמרתי, ואני עומד מאחורי מה שאני אומר, המעטפת פה 

ויפה. להגיד לך שאין דברים שאולי פה  היא מעטפת גדולה 

 או שם? בכל דבר טוב יש גם משהו אולי שהוא קצת לא טוב. 

  -אבל השורה התחתונה  פליאה קטנר:

שהנושא הוא נושא שקיבל טיפול  ,האבל השורה התחתונ :צביקה צרפתי

טוב. הוא קיבל מעטפת טובה ואני מבקש להסיר את 

מסדר היום. בבקשה, מי בעד? )מדברים ביחד( ות ההצע

 מתי, עמירם, אורן, צביקה, 

 אצלנו חסר יום אחד. :מהקהל

 ימים חסרים? מה עדיף? חמישה  רויטל לן כהן:

 מי בעד להסיר את ההצעה?  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( חמישה ימים? איך חסרים  :רם מילרעמי

 כי לא כל הרשויות נכנסו לפיילוט הזה.  רויטל לן כהן:

יטל, דבי, אמיר, אמיר, רויטל לן כהן בריעקב אביטל,  :צביקה צרפתי

יובל, אתי, ענת ופליאה. תודה  ויהודה. מי נגד? בבקשה. 

 רבה. 

מסדר היום את ההצעה ברוב קולות להסיר מאשרים  :344מס'   החלטה

קיום  –לסדר יום של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא 

 קייטנות קיץ. 
 
 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר מאשרים  :453מס'   החלטה

הנדין וגב' פליאה קטנר -חברי המועצה מר עילאי הרסגוריום של 

  תי הספר.ובב גיבוש פתרון לבעיית הקייטנות בגנים –בנושא 
 

 מי שצריכה לקחת יום חופש, כל מתנצל בפני אני  אהוד יובל לוי:
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 נחזור לתחילת סדר היום.  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי: . .  מי שסמכה על העירייה, לא יכולה 

יובל, אני רוצה להגיד לך משהו. באמת, למרות שזאת  :צביקה צרפתי

סוף כשיש ישיבת המועצה. ביקשת בקשה? נעניתי. אבל ב

 החלטה, בוא תקבל אותה בהבנה ולא להתנהג, 

. אהוד יובל לוי: ..  את ההחלטה אני לא מתכוון 

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

 לא מסכים איתה.  אהוד יובל לוי:

 אפשר לשאול רק שאלה אחת?  :מהקהל

 אפשר לשאול שאלה.  :צביקה צרפתי

 רציתי לדעת איפה מפורסם המכרז.  :מקהל

 באתר העירייה.  :צביקה צרפתי

 כמו כל המכרזים העירוניים, באתר העירייה.  איתי צחר:

 קול קורא.  ד"ר אמיר גבע:

 קול קורא, מכרז. זה מפורסם באתר העירייה. בסדר? :צביקה צרפתי

פליאה קטנר הנדין וגב' -מר עילאי הרסגורשאילתה של חברי המועצה  . א

  תאונת מנוף.  –בנושא 

 

 ה, תאונת מנוף. שאילת :צביקה צרפתי

 האחריות, בעיקרון,  איתי צחר:

יש פה הורים שרוצים לשמוע. אם יש פה הורים שרוצים  אהוד יובל לוי:

 לשמוע את הנושא בעניין החטיבות, אתם מוזמנים להישאר. 

ההתייחסות היא לתאונת המנוף הטראגית שאירעה בעקבות  איתי צחר:

שאילתה: קריסה של רכב מנוף באתר בנייה. במענה ל

האחריות לבטיחות באתרי הבנייה מוטלת על משרד 

העבודה ובמקרה הנדון אכן נעשו על ידיו פעולות אכיפה, 
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לרבות הוצאת צו סגירה של אתר הבנייה. הכוונה כמובן 

לאחר התאונה. בשל חובתה של העירייה לפקח על בנייתם 

המוצבים באתרי הבנייה, לרבות ופעולתם של מנופים 

ג לביצוען של בדיקות לשם מניעת תאונות, החובה לדאו

מבצעת העירייה פיקוח על אתרי הבנייה כדבר שבשגרה, 

 לרבות קביעת תנאים לעניין זה בהיתרי הבנייה. 

מעת לעת מבצעת מחלקת הפיקוח על הבנייה באגף ההנדסה  

רענון של הנהלים הפנימיים, וזאת כחלק מהפיקוח השוטף 

וידוא אל מול הקבלנים בדבר  על אתרי הבנייה בעיר, הכולל

קיומם של תסקירי בדיקת עגורנים. כמו כן הוכנה רשימה 

של כלל העגורנים באתרי הבנייה בעיר, אשר נבדקת על ידי 

מחלקת פיקוח על הבנייה, ומתעדכנת באופן שוטף. אני 

אוסיף פה בסוגריים שכך למשל, לקראת מזג אוויר סוער, 

וודאים שמקפידים על מתבצע מעבר בכל אתרי הבנייה. מ

 שהם אוחזים בכל ההיתרים ונערכים כראוי. הנהלים, 

במסגרת ההיתר נדרש להגיש תוכנית התארגנות אתר בנייה  

לאישור מחלקת הפיקוח על הבנייה. במסגרת אישור תוכנית 

ההתארגנות, נבדקים שטחי אחסון, מחסנים, גידור, דרכי 

, שזה לא המנוף גישה, שילוט וסימון מנוף מסוג צריח בלבד

 שקרס במקרה הטראגי שאנחנו דנים בו. 

.?   מה זאת אומרת? רביטל עמר שלום: .  אנחנו משתמשים במנוף.

יש שני סוגים של מנופים. לא, לא מנוף שאסור. מנוף שהוא  איתי צחר:

עגורן, מה שנקרא, שבנוי ומורכב, מנוף מאסיבי, זה דורש 

וף שהתהפך, התייחסות בהיתר. ויש מנופים, כמו המנ

שקרס, לא התהפך, קרס, זה מנוף שהוא זחל והוא מונע 

ממקום למקום, מאתר לאתר. הוא יכול לעבוד פה, הוא 
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 יכול לעבוד שם וזה לא משהו שהוא חלק שמסומן בהיתר. 

 אני לא הבנתי. אתה אומר שהם השתמשו במנוף שהוא לא,  רביטל עמר שלום:

ה לגבי עגורנים באופן כללי, היתה שאלה, אני עונה לשאל איתי צחר:

 אז אני מפרט גם עליהם. 

.  רביטל עמר שלום:  זה ברור לי

לגבי התאונה עצמה, אני מיד מגיע לפרטים. לעניין  איתי צחר:

הופק  26.11.2017התאונה, אני מגיע מיד לפרטים. בתאריך 

ה לחברת רמט טרום בע"מ ודלק נדל"ן בע"מ היתר בניי

ההתארגנות לא צוין מנוף מאחר  . בתוכנית6ברחוב הצומת 

ומדובר במנוף מסוג זחל, שלהבדיל ממנוף צריח נחשב כלי 

 רכב עם מנוף נייד ואינו מחויב בסימון בתוכנית. 

מיד לאחר התאונה הוצגו בפני העירייה ורשויות נוספות  

אישור על תקינות המנוף, תסקיר על בדיקת העגורן 

מים באתר ואישורים נוספים. כל האישורים מפורס

העירוני, כמו גם כל האישורים של המנופים האחרים 

 שעובדים ברחבי העיר. 

 אז מה קרה שם?  רביטל עמר שלום:

 אבל למה אחרי התאונה ולא לפני התאונה?  :עמירם מילר

  -מה קרה שם. איך בכל זאת המנוף  לא הבנתילא, אבל  רביטל עמר שלום:

 של מנופים, אני אסביר. יש שני סוגים  איתי צחר:

 נהרגה מישהי. זה לא סתם.  רביטל עמר שלום:

קודם כל, לגבי אחריות העירייה ואחריות המדינה. אחריות  איתי צחר:

המדינה זה לוודא, באמצעות משרד העבודה, את תקינות 

המנופים ובאחריות העירייה לוודא את הימצאות 

האישורים. מי שבודק בפועל את תקינות המנוף או העגורן 

ואנחנו רק צריכים לוודא שכל האישורים זו המדינה. 
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בידינו והכל בוצע כנדרש. במקרה של מנוף צריח, לא מנוף 

חלות גם חובות נוספות, של גם מהדגם הזה, מנוף צריח, 

וידוא שהוא מוצב על פי תנאי ההיתר. במקום הנכון, 

 בתצורה הנכונה, במנח הנכון וכל הדברים האלה.

ה, לשאלך עמירם, מדוע לאחר התאונה, במקרה הספציפי הז 

זה כלי רכב שקרס ונשבר פשוט. ולאחר התאונה הגישו בעלי 

המנוף את האישורים הנדרשים לרשויות המוסמכות שזה 

משרד העבודה וגם לדרישתנו גם הועברו אלינו. ונמצא 

שבידי המנוף כל האישורים, כל הבדיקות, הטסטים, רישיון 

 רשים. המפעיל וכל האישורים הנד

 יש לי שאלה. מה לגבי הבן אדם שהפעיל את הכלי הזה?  רביטל עמר שלום:

הוא נעצר, ככל הידוע לי, נעצר ונחקר ושמענו כולנו שגם  איתי צחר:

 נמצאו ברשותו סמים ועוד דברים אחרים. 

 ... הגורם האנושי,  רביטל עמר שלום:

ות העירייה צריך להבין שעם כל הצער והאסון הנורא, חוב איתי צחר:

על אתרי בנייה פרטיים הם מצומצמות ומוגבלות בחוק. 

  -חלילה וחס שניקח על עצמנו כעירייה 

 איתי, איתי, אני לא מדברת על העירייה כרגע.  רביטל עמר שלום:

יודע לענות לך. אני מבין.  איתי צחר:  אני לא 

ל יש כאן מישהו שנהרגה, שהיתה מנהלת כל התחום ש רביטל עמר שלום:

הנגישות במדינה. זה לא מקרה שאפשר להתעלם ממנו. לכן 

 חשוב לראות מה היה כאן. מאוד מאוד 

אני רוצה לומר משהו בהקשר זה. ידוע לכל שאחת הבעיות  :ענת קלומל צוויג

במדינת ישראל, שאין מספיק פקחים מטעם המדינה. 

בכמות שאני אפילו, מספר מצומצם מאוד שאמור על אלפי 

בכל רחבי הארץ. יחס לא הגיוני אפילו,  אתרי בנייה



   21.3.2018 26 מועצה מן המניין   

 

 )מדברים ביחד( 

 תודה. המדינה צריכה לגייס פקחים.  :צביקה צרפתי

 אני רוצה להגיד משהו.  :ענת קלומל צוויג

  -לעירייה אין מספיק  ד"ר אמיר גבע:

ברחוב שלי יש שלושה בניינים של אתרי תמ"א. לא צחוק.  :ענת קלומל צוויג

ה. אני מאוד מפחדת שייפול עלי משהו. ואני הולכת עם עגל

ואני גם רוצה להגיד לך שאני גם רואה לפעמים פועלי בניין 

 זאת אומרת שברגע שאני רואה בלי קסדה, בלי קסדה. 

 אז תעירי לו. תעירי לו. )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי

כל אחד היא רוצה להגיד שזה הפרמטר לחוסר בטיחות.  אהוד יובל לוי:

 היא דואגת לעצמה ולציבור. צמו. ידאג לע

נו, בסדר, אבל יובל, היא מסבירה בעצמה שיש חוסר  :צביקה צרפתי

 בפקחים של המדינה, טוב, תודה ענת. 

  -אחראי על בטיחות אנחנו יודעים שיש לנו  :ענת קלומל צוויג

 ענת, יש לנו סדר יום ארוך היום.  :צביקה צרפתי

יכול לקחת על עצמו את האחריות על מה אבל, והוא לא  :ענת קלומל צוויג

שקורה באתרים. ולכן כן צריך להיות איזשהו, צריכה 

 להיות גם בקרה של העירייה, בסביבה. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

שאילתה של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל צוויג  ב. 

 בטיחות באתרי בנייה.  –וגב' אתי הדנה בנושא 

 
המקומית  אחריות לבטיחות באתרי הבנייה, ברשותה :תיצביקה צרפ

מוטלת על משרד העבודה. עיריית כפר סבא, באמצעות 

מחלקת פיקוח על הבנייה ואגף ההנדסה, מפקחת על הבנייה 

הכוללת גידור,  אתרודורשת מהקבלנים תוכנית התארגנות 
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וגורמי בטיחות, אישורי מחלקת תנועה  שילוט מקרין, 

בטיחותי של כניסות ויציאות של  כלי רכב למיקום מתאים ו

. בנוסף מבוצע וידוא מול הקבלנים על קיומם של  וכו'

תסקירי בדיקת עגורנים והוכנה רשימה של כלל העגורנים 

באתרי הבנייה בעיר, הנבדקת על ידי מחלקת הפיקוח על 

 הבנייה ומתעדכנת באופן שוטף.

קיימת כמו כן, העירייה מבצעת רענון נהלי בטיחות ומ 

ביקורות באתרי בנייה, דורשת מקבלנים לתקן ליקויים 

ופגמים במידת הצורך ומעבירה נושאים להמשך טיפולו של 

פיקוח במשרד העבודה. במידת הצורך מופעלים גורמים 

נוספים כגון פיקוח עירוני, מחלקת שילוט, מחלקת ניקיון 

 בסביבת עיר ומחלקת עבודות ציבוריות לצורך ביצוע אכיפה

 תרי הבנייה בהתאם לחוק.א

א( הבקרה על בטיחות מנופים בעיר כפר סבא: מי אחראי  

על הבטיחות של, אה, זו שאלה. האחריות לבטיחות באתרי 

הבנייה מוטלת על קבלן והפיקוח מבוצע על ידי משרד 

מבצעת פעולות פיקוח, כפי שפורטו העירייה  העבודה. 

 בודה. לעיל, ומדווחת על ליקויים בשטח למשרד הע

( העירייה ערכה ועורכת ביקורות בכל אתרי הבנייה בהם 2 

קיימים עגורנים, ודרשה מקבלנים פעילים להמציא תסקיר 

המעיד על תקינות העגורן והצריח. התסקירים  והאישורים 

 מפורסמים באתר העירייה. 

( העירייה דורשת שהקבלנים יעבירו אליה תסקירים 3 

על ידי אותם בודקים  תקופתיים ואישורים שניתנים

מוסמכים ומבצעת ביקורת בטיחות באתרים ובסביבתם, 

 כמפורט בפתיח למענה בשאילתה. 
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, האחריות לבטיחות באתרי הבנייה 1( כאמור בסעיף 4 

מוטלת על קבלן הפיקוח, מבוצעת על קבלן הפיקוח ומבוצע 

על ידי משרד העבודה. העירייה מבצעת פעולות פיקוח, כפי 

 ל, ומדווחת על ליקויים בשטח למשרד העבודה. שפורטו לעי

  שאלה. אפשר שאלה?  :ענת קלומל צוויג

 כן, שאלה. שאלת המשך אחת. קדימה.  :צביקה צרפתי

ב  :ענת קלומל צוויג יש לכם לגבי אכיפה  106-אני רוצה לדעת כמה תלונות 

של, תלונות על תקלות או בעיות בטיחות שתושבים 

 שהי מערכת, ומתלוננים. והאם יש איז

מהתשובה. את צריכה ל שאלה שנובעת ואת צריכה לשא  עו"ד אלון בן זקן:

 לשאול שאלה עובדתית שנובעת מהתשובה. 

גם לא יהיו כלים לענות לך כרגע בזמן אמת. אני אשמח  איתי צחר:

 להעביר לך את הנתונים האלה בהמשך. 

לתה מסמכים שאני אז ברשותכם. יש לנו, אני צירפתי לשאי אהוד יובל לוי:

לא רואה אותם פה. ויש שם תלונה של תושב שחי בבניין 

 שיש בו תמ"א. 

 סמוך לכאן.  איתי צחר:

 רחוב הכרמל, כן.  :צביקה צרפתי

 לא,  איתי צחר:

עכשיו, התושב אומר שלמרות שהוא מזמין את הפיקוח  אהוד יובל לוי:

ת, העירוני, ולמרות שכולם רואים שיש שם בעיות של בטיחו

מבעיות קטנות ועד גדולות, הוא לא זוכה לשיתוף של 

העירייה, הוא לא זוכה לעזרה מהעירייה, ובגלל שזה תמ"א 

הם חיים בתוך הבניין בסכנת חיים מתמדת. הוא חושב שזה 

תפקיד שלפי חוק, והוא גם מראה את זה, וזה לא קורה כל 

יום שתושב מצליח למצוא את החוק הרלוונטי. והוא מראה 
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'בואו תאכפו את החוק. אין לי כוח.  את זה והוא אומר 

אתם הסמכות, אתם הרשות'. אתם מדברים על מצב של 

 שנה. מתי אתם כן תתערבו?

אז אני אשיב. קודם כל, התושב זכה, זוכה ויזכה למענה  איתי צחר:

 107,000-ו התושבים בעיר. 107,000-כמו כל אחד מ

ות. המועצה, תושבים, יש הרבה פעמים עשרות אלפי דע

אתם המועצה, אתם נבחרי הציבור. אם אתם סבורים 

שבסמכותכם לאכוף את הבטיחות באתרי עבודה פרטיים, 

אני סבור אחרת ברמה החוקית המקצועית. כמו שאני גם 

לא לוקח לעצמי את הזכות לאכוף בטיחות בתחבורה, 

בטיחות ברכבת ישראל שעוברת בסמוך אלינו, עבירות שאין 

כרשות מקומית לאכוף אותן, ועוד הרבה מאוד לי סמכות 

דברים אחרים שקשורים לסמכויות של המדינה ולא של 

העירייה. קיבל אותו תושב, אורן שמו, מענה גם ממני 

באופן אישי וגם מצבי וכליס על בסיס יומי, וגם קיבל את 

תסקיר הבטיחות שקרה על  ידי משרד העבודה וגם על ידי 

רוצה. הוא לא מרוצה כי הקבלן אגף הנדסה, והוא לא מ

שהוא חתם על חוזה איתו, לדבריו נוקט בעבירות בטיחות. 

כל המידע מועבר באופן שוטף, כל תלונה שמגיעה אלינו 

מועברת לגורף שמוסמך לאכוף את זה. עם כל הכבוד 

לכולנו, אנחנו לא מדינה וגם לא נכון שניכנס לנעליה בנושא 

 הזה. החבות תהיה עצומה. 

 אתה יודע שאתה טועה.  יובל לוי: אהוד

יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. שאלת את השאלה הזאת  איתי צחר:

גם את אלון בן זקן, וקיבלת תשובה מפורטת על חבות 

העירייה, חוות דעת משפטית, בכתב, על חבות העירייה 
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 בנושא. ואלון נמצא פה, הוא יכול גם להסביר את זה. 

יובל, תודה ר :צביקה צרפתי  בה. לא, לא, יובל, 

 התושב מפנה אותך לחוק,   אהוד יובל לוי:

 התושב מפנה לחוק והיועץ המשפטי התייחס לכך.  איתי צחר:

יובל, התייחסו, זה לא יעזור הויכוח. הויכוח לא יעזור.  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( בסדר, יובל, תודה רבה. השאילתה הבאה. 

 ונים של בניינים. ... ותיק אהוד יובל לוי:

 השאילתה הבאה. תקבל תשובה מהיועץ המשפטי.  :צביקה צרפתי

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

 מדיניות העירייה כלפי אלימות בקרב עובדי הוראה.  –בנושא 

 
השאילתה הבאה, מדיניות העירייה כלפי אלימות בקרב  :צביקה צרפתי

 י הוראה. בכבוד, אחד אתה, אחד אני. עובד

עיריית כפר סבא נוקטת במדיניות של א. כמו ליל הסדר.  איתי צחר:

אפס סובלנות לאלימות ומטפלת בחומרה בכל תלונה על 

על פי נוהל מסודר, אשר גובש על ידי  ,אלימות כלפי ילדים

והיועץ המשפטי, ועודכן  אגף החינוך, אגף משאבי אנוש

יופץ ויוסבר על ידי הנהלת האגף למנהלי לאחרונה. הנו הל 

גני ילדים ובאמצעותם  בתי הספר ולמנהלות אשכולות 

יועבר לכל עובדי החינוך. סייעת שהוגשה כלפיה תלונה 

במשטרה לא תעבוד עם ילדים עד לסיום הבירור בעניינה, 

ו/או קבלת הודעה מהמשטרה על סיום החקירה. ואני כבר 

תקלה בנושא הזה והיתה סייעת אקדים ואומר שהיתה לנו 

שהתקבלה לגביה תלונה והיא שובצה עוד טרם סיום 

הבירור כנגדה במשטרה. שובצה לאחר כמה זמן בגן אחר, 

וכשהופנתה אלינו הטענה הזאת, אז מיד חדלנו את הנושא. 
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 וחודדו גם הנהלים בנושא הזה. 

  -חדלנו משמע העברנו לגן אחר או  אהוד יובל לוי:

לא, כמו שאמרתי, שלא תעבוד יותר עם ילדים. כמו שנכתב  איתי צחר:

גם. לא תעבוד, וגם במקרה הזה חדלנו והיא לא עבדה עם 

ילדים עד לסיום בירורה במשטרה. וזה קרה מיד עם הגשת 

התלונה. אכן, היתה כאן טעות שקרתה כמובן בתום לב, 

 מיותר לומר. אבל קרתה טעות. 

 סליחה, יש לי שאלה.  :מהקהל

  -שנייה אחת. סייעות  יתי צחר:א

 הבירור שלה במשטרה הסתיים?  אהוד יובל לוי:

אני לא יודע לענות לך על זה. אולי צוות אגף החינוך.  איתי צחר:

 הבירור שלה הסתיים? 

. היא עדיין מושעית.  אורלי פורמן: ..  היא לא חזרה 

 סייעות מתקבלות לעבודה לאחר ראיון במחלקת גניב.  איתי צחר:

 הילדים ולאחר קבלת המלצות ממקומות עבודה קודמים. 

יש לי שאלה. בסדר, בעניין מורים וילדים על האלימות  אסתר הדנה:

הסברת. עכשיו, מה קורה בין ילדים לילדים? יש ילדים 

שמוציאים מהקבוצה ילדה מסוימת, מאיימים עליה, וכל 

הדברים האלה, איך אתם מגנים על הילדים האלה ומה 

וך שאתם נותנים בבית ספר? והאם יש אנשים החינ

 מסוימים שבאים ומסבירים כדי למנוע את הדברים האלה?

 אורלי, את רוצה להתייחס?  איתי צחר:

כן. הנושא הזה, נושא של אלימות בין ילדים. קודם כל אני  מן:ואורלי פר

ממשיכה את איתי, אפס סובלנות לאלימות, בכל זאת 

תהליך טיפולי, תהליך הסברתי.  כשמדובר בין ילדים ישנו

הפוגע, הנפגע, כל אחד בנפרד, החל ממחנכת הכיתה, יועצת 



   21.3.2018 32 מועצה מן המניין   

 

שכבה, פסיכולוג או פסיכולוגית של בית הספר, צוות 

התערבות מיוחד לפעמים, כאשר מדובר אם יש ילד אלים 

במיוחד. וכמובן על כל נושא של חרמות, אנחנו מכירים 

פול הוא פרטני, גם תופעות כאלה, ילדים שמוקצים, הטי

 לכאן וגם לכאן. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

 וצג תרשים הזרימה של הנוהל. מאגב, על הלוח  איתי צחר:

 תרשים הזרימה.  :צביקה צרפתי

 איתי, אני רק אגיד, תודה על הכנות בתשובה.  פליאה קטנר:

 תודה.  :צביקה צרפתי

כנות לשאול שאלה. עם כל הכבוד, נכון, מבקשת אני  :מהקהל

בתשובה. אנחנו, אני בוועד, אני אורית דומינצקי. אנחנו 

כדי לראות ולוודא  ,במשך תקופה עקבנו אחר אותה סייעת

 שהיא לא חותמת באף גן. 

אורית, אורית, כשרוצים לדבר מדברים ומבקשים זכות  :צביקה צרפתי

 דיבור. 

 אני ביקשתי.  :מהקהל

 הישיבה.  לא, לא ביקשת. אני מנהל את :צביקה צרפתי

 בבקשה?  לדבר אני יכולה  מהקהל

 אבל בקצר. יש לך דקה להעביר את מה שאת רוצה.  :צביקה צרפתי

..  :מהקהל .  יכולת לחסוך כבר 

 לא, לא יכולתי לחסוך. :צביקה צרפתי

אנחנו פנינו מספר פעמים למנהלת מחלקת הילדים ושאלנו  :מהקהל

כך היא אותה אם הסייעת עוזבת. היא אמרה שלא. אחר 

אמרה שהיא לא זוכרת בכלל על מי מדובר. במקרה לגמרי 

מייל מאחד הגנים שהיא הוצבה שם. -אנחנו קיבלנו אי
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ומנהלת מחלקת הגנים בפירוש כתבה שהסייעת הזאת, השם 

ושם המשפחה שלה, תהיה בגן. שזה סותר לגמרי את מה 

קודם לכן, שהיא לא יודעת את  כמה ימיםשהיא אמרה לנו 

 אפילו.  השם שלה

 הוא אמר והסביר שהיתה טעות.   עו"ד אלון בן זקן:

 על זה היא צריכה לתת את הדין. היא שיקרה לנו.  :מהקהל

אף אחד לא שיקר. סליחה, אורית, אורית, אורית, תודה  איתי צחר:

 רבה. 

... את הילדים בגנים.  :מהקהל  היא 

רצות כנגד אורית, לפחות טיפה זהירות בקביעות כאלה נח איתי צחר:

  –עובדי עירייה ובכלל. מן הראוי 

 הראשון שלה. השקר זה לא  :מהקהל

 טוב, הלאה.  :צביקה צרפתי

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

 יועצת ראש העיר למעמד האישה.  –בנושא 

 

סיבות על איזה רקע או חילוקי דעות עזבה את המשרה. נא.  איתי צחר:

 , סיום העסקתו של עובד זה או אחר אינן לפרסום ברבים

 ,אני אוסיף שגם בטח לא לדיון בשולחן המועצה, לטעמי

 מטעמים ברורים של הגנת הפרטיות וצנעתו של הפרט. 

התפקיד מאויש בשלב זה על ידי ממלאת מקום למשך ב. 

התקופה המותרת על פי הוראות הדין. בסיומה תבחן 

ושא פרסום המכרז, בדיוק על פי הוראות העירייה את נ

הדין. ממלאת המקום הינה בעלת תואר ראשון במנהל 

וניהול שיווק, ועומדת בתנאי הסף של  עסקים, התמחות 

 התפקיד. 
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 תודה.  :צביקה צרפתי

  -חשבנו שנגמלתם ממלא מקום שמחזיק תפקידים  אהוד יובל לוי:

ברירה, אלא למלא את בתקופה הזאת של הבחירות אין לנו  איתי צחר:

 זה בצורה של ממלא מקום. 

  -אתה לא הגעת לתקופה  אהוד יובל לוי:

.  איתי צחר:  בנושא של התפקיד הזה הגענו

 עשרה חודשים לפני.  :צביקה צרפתי

אתה יודע שהנושא הזה של היועצת לקידום מעמד האישה  פליאה קטנר:

 הוא דבר שייקח המון המון זמן, עם תקלות. 

 תודה רבה.  :צרפתיצביקה 

השאלה אם אנחנו עכשיו הולכים למנוע את זה, או שזה  פליאה קטנר:

הולך להמשיך להיות התקלות, כי התפקיד הזה מאוד 

 חשוב. )מדברים ביחד( 

אתה או עיתונאי או פרשן או צופה תחליט אם  יעקב, איתי צחר:

ן לך פה מקום, ימהקהל. אם אתה נכנס כעיתונאי ומשורי

תהיה הפעם האחרונה אם תמשיך עם הקריאות אז זאת 

מקום לך ישוריין לא  מהקהל, כי לא ישוריין מקום.

כעיתונאי. אם אתה עיתונאי, תכבד את המעמד שלך 

 כעיתונאי. 

 אנחנו עיתונאים אחראיים.  מהקהל:

  -לא, לא, עיתונאים אחראיים  איתי צחר:

 ים ביחד( עזוב, עזוב. יש לנו יום ארוך. )מדבר :צביקה צרפתי

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

 אופן דרישות תשלום וגביית חובות מתושבים.  –בנושא 

 
( על 1ם וגביית חובות מהתושבים. ואופן דרישת תשל :צביקה צרפתי
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ולהמציא אישור משלוח מדואר ישראל,  קהרשות להחזי

( עיריית כפר סבא פועלת 2. המעיד על משלוח ההודעה כדין

על פי חוק ועל פי הליך סדור. דוחות אשר אינם משולמים 

יום  90ו/או לא מוגשת בגינם בקשת ערעור, משפט בחלוף 

צוברים ריבית פיגורים, נשלחת דרישה לבעלי החוב בדואר. 

בהעדר תגובה ו/או הסדרת חוב נשלחת התראה נוספת 

לתקנות סדר הדין )ב( 41בדואר רשום, כהגדרתה בתקנה 

, להלן התקנות, וזאת תוך התקופה 1974 –הפלילי, תשל"ד 

()א( לחוק סדר הדין הפלילי, 5)22הנדרשת על פי סעיף 

 תוך שנה מיום ביצוע העבירה. היינו . 1974 –תשל"ד 

משלא מוסדר החוב, נאלצת הרשות לנקוט בצעדי עיקול,  

החוב, טלטלין ועיקולי בנק לשם גביית ילרבות עיקול מ

 לפקודת המיסים גבייה.  5-ו 4וזאת בהתאם לסעיפים 

( גובי המס אשר נשלחים לכתובת החייב הינם גובים ללא 3 

רישום פלילי, אשר אושרו לבצע הליכי עיקול לשם גביית 

חוב לעירייה בוועדה על ידי מנכ"ל, גזבר, תובע עירוני 

 ופקיד הגבייה של הרשות.

החייב ולאחר בדיקה מול ( במקרים בהם ניתן על ידי 4 

דואר ישראל דבר הדואר האמור לא הגיע ליעדו, עליו 

... את חזקת המסירה, וזאת  להמציא אישור מדואר ישראל 

)א( לחוק חזקת המסירה, תיקונים 44בהתאם לסעיף 

ועבירות תעבורה  2, התשנ"ו, התשנ"ט מס' 3תשמ"ב, מס' 

ואים את )א( לחוק, ובעבירות בקנס ר239שעליהן חל סעיף 

 ההודעה על ביצוע העבירה. 

לעניין עבירת קנס למשפט ההודעה על תשלם קנס או הזמנה  

כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור מסירה. אם 
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ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח  15חלפו 

הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות 

 ימנעות מלקבלן. שאינן תלויות בו ולא עקב ה

אני רוצה להגיד ברמה האישית שאלי הגיע גובה, כי שכחתי  רויטל לן כהן:

 לשלם דוח. הוא היה אדיב ונחמד. 

 הלוואי והיינו גרים בעיר שלך.  אהוד יובל לוי:

 מה?  רויטל לן כהן:

 הלוואי והיינו גרים בעיר שלך.  אהוד יובל לוי:

איפה אני גרה. אם אני לא טועה, זה אני יכולה להראות לך  רויטל לן כהן:

 בתחומי כפר סבא. אני כמעט סגורה על זה סופית. 

 ר אחרת. י... אנחנו חיים בע אהוד יובל לוי:

פעילות מפעל  –שאילתה של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא  ו. 

 קניאל. 

  
 השאילתה הבאה. בבקשה.  :צביקה צרפתי

א פעילות מפעל קניאל. לגבי פעילות מענה לשאילתה בנוש איתי צחר:

הייצור הנעשית במפעל. מפעל קניאל הינו מפעל שכיום 

עוסק בייצור אריזות פח. פועל מזה עשרות שנים בכפר 

סבא. ובשנים האחרונות המפעל צמצם את פעילות הייצור 

ועבר לייצור יבש, כיפוף אלומיניום למטרת יצירת אריזות 

א פה אורן תבור, מנהל מתכת, ולפיכך על פי, גם נמצ

היחידה הסביבתית האזורית, שמפקח באופן הדוק ושוטף 

על המפעל יחד עם המשרד להגנת הסביבה, ביחד עם 

היחידה שהוא מנהל. לפיכך אין חומרים שמוגדרים 

  כמזהמים בפעילות העדכנית של המפעל. 

האם הפעילות נעשית על פי רישיון העסק מטעם עיריית כפר  
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למפעל יש רישיון עסק ורישיון ה היא כן. האם סבא, התשוב

רעלים בתוקף, לאיזה פעילות ואיזה רעלים? למפעל קיימים 

רישיון עסק והיתר רעלים כדין, הניתן לכמות מזערית של 

 חומרים מסוכנים. 

מהו סיווג הפסולת של המפעל ולאלו אתרים מפונים תוצרי  

עובדים כתוצאה מאוכל של הכגון הלוואי? פסולת ביתית 

ופסולת יבשה, מתכות, ניירות, משטחי עץ וכו', מפונה אחת 

לשבוע לאתרים מאושרים על ידי קבלנים שונים ומורשים 

 מטעם המשרד להגנת הסביבה.

אלו חומרים מסוכנים מוחזקים במפעל? נתונים על הרכב  

החומרים נמצאים בידי המשרד להגנת הסביבה. רישיון 

קת חומרים אלו, על פי העסק שניתן למפעל מתיר אחז

היתרי רעלים שהתקבלו במשרד להגנת הסביבה וכאמור 

, מדובר בכמות חומרים מזערית, על פי 3במענה לסעיף 

 רישיון, 

 מה זה מזערית? אהוד יובל לוי:

הגנת הסביבה. אם המשרד לההרכב והכמות נמצאים בידי  איתי צחר:

ות על אורן ידע להתייחס, אז אני אשמח. אלו פעולות נעש

ידי העירייה למניעת פגיעה סביבתית על ידי מפעל קניאל? 

מאז שהמפעל צמצם את פעילות הייצור ועבר לייצור יבש, 

כיפוף אלומיניום, המפעל אינו גורם למטרדים ומפגעים 

סביבתיים. אני חייב לציין שלא מוכרות לי תלונות 

מהציבור בנושא מפעל קניאל, אלא בנושא מפעל בראון 

למה לא נותנים מידע לציבור ולא מעלים מידע זה  הסמוך.

לאינטרנט? אז המידע נמצא באתר העירוני, תחת שקיפות 

סביבתית. ובנוסף, באתר המשרד להגנת הסביבה, שקישורו 
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מצורף לנוחיותכם. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט 

העירוני. יש שם לשונית שנקראת שקיפות סביבתית. יש שם 

ות שבוצעו על ידי המשרד להגנת הסביבה. את כל הבדיק

בדיקות קרינה, בדיקות רעלים, בדיקות שפכים ובדיקות 

מכל סוג שהוא, שנמצאות ברשות העירייה, מועלות לשם 

 באופן שוטף ותדיר והן נמצאות באתר. 

 100-אני אציין שוב שעיריית כפר סבא נבדקה יחד עם עוד כ 

בדק את שקיפות עיריות אחרות על ידי גורם חיצוני ש

בנושא הזה. וכמו שאמרתי  100הנתונים וקיבלה את הציון 

פעם שעברה, אני בטוח שיש עוד הרבה מה לשפר. אבל 

 כנראה שהמצב הוא לא כזה גרוע. 

 אני רוצה להעביר את הזכות לנציגים של השכונה.  אהוד יובל לוי:

 רגע, רגע, רגע.  :צביקה צרפתי

  -. זו זכות זה לא זכות שלך :עמירם מילר

עם כל הכבוד, זה לא הזכות שלך. קודם כל זו שאילתה, זו  :צביקה צרפתי

  -לא הצעה לסדר. זו שאילתה 

 זכות לשאלת המשך.  אהוד יובל לוי:

, שאלת שאלת המשך. אז אם אתה הולך לשאול שאלה אחת :צביקה צרפתי

 . זה לא לדבר. המשך

 זה הזכיר לי להוסיף,  איתי צחר:

 יש חוקים.  :פתיצביקה צר

צביקה, זה הזכיר לי עוד דבר אחד, בנושא שיתוף הציבור,  איתי צחר:

בנושא גם של מפעל בראון, גם של מפעל קניאל ובכלל. 

התקיימה פה בחדר הזה ישיבה לפני מספר, לפני כחודש, 

חודשיים. משהו בסדר גודל הזה. נכחה בה גם שרון. אני לא 

שכן. ראיתי אותו פה זוכר אם מקס גם היה, נדמה לי 



   21.3.2018 39 מועצה מן המניין   

 

קודם. ועוד נציגים רבים אחרים ועלו הרבה שאלות. 

נתקבלו תשובות, כולל התקנת חיישנית לניטור אוויר 

שהוועד מעודכן בו. עובדים בצמוד לוועד השכונה. ובחרו 

 הפעילים פה לפנות באפיק הזה, וזכותם כמובן. 

נה פה, אם יש לך שאלת המשך אחת, חשובה למה שנע :צביקה צרפתי

 בבקשה. 

כשאנחנו פתחנו את הפנייה, לא היה באתר העירוני שום  מהקהל:

דבר. דקה, שנייה. זה משפט עם שאלה בסופו, עם פואנטה. 

 ו חייביםנאנחלא היו בדיקות. לפי חוק חופש המידע 

לבדיקות אוויר ואני גרה שם שש שנים. מעולם לא ראיתי 

פכים. בואו , שום בדיקת שעל קניאל שום בדיקת אוויר

, בית ספר גולדה. קניאל הוא המזהם. 2009, 2008-נחזור ל

לא נהיה פה תמימים. ואנחנו לרגע לא נשכח את זה. מה 

בית ספר גולדה בגלל קניאל. אני רוצה לדעת, בתור בשקרה 

מטר  300אחת שגרה בשכונה, מגדלת את הילדים שלי, גרה 

 מהמפעל המחורבן הזה, סליחה, 

 ?יזהא :צביקה צרפתי

 אני רוצה לדעת מה הוא גורם.  :מהקהל

 קניאל.  מהקהל:

אין בשום מקום, חפרנו בכל אתרי האינטרנט, גם של הגנת  מהקהל:

בכל  ,הסביבה, גם של העירייה, אין בדיקה אחת, צביקה

 היקר לי, על קניאל. 

. בואי אני אגיד לך,  :צביקה צרפתי ..  ואני אתייחס. 

עם כמות מזערית מה המפעל הזה עובד ללגבי איזה רעלים,  מהקהל:

. צריך כאלה היתרי .. 

רק משפט אחד. אורן תיכף יענה, אבל רק משפט אחד. את  :צביקה צרפתי
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 יודעת, אנחנו ביחד הרבה שנים. 

 ביחד, לטוב ולרע.  מהקהל:

כן, לטוב ולרע. וכמו שאמרתי, אנחנו מכירים את מפעל  :צביקה צרפתי

ת שלו היא היום פעילות אפס. קניאל. מפעל קניאל הפעילו

אין לו כמעט שפכים רעילים. הוא מייצר היום את 

קופסאות הפח שלו, ותו לא. אבל אורן, תחזק, אם אני 

 צודק, תחזק. אם לא, 

 הנה, כדי שזה יהיה גם לפרוטוקול. תתקדם אבל בוא  רויטל לן כהן:

 אורן תבור, מנהל היחידה הסביבתית האזורית.  איתי צחר:

.  ... :תבור אורן . . את השכונה, הדרישה המרכזית של עיריית כפר סבא 

את הסביבה היתה לעשות מעטפת כמו שצריך, כדי שלא 

יהיו פליטות. מה שקרה במקביל להשקעה מאוד גדולה 

במפעל שהמפעל עשה, ביטל את הקו של הפחים. הביטול 

הזה זה שינוי מאוד מהותי מבחינה סביבתית. למעשה אין 

וד אוויר. כל מה שקשור היה בצבע, בוטל היום למד

 לחלוטין. 

... זה היה  מהקהל:   –זה לא היה 

השינוי הזה קרה. וזה מוביל היום  2013, 2012בסביבות  אורן תבור:

לשבעה קווים שאין להם משמעות מבחינת פליטות החוצה 

 מהמפעל עצמו. 

 של ביוב יש להם משמעות היום?  איתי צחר:

לא, לגמרי לא. )מדברים ביחד( אנחנו מוציאים  לגמרי אורן תבור:

סיורים לשם כל הזמן. אנחנו נמצאים במפעל, אנחנו רואים 

 את הפעילות, 

 דוחות? אפשר לראות  מהקהל:

 . אני רוצה לדעת למהלהראות זה לא מופיע.  :מהקהל
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 תודה.  :צביקה צרפתי

מי והאמירה שנאמרה כאן לטע הכל מופיע באתר העירוני איתי צחר:

 לא נכונה. 

תודה רבה. אני מבקש להעלות את כל החומרים, אם חסרים  :צביקה צרפתי

 חומרים. 

.  :מהקהל . .  אתם יכולים להראות לנו 

תודה, אורית, אורית. תודה. )מדברים ביחד( אורית, תודה  :צביקה צרפתי

רבה. אורית, תודה. אם יש חוסר בחומרים, תוסיפו את 

מספיק, די. אורן,  , מה קרה?החומרים. תודה רבה. אלון

 תודה רבה. 

  -אורן, תוכל לפרוטוקול  אהוד יובל לוי:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 שנייה.  אהוד יובל לוי:

 לא, לא שנייה. אני סיימתי.  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי: .  אמרת שיגיד איזה רעלים, אני מזכיר לך.

 , מפעל בראון. תודה, אורן. השאילתה הבאה :צביקה צרפתי

  אורן, אתה יכול להגיד איזה רעלים כן יש שם? אהוד יובל לוי:

 השאילתה הבאה, שרון,  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי: . . יגיד איזה רעלים ואיזה   צביקה, אתה אמרת שהוא 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 רגע, אמרת שהוא יגיד.  אהוד יובל לוי:

יובל, בוא נסכם. אנחנו סיכמנו שישיבות יובל, תודה.  :צביקה צרפתי

המועצה יהיו אחרת. אתה מבקש ממני משהו, אני משתדל 

 להיענות. כשאני מבקש ממך משהו, 

  -אני מבקש  אהוד יובל לוי:

לא, לא, אתה ביקשת להעביר את השאילתה, שאלות  :צביקה צרפתי
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ההמשך לתושבת. העברת, בזה נגמר. תודה רבה. תכבד, אני 

יובל, לא, לא, אתה לא אכבד א יובל,    -ותך, תכבד אותי. 

 אני מזכיר לך מה אמרת לפני רגע.  אהוד יובל לוי:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי: . .  אמרת 

לא, תודה רבה. אנחנו לא  יובל, יובל, אני זוכר מה אמרתי. :צביקה צרפתי

 בדיון )מדברים ביחד(

 קצרה, שרלוונטית לכולם. אני רוצה לשאול שאלה  :מהקהל

פעילות מפעל  –שאילתה של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא  ז. 

 בראון. 

 
  תודה. השאילתה הבאה, מפעל בראון.  :צביקה צרפתי

אני רוצה לראות שיהיה מפעל קרוב לבני משפחתך, שמקבל  :מהקהל

  -אישור 

 מה שמך? מה שמך?  :צביקה צרפתי

 לאוגנץ. שמי טלי ב :מהקהל

טלי בלאוגנץ, תקשיבי מה אני אומר לך. אני מלווה את  :צביקה צרפתי

 המפעל הזה, אורית, אורית, אני מקשיב לכולם. 

 אז תקשיב לה.  :מהקהל

אבל את יודעת מה את רוצה? את רוצה שאני אקשיב, ואענה  :צביקה צרפתי

מה שהיא רוצה. ענו פה חד וחלק. אז אני אומר, ענו פה חד 

 . המפעל הזה לא מזהם, לא בביוב, ולא בפליטות, וחלק

... יראו את ההיתר  :מהקהל   -אז 

 יראו, אין שום בעיה. הכל בסדר. )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי

. .למה? כי יש לו רישיון לאחזקת רעלים  :מהקהל . שיבוא שמאי 

 לצמיתות. 
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 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 מטר מבית ספר.  200 :מהקהל

 מפעל בראון, בבקשה. תענה.  :צרפתיצביקה 

טוב, מפעל בראון. מהי פעילות הייצור הנעשית במפעל  איתי צחר:

בראון? ייצור תערובת מזון צמחית לבעלי חיים. האם 

הפעילות נעשית על פי רישיון העסק מטעם עיריית כפר 

סבא? כן. למעט כל הדברים שפורטו בהרחבה בדיונים 

גד המפעל הזה ומימנה ייעוץ ובעיריית כפר סבא עתרה כנ

 משפטי, 

 זה לא כתוב פה. אתה מקריא את התשובה?  אהוד יובל לוי:

אני מתקן מעט את התשובה. ואומר אותה בעל פה. למעט  איתי צחר:

נושא מפגעי הריח, שהם מפגעים חמורים שנגרמים כתוצאה 

מפעילות המפעל, עיריית כפר סבא עתרה כנגד פעילות 

ם ועדת התושבים שישב בכל הפגישות עם המפעל, בשיתוף ע

משרד עורכי הדין במוביל בארץ, או המובילים בארץ בנושא 

כולל הנציגים  הזה. השתתף בדיונים בבתי המשפט,

שיושבים כאן כרגע. מכירים את כל הפרטים על בוריים. 

 לצערנו הרב, 

 ם. אני יושב פה כרגע, אני לא מכיר את הפרטים על בוריי אהוד יובל לוי:

מכיר טוב. תאמין לי, השאילתות לא מכיר? אתה אתה  :צביקה צרפתי

אתה מכיר טוב טוב כל פרט.  ,במשך חמש שניםהיו האלה 

לך עשר פעמים תשובות על אותן שאילתות. זה חוזר נתנו 

על עצמו. זה בסדר, אתה מכיר טוב אבל אתה כל פעם 

 זה בסדר, אנחנו נזכיר לך.שוכח. 

 , אני לא שוכח. לא אהוד יובל לוי:

 לא, אנחנו נהנים להזכיר לך.  :צביקה צרפתי
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 אז זה כן או לא?  אהוד יובל לוי:

אני תיקנתי את התשובה. התשובה היא שהוא חורג מתנאי  איתי צחר:

רישיון העסק. לפיכך גם ביקשנו, וגם הודענו לו על ביטול 

  -רישיון העסק. ביטול שלצערי הרב 

 עתם על ביטול?מתי הוד אהוד יובל לוי:

 לא זוכר את התאריכים.  איתי צחר:

 . 2015במאי  מהקהל:

לא ביטלנו ועשינו טעות טכנית. הנושא הרבה יותר מורכב  איתי צחר:

מטעות טכנית. הלוואי ואפשר היה להאשים את זה בצורה 

הזאת, ולגמור בזה את הסיפור. המשרד להגנת הסביבה לא 

עסק של מפעל, נדרשת  הסכים להכיר, על מנת לבטל רישיון

התייחסות של הגורם הרגולטורי שבגינו אנחנו דורשים 

לבטל. למשל  אם יש כיבוי אש, נדרש אישור של מכבי אש, 

או של כיבוי אש. בנושא הזה הרגולטור לעניין מפגעי הריח 

זה המשרד להגנת הסביבה. המשרד להגנת הסביבה, במשך 

ם להכיר בכך חודשים ארוכים שלא לומר שנים, לא הסכי

שיש מפגע ריח. היו לנו דיונים משפטיים איתם. כולל 

ויכוחים ששוב אני אציין, נעשו בשיתוף ובנוכחות של 

התושבים. הם מכירים בדיוק את כל הדברים האלה. אגב, 

זה את גם זה לדעתי נמצא באתר, אבל על זה אני לא בטוח. 

 נוודא. 

בלנו אישור לצערי הרב, אנחנו לא קיבלנו מענה ולא קי 

והכרה מהמשרד להגנת הסביבה בנושא של מפגע הריח 

כמפגע, והם לא הסכימו לפעילות שלנו לבטל. ואנחנו נקטנו 

בצעד חד צדדי וביטלנו את רישיון העסק. כתוצאה מכך 

הוגשה עתירה על ידי בעלי המפעל, בבקשה להחזיר להם את 
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רישיון העסק, דיון שהתברר בבית המשפט. בבית המשפט 

השופט שמאחר וחלף זמן בין השימוע שערכנו לבעלי טען 

המפעל ועד שהמשרד להגנת הסביבה סוף סוף הסכים ליישר 

איתנו קו ולהכריז על זה כמפגע, ובגלל שחלף זמן בין אקט 

השימוע לדוח של משרד הגנת הסביבה שעליו נלחמנו, הוא 

 נתן הזדמנות לבעלי המפעל להוכיח מחדש בשימוע נוסף. 

שקרה מיד לאחר מכן שהמשרד להגנת הסביבה ביטל מה  

את חוות הדעת שלו וטען שכבר אין מפגע ריח, לאור 

שיפורים שביצע המפעל. ואז אנחנו נמצאים בפני שוקת 

שבורה. כי הרגולטור, שהוא המשרד להגנת הסביבה לא 

מוכן להכיר בזה כמפגע ריח. אנחנו נאבקים על זה שזה 

ת רישיון העסק בתנאים האלה. מפגע ריח, ושצריך לבטל א

 המשרד להגנת הסביבה לא איתנו. 

הגענו עד לבית המשפט. הושקעו בנושא הזה משאבים בלתי  

נתפסים, כולל של זמן ושל כסף, על מנת להיאבק מאבק 

משפטי במפעל הזה על ידי העירייה. שוב אני אומר יחד עם 

 התושבים. 

 . מה קרה מאז? 2015זה עד  :מהקהל

  -. מאז 2016המשפט הסתיים באוגוסט  :מהקהל

ומאז המשרד להגנת הסביבה אומר שאין מפגע ריח במפעל  איתי צחר:

 בראון. 

אני פונה אליך. שרון, תן לי רגע. אני חייב להגיד משהו.  :צביקה צרפתי

 סליחה, אני מבקש לא להפריע לי. 

 ח. אני לא טוען שאין מפגע ריח. אני טוען שיש מפגע רי איתי צחר:

תן לי רגע. בואו, שרון, אני באמת פונה אליך. את האחרות  :צביקה צרפתי

. 2011-אני פחות מכיר. אנחנו ביחד בסיפור הזה לפחות מ
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ואת יכולה, אני מצפה לפעמים, אני לא צריך שיגידו לי 

תודה, כי התפקיד כאילו לשרת את התושבים. להקשיב, 

ת, לפעמים לשרת. לפעמים אני נותן תשובות יותר טובו

פחות טובות. לפעמים אומרים שאני לא מקשיב, הכל בסדר. 

הכל אני מוכן לקבל. אני חושב שעיריית כפר סבא צריכה 

לזכות, לפחות ממך, בצל"ש. אני אגיד לך, לא, זה לא ככה. 

כי את יודעת בדיוק שבאופקים העירייה לא נרתמה לטובת 

רכי התושבים. התושבים מימנו את בתי המשפט, את עו

הדין. אנחנו עשינו פה הליך חריג. אמרנו 'אנחנו הולכים עם 

התושבים'. ואת יודעת כמה עלה לנו הסיפור הזה. מה 

לעשות? המשרד להגנת הסביבה הוא המשרד הקובע במדינת 

ישראל לסגור מפעלים, לא לסגור מפעלים. בית המשפט 

קובע. מה לעשות? אנחנו לא הצלחנו, לא מצליחים 

בל אנחנו לא יכולים, אבל אי אפשר לבוא להגיד בינתיים. א

. אנחנו אתכם ביחד. וזה הליך, שנייה,  'אתם העירייה'

איציק, אני רוצה, אני לא )מדברים יחד( שרון, תני לי. 

מתווכח. שרון, ואת יודעת, היינו בגישור. איפה לא הלכתי 

אתכם. בימי שישי הייתי, אתם יודעים, אתם מעירים אותי, 

 להריח את הריח. אבל מה לעשות? יש מצב,  הייתי בא

 תבוא בשבת. :מהקהל

אני אבוא גם בשבת, אבל אני אומר לך שבשבת המפעל הזה  :צביקה צרפתי

 כמעט לא עובד. עזבי, שרון, בואי לא ניתפס לקטנות.  

אני אומר ככה. העניין הזה הרי לא ייפתר במועצת העיר.  

שממשיכים אותו שאילתה. זה תהליך פחות בעוד שאילתה 

ומשתדלים ובודקים אותו ויש פה את היחידה הסביבתית 

יש חוקים במדינת ישראל. אני לא  האזורית. ומה לעשות?



   21.3.2018 47 מועצה מן המניין   

 

מעל החוק. זה אני לא מעל. אבל לבוא להגיד 'עיריית כפר 

, וואלה, כל הכבוד לכם. אתם עושים מהלכים, עשיתם  סבא'

יד ביד. מהלכים, הלכתם איתנו יד ביד. הולכים איתנו 

אני בסוף אני צריך לבוא גם להתנצל. אז אני לא מתנצל, 

לא מתנצל. אני חושב שההליך שעשינו עם בראון ועושים 

עדיין הוא הליך שיכול להילמד בהרבה עיריות איך נותנים 

יד לתושבים. לא איך אומרים לתושבים 'לכו תתמודדו 

 .  לבד'

 הרמתם ידיים. :מהקהל

רית, בבקשה. אני לא, אני חושב שזה צריך אורית, או :צביקה צרפתי

להילמד. אני אמרתי את שלי ובזה אני אסיים. אני לא רוצה 

להמשיך, כי זה לא ויכוח. אני חושב שמפעל בראון וקניאל 

זה לא נותנים את הפיתרון  צריכים ללכת משם. איך ללכת?

  -פה. אתם יודעים בדיוק

אה מהלחץ שלנו, הגיש אגב, המשרד להגנת הסביבה, כתוצ איתי צחר:

למפעל מספר סעיפים שהוא דרש מהם לשנות אותם 

ובתגובה המפעל הגיש עתירה לפני כשבוע נגד המשרד 

להגנת הסביבה וכנגד העירייה גם לדעתי, לגבי השינויים 

בסעיפים האלה שדרשנו להכניס. אני אגיד רק שהמענה 

לשאלה פה נכתב ככן, מאחר והיא הובנה כהאם הוא מחזיק 

כאילו רישיון תקף, והתשובה לזה היא כן. האם הוא עומד 

בכללי הרישיון, התשובה היא לא, כפי שפירטתי בהרחבה. 

 למפעל יש רישיון עסק, רישיון רעלים בתוקף? האם

התשובה היא כן, יש למפעל רישיון עסק בתוקף. על פי 

החוק, שכאמור רק המשרד להגנת הסביבה יכול לאשר או 

טל אותו. והוא לא עושה את זה. על פי לשלול אותו, לב
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החוק, לחומרים הנמצאים במכון אין צורך בהיתר רעלים 

של המשרד להגנת הסביבה. מהו סיווג הפסולת של המפעל 

הפסולת מוגדרת  ולאלו אתרי פסולת מפונים תוצרי הלוואי?

כפסולת ביתית וכפסולת יבשה, המפונה במיכל ירוק, מה 

ברת מפעת אחת לשבוע, לאתר שמכונה צפרדע, על ידי ח

 שנמצא ליד מחלף הדרים, סמוך למושב בני ציון. 

אילו חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק מוחזקים במפעל  

ומשמשים לייצור? האם הרישיון מתיר אחזקת חומרים 

אלו? ככל הידוע לנו, אין במכון חומרים מסוכנים, ועל פי 

כמשמעותו המשרד להגנת הסביבה אין צורך בהיתר רעלים 

 בחוק.

אילו פעולות נעשות על ידי העירייה למניעת פגיעה  

סביבתית במפעל בראון. פירטתי על זה בהרחבה קודם בעל 

פה. יש פה גם את הפירוט, כולל הפעולות שהוא עשה 

כתגובה לפעולות שאנחנו דרשנו ממנו לעשות. כולל שיפור 

כת תת הלחץ, התקנת מפוחים, לשאוב שהכל יעבור דרך מער

במיליוני שקלים. ולצערנו הרב, נכון התקין פלאזמה שהוא 

לרגע זה משרד הגנת הסביבה לא מכיר במפגעים כמפגע 

ריח. אמרתי את זה קודם, זה אולי קצת נבלע. עד היום לא 

נסגר במדינת ישראל, לפי הייעוץ המשפטי שקיבלנו, אף 

 מפעל, בגלל מפגעי ריח. 

ה לא מעלים את זה למה לא נותנים מידע לציבור ולמ 

לאינטרנט? תושבים קיבלו תשובות מלאות לפניותיהם 

והנושאים הסביבתיים מופיעים באתר האינטרנט העירוני 

ובאתר המשרד להגנת הסביבה. שוב אני אומר, יש לשונית 

 של שקיפות סביבתית, וכל החומרים שבידינו מעולים לשם. 
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 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 י, סליחה, אית אהוד יובל לוי:

בוא, אני היום חורג מכללי הטקס היום. באמת, חורג המון.  :צביקה צרפתי

כי שאילתות בדרך כלל, אתה יודע, שאילתה, חבר מועצה 

 וזהו. אבל שאלה קצרה, בקצרה. 

שמי רן, אני חבר בהנהלת הורים לאה גולדברג. אנחנו  מהקהל:

לקבוע מעוניינים להמשיך לעבוד אתכם יחד, על מנת שנוכל 

האם הפעילות של המפעל מסכנת את הילדים או לא 

 מסכנת. 

זה אז כמו שעודכן ועד השכונה, עומדים להיות מותקנים,  איתי צחר:

את השאלה, כי נראה לי שהם קיבלו על זה תשובה יחסוך 

הוועד, וחבל שלא מעבירים על זה מה שנקרא הודעות. אז 

בקרבת הולכים להיות מותקנים חיישנים ביוזמתנו, 

המפעל, שינטרו באופן תמידי. זה משהו שהוא טכנולוגיה 

 חדשה. 

 תזכיר לי את שמך?  :צביקה צרפתי

נוכל  מהקהל: את ההורים להרגיע שמי רן. השאלה שלי, מתי נדע, 

 גם, האם מסכן או לא מסכן? 

רן, תקשיב. אני חייב להגיד לך. אנחנו נטפל בזה, אבל אני  :צביקה צרפתי

ך משהו, ושרון פה תאמת את מה שאני אומר. חייב להגיד ל

, שאלו אותי שאלה, 2011-בתחילת הסיפור הזה עם בראון ב

 , 'זה מסכן בריאות, מסכן בריאות' מישהי שאמרה לי 

אמרתי אין בעיה. אני מוכן להביא כל מומחה שייתן את 

 המכתב שזה מסכן בריאות. עד היום לא קבלתי אישור, 

  .הגם שכרנו מומח איתי צחר:

מאף רופא או מאף מומחה. בהתחלה ליוותה אותנו מישהי,  :צביקה צרפתי
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טענו שהיא דו צדדית, פיטרנו אותה, החלפנו אותה. הבאנו 

את אבי משה, שהוא מומחה, שהוא פעם עבד במשרד להגנת 

, אנחנו שוכרים הסביבה, והוא הידען בזה, לא אני הידען

שזה מסכן ואף אחד לא נתן לנו את האישור יועצים. 

בריאות. אני מחכה. הלוואי ואני אמצא מישהו שייתן את 

נותן.   האישור הזה. אף אחד לא 

אבל למרות זאת, ימשיכו לנטר וימשיכו לבדוק. ואני  

גיד. זה סוג יושב פה זה ויהסברתי, כבר נהייתי מומחה, 

)מדברים יחד( ריח שקשה לנטר אותו. זה לא ריח כימי. 

תי לך. שרון, לא הפרעתי. עזבי, עומד שנייה, שרון. לא הפרע

פה מומחה, לא אני. לנטר את הריחות שלו, לנטר מבחינת, 

הוא הרבה יותר בעייתי, כי זה גרעינים שהוא טוחן. זה כמו 

שאתה אופה לחם. זה לא ביוב. זה לא משהו כימי, שאתה 

יכול לשים לטעם. אני יודע, אני מכיר, תאמין לי אני מכיר. 

מלווה את זה. ובשמחה  2011-מומחה. אני הייתי, אני מ

רבה. נהייתי גם מומחה, התחלתי להבין גם. אבל כל דבר 

שיצטרך להיעשות, אני אומר לכם, ייעשה. אין דבר שלא 

ייעשה, לטובת בריאות או בדיקות. עד היום, כל דבר, אני 

מוכן גם לחשוף, אולי נעשה את זה, כמה עלה לנו עד היום, 

ה הטיפול הזה שנקרא נושא בראון. אני לעירייה, כמה על

מעריך אותו בלפחות קרוב למיליון שקל. השקענו בבדיקות, 

בצד המשפטי, בהכל. קרוב למיליון שקל. אנחנו נעשה 

 תודה רבה.  אנחנו נחשוף. בדיקה.

 ברשותכם )מדברים ביחד(  אז תודה, אהוד יובל לוי:

 שרון, תודה. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 סליחה, יש לי זכות לשאלה.  ל לוי:אהוד יוב
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. אל תשחק איתי משחקיםלא, לא, אני מאוד מצטער. אתה  :צביקה צרפתי

  -הלאה. השאילתה הבאה, שרון, למה את 

.. במכון  אהוד יובל לוי: .   –אנטיביוטיקה. אורן, יש 

אישור  –שאילתה של חבר המועצה אברהם )ממה( שיינפיין בנושא  ט. 

 רה הכלכלית לפיתוח כפר סבא. תיקון תקנון החב

 
תודה רבה. יובל, תודה. השאילתה הבאה, שואל השאילתה  :צביקה צרפתי

אנחנו  ?בנושא תקנון החברה הכלכלית. הוא כבר נמצא

 נכניס את התשובות. 

 לא, הוא ביקש להסיר את זה מסדר היום.  איתי צחר:

 אה, להסיר את השאילתה?  :צביקה צרפתי

 אילתה של מי?ש אהוד יובל לוי:

 ממה. הוא התקשר וכתב וביקש להסיר.  איתי צחר:

 
בטחון רכוש  –שאילתה של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא  ח. 

 בשכונות, אגרת שמירה ואבטחה. 

 

 בסדר, הלאה. שאילתה בנושא בית ספר רחל המשוררת.  :צביקה צרפתי

עירוני הוקמה בכפר לא, לפני כן, ביטחון. יחידת השיטור ה איתי צחר:

אני מעריך שאת שסבא. יש פה תשובה מפורטת וארוכה, 

 רובה קראתם ואני אעבור עליה ככה בקצרה. 

לא, לא, הרגע קיבלנו. איך את רובה? התשובה שלך. אנחנו  אהוד יובל לוי:

 לא חברי קואליציה. 

יחידת השיטור העירוני הוקמה  מקום לתקווה.תשאיר  איתי צחר:

ומטפלת בסל עבירות איכות חיים  2015שנת בכפר סבא ב

מוגדר, על פי כללים שנקבעו על ידי המשרד לביטחון פנים. 

היחידה פועלת בכל רחבי העיר בצורה יזומה, וכמענה 
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 לפניות תושבים למוקד העירוני. 

יחידת השיטור העירוני בכפר סבא מהווה גורם משמעותי  

הביטחון  בשיפור איכות חיי התושבים ובהעלאת תחושת

האישי. מתחילת פעילותה של היחידה ניתן לראות עלייה 

ברמת הביטחון של התושבים, כפי שמתבטא בסקרים 

וירידה בכמות העבירות. השיטור העירוני מהווה בכפר סבא 

יחידת שיטור מובילה ברמה ארצית, וזכה בתור היחידה 

וכן קיבל ציונים גבוהים בסקרים  2016המצטיינת לשנת 

ים על ידי מחלקת המחקר של המשרד לביטחון המבוצע

פנים. שי פה? שי, הסקר האחרון שעכשיו פורסם, מה הציון 

 שהיחידה קיבלה? אתה זוכר להגיד?

 כל הפרמטרים גבוהים בהרבה מהממוצע.  :זייד שי

וגבוהים אבסולוטית גם. סך ההכנסות המצטברות מצוינות  איתי צחר:

וטף, גביית יתרות וסך בפניכם בטבלה ועל המסך. גביית ש

הכל גבייה בגין אבטחה ושמירה. כיצד הסכום מנוצל? כלל 

הסכום מושקע בפעילות אבטחה, שמירה על ביטחון הציבור 

ומניע עבירות הפוגעות באיכות החיים, כפי שמוגדרות 

במשימות השיטור העירוני. הנושאים בהם מושקע התקציב 

ב חוק העזר מוגדרים בחוק העזר העירוני, על פי תחשי

להיטל שמירה והינם: אבטחה נייחת, שמירת שלום הציבור 

כפר סבא. שיטור עירוני, עלויות ופארק והסדר הציבורי 

ציוד והכשרות, עלויות אחזקת רכבי שיטור, שכר פקחים 

מסייעים, מוקד ביטחון, שאגב הוא גם מצלם, עלויות 

 תקשורת, עלויות מצלמות האבטחה, ועוד. 

פעילות הסיורים בין פעילות קנסות  כיצד מחולקת 

ותחבורה לבין פעולות אבטחה? פעילות השיטור העירוני 
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מוכוונת בעיקרה למתן שירות לתושב, כולל מענה לבעיות 

הפוגעות באיכות החיים וביצוע פעולות אכיפה ומניעת 

 אלימות, מטרדי רעש, ונדליזם, שכרות, מטרדי תנועה. 

אירועים, צעדות,  בנוסף היחידה משתתפת באבטחת 

פעילויות מוסדות חינוך ועוד. היחידה איננה מוכוונת למתן 

קנסות. דוחות תנועה אינם מהווים יעד, כי אם מענה 

לפניות תושבים למוקד בנושא. ויצוין כי מרבית פניות 

 התושבים הינם בנושא זה. 

-, זה ב1,438,000 2017מה היקף הכספי של הקנסות? בשנת  

. ב17   ...חנו באותו קצב, אין' אנ18-'

 לא שמעתי.  אהוד יובל לוי:

' עדיין 18. ובשנת 1,438,000היקף הקנסות הוא  2017בשנת  איתי צחר:

אין נתונים, ואני מעריך שזה באותו הקצב פחות או יותר. 

גם צריך לזכור שזה משהו שהוא לא בדיוק לינארי לאורך 

הכנסות השנה. מה הרכיבים בתקציב העירייה הממומנים מ

 במפורט., 1יש מענה בסעיף  מאגרת השמירה ומקנסות?

חלוקת שעות העבודה, הפעילות היחידה מתקיימת בכל  

רחבי העיר ומוסדרת בתוכנית עבודה שנתית, שממנה 

נגזרות תוכנית עבודה חודשיות ושבועיות. על פי מדיניות 

 הנהגת העיר ומפקד תחנת משטרת כפר סבא.

ישות הפעלה על פי צרכים שעולים חשוב לציין שקיימת גמ 

מהשטח. כאשר מזוהה תופעה בשכונה זו או אחרת, היא 

מקבלת מענה מיידי, עם מפת חום, מה שנקרא, בעגה 

המשטרתית. אין העדפה קבועה לשכונה זו או אחרת, 

ונוכחות הניידות מתבצעת בכל חלקי העיר. יחידת השיטור 

ת הן באופן יזום העירוני הינה היחידה הזמינה ביותר ופועל
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 והן כמענה לפניות תושבים. 

מדוע אין נוכחות של כוח שיטור הייעודי המסייר בשכונות  

הירוקות? כלל עירוני, סליחה, זה גם תוקן לשכונות מוכות 

פריצות, ירוקות, הדרים ואוניברסיטה. והדבר הוא לא נכון. 

יש נוכחות שיטור עירוני וכוחות שיטור בכלל בשכונות, 

בשכונות הירוקות. אזור השכונות הירוקות לאחרונה  כולל

אישרנו שם נקודת משטרה לשוטר עירוני. הקצינו לו חדר 

בתוך מבנה המנהל הקהילתי. יושב שם שוטר. אפשרנו 

למשטרה לצייד את החדר והקצינו אותו לשימושה. ומעבר 

לכך מתבצעת שם פעילות נרחבת. גם סמויה, גם גלויה, 

פר. בין היתר סיורי מניעה רכובים בשיתוף עם בתי הס

ורגליים, פעולות מניעה יזומות בתחומי אלימות, אלכוהול 

 וונדליזם. 

האם הנהלת העירייה מתכוונת להפעיל בדרך כלשהי את  

סיירת השיטור במטרה למגר את מכת הגניבות? יחידת 

השיטור העירוני לצד יחידות משטרתיות נוספות פועלות 

רות פשיעה עבריינית בעיר. פעולות ברציפות לצמצום עבי

אלו הביאו לתפיסת פורצים וגנבי רכב ברחבי העיר ולהגשת 

כתבי אישום. ככלל, מבחינה מספרית עובדתית, יש ירידה 

רציפה בכמות עבירות מסוג זה בכפר סבא. כבכל עיר 

והיא מטופלת, כמו  גדולה, גם כאן יש לנו תופעה של גנבים

העיר העברית, שיהיה גנב  שאמר פעם, העיר הראשונה,

ראשון, אז לצערנו הרב גם פה יש גנבים. והשיטור העירוני 

מפגין ביצועים שזוכים להערכה, גם ברמה הארצית וגם 

מהתושבים. הרבה מאוד מכתבי תודה והערכה, הרבה מאוד 

דיווחים ברשתות הפנימיות שלנו, ברמה היומיומית על 
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ימות, של לא עלינו תפיסה של גנבים, של עבריינים, של אל

מקרי מוות לא טבעיים כתוצאה מהתאבדויות ועוד, ואת 

 הכל מלווים אנשי השיטור ובהערכה רבה ובהוקרה רבה. 

טוב, אני רק, לאור התשובה הממצה והארוכה, ובאמת היא  :צביקה צרפתי

לא סתם ארוכה. היא ארוכה כדי להביא לידיעתכם את 

שי. בדרך כלל אומרים העשייה הענפה, יושבים פה אפי וגם 

לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל פה אני מרשה לעצמי 

לעשות את זה. גם להגיד תודה לשי וגם לאפי. אני חושב 

ששי, מבחינת אגף הביטחון העירוני, מאז שהוא הגיע, 

העלה את רמת החשיבה, החשיבה מחוץ לקופסה, הדברים 

יטחון החדשים שהוא מכניס תוך כדי עבודה לנושא הב

העירוני. ואפי, שבאמת הוא בא מהמקום של השיטור 

העירוני, ולתת את השירות לתושב. אז תודה לשניכם, 

 באמת שאפו. 

העליתי על המסך סקר ארצי בנושא יחידות השיטור  איתי צחר:

העירוניות. ואתם יכולים לראות ולהתרשם מהציונים 

הגבוהים שהיחידה בכפר סבא זוכה לה. גם בהשוואה 

, 16ממוצע הארצי וגם כציונים אבסולוטיים. אגב, בסעיף ל

שבו אנחנו בציון נמוך מאוד, נושא שבו אנחנו רוצים להיות 

בציון כמה שיותר נמוך, כי זה משימות מחוץ לסל. זאת 

אומרת כמה הם נקראים לבצע דברים שהם לא בהגדרת 

 התפקיד שלהם. 

י, ד"ר ענת קלומל צוויג שאילתה של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לו י. 

 חניון בית ספר רחל המשוררת.  –וגב' אתי הדנה בנושא 

 
טוב, תודה. השאילתה הבאה, תקנון החברה הכלכלית,  :צביקה צרפתי
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הבנתי, הוא ביקש להסיר. השאילתה הבאה, בנושא חניון 

 בית ספר רחל המשוררת. 

המשוררת כן, אני אפרט בעל פה, ברשותכם. בית ספר רחל  איתי צחר:

דונמים,  20-נבנה על שטח ציבורי, מן הסתם, בגודל של כ

שעל חציו הוקם בית הספר ואשכול גנים ועל חציו השני 

עתיד לקום מוסד חינוכי נוסף, או מוסד ציבורי נוסף. 

 בסבירות גבוהה מאוד מוסד חינוכי נוסף. 

במקום הוכשר חניון כורכר זמני. כהגדרה זמני. אגב, יש  

הרבה מאוד התנגדויות סביב החניון הזה מצד השכנים. היו 

סיורים שם עוד בראשות ראש העיר הקודם של שכנים שרצו 

את החניון ושכנים שלא רצו את החניון. כי חניון גם גורם 

 למפגעים, מן הסתם. אנחנו סבורים, וכך גם אמרנו לוועד

ולהנהגת ההורים של בית הספר, להורים, לנציגי ההורים 

שאנחנו לא חושבים שההחלטה הנכונה לעירייה לקחת 

שקלים, לשים שם אספלט, ועוד חצי שנה להרוס  200,000

את הכל ולזרוק אותם לפח. בשביל למצוא את האיזון הזה, 

נשק וסע, שהוא על -שמנו שם חניון זמני, כולל תחנת חבק

רכר, ברחבי השכונות הירוקות מעצם טבען מצע של כו

כשכונות מתפתחות יש עוד חניונים כאלה. רחוב אנגל, מול 

גנים יש חניון כזה, כי גם, כי  45בית  כמדומני, ליד אשכול 

זה עתודת שטח חום, ואנחנו לא חושבים שזה שימוש נכון 

 לכספי ציבור. 

י יש תושב ספציפי שפנה בצורה, אני חייב להגיד, לא הכ

ראויה לטעמי. מעליב עובדי עירייה על בסיס קבוע. קיבל 

את התשובה הזאת, גם על ידי, גם על ידי מהנדסת העיר, 

גם על ידי מנהל המחלקה. אין ספק שכשיש שם יום גשם אז 
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יודע אם ברוך השם או לא ברוך השם,  יש שם שלוליות. לא 

אין הרבה ימי גשם, כנראה שלא ברוך השם. אין הרבה ימי 

גשם, אז ימי השלוליות גם לא כאלה רבים. ואכן חניון 

 כורכר הוא פחות נוח מחניון מרוצף, חניון האספלט. 

להבנתנו, גם בהצעתנו המקצועית, לא דבר נכון לזרוק  

לפח, בידיעה שזה הולך  ,שקל שזה האומדן 200,000

 להיהרס בתוך זמן קצר. 

 יש לי שאלת המשך.  :ענת קלומל צוויג

ואגב, סליחה, עוד דבר אחד. בסמוך לשם, ברחוב נעמי  :איתי צחר

שמר, יש מגוון, מרחב אפשרויות חנייה. מי שרוצה לחנות 

במקום מרוצף יכול. יש שביל הולכי רגל שמגיע עד בית 

מטר, זה  100מטר,  50מטר,  40, 30הספר. ללכת עוד 

 הטרייד אוף. 

 בבקשה, כן, שאלת המשך.  :צביקה צרפתי

 יחד עם זאת, עדיין החניון מהווה סכנה בטיחותית.  :צוויגענת קלומל 

 לא, הוא לא. הוא אושר על ידי מהנדס תנועה,  איתי צחר:

 מתוחזק כמו שצריך. לא הוא  :ענת קלומל צוויג

הוא מתוחזק ברמה גבוהה מאוד. ברמה של חניון כורכר.  איתי צחר:

 . חניון כורכר זה חניון כורכר. אין שם בעיה בטיחותית

כשמדובר בילדים, וחניון שזה, יש סכנה גבוהה יותר  :ענת קלומל צוויג

 מהרגיל. 

 את עמדתי. הצגתי אני  איתי צחר:

 גם באזור תעשייה זה בעייתי.  :ענת קלומל צוויג

הסעיף הבא על סדר היום, הצעה לסדר, שינוי שיטות  :צביקה צרפתי

 חטיבות ביניים בשיטה אזורית. בבקשה. 
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לסדר יום של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת  הצעה א. 

שינוי שיטת חטיבות הביניים  –קלומל צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 לשיטה אזורית. 

 
טוב, ברשותכם. בכפר סבא יש שיטה של אינטגרציה שנהגה  אהוד יובל לוי:

להביא את כל הילדים לכל חטיבות הביניים. והשיטה הזאת 

בשנים. אם תרשו לי ולא תפריעו, אני אמשיך.  נוהגת עשרות

אמיר, אמיר, אמרת שאתה מפריע רק לראש העיר, לא לי. 

שמעון, אמרת שאתה לא מפריע לי יותר. אני מכבד את 

התפקיד שלך. יש עשרות שנים שעיריית כפר סבא נוהגת 

בשיטה שתכליתה להשיג אינטגרציה. מערבבת את כל 

טיבות הביניים. להזיז ילד הילדים מכל בתי הספר, מכל ח

יודעי  ,מבית ספר לבית ספר היה עד היום משימה שרק 

חוכמת הנסתר הצליחו בה. אנשים שמבינים איך להתנהג 

עם השלטון הצליחו להזיז ילדים מבית ספר לבית ספר. זה 

היה דבר נדיר. העיר ערבבה את הילדים, קבעה 'אתה לפה 

 תודה. ואתה לפה', ולא זזו בשיבוצים. ברור? 

 למה אתה לא מדבר למה?  לא ברורה, ברור. אבל התכלית :עמירם מילר

התכלית אמרתי בתחילת דברי, תודה. אני מודה לך.  אהוד יובל לוי:

התכלית היא שיטה של אינטגרציה. והאינטגרציה הושגה 

ורבים צמחו איתה ונהנו ממנה. כשהעיר גדלה וכמות 

לא מאפשר לנו את התלמידים גדלה, הקושי התחבורתי כבר 

הדבר הזה, ועכשיו צריך לשבת ולחשוב איך עושים את זה 

אחרת. איך משיגים את התכלית הזאת, כשלעיר נוספו 

 שכונות, שאפשר להשיג את זה בחלוקה יותר קלה. 

ולכן, חשבנו  ושמענו והיו פה דיונים והיו דיבורים, והיתה  
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ציפייה שההחלטה הזאת תתקבל במועצת העיר. אלא, 

סליחה, שמעון, אלא שלצורך כך מקיימים דיונים ולצורך 

כך צריך לשים את הדברים על השולחן. מועצת העיר צריכה 

לקבל החלטה שהאינטגרציה תתבצע בחלוקה אזורית יותר 

קרובה לבתי הספר היסודיים וזהו. בשכונות הירוקות 

יקבלו חטיבת ביניים משלהם, כי אנחנו לא יכולים לעמוד 

בורתי. ולהפתעתי, במהלך היום האחרון גם בעומס התח

קיבלנו תגובות של הורים שטוענים שהדבר הזה כבר 

 באיזשהי צורה כבר מתבצע. 

אמנם מועצת העיר אמורה לדון בזה. אמנם יש דיונים על  

זה. אבל באיזשהי צורה כבר התקבלה החלטה לא במועצת 

 העיר, וזאת טענה מעניינת. האם החלטה חברתית עקרונית

תתקיים במועצת העיר, או שהיא החלטה שהתקבלה במקום 

אחר. ולכן השאלה שלנו, שהיא נוספת עכשיו על ההצעה 

לסדר, הצעת ההחלטה אומרת שמועצת העיר מחליטה 

לשנות את שיטת ההשמה של בוגרי בתי הספר היסודיים 

לחטיבות ביניים, כך שבוגרי בתי הספר היסודיים ילכו 

ת ככל האפשר למקום מגוריהם, לחטיבות ביניים סמוכו

 לבתי הספר היסודיים בהם למדו.

בגלל שהשכונות הירוקות מוסיפות לנו אלפי תלמידים, אז  

החלק השני אומר שמועצת העיר מחליטה לפעול להקמת 

. 2019חטיבת ביניים בשכונה הירוקה, ואכלוס בספטמבר 

אם לא מתכננים לא עושים, ואם לא נתכנן היום, הפקקים 

 ירו עוד הרבה יותר ממה שהם היום. יחמ

 אבל אז אתה מפספס את האינטגרציה.  פליאה קטנר:

 לא מפספס.  אהוד יובל לוי:
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 חלק מהעניין פה,  פליאה קטנר:

 תני לו להסביר.  :צביקה צרפתי

תודה על השאלה. הכוונה היא לא לפספס את האינטגרציה.  אהוד יובל לוי:

ונות חזקות ושכונות כי העיר היום מחולקת כך שיש שכ

חלשות גם בפריסה גיאוגרפית וגם ליד הירוקות יש שכונות 

חלשות. אפשר לייצר את זה. אבל לא חייבים להסיע את 

 כולם למרכז העיר. 

לא, אני מסכימה שבתי הספר צריכים להיות קרובים. זה  פליאה קטנר:

 יותר מקיים. 

 . פליאה, פליאה, תני לו לסיים בבקשה :צביקה צרפתי

וכאן קמה השאלה, אנחנו לא אוהבים לצטט שמועות.  אהוד יובל לוי:

אנחנו רוצים לשמוע שבמועצת העיר מקבלים החלטות, 

ונשמח לשמוע מה עמדת הנהלת העירייה. אנחנו רוצים 

לדעת אם אכן יש טעם כלשהו באותן שמועות שמסתובבות, 

מדיניות שמישהו כבר החליט לשנות את שיטת איזה שיש 

נטגרציה ולא מועצת העיר. ואנחנו רוצים שהחלטה האי

כזאת תתקבל במועצה בצורה גלויה, מסודרת, שגם העיר 

 תוכל לחיות איתה. תודה. 

אני אתחיל קודם כל מהסוף. לא התקבלה שום החלטה. זו  מן:ואורלי פר

שורה תחתונה. ובכל אופן, בעיר שלנו פועלות חמש חטיבות 

כזות שלוש ברחוב גלר ביניים בחינוך הממלכתי. מרו

של לזר. ואכן השיבוץ לחטיבות הוא בשתי הקצוות ושתיים 

על פי אשכולות שבוחרים הילדים. אשכול חברים, וכל בית 

ספר יסודי משובץ לשלוש חטיבות, כשכן נלקח בחשבון, 

במידת האפשר, המרחב בית הספר היסודי בוודאי שמירה 

וגניות ולא על עיקרון ההטרוגניות. תרשו לי לומר הטר
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אינטגרציה, כי העיר מאוד אינטגרטיבית. מי שמכיר את 

שנים, שעיקרון  40העיר כפר סבא אל מול לפני 

האינטגרציה היה במלוא המשמעות שלו, אבל כן מורכבות 

 בט שהוא.ימכל החטיבות הטרוגניות 

יודעים, אנחנו במהלך השנה האחרונה עסוקים   כמו שאתם 

ספר נושאים שקשורים בחינוך, בגיבוש תכנון אסטרטגי במ

ובין היתר הנושא הזה. אנחנו נשענים על תוכנית דמוגרפית 

מקצועית שעשינו. תכנון דמוגרפי עירוני ותכנון דמוגרפי 

.. באזורים השונים, בעצם מתרבים התלמידים. הן  . אזורי. 

על ידי גידול גילאים והן על ידי צפי אכלוס. ובמסגרת הזו, 

חטיבות הביניים ומיקום בניית חטיבת נבחן כל הנושא של 

  החלטה בעניין.הביניים העתידית. טרם התקבלה 

 תודה.  :צביקה צרפתי

אורלי, אפשר להבין מדבריך שני דברים, בבקשה. אני  אהוד יובל לוי:

ביקשתי את התוכנית הדמוגרפית. לא קיבלתי אותה, כי 

אמרו לי שהיא לא הסתיימה. אני מבקש להבין ממך שלא 

עשה מהלך שבו ילדים מופנים לשלושה בתי ספר במקום נ

לכל חמש החטיבות. שנייה רגע, סליחה. אורלי, אני רוצה 

להבין, כי לא הבנתי ברור את הדברים שלך. לא, מן הראוי 

 שתכבד אותה בלהשלים את הדברים שלה. 

אני מכבד אותה, אבל אני מנסה לחדד את מה שהיא  :צביקה צרפתי

 אומרת. 

  אומרת.היא תחדד את מה שהיא  ובל לוי:אהוד י

 תחדדי אורלי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 . בדיוק. עשה קודמךאתה עושה בדיוק מה ש :מהקהל

 תעשה לי טובה.  :צביקה צרפתי
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 לכאורה. :מהקהל

,  :ענת קלומל צוויג  אני רק רוצה לציין

לבין אורלי, תחדדי לי גם מה בדיוק ההבדל בין הטרוגניות  :עמירם מילר

 אינטגרציה. כי אני לא בדיוק ירדתי לשורש העניין. 

שנים, כאשר משרד החינוך יצא עם תוכנית  40כן. לפני  אורלי פורמן:

י"ב, הרעיון היה -ח ט-אחטיבת  הביניים, ובתי הספר שהיו 

שהילדים מכל שכונות העיר יתערבבו משכבות חברתיות 

זה נתן  שונות ופערים שהיו שכונות חלשות מאוד, בעצם

 הזדמנות. ילדים הוסעו. פה במקרה יש גם שיטה ייחודית. 

אין אותה בארץ, אגב, זו שיטה מאוד ייחודית לכפר סבא. 

 40והיא מבורכת. ואז, בהתחשב במציאות שהיתה לפני 

שנים. ובעצם לקחה ילדים מבית ספר עם מדד טיפוח מאוד 

חזק גבוה, גבוה זה חלש חברתית, עם מדד טיפוח נמוך, זה 

 חברתית. ערבבו, אפשרו, זה מה שהיה, 

 ? )מדברים ביחד( קיסריה מה, אור עקיבא קיסריה ד"ר אמיר גבע:

.  אהוד יובל לוי: . .  אורלי, סליחה שאני 

 תנו לה לדבר.  :עמירם מילר

סליחה, עם כל הכבוד. השיטה הזו הנהוגה בכפר סבא, ואני  מן:ואורלי פר

ניהלה מחוז שלם וגם מי שכאומרת אותה לחיוב ולטובה, 

ראתה מדינה שלמה, שכולם מוסעים לקריית חינוך. להזכיר 

לכם, כל החטיבות היו ברחוב גלר, אוקיי? כל החטיבות 

במקום אחד. והמקומות האחרים היו חטיבות שכונתיות, 

שהביאו מספר בתי ספר בעלי פרופילים שונים לאותה 

משנה  חטיבה. ופה אמרו, בנו קרייה אחת, אמרו 'זה לא

פה, אתה נכנס לגלר, נכנס לחמש,  ,פה ,איפה אתה לומד. פה

 או ארבע חטיבות שהיו שם'. 
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 המצב היום שכולם הולכים לכל חמש החטיבות? אהוד יובל לוי:

 רגע, שנייה,  אורלי פורמן:

 אנחנו רוצים להבין בדיוק.  אהוד יובל לוי:

 יניים. היום התקבלו התוצאות של החטיבות ב :ענת קלומל צוויג

 שנייה רגע, סליחה.  אהוד יובל לוי:

... שנייה. והיום, כשמסתכלים על  אורלי פורמן: ... אני גם ראיתי את כל 

המרקם של האוכלוסייה, אנחנו בודקים את זה דרך מדד 

הטיפוח של בתי הספר היסודיים, שזה מדד חיצוני שאנחנו 

ם מקבלים ממשרד החינוך, שהוא מורכב מהרבה מאוד נתוני

זה  10. אמרתי 10-ל 1מרכיבים אותו. מדד הטיפוח הוא בין 

זה אזורים  1-שכונות חלשות. אזורים חלשים חברתית. ו

-ל 1.4חזקים. מדד הטיפוח של בתי הספר בכפר סבא נע בין 

. זאת אומרת אין פערים. זה רק מראה מה קרה במהלך 2.6

השנים, עם השכונות שאולי נחשבו דאז שכונות חלשות. 

זקו על ידי אוכלוסיות. זאת אומרת אולי יש כיסים וח

  -חלשים, אבל 

  –אורלי, השאלה  איתי צחר:

כן, אני אמרתי את זה קודם, אז אני אחזור. אז זה קודם  מן:ואורלי פר

כל המצב. כך שהנושא של האינטגרציה החברתית היום 

בנות, -אנחנו מאוד מקפידים על הטרוגניות. זה אומר בנים

תלמידים ברמות שונות. עד לרמה של מקצוע זה אומר 

מסוים. בעיות אישיות, שלא להרבות בית ספר מסוים עם 

הרבה מאוד בעיות פרטניות. חינוך מיוחד, ילדים משולבים. 

מדיניות ההכלה. כל זה יוצר בית ספר הטרוגני, והיום 

שמתי את החלוקה הזאת לחמש מנהלי חטיבות הביניים, 

 הטרוגניות אינטגרטיביות מהעיר.  להראות חטיבות ביניים
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לשאלה שלך, ואני חוזרת, כי גם אמרתי את זה קודם, כל  

בית ספר יסודי מחולק היום על פי אשכולות שבחרו הילדים 

לשלוש חטיבות ביניים, כשאנחנו משתדלים כמה שיותר 

שזה יהיה בסביבה של, רק לבית ספר שמעון פרס, שהמחזור 

מחולק לארבע חטיבות ביניים. שלו הוא מאוד גדול, הוא 

כשאנחנו משתדלים במידת האפשר להתחשב במרחק מבית 

 ..  הספר היסודי, ושמירה על עיקרון ה.

 תודה רבה.  :עמירם מילר

טענה אורלי, שאת אומרת עכשיו, שאם היתה דעה שכל  אהוד יובל לוי:

הילדים מחולקים לכל החטיבות, לכל החמש, זה כבר לא 

 לשלוש.  מתקיים, מחולקים

 לא, לא, סליחה.  :צביקה צרפתי

 איפה ההחלטה הזאת התקבלה?  אהוד יובל לוי:

  -אני רוצה לומר  :ענת קלומל צוויג

 לא, לא, אני רוצה לומר עכשיו.  :צביקה צרפתי

 דקות. 5-בזה נושא... לקיים אותו נושא מאוד מאוד חשוב,  :ענת קלומל צוויג

 ם ביחד( אני לא אמרתי שזה לא חשוב. מאוד חשוב, )מדברי :צביקה צרפתי

 יש פה המון משמעויות.  :ענת קלומל צוויג

 אני לא אמרתי שזה לא חשוב. אבל לא המועצה זה המקום :צביקה צרפתי

 . יש ועדת חינוך, או שנעשה דיון בנפרד. לדיון

.  :ענת קלומל צוויג . .  לא, לא, 

ו לא. עוד לא פתחנו לא, לא, לא. אנחנו נחליט עם דיון א :צביקה צרפתי

 עוד לא פתחנו דיון. דיון. 

 סליחה, לא המועצה תחליט. תחליט כבר עבורנו.  אהוד יובל לוי:

 אתה רוצה להקשיב? או אתה רוצה לדבר? באמת, יובל.  :צביקה צרפתי

 אבל החלוקה לשלוש נקבעה על ידי מועצת העיר?  :עמירם מילר
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 ( תקשיב, רגע. )מדברים ביחד :צביקה צרפתי

רגע, אנחנו לא שומעים. את אומרת שההחלטה התקבלה  אהוד יובל לוי:

 בשנה שעברה. בבקשה, תאירי את עינינו. 

המקצועית, זו  זו החלטהההחלטה התקבלה בשנה שעברה.  מן:ואורלי פר

  -לא החלטה 

 זו לא החלטת מדיניות.  איתי צחר:

ת, מי קיבל מי קיבל אותה? לא מבין, החלטה מקצועי אהוד יובל לוי:

 אותה?

 אגף החינוך.  :צביקה צרפתי

 לא אתה תענה.  אהוד יובל לוי:

 אני אענה. אני, אני אענה לך.  :צביקה צרפתי

 אגף החינוך?  אהוד יובל לוי:

 אגף החינוך.  :צביקה צרפתי

 ויתרתם על המועצה.  אהוד יובל לוי:

 ינים. תקשיב. אתם לא מב לא ויתרנו, מה זה ויתרנו? :צביקה צרפתי

 אין פה שינוי מהותי? )מדברים ביחד(  אהוד יובל לוי:

 תודה רבה, טוב.  :צביקה צרפתי

 מבינים? אין פה שינוי מהותי? ההורים לא  אהוד יובל לוי:

טוב, אני אבקש. קודם כל אני אגיד ככה. לסיכום הדברים,  :צביקה צרפתי

כל ההצעה הזאת אין לה שום אחיזה. יושבים על תוכנית 

טרטגית. בסוף, ברור, התוכנית האסטרטגית תגיע אס

למועצת העיר. אבל כרגע יושבים על תוכנית אסטרטגית. 

 )מדברים ביחד( 

 מועצת העיר תדון בהחלטות שכבר התקבלו?  אהוד יובל לוי:

..  :צביקה צרפתי .  לא, תוגש הצעה. תוכנית אב 

אותה. מה  מה עוד שהגורם המקצועי קיבל החלטה ומממש אהוד יובל לוי:
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. .  הטעם לדון בדבר ש.

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

.. זה לא סוד.  :מהקהל .  אתה מדבר 

 איפה?  אהוד יובל לוי:

.  :מהקהל . .  לא יודעת, לא יודעת 

 אני מבקש, נגמר. סליחה,  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי: . .  ... כי כל הילדים הולכים לכל בתי הספר. אני מודה 

 תודה.  :צביקה צרפתי

 הכוונה שלנו לא היתה ברורה.  אהוד יובל לוי:

.  :מהקהל . .  זה כתוב פה, אני פעמיים 

 זה גם נכתב.  איתי צחר:

 יובל, כדאי שתקשיב טוב.  :צביקה צרפתי

  -הגורם המקצועי קיבל החלטה  אהוד יובל לוי:

יובל, יובל, כדאי שתקשיב טוב. תודה רבה. אני מבקש  :צביקה צרפתי

ת ההצעה מסדר היום. מי בעד להסיר את ההצעה להסיר א

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

תי, איתן, רויטל לן כהן, יהודה, מאמיר, אמיר קולמן, 

 שמעון. תודה, מי נגד? אתי, יובל, ענת ופליאה. תודה. 

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :346מס'   החלטה

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

שינוי שיטת חטיבות הביניים  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

  לשיטה אזורית.
 

אני מבקשת שיירשם בפרוטוקול שזה שאני מתנגדת  פליאה קטנר:

להורדה מסדר היום, לא אומרת שאני תומכת בהצעה. אלא 

  –בדיון מהותי שיתקיים 
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 , בסדר, הצעה לסדר היום :צרפתיצביקה 

 שיתוף ציבור, יש ו ,יש דיון איתי צחר:

יש דיונים, הרי לא סתם יובל הגיש, הוא בא עשר דקות,  :צביקה צרפתי

הרי מאיפה יובל הביא את ההצעה? הוא היה עשר דקות 

בשולחנות העגולים שם, אמר אני אביא הצעה.. לפני שזה 

ביא הצעה. הכל בסדר. יבוא בתוכנית האסטרטגית, אני א

 ותמ"ל.  

.  אהוד יובל לוי: . . יודע מה? איפה מחמאה   אתה 

 ותמ"ל, ותמ"ל. קדימה.  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי: . .  אתם מעלים הצעות 

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

וגב' אתי הדנה בנושא  נה דיור בר השגה בשכו –קלומל צוייג 

 המתוכננת בצפון העיר ובניית תשתיות תחבורה קודם אכלוס. 

 
נו, יובל.  :צביקה צרפתי  דיור בר השגה. 

ציבורי, אחרי שהדברים כבר בוצעו. באמת זו חוכמה דיון  אהוד יובל לוי:

 גדולה. 

 . אהוד יובל לוי :צביקה צרפתי

 אורלי להתראות, תודה רבה.  איתי צחר:

 תודה רבה, אורלי. ערב טוב, :צביקה צרפתי

 דיור בר השגה בשכונה המתוכננת.  :צביקה צרפתי

חברים, ראינו בתוכנית המתאר שעברה פה בצורה אומללה  אהוד יובל לוי:

מאוד, בלי שחברי המועצה הכירו אותה ואת ההשלכות שלה 

ואת הדברים שנכללו בה, ואנחנו נדון הערב עוד גם באימוץ 

למניעת זיהומים, שיש גם ההחלטות, המסקנות של הוועדה 

דברים שלפעמים הם נסתרים מעינינו גם בתוך תוכניות. אז 
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עכשיו את אחד הדברים שכן אנחנו מכירים בתוכנית מתאר, 

 12-למשל את הגובה של רחוב ויצמן, שהכוונה להגיע ל

קומות, על קומת קרקע. יש הרבה דברים שהעיר  11קומות, 

יבות טובות יותר. צריכה להתפתח בהם, אבל יש אלטרנט

והעיר לא עומדת בעומס תחבורה. דיברנו על זה לפני רגע 

 בנושא של חינוך. לא עומדים בעומס. 

אלא מה? שבאה לפנינו הזדמנות פז, לקחת שטח חקלאי  

מצפון לעיר, להוסיף עליו את ההתרחבות של העיר, ולא 

לצופף את מרכז העיר יותר ממה שהוא כבר צפוף היום, 

, פקוק היום. אז יש אלטרנטיבות. אלא מה? חסום היום

שהקרקע הזאת היא קרקע מדינה. סליחה, היא קרקע של 

מושב של חקלאית של קיבוץ, אבל היא קרקע בבעלות 

המדינה. אף בעל קרקע פרטי לא ייהנה ממנה, כמו שנהנים 

 פה קבלנים מסוימים.

אלא מה? שההצעה הזאת צריכה להיות מותנית בקבלת  

אימות, כבישים מתאימים, לפתח את העיר ולא תשתיות מת

לחנוק את העיר הקיימת. ועל הדרך, אפשר להחזיר לפה 

בנים הביתה. ולהחזיר בנים, בני כפר סבא ולא לתת להם 

לעזוב את העיר, זה ערך. אז אפשר להילחם בפקקים אם לא 

נטיב עם הקבלנים. כן, אפשר להמשיך ולפתח את העיר 

יגור מחוץ לעיר. כן. איפה ולהחזיר לפה דור שלם  שלא 

 האפשרות הזאת? צריך לאמץ דברים במקום להתנגד. 

במדינת ישראל לאשר תוכנית לוקח עשרות שנים.  

-יחידות, אז קופצים ומורידים את זה ל 7,500כשמאשרים 

. אבל כשצריך לתת פיתרון 4.5 . קופצים ואומרים 'אין זכות'

עצור את הפקקים לבני כפר סבא, ואין פיתרון, כשצריך ל
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ואין דרך אחרת, אז אי אפשר לסובב את הגב. צריך להגיד 

'רבותי, קיבלנו מתנה. אפשרות להרחיב את העיר לצד צפון, 

לצד כבישים חדשים, קיימים, כבישים שמתוכננים, ולא 

לחנוק את העיר'. ולא כמו שחברנו עו"ד איתן צנעני יושב 

כמה קומות עם ראש העיר, ראינו את התוכנית אתמול, 

יבנו. תוריד קומה, הורדתי קומה. יופי, אז פספסנו 

זיהומים. איתן צנעני התווכח עם ראש העיר בישיבה שבה 

קומות,  11קומות,  12אושרה תוכנית המתאר. האם נוסיף 

  -קומות? חבר'ה, לא צריך. בונים  9

. בוא נדייק. קיבלנו את התוכני :עו"ד איתן צנעני .. ת זה לא היה בישיבה 

... רק בישיבה  שבוע קודם, דיברנו על זה, דנו בזה. 

 שההסכמות, 

 כן, תקפות, תקפות.  :צביקה צרפתי

 נכנסות להצעת ההחלטה.  :עו"ד איתן צנעני

 תודה. אני מודה לך על התיקון.  אהוד יובל לוי:

תי את זה פעם ראשונה בישיבה. זה נסגר קודם ילא העל :עו"ד איתן צנעני

 לכן. 

אה, יפה. אבל התוכנית שנסגרה זו לא התוכנית שראינו. לא  ל לוי:אהוד יוב

התוכנית שעברה. ועכשיו יש לנו אפשרות. במקום להתווכח 

על גובה של קומות במרכז העיר, או בכלל בעיר, אפשר 

 לעשות את התוספות האלה, 

 ... ועדה המחוזית ולא לבנות עוד שכונת פקקים.  פליאה קטנר:

גע, סליחה. אם נבנה שכונה חדשה עם תשתיות מלאות, עם ר אהוד יובל לוי:

כבישים, עם כל הפיתרונות שצריך, והמדינה נותנת את זה, 

אז יהיה לנו פיתרון. עכשיו, לדבר הזה יש פלוסים. כמובן 

שיש בו סיכונים, אבל יש בו פלוסים. נרוויח את החיים פה 
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בחזרה. אז עכשיו, עם כל הכבוד לכל מי שחושב שצריך 

להתנגד לכל דבר, או כל דבר שלא כפוף אלינו מהיום 

הראשון. כן, מה לעשות? גם נכשלנו פה במועצת העיר 

בהחלטה שהתקבלו פה בוועדה לתכנון, שוועדות מחוזיות 

ביטלו אותן פעם אחר פעם. אז אני מציע שבמקום לקום 

ולהתכבד בדחיית התוכניות או להציג להן תנאים שיכשילו 

ך בונים עוד תוספת לעיר בצורה מסודרת, , נחשוב איאותם

עם תשתיות, עם פיתרונות. לא נצופף את העיר יותר, לא 

 נפוקק אותה יותר.

לכן ההצעה שלי אומרת שהבנייה היא תהיה בשכונה חדשה  

בצפון העיר. בדרך הזאת נברח מהעומס של התחבורה, 

הפקקים ומצוקת החנייה שכבר היום הם בלתי אפשריים. 

שהמועצה תתנה שהשכונה והיחידות שייבנו בה  אני מציע

יהיו בדיור בר השגה לצעירים. יהיו דירות במחירים 

  -מוזלים, שנשמור על ההישג הזה וניתן אפשרות 

 מה זה בר השגה?  :מהקהל

בר השגה זה מחירים שהם פחות ממחירי השוק של היום,  אהוד יובל לוי:

במקומות כמו שהמדינה נותנת אותם בשכונות אחרות, 

 אחרים. 

אתה יכול לעשות בר השגה בתוך תחומי העיר, לא להרחיב  פליאה קטנר:

 את העיר עוד. 

,  אהוד יובל לוי: אני לא רוצה. אני מודה לך על ההערה. כי הכוונה שלי

קודם כל אני מודה לך על ההצעה. ההצעה שלנו מלווה גם 

 38ברעיון שבמרכז העיר תהיה התחדשות עירונית. תמ"א 

ופינוי בינוי רק לבתים הרקובים, לשכונות שכבר הובטח 

להם שנים. מעבר לזה, לא צריך להפוך פה את כל העיר 
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 למגדלים. 

עכשיו, אני אומר לבנות דירות לזוגות צעירים במחירים  

שהמדינה היום מציעה בכל המקומות, במחירים למשתכן 

ובכלל. עכשיו, מועצת העיר יכולה להתנות היתרי בנייה 

או בכל  551-ולדרוש שיהיה כביש שנוסע מצפון לעיר ב

נתיב, כל שם שנותנים לכביש בין ניר אליהו לרישפון, דרך 

יהיה עוד כביש רוחב, תהיה . זאת אומרת שלעיר 4כביש 

עוד כניסה, עוד כמה כניסות מכביש רוחב צפוני, שיקל 

 עלינו את כל הפקקים. 

ז אפשר להמשיך ולכן, אם אנחנו היום רוצים להיגרר, א 

להיגרר ולהתנגד. אם אנחנו רוצים להגיד לשר האוצר או 

לוועדת התכנון, בבקשה. אז זו ההזדמנות. לבוא ולהגיד 

'אנחנו מתנגדים, מתנגדים ומורידים את הכמות ועוצרים 

את הכל', לא חכם. יש הבטחה לזוגות צעירים שיוכלו 

ת זה. לחזור לכאן, לגור פה, וזו ההזדמנות שלנו לממש א

תוספת של אלפי יחידות. זה לא דבר שכל יום אפשר לעשות 

אותו. ונמצא את האיזון עם הכלכלה של העיר. ונמצא את 

האיזון עם פיתוח של אזורי תעסוקה. נמצא את זה. אבל 

ונגיד,   אם אנחנו נחכה לפיתרון מושלם, אם אנחנו נלך היום 

ה מתוכנית המתאר. זו תוספת חשובה מאוד, שמורידים אות :עמירם מילר

 בפורום הזה.אבל דיברנו על זה גם 

אבל אני אומר עוד פעם. אנחנו לא, בוא אני אספר לך בסוד  :צביקה צרפתי

 משהו. 

 באמת.דירות,  4,500לא, יורידו מתוכנית המתאר  :עמירם מילר

 זה לא שייך לתוכנית המתאר.  :צביקה צרפתי

מים אומר 'אני אאשר לכם את מי שמחכה לפיתרונות מושל אהוד יובל לוי:
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, הרי  המתנה הכי גדולה בתנאי שתתנו לי לנהל את זה'

ממילא זה יעבור לתחום השיפוט שלנו וממילא תהיה לנו 

השפעה על זה. עכשיו, מי ששם את האפשרות הזאת ובוחן 

אותה יכול להרוויח מזה. מי שאומר 'תנו לי אותה בצורה 

, לא יקבל כלום. תודה.   מושלמת'

 אני אתייחס.  י צחר:אית

 אתה רוצה להתייחס? :צביקה צרפתי

.  איתי צחר: כן. קודם כל, נשים את העובדות קודם כל על השולחן

זו ועדה שלא כפופה לרשויות. המטרה  הותמ"ל כידוע 

היחידה שלה זה לייצר אלפי יחידות דיור אם לא יותר מכך, 

ה, עשרות אלפי יחידות דיור. וכמו שאמר המנהל היוצא של

'מבחינתי שאנשים ישנו בשקי שינה ולא יגיעו לעבודה ולא 

יגיעו הביתה. אני קיבלתי מנדט לבנות דירות. לא מתעסק 

עם פיתרונות תחבורתיים ושאנשים יישנו בשקי שינה'. זה 

ציטוט לא מדויק של אביגדור יצחקי, המנהל של מטה 

 הדיור הלאומי, שעומד בראש הוועדה. זה אחד. 

 לסקי הולך לעמוד בראשו? יה שעכשיו ביזה מ דוברת:

נכון, נכון. עם זה אנחנו מתמודדים. עכשיו, אף אחד לא  איתי צחר:

שאל את העירייה, אף אחד לא ישאל את העירייה. כמות 

יחידות הדיור שצוינו פה זה לא היה כתוצאה מפעילות של 

אלא כתוצאה, דרך אגב,  4,500-ל 7,500-העירייה שירדה מ

. העלו את זה, 4,500בר בעבר, הם דיברו על זה הוצג כ

לטעמי לצרכי משא ומתן, למספר הרבה יותר גבוה, ודרום 

השרון ובג"צ שהוגש כנגדם, אם אני לא טועה על ידי צופית, 

בתחומי  1,000-, שמתוכם כ4,500-הוריד את המספר חזרה ל

השיפוט העדכניים הנוכחיים של כפר סבא. והיתרה בשטחי 
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 אז זה מבחינת ככה העובדות.  דרום השרון.

מאז ששמענו על כך, וכאמור שמענו על כך בהפתעה, זה לא  

מתואם איתנו, הם מכריזים ויוצאים עם זה לאוויר, אנחנו 

מצויים בקשר ישיר ותדיר איתם. גם עם מתכננת הותמ"ל, 

עם מתכנן  ,גב' דקלה פרסיקו, גם עם יעל סלומון, סגניתה

י אלמליח וגורמים נוספים. הרשות למקרקעי ישראל רפ

אנחנו מקיימים איתם ישיבות עבודה ושיחות, כאשר 

, לקידום התוכנית 13.3.3018-הישיבה האחרונה היתה ב

אצל מנהלת הותמ"ל דקלה פרסיקו, שבה השתתפו גם גזבר 

העירייה, גם מהנדסת העיר, גם מנהלת אגף הכנסות 

זאת העירייה וגם מנהלת מחלקת תכנון עיר. ובפגישה ה

אנחנו מעלים את אותן דרישות בגדול שציינת. כשאני רוצה 

זו גם דרישה ישנה שהמדינה  551לציין שלגבי כביש הרוחב 

 מסרבת לקיים אותה. 

גם דרום השרון, אגב, מאוד מתנגדת לכביש הזה. אני חושב 

שעמירם ידע בטח על זה פרטים רבים, כי במשך שנים היה 

היה יותר  531ב הנוסף. דיון איפה לבצע את כביש הרוח

צפונה וזה בוטל. זה כבר אושר, תוכנן, ועמד לצאת לדרך 

ובוטל בגלל ההתנגדות של הירוקים, בגלל הפגיעה בערכי 

טבע באזור חוף הים. וכל הדברים האלה הם דברים שהם 

על השולחן, על הפרק. ואני אגיד ככה משהו שאם אפשר 

ר אותו, שעדיף היה להגיד אותו אוף דה רקורד הייתי אומ

כשאתה בא למשא ומתן לא להצהיר מראש שאתה מקבל את 

התנאים. ולכן אנחנו מעדיפים לנקוט באסטרטגיה הזאת. 

בטקטיקה הזאת, אולי. שלא לבוא ולהגיד 'אנחנו מסכימים 

 להכל, ועכשיו בואו תתנו לנו'. 
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 היתרי בנייה ייתנו בכפר סבא? )מדברים ביחד(  אהוד יובל לוי:

 ... בעיתון, אני לא זוכר בדיוק באיזה,  :ילרעמירם מ

 סירקין היה על הפרק,  :צביקה צרפתי

 מדאיג אותי.סירקין לא  :עמירם מילר

 ממש ממש לא.  איתי צחר:

  -אבל לעצם העניין  :עמירם מילר

  היתרי הבנייה יינתנו בכפר סבא? אהוד יובל לוי:

לא  ,קראתי באיזשהו רגע, יובל, אני מדבר עכשיו, סליחה. :עמירם מילר

זוכר, בפייסבוק, בעיתון, לא זוכר בדיוק איפה, שכאילו 

הותמ"ל, ככה נימקו את זה, בגלל המצב הסוער, בגלל כפר 

לפי דעתי בשל סבא החליטו לדחות את זה. אז המצב 

 לקלוט, 

תן לי, אני אסביר. אני, עם כל הכבוד לאיתי, אני אקח גם  :צביקה צרפתי

 עצמי גם קצת קרדיט. קצת קרדיט, אתן ל

 את כל הקרדיט. קח  איתי צחר:

לא, לא רוצה את הכל. בשבועיים האחרונים, בשלושה  :צביקה צרפתי

שבועות האחרונים, אני אגיד לך, אם ראשי ערים היו 

יובל, אז הם לא היו כל כך רוצים שהם יהיו  שואלים את 

בשורה אחת יחד איתם, כי הדעה היא קצת הפוכה. אנחנו 

ם ומציגים חזית אחידה. הרי איפה הבעיה עם הותמ"ל? באי

הותמ"ל בא, כמו שאמר איתי, לאביגדור יצחקי לא אכפת 

איפה ישנו,  איך יכלכלו את השכונה, איך יצאו מהשכונה, 

מבני הציבור. זה לא מעניין אותו. אנחנו באנו והצגנו חזית 

 אחידה בדבר אחד. אנחנו אמרנו 'אנחנו לא מתנגדים. אנחנו

באים ואומרים 'בואו דברו עם רשויות. לפני שאתם 

מכריזים, בואו, תנו חודשיים לפני הכרזה, תשבו עם 
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הרשויות, עם כל רשות, ותכנן את העתיד. לא תבואו 

יחידות דיור ואחר כך אחרי המבול. זה  7,000ותנחיתו 

הדבר היחידי שאנחנו באים ואומרים. אף אחד לא אמר 

דחות, אף אחד לא אמר 'לא לבטל, אף אחד לא אמר ל

. אמרנו דבר יחידי, לפני ההכרזה תבוא ותשב עם  רוצים'

ראשי הרשויות ותתכננו, כל עיר תתכנן איך היא רוצה 

  -לקבל את השכונה אצלה. איך היא רוצה לקבל 

 אם יחכו לך, אז בשביל מה צריך ותמ"ל?  אהוד יובל לוי:

רוצה שתיסע לראש העין, אתה יודע מה? עם הותמ"ל אני  :צביקה צרפתי

תדבר עם ראש עיריית ראש העין מה הוא אוכל היום 

כתוצאה מהותמ"ל. אז אני לא רוצה להיות עם ראש העין, 

ואני גם לא רוצה למכור לצעירים שלי את מה שמכרו בראש 

וגן לילדים שלהם.   העין ואחר כך לא יהיה להם בית ספר 

וקות? אוי ואבוי. אל תחזור על מה בירבשכונות אוי ואבוי.  אהוד יובל לוי:

 שבנינו במודע בירוקות. 

יובל, אני לא הפרעתי לך. אני לפחות יושב, מקשיב לך.  :צביקה צרפתי

יודע, אתה כל הזמן מפריע. אני מה אני עושה  ואתה לא 

 תשאיר לי. 

 ותמ"ל?ואני יכולה להבין אבל שמדובר בעצם בלהילחם ב פליאה קטנר:

 להילחם, כן. לא  איתי צחר:

אתה חייב  יש רשויות.לא להילחם בותמ"ל. להגיד לותמ"ל  :צביקה צרפתי

, לבנות שכונהלתקוע להתחשב ברשות. אתה לא יכול לבוא 

ואתה לא יכול לקיים את השכונה. נבנה שכונה,  שכונה

ואיפה גני הילדים? ואיפה מבני ציבור? ואיך אני אכלכל את 

ה כבישי הרוחב ואיפה השכונה? איך השכונה תרוויח? ואיפ

כבישי האורך? אנחנו לא באים אומרים 'אנחנו לא רוצים'. 
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אנחנו באים  ואומרים 'בואו תדברו איתנו'. דרך אגב, זה 

 צביקה. על דעת כל ראשי העיר, לא רק

אגב, אני רוצה להגיד רק דבר אחד. שגם חשוב שחברי  איתי צחר:

הוא  תמ"ל מתכנן את השכונות,והמועצה ידעו, שכשהו

מתכנן על פי מצב סטטוטורי עדכני. זאת אומרת הוא לא 

מביא בחשבון את צפון בן יהודה והוא לא מביא בחשבון את 

תוכנית המתאר. זה כללי התכנון שלו. כי הוא אומר 'אנחנו 

לא יודעים מתי זה יאושר'. פקקים, כרגע מה שיש זה 

הם עושים בדיקות היתכנות תחבורתיות, כשהנחות היסוד. 

הם לא מביאים את כל הצפי של הגידולים, רק את המצב 

 הזה. וזה יוצר תוצאה מאוד בעייתית. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 מה שעמירם אמר, לגבי  איתי צחר:

.  :עמירם מילר . .  דיור לזוגות צעירים. דבר חשוב מאוד. 4,500הוא 

 נכון, אף אחד לא אמר. :צביקה צרפתי

 מה..  ריד אותוונו :עמירם מילר

אני מבקש, מי בעד  היא לא. רבותיי,אנחנו בעד, רק הדרך  :צביקה צרפתי

להסיר את ההצעה? אורן, עמירם, מתי, צביקה, רביטל, 

יעקב, דבי, אמיר, איתן, אמיר קולמן, רויטל לן כהן, 

 יהודה, שמעון. מי נגד? אתי, ענת, פליאה ויובל. 

מסדר היום את ההצעה  : מאשרים ברוב קולות להסיר347מס'  החלטה. ב

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

דיור בר השגה בשכונה המתוכננת  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 בצפון העיר ובניית תשתיות תחבורה קודם אכלוס.
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מינויו של עו"ד איתן צנעני כסגן ומ"מ לראש הרשות, ללא שכר, לפי  .3

ק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו לחו 14סעיף 

 . 1975 –וכהונתם(, תשל"ה 

 

 עברנו על הקייטנות.  איתי צחר:

 הסעיף הבא על סדר היום, הצעת החלטה.  :צביקה צרפתי

קודם,  ןדנו בה ,ג' וד' הצעות רגע, רק למען הפרוטוקול. איתי צחר:

 כמובן.  ןאנחנו מדלגים עליה

עיף הבא על סדר היום, אני רוצה קצת, ניתן איזה כן, הס :צביקה צרפתי

החילופים בעקבות כמה מילים לפני שאני אציג את ההצעה. 

והשינויים שקרו, אני כרגע מכהן בלי ממלא מקום. זאת 

אומרת באופן רשמי. אני חושב שגם בשנה האחרונה וגם 

שהי אווירה טובה ועכשיו כל המועצה אני חושב יש איז

ב שגם בחודשיים וגם בשנה האחרונה היתה ואני חוש .ונוחה

אווירה טובה, ואני הודיתי כבר בהזדמנויות שונות לכל 

חברי המועצה. אבל אני רוצה להודות באמת לאדם שאני 

יכול להגיד, אנחנו לא חברים, אבל אני חושב שבשנה 

האחרונה הבנו שאפשר לשתף פעולה, ושיתוף פעולה הוא 

יוחד העיר. העיר לא, אתם במ ,דבר שכולנו נרוויח ממנו

יודעים, אומרים לי 'העיר תהיה יותר דתית'. לא, אני חושב 

שאפשר לשתף פעולה בין דתיים לחילוניים, ואפשר לשמור 

על סטטוס קוו, אפשר להגיע להסכמות. ואני חושב שזה 

 הוכח בשנה האחרונה. 

ובעקבות זה אני רוצה להציע את איתן צנעני, שהוא מכהן  

ראש עיר, למנות אותו בנוסף לתפקידו כסגן ראש  כבר כסגן

עיר ללא שכר, להיות גם ממלא מקומי באופן רשמי. כמובן 
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שזה ללא שכר. אני תיכף אקרא את הצעת ההחלטה לפני 

רוצה להגיד מספר מילים לפני שאני, איתן שאיתן, בטח 

 קודם כל הצעת ההחלטה, בסדר. 

ם את מינויו אז אני מבקש להקריא הצעת החלטה: מאשרי 

של עו"ד איתן צנעני כסגן ממלא מקום לראש רשות ללא 

לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש  14שכר לפי סעיף 

 . 1975 –הרשות וסגניו וכהונתם, תשל"ה 

 ... כמובן שזה צריך להיות בכפוף  עו"ד אלון בן זקן:

 שכאן לא צריכה להיות הצבעה. פה אחד. אני חושב  שמעון פרץ:

 פה אחד, פה אחד. לגמרי פה אחד.  ל לן כהן: רויט

להוסיף להצעת ההחלטה הזאת, בכפוף כמובן שצריך   עו"ד אלון בן זקן:

 לקבלת אישור משרד הפנים. 

כפוף לאישור משרד הפנים. אפשר להתאחד פה אחד סביב  :צביקה צרפתי

 ההחלטה? תודה רבה. איתן, בשעה טובה.

מינויו של עו"ד איתן צנעני כסגן ת פה אחד אמאשרים  :348מס'  החלטה

לחוק הרשויות  14ומ"מ לראש הרשות, ללא שכר, לפי סעיף 

, 1975 –המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה 

 בכפוף לקבלת אישור ממשרד הפנים. 
 

 מזל טוב.  אהוד יובל לוי:

 שיהיה בהצלחה.  ד"ר אמיר גבע:

 תודה רבה.  :עו"ד איתן צנעני

 איתן, קודם כל כבר ניצחת אותי. פה אחד. ניצחת אותי.  :צביקה צרפתי

קודם כל רציתי להודות לך, צביקה, תודה רבה על ההצעה  :עו"ד איתן צנעני

שהצעתם לי להתמנות כסגן וממלא מקום שלך. תודה על 

האמון, תודה על שיתוף הפעולה. אתה הזכרת, בשנה 
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ני חושב ששיתוף האחרונה עבדנו בשיתוף פעולה מלא. א

הפעולה הזה בהחלט יכול לשמש דוגמה בכל הארץ ליחסים 

שוב אז בין ראש עיר לסגן שלו. נכונים טובים ותקינים ו

 תודה. 

, חברי המועצה, על התמיכה הרחבה יתודה לכם, חברי

הזאת. זה באמת מחמם את הלב. מבחינתי זה לא מובן 

. התפקיד מאליו. חשוב לי להדגיש את הנושא הזה של השכר

הזה יהיה ללא שכר. יכולתי בעבר להתמנות כסגן בשכר. 

הציבורית שלי השליחות מתוך בחירה בחרתי לעשות את 

בהתנדבות. גם בתפקיד הקודם, גם בתפקיד הזה שנבחרתי 

 שוב תודה רבה. אז אליו עכשיו וגם בתפקידים נוספים. 

 כל הכבוד. שיהיה בשעה טובה. :צביקה צרפתי

 אני עוד לא בירכתי.ע, מה בשעה טובה? רג :אורן כהן

 אורן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

אני רוצה להגיד, אני מדבר גם בשמך, אני מקווה, אני רוצה  :אורן כהן

להגיד שאחרי תקופה באמת לא קלה, צביקה, קיבלת את 

המושכות והתמנית באמון של חברי המועצה כאן, ובאחת 

איתן כממלא  ההחלטות הראשונות שלך באמת למנות את

מקום היא למעשה לא רק החלטה ראויה, היא החלטה 

 מצוינת, שיש בה מסר גדל מאוד, שהיטבת להביע אותו. 

ואני חושב שאתה איתן בהחלט ההחלטה הזו היא ביטוי, זה 

ללא שכר כבר אמרת את זה פעמיים, זה ביטוי להוקרה 

והכרה בפעילות שהיא ארוכת שנים, למעלה מעשר שנים, 

שנים במועצת העיר. ואני חושב שמדובר במינוי מאוד ועשר 

ראוי. אני מאוד נהניתי לשתף איתך פעולה, בעיקר ברגעים 

שבאמת היה לא קל לקבל החלטות פה במועצה, וידעת 
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לגשר, ידעת לאחד בין כולם. לפעמים זה היה כמעט בלתי 

 אפשרי. עשית את זה יפה ואנחנו מתברכים במינוי שכזה. 

 תודה רבה.  :נעניעו"ד איתן צ

 מצטרפת לכל מילה. שיירשם שהשמאלנים הצטרפו.  רויטל לן כהן:

כפר סבא, הידוע  9אישור מכירת זכויות החכירה במגרש ברחוב נחמיה  .10

 . 7594בגוש  75כחלק מחלקה 

 

יש עניין של אישור מועצה למכירת מגרש שהייתי שמח אם  איתי צחר:

שחרר את מנהלת לכדי פשוט להקדים, אתם מסכימים 

 אפשר לדון בו עכשיו, אם זה בסדר מבחינתכם.  הנכסים.

. :עמירם מילר  כן

מ"ר.  372בשטח של .9מצוין. אז יש פה מגרש ברחוב נחמיה  איתי צחר:

מיד אני אראה את התמונות גם. חצי מחלקה שבנוי עליה 

בית דו משפחתי. המגרש הזה הועמד למכירה לפני מספר 

בכפוף  .ערנו הרב פעם אחר פעם לא זכהשנים לראשונה, ולצ

כמובן לחוות דעת משפטיות, פורסמו ופורסמו, ולבסוף גם 

נלקחו משרדי תיווך לסייע במכירה שלו ובשעה טובה נמצא 

קונה שמסכים לשלם את התמורה על פי השומה. ואנחנו 

 מבקשים לאשר את המכירה שלו, 

  .ללא מכרז אהוד יובל לוי:

מכרז. פורסם מכרז ולא זכה להצעות, ללא א היה לא, זה ל איתי צחר:

לפני מספר שנים. ופורסם מכרז נוסף ולא היו הצעות. ואז 

 יצא, בכפוף לחוות דעת משפטית, 

. לפני שאבל למה אנחנו מוכרים מגרשים  פליאה קטנר: ..? 

אני אסביר. זה מגרש למגורים בתוך שכונת מגורים ברחוב  איתי צחר:

דו משפחתי עם קיר אחד. שלעירייה  ללא מוצא. חצי מבית
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להבנתנו אין מה לעשות איתו. ומוטב להכניס כסף לקופת 

דברים בפעולות אחרות. ובסוף  בשביל לעשות איתוהעירייה 

  -זה נמכר באמצעות 

אבל זה לגיטימי למכור ללא מכרז? אולי היועץ המשפטי  אהוד יובל לוי:

 יסביר לנו? 

ן להתייחס. כל התהליך בוצע כמובן היועץ המשפטי מוזמ איתי צחר:

 בכפוף לחוות דעת משפטית. 

  –אם היה מכרז ולא  ד"ר אמיר גבע:

 בכמה? אפשר לשאול בכמה?  דוברת:

 . 1,360,000 איתי צחר:

 ?1,360,000זהו? מה, רק  :ענת קלומל צוויג

 למגרש ריק.  רויטל לן כהן:

 מגרש מת.  מתי פז:

 מגרש בלי בית.  :צביקה צרפתי

.  ויטל לן כהן:ר .  אני מודיעה לך, כמי שמחפשת לקנות, זה מחיר שוק.

.. )מדברים ביחד(  :עמירם מילר .  לא חשוב, אבל 

  -מחיר גבוה למגרש  ד"ר אמיר גבע:

אם יש פעם אחת בחיים שלי שהתבאסתי שאני חברת  רויטל לן כהן:

 מועצה, זה היה המגרש הזה. 

ן וחושב שזה מחיר נמוך, אז אגב, אם מישהו מפה מעוניי איתי צחר:

במחיר גבוה. אין ותקנו נעלה את השומה, נבטל את ההצעה 

 בעיה, העירייה תשמח. 

 השומה נעשתה מתי, דרך אגב?  :עמירם מילר

זיו  '. 17באוגוסט עכשיו,  :עו"ד אילה 

מכיוון שהישיבה התארכה, אז יש פה כיבוד מבית ספר  אהוד יובל לוי:

שלי יש לה את הזכות להביא את לילדים מיוחדים, שהבת 
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זה אלינו. היא רק שליחה פה. אני גם אקריא, ברשותכם. 

חבר'ה, יש קונדיטוריה. אנחנו יכולים לקדם חינוך מקצועי 

של ילדים מבתי ספר שהעיוני פחות מתאים להם. פה מדובר 

  . מקונדיטוריה

 טוב.  :צביקה צרפתי

 שנייה, רגע, צביקה. אהוד יובל לוי:

 יובל, זו הבת שלומדת תיאטרון?  יר גבע:ד"ר אמ

מבית ספר מפתן, כשר. מאחורי בית ספר סולד. יש שם  אהוד יובל לוי: 

קודש לחינוך ילדים. ילדים שלומדים גם עבודה עבודת 

מקצועית. ועכשיו אנחנו מקבלים את העוגיות האלה, 

 ותתכבדו. 

ו רוצים תודה רבה לכם. תודה רבה. כל הכבוד. אנחנ :צביקה צרפתי

 להתקדם. 

 תודה רבה, יובל. חג שמח, בהזדמנות זו.  רויטל לן כהן:

חבר'ה, והילדים האלה עושים עבודה מקצועית. מי שיכול  אהוד יובל לוי:

 להגיע למפתן ולקנות שם, מי שיקנה במפתן יש לו ברכה. 

  יה.יל עם עוג"ניסו להתנקש בחיי המנכ :רויטל לן כהן

 תודה.  :צביקה צרפתי

 תודה רבה, תודה רבה.  :מירם מילרע

 י. יכשר ודל קלוריות, רבות אהוד יובל לוי:

יש אפשרות לאשר את ההחלטה לגבי מכירת זכויות  איתי צחר:

  -החכירה של העירייה במגרש 

 בלי מכרז?  אהוד יובל לוי:

 היה מכרז.  איתי צחר:

ית, תקנה בנסיבות שהסביר איתי, יש לך תקנה ספציפ  עו"ד אלון בן זקן:

.. ללא מכרז, אחרי שכבר פורסם. 22 .  )ח( לעשות 
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אני אקריא את ההחלטה. מאשרים מכירת זכויות החכירה  איתי צחר:

בכפר סבא, בשטח של  9של העירייה במגרש ברחוב נחמיה 

, וזאת בפטור 7594בגוש  75מ"ר הידוע כחלק מחלקה  372

נ 188ממכרז, בהתאם להוראות סעיף  וסח לפקודת העיריות 

 –)ח( לתקנות העיריות מכרזים, התשמ"ח 22חדש, ותקנה 

1987 . 

אפשר פה אחד? מי בעד? מתי, עמירם, אורן, צביקה,  :צביקה צרפתי

רביטל, יעקב, דבי, אמיר, אמיר קולמן, איתן, רויטל לן 

נגד?  יוגד, שמעון. תודה. מי נגד? יש   כהן, יהודה 

נגד.  פליאה קטנר:  אני 

 ה, כן. פליא :צביקה צרפתי

 ...שזה לא נכון למכוראני חושבת  פליאה קטנר:

 אנחנו נמנעים.  אהוד יובל לוי:

 יובל ואתי נמנעים. תודה.  ,מי נמנע? ענת :צביקה צרפתי

מכירת זכויות החכירה של העירייה ברוב קולות מאשרים  :349מס'   החלטה

מ"ר הידוע  372בכפר סבא, בשטח של  9במגרש ברחוב נחמיה 

, וזאת בפטור ממכרז, בהתאם 7594בגוש  75חלקה כחלק מ

)ח( 22לפקודת העיריות נוסח חדש, ותקנה  188להוראות סעיף 

  . 1987 –לתקנות העיריות מכרזים, התשמ"ח 
 

 רגע, אני רוצה להבין מה היתה ההתנגדות.  רויטל לן כהן:

  -את קולנוע עמל, לא נכון למכור יסדרו עד שלא  רביטל עמר שלום:

 אוקיי, אז לא נשקיע בעיר.  ל לן כהן:רויט

מינויו של צביקה צרפתי כדירקטור בחברה העירונית לתרבות הפנאי  .4 

 בכפר סבא. 
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ההצעה הבאה על סדר היום, אישור דירקטור לחברה  :צביקה צרפתי

לתרבות הפנאי. אני אגיד לפני שזה, אלון, תקשיב, תהיה 

במקום  קשוב. אני מתמנה כדירקטור בתרבות הפנאי

יהודה. אני מבקש שתבדקו, טוב, אני אדבר איתך מחר לגבי 

 בדיקה לגבי תפקוד היו"ר. בסדר? 

 )מדברים ביחד(מי היו"ר?  :עמירם מילר

יו"ר נעשה בתאגיד עצמו.   עו"ד אלון בן זקן:  מינוי 

 המינוי נעשה בתאגיד.  :צביקה צרפתי

  -אנחנו צריכים למנות   עו"ד אלון בן זקן:

תודה. מאשרים את מינויו של צביקה צרפתי כדירקטור  :צרפתיצביקה 

בחברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא, במקום יהודה 

 בן חמו. אפשר פה אחד? 

 פה אחד.  ד"ר אמיר גבע:

 אתה רואה, צביקה, אני בא לקראתך.  אהוד יובל לוי:

קטור מינויו של צביקה צרפתי כדיראת פה אחד מאשרים  :350מס'   החלטה

  יהודה בן חמו.  םבמקו בחברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא
 

 . 9אישור הקצאה לעמותת "אורים ותומים" לגן ילדים ברח' שילר  .11

 

, הקצאת 11 , נושאסדר יום :צביקה צרפתי , יש הקצאה ל'אורים ותומים'

"אורים ותומים" מספר  תגן. מאשרים להקצות לעמות

, 288חלקה  7621, גוש 9ב שילר מבנה ברחו 5804590709

 תודה. . אפשר פה אחד? שנים 3-ל למטרת גן ילדים

 מתנגדת. לא.  פליאה קטנר:

 כולם בעד, פליאה מתנגדת. תודה.  :צביקה צרפתי



   21.3.2018 85 מועצה מן המניין   

 

ברוב קולות הקצאה לעמותת "אורים ותומים" מאשרים  :351מס'   החלטה

טרת גן למ 288חלקה  7621גוש  9מבנה ברח' שילר  580459709מס' 

 ילדים. 
 

אישור מינויים של חברי הוועדה למינוי עובדים בכירים לצורך בחינת  .5

 כשירות והתאמה לתפקיד מנכ"ל העירייה. 

 

אנחנו צריכים למנות את איתי כמנכ"ל, הצעת החלטה,  :צביקה צרפתי

את העניין הזה. אנחנו צריכים להסדיר כמשרת אמון, 

ינויו של צביקה צרפתי מאשרים את מ"לאשר ועדת בכירים. 

כיו"ר הוועדה למינוי עובדים בכירים לצורך בחינת כשירות 

והתאמה לתפקיד מנכ"ל, ואת עו"ד איתן צנעני ועו"ד אהוד 

 תודה. . אפשר פה אחד? "יובל לוי כחברים בוועדה

פה אחד את מינויו של צביקה צרפתי כיו"ר מאשרים  :352מס'  החלטה 

רים לצורך בחינת כשירות והתאמה דה למינוי עובדים בכיעהוו

לתפקיד מנכ"ל ואת עו"ד איתן צנעני ועו"ד אהוד יובל לוי כחברים 

 בוועדה. 
 

 אישור שינויים בהרכב ועדות העירייה.  .6

 

מינוי צביקה צרפתי "הסעיף הבא זה שינוי בוועדות.  :צביקה צרפתי

יו"ר הוועדה למאבק בסמים כבמקום יהודה בן חמו כחבר ו

הול. מינויו של צביקה צרפתי במקום  יהודה בן חמו ובאלכו

כחבר וכיו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד. מינויה של ד"ר 

דבורה שני במקום יהודה בן חמו בוועדת המשנה לתכנון 

ובנייה. מינויו של מתי פז במקום צביקה צרפתי כחבר ועדת 
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דבורה שני ד"ר של יעקב אביטל במקום  ומכרזים. מינוי

 . אפשר פה אחד? תודה. "דת נגישותכחבר וע

צביקה צרפתי במקום של מינוי פה אחד את מאשרים  :353מס'  החלטה

את יו"ר הוועדה למאבק בסמים ובאלכוהול. כיהודה בן חמו כחבר ו

מינויו של צביקה צרפתי במקום יהודה בן חמו כחבר וכיו"ר 

מינויה של ד"ר דבורה שני את הוועדה לקידום מעמד הילד. 

מינויו את קום יהודה בן חמו בוועדת המשנה לתכנון ובנייה. במ

 ומינויאת של מתי פז במקום צביקה צרפתי כחבר ועדת מכרזים. 

  דבורה שני כחבר ועדת נגישות. ד"ר של יעקב אביטל במקום
 

 חילוף בהרכב המועצה הדתית.  .7

 

זוהר  במועצה הדתית, חילופי גברי. אישור מינויו של נועם :צביקה צרפתי

כנציג השר לשירותי דת )על פי המלצת סיעת תפו"ח( לחבר 

המועצה הדתית כפר סבא, במקום הרצל אזולאי. אפשר פה 

 תודה. אחד? פה אחד. 

נועם זוהר כנציג השר של מינוי פה אחד את מאשרים  :354מס'   החלטה

לשירותי דת )על פי המלצת סיעת תפו"ח( לחבר המועצה הדתית 

  הרצל אזולאי. כפר סבא, במקום
 

 נועם, בהצלחה.  :איתן צנעני

 שיהיה בהצלחה.  :צביקה צרפתי

 בהצלחה.  אהוד יובל לוי:

חבר במועצה כ עם סיום תפקידווגם נודה להרצל אזולאי,  :עמירם מילר

 הדתית. 

 תודה. נכון.  :צביקה צרפתי
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 אישור החלטות ועדת הכספים.  .8

 

אפשר לאשר את הפרוטוקול? פרוטוקול ועדת כספים.  :צביקה צרפתי

ארבעה נושאים. אפשר לאשר את פרוטוקול ועדת הכספים? 

 אפשר? תודה. פה אחד. 

 פה אחד את פרוטוקול ועדת הכספים. מאשרים  :355מס'  החלטה
 

 אישור חלוקת תמיכות לעמותות.  .9

 

מאשרים חלוקת תמיכות לעמותות, על פי  -תמיכות  איתי צחר:

 15-ו 13, 7, 6דת תמיכות מיום פרוטוקולי ישיבות וע

, בכפוף לעמידה בקריטריונים לתמיכות 2018בפברואר 

, כפי שאושרו על ידי מועצת העיר בישיבתה 2018לשנת 

 . 6.12.2017מיום 

 אני מבקשת לפרוטוקול,  רויטל לן כהן:

 כן, לפרוטוקול יש הערה. :צביקה צרפתי

ו :עו"ד איתן צנעני   לכן אני בניגוד עניינים. יש עמותה שאני קשור אליה, 

 הערות לפרוטוקול. בסדר,  :צביקה צרפתי

אז קודם כל יצוין לפרוטוקול שאתה יוצא? לא שמעתי מה  איתי צחר:

 הוא אמר. 

הוא יכול להשתתף בהצבעה, למעט לעניין של אותה   עו"ד אלון בן זקן:

 עמותה. 

 -הישאר ולא להשתתף אתה יכול ל ד"ר אמיר גבע:

 של אותה עמותה. באישור   בן זקן: עו"ד אלון

 )מדברים ביחד(ואני אותו דבר לגבי הפועל כפר סבא בסיף.  רויטל לן כהן:

..עדרותימאשרים בה  :צביקה צרפתי .  
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 אתה מאשר את התמיכות לכל העמותות למעט עמותת?   עו"ד אלון בן זקן:

 . וך הדתיהחינהאגודה לקידום למעט שיירשם לפרוטוקול,  :עו"ד איתן צנעני

 )מדברים ביחד( 

 עמותה לקידום החינוך.  :צביקה צרפתי

  -איתן אומר שהוא מאשר את התמיכות כולן, למעט   עו"ד אלון בן זקן:

אני הבנתי. התמיכות מאושרות פה אחד למעט, אוקיי, בואו  :צביקה צרפתי

נפצל, בסדר. תמיכות הרווחה והתמיכות האחרות, למעט 

חד, למעט הסתייגות של איתן ספורט, מאושרות פה א

 .בנושא עמותה לקידום החינוך הדתי

 ת פה אחד. ולא מאושר פליאה קטנר:

 רגע, שנייה. הבנתי שאת מתנגדת להכל.  :צביקה צרפתי

 אני לא מתנגדת להכל.  פליאה קטנר:

 ואתה? :צביקה צרפתי

 לתורה בכפר. אני למעט  :אמיר קולמן

ות גם לעמותה תורה בכפר. פליאה ואמיר קולמן הסתייג :צביקה צרפתי

 ?מתנגדת, לא מתנגדת, נמנעת

 שנייה, אני יכולה להתנגד לעמותה אחת?  פליאה קטנר:

 זה מה שהם עושים.  אהוד יובל לוי:

שאר לאשר את כל ת, ואת יכולה להתנגד לעמותה אח :צביקה צרפתי

 העמותות. 

 )מדברת ביחד(אבל זה קרה שהתנגדו.  :ענת קלומל צוויג

פליאה מתנגדת לעמותת 'מאיר ישא ברכה', תודה. לא  :ביקה צרפתיצ

 משתתפים בהצבעה, אוקיי. 

ל רגע, ואני מזכירה שאמרנו שזה בהתאם לקריטריונים וכ :ד"ר דבורה שני

 שסיכמנו.  מה

 היו חמש או ארבע ישיבות,  איתי צחר:
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 עמותות הספורט, אפשר פה אחד? למעט  :צביקה צרפתי

 יש הערה.  :גענת קלומל צווי

ו :צביקה צרפתי לא משתתפים בהצבעה. נמנעים. איתן  אמירתודה. איתן 

, . תודה. ורויטל לןלעמותות שצוינו ואמיר קולמן נמנעים

  . לסיףנמנעת 

ברוב קולות את חלוקת התמיכות לעמותות על פי מאשרים  :356מס'   החלטה

, 7.2.2018, 6.2.2018פרוטוקולי ישובת ועדת תמיכות מיום 

, בכפוף לעמידה בקריטריונים לתמיכות 15.2.2018, 13.2.218

כפי שאושרו ע"י מועצת העיר בישיבתה מיום  2018לשנת 

6.12.2017 . 
 

 מתן הנחה בארנונה לחיילים בשירות מילואים פעיל.  .12

 

הנושא הבא זה מתן הנחה בארנונה לחיילים בשירות  :צביקה צרפתי

י חתם על צו על הנחה מילואים. כידוע לכם, השר דרע

לארנונה למילואים לפני כשבוע וחצי. לכן אנחנו החלטנו 

. החלטנו לאמץ את התקנה הזאת. אני חושב 5%לאמץ 

שהיא ראויה. אני חושב שחיילי מילואים ראויים. אני רוצה 

  .באמתולאורן להודות לאמיר קולמן 

 מה המשמעות הכספית? כ אהוד יובל לוי:

 .5% :צביקה צרפתי

 כמיליון שקלים בשנה.  יתי צחר:א

יודעים :צביקה צרפתי זה דבר חדש, אני , כמיליון שקלים בשנה. אנחנו לא 

 לא יודע. 

זו דרישה מקסימאלית ומיצוי זכויות מקסימאלי, לפי  איתי צחר:

 . ..  המספרים 
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אני רק רוצה להעיר שאיפה שמדובר על חיילים, מדובר גם  :עמירם מילר

 על חיילות. 

 גם חיילות. כן.  :צרפתי צביקה

 זה לא רשום.  :עמירם מילר

 בסדר, עמירם.  :צביקה צרפתי

אני מאוד עמירם מילר, הערה יפה מאוד. עמירם מילר,  :ענת קלומל צוויג

 מעריכה את ההערה הזאת. 

 חיילים וחיילות. אנחנו ניתן לחיילים וחיילות.  :צביקה צרפתי

סגן אלוף?  יש לך פה אישה שהיאשכחת ש מה זאת אומרת? רויטל לן כהן:

 )מדברים ביחד( 

 יש בחורה במילואים, יש לה ילד.  :מתי פז

 הצעת החלטה, הצעת החלטה.  :צביקה צרפתי

מתי, אתה לא מעודכן. יש תפקידים שבהם גם עשרה ילדים  רויטל לן כהן:

 לא פוטר אותך ממילואים. 

 צעת ההחלטה, חברים, הצעת החלטה. אני רוצה לפני ה :צביקה צרפתי

 טייסות למשל.  רויטל לן כהן:

ויש  :צביקה צרפתי אני רוצה לפני הצעת ההחלטה להגיד שבאמת החלטנו, 

. החלטנו לתת את זה 2019-לרק ערים שקיבלו לתת את זה 

 –במיידי, כי אני חושב שבאמת יש פה איזשהו ערך 

 לאומי.-ישראלי רויטל לן כהן:

 ..יות רטרואקטיבית.אבל זה לא יכול לה :עמירם מילר

 ההחלטה הזאתו פוף לאופן שבהיא בככל ההחלטה הזאת   עו"ד אלון בן זקן:

 תפורסם ברשומות.

 זה כולל?  2018שנת  :עמירם מילר

 .. רשום, אני אקריא את הצעת ההחלטה2018כולל  :צביקה צרפתי

 2018שנת החל ממועצת העיר מחליטה על מתן הנחה " 
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ה הכללית שהוטלה באותה שנת מסכום הארנונ 5%בשיעור 

כספים, על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל בהתאם 

ו( לתקנות 3להוראות תקנה  ההסדרים במשק ומדינה חוק )

, בכפוף 2018 התשע"ח (,3)הנחה מארנונה( )תיקון מס' 

 לפרסום התיקון ברשומות. אפשר להתאחד פה אחד? תודה. 

 %5שיעור ב 2018החל משנת הנחה ן פה אחד מתמאשרים  :357מס'   החלטה

מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים, על מחזיק 

)ו( 3בנכס שהוא חייל מילואים פעיל בהתאם להוראות תקנה 

(, 3לתקנות ההסדרים במשק ומדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 

  , בכפוף לפרסום התיקון ברשומות.2018 -התשע"ח 
...קולמן לאורן כהן ולאמיר תודה :צביקה צרפתי  , שבאמת הביאו 

 כולל.  אבל לא לאנשי חיל הים. זה לא  :עמירם מילר

ח הזיהום. תראו, אני מציע, יש פה לפני "הנושא הבא, דו :צביקה צרפתי

 ח הזיהום, יש פה שתי החלטות קצרות, "דו

 ארבע החלטות קצרות.  איתי צחר:

פקיד עוזר ראש העיר במשרת אמון אישור מינויו של דותן חנסנסון לת .14

 ואישור שכרו. 

 

מאשרים את "ארבע החלטות קצרות, לפני דוח הזיהום.  :צביקה צרפתי

מינויו של דותן חנסנסון כעוזר ראש העיר במשרת אמון 

, תוך שמירה 26.2.2018משכר מנכ"ל מתאריך  50%בשיעור 

 . אפשר פה אחד? תודה. "על רצף תנאי העסקתו

פה אחד את מינויו של דותן חסנסון כעוזר ראש מאשרים  :583מס'  החלטה

משכר מנכ"ל, מתאריך  50%העיר במשרת אמון בשכר בשיעור של 

 , תוך שמירה על רצף תנאי העסקתו. 26.2.2018
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אישור שכרה של מירה אבישי, מנהלת לשכת ראש העיר, במשרת  .15

 אמון. 

 

, מנהלת לשכת ראש מאשרים את שכרה של מירה אבישי :צביקה צרפתי

משכר מנכ"ל, מתאריך  40%העיר, במשרת אמון, בשיעור 

 . אפשר פה אחד? תודה. 26.2.2018

שכרה של מירה אבישי, מנהלת פה אחד את מאשרים  :359מס'   החלטה

משכר מנכ"ל,  40%לשכת ראש העיר, במשרת אמון, בשיעור 

  .26.2.2018מתאריך 
 

 ייה. אישור עבודה נוספת לעובד עיר .16

 

תודה. מאשרים לעובד עירייה עבודה נוספת. אפשר פה  :צביקה צרפתי

 אחד? תודה. 

 פה אחד לעובד עירייה לעבוד בעבודה נוספת. מאשרים  :360מס'  החלטה
 

 דיווח על תרומת פסנתר לקונסרבטוריון העירוני.  .17

 

תודה. יש פה רק דיווח על תרומת פסנתר לקונסרבטוריון  :צביקה צרפתי

בע"מ, באמצעות  2017חברת מעבדות צ'רטוויל "העירוני. 

, בסך Mמר יורם סלע, רכשה פסנתר כנף מסוג סטנווי, דגם 

כולל רבע מיליון שקל. החברה מעוניינת לתרום את 

הקונסרבטוריון העירוני. התרומה נבחנה לשימוש הפסנתר 

על ידי ועדת התרומות של העירייה, ובהתאם לקריטריונים 

בנוהל שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, שעניינו הקבועים 
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נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשויות 

מקומיות. מבדיקה שנערכה לתורמת או לנציגה אין נכסים 

ו/או עסקים בעיר כפר סבא ולא ידוע על קשר אחר כלשהו 

 שיש בו כדי לגרום לניגוד עניינים מסוג כלשהו. 

רומות לראש העיר, מר צביקה לפיכך המליצה ועדת הת

צרפתי, על קבלת התרומה. ראש העיר אישר את התרומה 

. ואני רוצה "והיא מובאת בזאת לידיעת מועצת העיר

להודות לכל מי שעסק בעניין הזה והביא את התרומה לכפר 

 סבא: עופר עין הבר, יישר כוח, באמת. 

  .אנחנו צריכים עזרה בלסחוב אותו לבמה איתי צחר:

 

המלצות הוועדה לגיבוש הצעה לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים  .13

 בכפר סבא. 

 

הנושא הבא זה המלצות בנושא הוועדה שהוקמה. החלטנו  :צביקה צרפתי

פה במועצת העיר לפני כמספר חודשים, בעקבות נושא 

, להקים 3, אזור 2, אזור 1הזיהום בתוכנית המתאר, אזור 

מלה קשה ואני קראתי את ועדה. הוועדה הזאת עבדה, ע

ח, ובאמת עשתה עבודה נפלאה. אז מי מציג את זה, "הדו

 בבקשה?

אני. קודם כל, הוועדה הורכבה על פי החלטת המועצה,  איתי צחר:

לרכז את העבודה. מחברי המועצה השתתפו רויטל לן ויובל 

לוי. השתתפו בישיבות, תרמו בין הישיבות, התייחסו, 

בעצם גם על דעתם המלאה וגם על והגענו פה למוצר שהוא 

דעת הדרג המקצועי. מובא פה כהמלצות. לצערי הרב, נציגי 

ציבור שצורפו לוועדה והשתתפו בשתיים או שלוש ישיבות 
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החליטו לפרוש ולא הגיעו ליתר הישיבות, במחאה על מה 

עוד שלטעמם היתה התנהלות לא טובה של הוועדה. זה היה 

לי על כך, אבל זוהי העובדה בשלב של גיבוש החומרים. צר 

 וזו המציאות. 

 יכל החומרים מובאים לפניכם כרוכים, כולל פרוטוקול 

הישיבות. כולם נמצאים באתר האינטרנט העירוני. לשם 

שכרנו שירותים של חברת אורבניקס, גם גיבוש ההמלצות 

לערוך בחינה השוואתית של תוכניות מתאר במספר ערים, 

לנו, שהגדרנו אותן, וגם ערים כולל בערי ההתייחסות ש

לרפרנס כללי בכל הסוגיה של סיווג אזורים עם פוטנציאל 

 זיהום. 

את הוועדה  ליווה חבר בוועדה שימש אורן תבור, מנהל 

היחידה הסביבתית האזורית וליווה אותנו גם שוב, תוך כדי 

הדיונים וגם בין הדיונים ובהרבה חומרים, ובאמת תודה 

דה. מזכיר הוועדה עידן חסון, שנמצא רבה לכל חברי הווע

כאן, כינרת, רעיה, את מי שכחתי? נראה לי שמניתי את 

 כולם. 

המלצות לעל כל פנים אני אדלג למסקנות, או סליחה,  

, 7אחת. בסעיף -הוועדה. ואני אסביר אותן בקצרה אחת

בחוברת שלפניכם. באופן עקרוני, בתוכנית המתאר ניתנה 

  -אפשרות לעסקים 

  -עוד לא ניתנה כי לא אושרה  ד יובל לוי:אהו

 כן, בכתב.  איתי צחר:

 . מוצע אהוד יובל לוי:

  -אתה צודק. מוצע, בתוכנית המתאר מוצע  איתי צחר:

בפני צריך לאשר את זה במליאה. אז בוא נעביר גם ככה  :עמירם מילר
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 , בכל מקרה, המליאה

בוא, אנחנו עכשיו בנושא לא, עמירם, סליחה, סליחה. בוא,  אהוד יובל לוי:

לעשות את זה לדיון. רציתם להוריד את זה, הייתם צריכים 

 לפני הישיבה. 

לא רוצים להוריד שום דבר. למה להוריד? לאשר, להעביר  :עמירם מילר

 למליאה. מה הבעיה? 

 לוועדה מקומית לתכנון ובנייה.  איתי צחר:

 כן.  :עמירם מילר

. קודם כל אנחנו  אהוד יובל לוי: .. מאשרים את זה כי יש לזה השלכות שהם 

 ועדה לתכנון. והו למליאה

החלטת המועצה היתה לאשר את זה כאן, וזה מה שאנחנו  איתי צחר:

עושים כרגע בשביל לממש את החלטת המועצה. לאחר מכן 

זה גם מופיע בנוסח הצעת ההחלטה. יש להביא את זה 

כנוניים, לאישור בגוף המוסמך לאישור החלטות בנושאים ת

 . 8וזה מצוין בפרק 

לגופו של עניין, המלצות  הוועדה, בתוכנית המתאר הוצע  

שעסקים שיש להם פוטנציאל זיהום יוגבלו שמטרדי 

מתחם האזור. אנחנו מציעים גבול הזיהום מהם לא יחרגו מ

לצמצם את מתחם ההשפעה, ככה שזה לא יחרוג מתחום 

וקה. וכך נוצר המגרש העסק בלבד, ולא לתחום אזור התעס

עוד באפר בעצם בין אותו בעל עסק לבין שכניו, וזה עוד 

 שהי רצועת הגנה. זה הסעיף הראשון. ואיז

הסעיף השני, אנחנו מציעים לבחון שינוי נספח איכות  

הסביבה לתוכנית המתאר הכוללנית, באופן שבין קו 

, יהיה 2העסקים הראשון באזור המוגדר מסוג תעסוקה 

, ורק לאחריו מגורים, ולא 1תעסוקה מסוג  באפר של אזור
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 בצמוד לאזור מגורים.  2תותר עשיית עסקים מסוג 

 ההמלצה היא לא לבחון. היא לשנות.  אהוד יובל לוי:

.  איתי צחר:  אנחנו כוועדה ממליצים לבחון

 הנוסח של ההמלצה הוא לשנות. הוא מוחלט וסופי.  אהוד יובל לוי:

זה הצעת  8את המלצות הוועדה ופרק אני מקריא כרגע  איתי צחר:

  -ההחלטה. אני לא מוסמך 

  ?לא יודע, ההמלצה היא סופית. לשנות אהוד יובל לוי:

.  איתי צחר:   -יש צורך ביצירת נכון

  מטר? 200מטר?  100 מה זה? ביטחון?מרחק מה זה  :עמירם מילר

לא גבולות של מגרשים. דנו בסוגיה הזאת בדיוק, וחשבנו ש איתי צחר:

נכון להגדיר בצורה חד משמעית, מאחר וזה כרוך גם 

בגבולות מגרשים שונים כאלה ואחרים. וזה לשיקול דעת 

ועדת המשנה לתכנון ובנייה, אבל בכל מקרה לא תהיה 

. ותיכף אני 2שכנות בין אזור מגורים לאזור תעסוקה מסוג 

 . 2אתייחס לאזור תעסוקה מסוג 

 קבוע מרחק מינימאלי לפחות. בכל אופן צריכים ל :עמירם מילר

 נכון, וזה לא היה קיים. ואנחנו רוצים לקבוע אותו.  איתי צחר:

זה דבר שיהיה בשיקול דעת הוועדה. עד היום אין מרחק,  אהוד יובל לוי:

ויש גם רעיונות של אנשים, לבנות מגורים על אזור תעשייה. 

 לא יהיה. שאנחנו אומרים 

ת קבוע. הוא לא יכול להיות לשיקול דעת המרחק צריך להיו :עמירם מילר

הוועדה בהתאם לתנאים מסוימים. אם אנחנו קובעים 

 מטר, אני לא אומר את זה עכשיו כהחלטה,  20שנניח 

עמירם, אני מציע בהמשך להצעתך, שזה יידון בוועדת  איתי צחר:

 המשנה, 

 ...אני מציע שזה יידון בוועדת המשנה :עמירם מילר
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 -. אני מקבל, ואז אפשר בהחלט איתי צחר:

 ולא בוועדת המשנה.  צריך להיותבמליאה  :עמירם מילר

מה שתחליטו. ההמלצה השלישית, יש צורך ביצירת מסמך  איתי צחר:

מדיניות בנושא תמהילי תעסוקה במתחמי המשנה, 

בין שלושת מתחמי ומשלים במסגרתו ייקבע תמהיל מיוחד 

, ו-א' ו2המשנה לתעסוקה ) זרח. לצד השיקול א'( שבמ3-ב'

הסביבתי יש להביא בחשבון השלכות כלכליות, תכנוניות,  

 חברתיות וכדומה. 

ואני אסביר. תוכניות המתאר שנסקרו על ידי החברה ועל 

ידינו, כל אחת מהן בעצם סוברנית להגדיר ולקרוא למתחם 

בשם שלה. מה זה אומר? זה אומר שמתחם שנקרא בכפר 

, ולא תואם את 2-ו 1רעננה , זה לא תואם את 2-ו 1סבא 

. אין הגדרה ארצית ושפה משותפת ארצית. מה 2-ו 1חדרה 

שיש זה משרדי תכנון שמגדירים את זה בצורה שפה שהם 

 יוצרים, ולא ניתן להשוות בין ההגדרות האלה.

אנחנו ממליצים למועצה להחליט ליצור סיווג נוסף, כדי  

רות שלשם השוואה, ברעננה כשכנה שהיא במרחב התח

מתיר  1מתיר שימושים, מה שנקרא שם אזור  1שלנו, אזור 

טק כאלה ואחרים, מעבדות רפואיות למשל, -שימושי היי

שהי מידה אנחנו ו. ובעצם באיז2שאצלנו זה מוגדר כאזור 

יורים לעצמנו ברגל בנושא הזה. אנחנו מציעים לעשות  קצת 

ם , שיאפשר הכנסה של עסקי2לבין  1אזור נוסף שיהיה בין 

 1שבראייתנו הם לא מזהמים ולא נופלים בהגדרה של 

 . 2העדכנית ולא נופלים בהגדרה של 

.  :עמירם מילר  ... שזה לא זיהומי

יש הגדרות לכך. מעבדות רפואיות כמובן שאינן גורמות  איתי צחר:
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לזיהומים. היום לא ניתן לבצע אותן, על פי תוכנית 

 . 1המתאר, באזור תעסוקה 

 -אזכיר שאתם ציינתם שאפילו רופא שיניים  :אהוד יובל לוי

 למשל. איתי צחר:

שמחזיק מיעוט של חומרים ברמה ממש מינימאלית, לא  אהוד יובל לוי:

 יכול היה להיכנס. זו הכוונה. 

.  איתי צחר:  נכון

מזהמים. זה לא רק, אפשר  אמצעים לסילוקאבל יש גם  :עמירם מילר

לקבוע מקומות אותו וזה, אבל בתוך התקנות להאשים 

  ...שהוא

זו המלצתנו בדיוק. לשנות את ההגדרות ככה שיהיה עוד  איתי צחר:

, כדי שיאפשר הכנסה של עסקים 2לבין  1סיווג יותר, בין 

 שבהגדרות שציינת לא יהיו מזהמים ונתיר את פעילותם. 

יש לצמצם את האזורים המוגדרים על גבי התשריט ולחלקם  

החדש, ובתוך  2ם קטנים לסיווג באופן שיגדיר תתי מתחמי

כך יש להביא בחשבון את מה שציינתי קודם לכן, לגבי 

 מרחב התחרות. 

ההמלצה החמישית, יש לבחון הרחבת חלק מהקריטריונים  

, על מנת לאפשר 1המרכיבים את אזור התעסוקה מסוג 

ומעלה. להיקלט בתוך  2יותר תתי מתחמים קטנים מסוג 

 . 1אזור תעסוקה חדש מסוג 

ההמלצות הנ"ל נוקטות בלשון מכוונת לנספח איכות  

הסביבה בתוכנית המתאר הכוללנית, אולם יש להחילן 

 בשינויים המחייבים בהתאם לנסיבות, בכל תקנון או

לכך מקביל הוראה במסגרת תוכנית תכנונית או בכלי 

בכפר סבא. מה רוצה לומר? שאם תאושר המדיניות שיעבור 
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ה, אזי זאת תהיה המדיניות גם הזאת, במועצה ובמליא

לתוכניות אחרות בתיקוני תב"עות קיימים, גם טרם  אישור 

תוכנית המתאר, וזאת תהיה המדיניות המחייבת של העיר 

 בנושא המזהמים. 

מתוך הבנה כי נקודת הזמן שהמלצות הוועדה תיושמנה ועד  

לאישורם במסגרת תוכנית מתאר כוללנית יכול שיחלוף זמן 

בחון כיצד ניתן להגביל כניסה עתידית של עסקים רב. יש ל

מזהמים מסוימים, או בעלי מאפיינים מזהמים מסוימים 

מלהיכנס לשטחי התעסוקה של כפר סבא. אני ארחיב מעט. 

אנחנו לא מצאנו עד כה, ואני לא אומר שלא קיים, אבל 

אנחנו לא מצאנו במסגרת העבודה שלנו כלי משפטי שיכול 

ואקטיבית על תוכנית מתארית להחיל מגבלות רטר

 מאושרת, תקפה. 

, כמו 50כס/כמו רוצה לומר, אם היום רוצים לשנות תוכנית 

עתיר ידע ולאסור שם שימושים שאושרו בתוכנית המתאר 

במשרד הפנים, לצורך העניין, אנחנו עד לרגע זה לא מצאנו 

את הכלי הזה. אנחנו חושבים שצריך להעמיק בבדיקה 

פשר, באמצעות תקנות וכלים משפטיים ולמצוא איך כן א

אחרים, וזו ההמלצה פה בעצם, לעשות עבודה משפטית 

 מעמיקה, כדי לראות איך לעשות את זה. 

 לא, לא מדויק.  אהוד יובל לוי:

יש לי שאלה. ברור לי שזה על עסקים של מישהו שכבר קיבל  יהודה יוגד:

 אישור או שכבר קיים שם, אי אפשר לשנות לו. 

 זה לא ברור עד הסוף.  לנו צחר:איתי 

 אני מבין את זה. זה גם נכון לגבי עסקים שעוד לא בנו?  יהודה יוגד:

בעיקרון, מבחינה משפטית, חוות הדעת שאנחנו קיבלנו, והן  איתי צחר:
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שטחיות בנושא הזה, ראשוניות נקרא לזה, לא שטחיות, 

התשובה היא שאדם שקונה נכס מתוך הסתמכות על כך 

 לו לבנות, שמותר 

 -הוא לא בנההוא לא קנה,  יהודה יוגד:

  אם הוא עוד לא קנה, אז למי זה שייך? איתי צחר:

 בדיוק. יהודה יוגד:

 חייב להיות לו בעלים כלשהם.  איתי צחר:

  -אתה לא יכול לשנות את התקנות לאזור הזה בכלל, גם  יהודה יוגד:

כנוני מלא. שאם בוודאי שאפשר לשנות. באמצעות הליך ת איתי צחר:

 ד' ולשנות.50ג', לעשות תב"ע 50היה תב"ע כס/

יודע.  יהודה יוגד:  ... לערכאות, אתה 

זאת ההמלצה שלנו, חברים. זו ההמלצה שלנו בדיוק.  איתי צחר:

 למצוא את הכלי. אני לא רוצה לשלוף ולומר, 

,  אהוד יובל לוי:  ברשותך, חברים. )מדברים ביחד( איתי

. . ד"ר אמיר גבע: נותן לו למכור את זה ופתאום . מסוים, לשימוש אתה לא 

 הורדת לו את הערך של הקרקע. 

הבעיה  זאת היתהאבל עדיין, אם אתה רוצה למנוע זיהום,  :עמירם מילר

 זה חלק גדול מהבעיה. של תוכנית המתאר. 

יש זכות דיבור? )מדברים צביקה, אפשר, חברים, ברשותכם.  אהוד יובל לוי:

רוצה להעיר. חברים, סליחה. היתה בהלה גדולה  ביחד( אני

תנו רגע לדבר. חברים של הקואליציה ינהגו נו, בציבור. 

כמנהגם, בסדר. היתה בהלה גדולה בציבור האם תוכנית 

המתאר שהתירה הקמת תחנת אנרגיה, מתקן הנדסי, 

הכוונה למזבלה, או כניסה של מזהמים על פי נספח איכות 

ים של מפעלים שיכולים להיכנס, הסביבה, שם היו סיווג

שהזיהום שלהם יכול לצאת מתחום המגרש, לתחום 
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 המתחם. 

עכשיו, מה שמצאנו במסגרת העבודה, ואני רוצה להודות גם 

לרויטל, שנשארה איתנו ולהצטער על זה שמי שרצה להוביל 

 . את הדגל הזה

מי שהקים את הרעש הגדול פרש. ומי שבא ועשה עבודה  

ר מגיעה לו תודה. ועובדי העירייה, ואורן מקצועית ונשא

שהוא מהצוות לאיכות הסביבה, הוצאנו תב"ע אחר תב"ע 

וראינו שיש תב"עות שאוסרות במפורש, גם באזורי 

. 1/50-תעשייה, יציאה של מטרדים מכל סוג שהוא. וגם ב

א' שאמר לנו עידן 17אני אסתכן בלנקוב בעל פה, סעיף 

רדים, זאת אומרת חסון, יש סעיפים שאוסרים מט

שההוראה שלהם תקפה וגם תוכנית המתאר, אם היתה 

חלילה מתאשרת כפי שהיא, לא היתה יכולה לבטל את 

ההוראה הזאת. זאת אומרת, כל עוד תוכנית בניין עיר וכל 

עוד חוק עזר עירוני של כפר סבא הם בתוקף, אין אפשרות 

 למטרדים שחורגים מתחום המפעל. 

וחד לנושא שדיברנו עליו לפני רגע עכשיו, זה תקף במי 

בנושא בראון. אבל מי שחשש שתוכנית המתאר תהיה פה 

פתח גורף, אז א' זה לא קיים. ב', מצאנו את זה בוועדה 

וחידדנו את זה, כך שאף אחד לא יכול להגיד שהוא נכנס פה 

בעיניים עצומות והוא חושב שמותר לו. אף אחד לא יכול 

תוכנית המתאר החדשה תאושר להוציא היתר כזה. גם אם 

או לא תאושר, עדיין תוכניות בניין עיר בתוקף וחוק עזר 

עירוני שבתוקף אוסרים את הדברים האלה. אז אפשר 

 להירגע. 

יש פה עשיתם ועדה, אני לא מבינה משהו אחד, אבל. יובל,  רביטל עמר שלום:
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ומה אנחנו צריכים המלצות, למה זה מגיע לשולחן שלנו, 

 ? ה אנחנו מאשרים? להעביר את זה לוועדהמלאשר? 

 לא, לא.  אהוד יובל לוי:

 תסבירו, השעה עשר בלילה עוד מעט.  אזרביטל עמר שלום:

יובל, ברשותך. פתחתי ואמרתי בזה.  איתי צחר: אני אסביר. שנייה 

 אתם, מועצת העיר, קיבלה החלטה שאנחנו נכנס ועדה, 

 לטנו על קיום הוועדה, מאחר ואנחנו המועצה, הח רויטל לן כהן:

והבאת המסקנות לכאן בתוך פרק זמן שהוגדר, שנדחה בשל  איתי צחר:

הנסיבות שהיו פה בישיבות הקודמות, של חילופי ראש עיר 

 וכדומה. 

 יפה. נו ו?  רביטל עמר שלום:

אז עכשיו אנחנו מביאים את ההמלצות האלה. אתם צריכים  איתי צחר:

, 8צעת ההחלטה שבסעיף להחליט האם אתם מאשרים את ה

מצוין שיש פה תהליך נוסף  8ובהחלטת הוועדה של סעיף 

של אשרור כחוק בוועדת המשנה לתכנון ובנייה או במליאה, 

 כפי שתחליטו. 

 )מדברים ביחד(בסדר גמור, מאה אחוז.  :צביקה צרפתי

 רביטל, אני אשלים לך את התמונה. רביטל,  אהוד יובל לוי:

  -ו אומרים שזה מקובל עלינו, ומעבירים אנחנ רויטל לן כהן:

 לוועדה המקצועית זה עובר?  רביטל עמר שלום:

.  רויטל לן כהן: . .  )מדברים ביחד(כן. 

 סעיף אחרון,  איתי צחר:

 לתמונה,  רקע שחסר לךשנייה, סליחה. רביטל,  אהוד יובל לוי:

 אחר כך.  נאומים להצביע, יובל,  רביטל עמר שלום:

 -סליחה, את צריכה לדעת :אהוד יובל לוי

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי
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הרקע שחסר, )מדברים ביחד( זה ביטול רישיונות  אהוד יובל לוי:

 למטרדים.  

 הצעת החלטה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 30, במקום 8.8עוד תיקון קטן. סעיף לה ברשותכם, רק יש  איתי צחר:

ברים ימים. )מד 90, 30ימים. אוקיי? במקום  90ימים, 

 ביחד( 

 בוא, הצעת החלטה. אני מציע, רגע, שנייה. אני רוצה,  :צביקה צרפתי

, בחוברת שלפניכם, וגם 8אני מפנה להצעת ההחלטה בסעיף  איתי צחר:

מפורטים בפניכם תשעת הסעיפים של הצעת  8בעמוד 

, 30במקום המספר  8.8ההחלטה והמבוא, לתיקון סעיף 

 . 90יירשם המספר 

 בסדר? מאשרים פה אחד? תודה רבה. הישיבה נעולה.  :צביקה צרפתי

שההצבעה שלי בעד, לציין רגע, אני מאשרת. אני רק רוצה  פליאה קטנר:

 אין פירושה הסכמה עם כל מסקנות הוועדה... 

פה אחד את הצעת ההחלטה המובאת על יסוד מאשרים  :361מס'   החלטה

מניעת המלצות "הוועדה לגיבוש הצעה לאסטרטגיה לטיפול ב

בפני הוועדה  רורזיהומים בכפר סבא". יש להביא הצעה זו לאש

המקומית לתכנון ובנייה, שהינה הגוף המוסמך לאישור נושאים 

 תכנוניים. 

 להלן סעיפי ההחלטה:                

. לא תותר כל יציאה של זיהומים וריחות מתחום מגרש העסק 1 

איכות הסביבה  . יש לשנות את נספח"2" באזור מסוג תעסוקה

לתוכנית המתאר כך שסעיפי ה"ריחות" ו"זיהום האוויר" של 

לנספח( תוגבלנה לתחום מגרש  5ההגבלות הסביבתיות )עמוד 

שינוי זה ייקרא העסק בלבד ולא לתחום אזור התעסוקה. לאחר 

 . "חדש 2"-" כ2אזור תעסוקה מסוג "
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פן שבו . יש לשנות את נספח איכות הסביבה לתוכנית המתאר באו2 

בל עם וג" ה2ו העסקים הראשון באזור המוגדר כסוג "תעסוקה ק

י אזור מגורים ומוסדות ך לסוג והפחינוך עירוניים על פי התוכנית 

 ".1"תעסוקה 

. יש להשלים מסמך מדיניות לנושא תמהילי תעסוקה במתחמי 3 

מתחמי  3המשנה במסגרתו "יקבע תמהיל מיוחד ומשלים בין 

ו-' וא2המשנה לתעסוקה ) יביא בחשבון שא'( שבמזרח", 3-ב' 

 השלכות כלכליות, סביבתיות, תכנוניות, חברתיות וכדומה. 

. יש לצמצם את האזורים המוגדרים על גבי התשריט ולחלקם 4 

. בתוך כך יש "חדש 2" באופן שיגדיר תתי מתחמים קטנים לסיווג

להביא בחשבון כי בערים הסמוכות לכפר סבא אזורי התעסוקה 

פיינים בעיקר בתעסוקה של משרדים  ובכך נוצר לכפר סבא מתא

יתרון יחסי בשילוב עסקים מסוגים נוספים שאינם יוצרים 

 מטרדים סביבתיים. 

. יש לבחון הרחבת חלק מהקריטריונים המרכיבים את הגדרת 5 

, על מנת "חדש 1" אשר ייקרא לאחר מכן" 1" אזור תעסוקה מסוג

 , כאמור"חדש 2" ים מסיווגלאפשר ליותר תתי מתחמים קטנ

 ".1"תעסוקה חדש מסוג  אזור מעלה, להתאים ולהיקלט בתוך

. ההמלצות הנ"ל נוקטות בלשון מכוונת לנספח איכות הסביבה 6 

של תוכנית המתאר, אולם יש להחילן, בשינויים המחייבים 

ת ן או הוראה במסגרת תוכנית תכנוניבהתאם לנסיבות, בכל תקנו

 ך שיבואו בכפר סבא. או בכלי מקביל לכ

ימים תוכנית מפורטת  120. אגף ההנדסה יגיש למועצה בתוך 7 

 . יישום כל ההחלטות הנ"ל והשלכותיהןל

ימים  90. הלשכה המשפטית של העירייה תחווה דעתה בתוך 8 

כיצד ניתן להגביל כניסה עתידית של עסקים מזהמים מסוימים או 

ס לשטחי התעסוקה של בעלי מאפיינים מזהמים מסוימים מלהיכנ
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כפר סבא, כפתרון ביניים עד ליישומן המלא של החלטת המועצה 

 הנ"ל במסגרת תוכנית מתאר.

. יובהר כי בכל מקרה, בין אם במישרין ובין אם על דרך של 9 

פרשנות, הוראות נספח איכות הסביבה של תוכנית המתאר לא 

שונות תחרוגנה לקולא מהוראות סביבתיות של תב"עות פרטניות 

בתוקף וכן כי לא יינתנו היתרים לעסקים שיהוו מטרד או 

 פוטנציאל למטרד סביבתי על פי אותן תב"עות שבתוקף. 
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 ריכוז החלטות
 
  הקדמת הדיון בהצעות לסדר היום.  *

 

 ת הקדמת הדיון בהצעות לסדר היום. פה אחד אמאשרים  :343 מס' החלטה

 
 הצעות לסדר יום:  .1

 

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

שינוי שיטת חטיבות הביניים  –קלומל צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 לשיטה אזורית. 

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :346מס'   החלטה

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

שינוי שיטת חטיבות הביניים  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

  לשיטה אזורית.
 

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

וגב' אתי הדנה בנושא  דיור בר השגה בשכונה  –קלומל צוייג 

 ר ובניית תשתיות תחבורה קודם אכלוס. המתוכננת בצפון העי

 

: מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה 347מס'  החלטה. ב

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

דיור בר השגה בשכונה המתוכננת  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 בצפון העיר ובניית תשתיות תחבורה קודם אכלוס.
 

 
 
 
 



   21.3.2018 107 מועצה מן המניין   

 

קיום  –הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא  ג. 

 קייטנות קיץ. 

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :344מס'   החלטה

קיום  –לסדר יום של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא 

 קייטנות קיץ. 
 

הנדין וגב' -הרסגורהצעה לסדר יום של חברי המועצה מר עילאי  ד. 

גיבוש פתרון לבעיית הקייטנות בגנים  ובבתי  –פליאה קטנר בנושא 

 הספר. 

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר מאשרים  :345מס'   החלטה

הנדין וגב' פליאה קטנר -חברי המועצה מר עילאי הרסגוריום של 

  ספר.ובבתי ה גיבוש פתרון לבעיית הקייטנות בגנים –בנושא 
 
מינויו של עו"ד איתן צנעני כסגן ומ"מ לראש הרשות, ללא שכר, לפי  .3

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  14סעיף 

 . 1975 –וכהונתם(, תשל"ה 

 

מינויו של עו"ד איתן צנעני כסגן פה אחד את מאשרים  :348מס'  החלטה

הרשויות  לחוק 14ומ"מ לראש הרשות, ללא שכר, לפי סעיף 

, 1975 –המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה 

 בכפוף לקבלת אישור ממשרד הפנים. 
 
מינויו של צביקה צרפתי כדירקטור בחברה העירונית לתרבות הפנאי  .4

 בכפר סבא. 
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מינויו של צביקה צרפתי כדירקטור פה אחד את מאשרים  :350מס'   החלטה

  במקום יהודה בן חמו.  רבות הפנאי בכפר סבאבחברה העירונית לת
 
אישור מינויים של חברי הוועדה למינוי עובדים בכירים לצורך בחינת  .5

 כשירות והתאמה לתפקיד מנכ"ל העירייה. 

 

פה אחד את מינויו של צביקה צרפתי כיו"ר מאשרים  :352מס'  החלטה

אמה הוועדה למינוי עובדים בכירים לצורך בחינת כשירות והת

לתפקיד מנכ"ל ואת עו"ד איתן צנעני ועו"ד אהוד יובל לוי כחברים 

 בוועדה. 
 
 אישור שינויים בהרכב ועדות העירייה.  .6

 

צביקה צרפתי במקום של מינוי פה אחד את מאשרים  :353מס'  החלטה

את יו"ר הוועדה למאבק בסמים ובאלכוהול. כיהודה בן חמו כחבר ו

ום יהודה בן חמו כחבר וכיו"ר מינויו של צביקה צרפתי במק

מינויה של ד"ר דבורה שני את הוועדה לקידום מעמד הילד. 

מינויו את במקום יהודה בן חמו בוועדת המשנה לתכנון ובנייה. 

 ומינויאת של מתי פז במקום צביקה צרפתי כחבר ועדת מכרזים. 

  דבורה שני כחבר ועדת נגישות. ד"ר של יעקב אביטל במקום
 
 בהרכב המועצה הדתית. חילוף  .7

 

נועם זוהר כנציג השר של מינוי פה אחד את מאשרים  :354מס'   החלטה

לשירותי דת )על פי המלצת סיעת תפו"ח( לחבר המועצה הדתית 

  כפר סבא, במקום הרצל אזולאי.
 
 אישור החלטות ועדת הכספים.  .8

 

 פה אחד את פרוטוקול ועדת הכספים. מאשרים  :355מס'  החלטה
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 אישור חלוקת תמיכות לעמותות.  .9

 
 

ברוב קולות את חלוקת התמיכות לעמותות על פי מאשרים  :356מס'   החלטה

, 7.2.2018, 6.2.2018פרוטוקולי ישובת ועדת תמיכות מיום 

, בכפוף לעמידה בקריטריונים לתמיכות 15.2.2018, 13.2.218

כפי שאושרו ע"י מועצת העיר בישיבתה מיום  2018לשנת 

6.12.2017 . 
 

כפר סבא, הידוע  9אישור מכירת זכויות החכירה במגרש ברחוב נחמיה  .10

 . 7594בגוש  75כחלק מחלקה 

 

מכירת זכויות החכירה של העירייה ברוב קולות מאשרים  :349מס'   החלטה

מ"ר הידוע  372בכפר סבא, בשטח של  9במגרש ברחוב נחמיה 

מכרז, בהתאם , וזאת בפטור מ7594בגוש  75כחלק מחלקה 

)ח( 22לפקודת העיריות נוסח חדש, ותקנה  188להוראות סעיף 

  . 1987 –לתקנות העיריות מכרזים, התשמ"ח 
 
 

 . 9אישור הקצאה לעמותת "אורים ותומים" לגן ילדים ברח' שילר  .11

 

ברוב קולות הקצאה לעמותת "אורים ותומים" מאשרים  :351מס'   החלטה

למטרת גן  288חלקה  7621גוש  9שילר  מבנה ברח' 580459709מס' 

 ילדים. 
 

 מתן הנחה בארנונה לחיילים בשירות מילואים פעיל.  .12

 

 %5שיעור ב 2018החל משנת הנחה פה אחד מתן מאשרים  :357מס'   החלטה

מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים, על מחזיק 

)ו( 3קנה בנכס שהוא חייל מילואים פעיל בהתאם להוראות ת
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(, 3לתקנות ההסדרים במשק ומדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 

  , בכפוף לפרסום התיקון ברשומות.2018 -התשע"ח 
 
 

המלצות הוועדה לגיבוש הצעה לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים  .13

 בכפר סבא. 

 

פה אחד את הצעת ההחלטה המובאת על יסוד מאשרים  :361מס'   החלטה

וועדה לגיבוש הצעה לאסטרטגיה לטיפול במניעת המלצות "ה

זיהומים בכפר סבא". יש להביא הצעה זו לאשרור בפני הוועדה 

המקומית לתכנון ובנייה, שהינה הגוף המוסמך לאישור נושאים 

 תכנוניים. 

 להלן סעיפי ההחלטה:                

. לא תותר כל יציאה של זיהומים וריחות מתחום מגרש העסק 1 

". יש לשנות את נספח איכות הסביבה 2ור מסוג תעסוקה "באז

לתוכנית המתאר כך שסעיפי ה"ריחות" ו"זיהום האוויר" של 

לנספח( תוגבלנה לתחום מגרש  5ההגבלות הסביבתיות )עמוד 

העסק בלבד ולא לתחום אזור התעסוקה. לאחר שינוי זה ייקרא 

 חדש".  2"-" כ2אזור תעסוקה מסוג "

נספח איכות הסביבה לתוכנית המתאר באופן שבו  . יש לשנות את2 

" הגובל עם 2קו העסקים הראשון באזור המוגדר כסוג "תעסוקה 

אזור מגורים ומוסדות חינוך עירוניים על פי התוכנית יהפוך לסוג 

 ".1"תעסוקה 

. יש להשלים מסמך מדיניות לנושא תמהילי תעסוקה במתחמי 3 

מתחמי  3ומשלים בין המשנה במסגרתו "יקבע תמהיל מיוחד 

א'( שבמזרח", שיביא בחשבון 3-ב' ו-א' ו2המשנה לתעסוקה )

 השלכות כלכליות, סביבתיות, תכנוניות, חברתיות וכדומה. 

. יש לצמצם את האזורים המוגדרים על גבי התשריט ולחלקם 4 
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חדש". בתוך כך יש  2באופן שיגדיר תתי מתחמים קטנים לסיווג "

ם הסמוכות לכפר סבא אזורי התעסוקה להביא בחשבון כי בערי

מתאפיינים בעיקר בתעסוקה של משרדים  ובכך נוצר לכפר סבא 

יתרון יחסי בשילוב עסקים מסוגים נוספים שאינם יוצרים 

 מטרדים סביבתיים. 

. יש לבחון הרחבת חלק מהקריטריונים המרכיבים את הגדרת 5 

", על מנת חדש 1" אשר ייקרא לאחר מכן "1אזור תעסוקה מסוג "

חדש", כאמור  2לאפשר ליותר תתי מתחמים קטנים מסיווג "

 ".1מעלה, להתאים ולהיקלט בתוך אזור תעסוקה חדש מסוג "

. ההמלצות הנ"ל נוקטות בלשון מכוונת לנספח איכות הסביבה 6 

של תוכנית המתאר, אולם יש להחילן, בשינויים המחייבים 

סגרת תוכנית תכנונית בהתאם לנסיבות, בכל תקנון או הוראה במ

 או בכלי מקביל לכך שיבואו בכפר סבא. 

ימים תוכנית מפורטת  120. אגף ההנדסה יגיש למועצה בתוך 7 

 ליישום כל ההחלטות הנ"ל והשלכותיהן. 

ימים  90. הלשכה המשפטית של העירייה תחווה דעתה בתוך 8 

 כיצד ניתן להגביל כניסה עתידית של עסקים מזהמים מסוימים או

בעלי מאפיינים מזהמים מסוימים מלהיכנס לשטחי התעסוקה של 

כפר סבא, כפתרון ביניים עד ליישומן המלא של החלטת המועצה 

 הנ"ל במסגרת תוכנית מתאר.

. יובהר כי בכל מקרה, בין אם במישרין ובין אם על דרך של 9 

פרשנות, הוראות נספח איכות הסביבה של תוכנית המתאר לא 

מהוראות סביבתיות של תב"עות פרטניות שונות  תחרוגנה לקולא

בתוקף וכן כי לא יינתנו היתרים לעסקים שיהוו מטרד או 

 פוטנציאל למטרד סביבתי על פי אותן תב"עות שבתוקף. 
 

ן  .14 אישור מינויו של דותן חנסנסון לתפקיד עוזר ראש העיר במשרת אמו

 ואישור שכרו. 
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ינויו של דותן חסנסון כעוזר ראש פה אחד את ממאשרים  :358מס'  החלטה

משכר מנכ"ל, מתאריך  50%העיר במשרת אמון בשכר בשיעור של 

 , תוך שמירה על רצף תנאי העסקתו. 26.2.2018
 
 

אישור שכרה של מירה אבישי, מנהלת לשכת ראש העיר, במשרת  .15

 אמון. 

 

שכרה של מירה אבישי, מנהלת פה אחד את מאשרים  :359מס'   החלטה

משכר מנכ"ל,  40%ת ראש העיר, במשרת אמון, בשיעור לשכ

  .26.2.2018מתאריך 
 
 

 אישור עבודה נוספת לעובד עירייה.  .16

 

 פה אחד לעובד עירייה לעבוד בעבודה נוספת. מאשרים  :360מס'  החלטה
 
 

 

 
 

 

 


