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מועצת העיר לחודש את ישיבת  רוצה לפתוחערב טוב. אני  :צביקה צרפתי

, וכמנהגנו בישיבות האחרונות אני רוצה לעדכן 2018אפריל 

  במספר דברים. 

יש לנו פה את לינדה לוי, מעמותת "אביב", שפועלת למיצוי  

 ,יזכויות שורדי השואה, ואנחנו גם נעשה, בגמר העדכון של

דבי, כיו"ר ועדת שורדי השואה, תגיד כמה מילים ונכבד את 

 המעמד. 

אני רוצה קודם כל לפתוח את ישיבת מועצת העיר. אתם  

יודעים, בנו של שמעון פרץ נפצע בתאונת דרכים באורח 

קשה. לשמחתי הרבה הוא יצא אתמול או שלשום מטיפול 

אני  נמרץ והוא נושם בכוחות עצמו, אבל הדרך עוד ארוכה.

רוצה לחזק מפה את חבר המועצה שמעון פרץ, לאחל 

החלמה מהירה לבנו יוסף ישי. ואתם יודעים, מי שמתפלל 

מתפלל, כל אחד מתפלל בדרכו שלו, נתפלל כולנו שבאמת 

יחזור במהרה לאיתנו ושמעון יחזור להיות איש המחייך 

 כמו שהוא היה עד היום.

ית כפר סבא במעבר חד, זה באמת מעבר חד, היום עירי 

זכתה במקום השני, היתה תחרות על נושא השירות, היא 

זכתה בתחרות שירות ארצית בקטגוריית מגזר ציבורי. אני 

רוצה לברך את מ"מ ראש העיר שהוא גם מחזיק תיק 

התפעול, שזה חלק מהדברים שהוא מוביל, ובמיוחד את 

גונן, סמנכ"לית השירות, שבאמת השנה  צאלה וקסמן 

לה פה מהלך, הגיעה למהלך שבאמת אפשר עשתה, הובי

מקום,  אמרו לי, כתבו באיזשהולהתגאות בו. מי שלא ראה, 

עמירם, אבל דרך אגב, במשאל קבעו את השם הזה. אני לא 

'עירונט', בכניסה החשבתי על זה. אבל  מקום נקרא 



   25.4.2018 5 מועצה מן המניין   

להנדסה, אתם צריכים לעבור שם ולראות את המחשוב, איך 

תורים וכדי לחסוך את פועלים לבד כדי לקצר את ה

ההמתנות של האנשים ופחות מגע בין אישי מה שאפשר. זה 

יש גם אנשים שיושבים לא שזה לא טוב מגע בין אישי, ו

ועוזרים. אז באמת, תודה לצאלה, תודה לאיתן ותודה גם 

 לאיתי שהוא מוביל את כל הדברים האלה. 

ת קיבלנו תו איכות לניהול התנדבו –בשורה משמחת נוספת  

וג'וינט ישראל. זה אומר הרבה התו הזה  ,של ארגון מידות 

והארגון הזה שמעניק את ההוקרה הזו. זו הוקרה שהיא 

מאד מאד חשובה. היא אומרת שבאמת יש פה יחידה של 

עיר בכפר סבא, ואת כל ל המתנדבים, שמתנדבים בכ

המהלכים האלה, את כל הפיתוחים האלה עשתה אופירה 

בשנתיים, היא הקימה את המחלקה מור בשנה האחרונה, 

הזאת מאפס. אופירה לא פה, אבל אני רוצה באמת להודות 

 אופירה.ל

אנחנו עברנו את אירועי יום העצמאות, אירועי יום השואה,  

המעברים היו חדים ואתמול  –יום הזיכרון, יום העצמאות 

ימים. אני רוצה  4סיימנו בפסטיבל הנושפים, פסטיבל של 

התרבות,  –לכולם, לכל השותפים, לאגפים באמת להודות 

 –איכות סביבה, לחכ"ל, לחינוך, ביטחון. כל מי ששכחתי 

 לכל הארגון הנפלא הזה.מגיעה אני מתנצל, אבל באמת, 

דבר הכי חשוב אני רוצה לומר, אתמול בערב אמרתי לאיתי  

סיימנו את האירועים האלה בטוב, לא היו לנו נפגעים, זה  –

יפה, אבל הכי חשוב זה שבאמת, גם את  הכי חשוב. היה

אירועי יום העצמאות עברנו ללא ילדים שהלכו לאיבוד 

 בצורה כזו או אחרת. הלכו קצת, אבל מצאנו אותם מהר.
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והלך. שנה הבאה  –אני כבר חוזר  –ההורה השאיר, אמר  רויטל לן כהן:

 אני חוזר. 

ם, יש את תוכנית אני אגע בעוד דבר. בכפר סבא, אתם יודעי צביקה צרפתי:

אפס פסולת, אני לא יודע אם שמעתם, אבל כעיר ירוקה 

לצמצם את כמות הפסולת  -נסנו למהלך של אפס פסולת נכ

עד כמה שאפשר. אנחנו מדברים המון על עתיד העולם, 

הטמנות קרקע וכל הדברים האלה. איתי לקח על עצמו 

להוביל מהלך, אני חושב, קודם כל ראשון בישראל, לקח 

מהעולם הגדול. אני מעריך שאיתי, כשהוא מוביל  הוגמד

תהליך, אני בכל אופן מאמין בתהליכים שהוא עושה. הוא 

יודע להוביל את התהליכים נכון. ואני מקווה מאד שבעוד 

חודשים אנחנו נתחיל לראות תוצרים. יהיה פיילוט  3-4

באזור שכונת הדרים הישנה, יהיה פיילוט ששם אנחנו נוכל 

 את עצמנו אם אנחנו מצליחים. למדוד 

 אני גם רוצה להגיד שהיה מדהים.  –פסטיבל הנושפים  ד"ר אמיר גבע: 

 מדהים. דבורה שני:ד"ר 

ממוצאי שבת עד אתמול בערב. אני רוצה להודות ליאיר  צביקה צרפתי:

הבר, לקונסרבטוריון ולד"ר אמיר גבע -משיח, לעופר עין

פו'. נהניתי מאד. שהוא מחזיק תיק התרבות, באמת, 'שא

ואמרתי אתמול למישהו, אני לא איש של קונצרטים, אבל 

אני בא מבית שלמדו, היה פסנתר בנטלי ולמדו מוסיקה. 

אתמול אמרתי שהתאהבתי חזרה ויכול להיות שאולי אני 

 אחזור ללמוד פסנתר כמו אמא שלי ז"ל. 

נגן החצוצרה. איז אמיר גבע:ד"ר   ה קליבר. חבל, היינו צריכים להביא את 

שני, יו"ר ועדת שורדי שואה,  אני רוצה להודות לדבי צביקה צרפתי:

שבאמת, דבי עושה בתחום הזה, זה כאילו, כמו כל אחת 
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היא האמא או האבא שלה, וזה מדהים לראות את זה. כי 

בסופו של יום אלה אנשים שבאמת הקימו את המדינה 

הצליחו הזאת, עברו משהו בחייהם וחיו עם זה כל השנים ו

לחיות עם זה ולהוביל, לבנות מדינה, ולתת לנו את רוח 

הרבה בזכותם  70הדרך כדי שהמדינה הזאת, היום היא בת 

 אז תודה לדבי.  –

מערכות חדשות לניטור. יש ניסיון היום, אתם  3הותקנו  

יודעים, בניטור אוויר יש בעיה, משהו שהוא לא כימי קשה 

ם טכנולוגיות חדשות שאני מאד למדוד אותו באוויר. יש היו

מקווה מאד שיוכלו לזהות גם כן זיהומים או ריחות אחרים 

שלא זיהו עד היום וככה נוכל גם להתמודד יותר טוב מול 

המשרד להגנת הסביבה ולהוכיח שאנשים לא חולמים אלא 

 יש באמת מפגעים.

 –מרכז הורים עירוני חדש  –הוקם מרכז עירוני חדש  

חן. אני מאד מאד מקווה שמרכז שמובילה אותו שני 

ההורים הזה יהיה איזה שהוא מודל להנחיית הורים. הוא 

כפוף לאגף החינוך, בהובלתה של אורלי. אני מאד מאד 

מקווה שבאמת המודל הזה יקרום עור וגידים ויצליח. שני 

בכל אופן, כל מה שהיא עשתה עד היום, היא הצליחה 

מאד שגם פה היא להוביל תהליכים בארגון. אני מקווה 

 תצליח להוביל את זה.

אנחנו קיימנו ומקיימים הכשרות לשומרי סף להורים  

בקהילה לאיתור ומניעת אובדנות, בתוכנית שנכנסנו אליה 

הרובד , ועכשיו גם נתיים ברובד המבוגר של נוערלפני כש

המבוגר, היום גם אנחנו חושבים שכל אחד שיכול לזהות 

דבר. אפיין אדם שחושב על כזה ולדעת לזהות וללמוד מה מ
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 ,עצם העובדה שזיהית –אני חושב, אתמול אמר לי מישהו 

 הכשרות האלה. עשית משהו. אז אני מאמין מאוד ב כבר

הוקם פורטל עירוני, אני ממליץ  –מי שאוהב היסטוריה  

מסמכים שהצליחו עד היום  25,000לכם להיכנס. יש 

שייכנסו פנימה.  לסרוק. יש עוד הרבה עשרות אלפים בדרך

סבאית', ארכיון -ארכיון שמראה את ההיסטוריה ה'כפר

מדהים, פורטל מדהים. ואני רוצה להודות על כך לאגף 

 המחשוב, לירדנה, להילה בן יוסף, לכל מי שעסק בזה. 

 מיכל טל. אמיר קולמן:

 מיכל טל. נכון.  צביקה צרפתי:

 –ת טיוטת התוכנית האסטרטגית לפיתוח המערכת החינוכי 

יהיה מודל שיראו לכולם. אני מעריך שזה יוצג לראשונה 

בוועדת החינוך, ועדת החינוך תוביל את זה, בראשותה של 

 , מ"מ יו"ר ועדת החינוך. לן כהן רויטל

התקיים יום פתוח לתלמידים שעולים  –חידוש נוסף  

מחטיבות הביניים לתיכונים. אני חושב שזה היה מאד 

ם תרצה להגיד מילה או שתיים. מוצלח. אורלי אחר כך א

אני חושב שזה הפיג את החששות אצל התלמידים וזה 

הוריד בחצי את כמות הערעורים בכלל שהגיעה. זאת 

אומרת, זה המדד להצלחה. עצם העובדה שהם באו, הם 

התנסו, הם ראו את החטיבה, למרות שהוא רצה כצנלסון 

אז אם אבל הוא ראה את גלילי והוא ראה מה יש בגלילי, 

הוא לא הגיש ערעור. וזה נתן  –הוא חשב להגיש ערעור 

 תחושת ביטחון למשפחות לצאת לדרך יחד עם ילדיהם. 

זו הסקירה שלי פחות או יותר על החודש האחרון שהיה.  

 בישיבה הבאה.יכול להיות ששכחתי משהו, אז אני מתנצל. 
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 ועכשיו דבי, בבקשה. 

נכבדים מעמותת אביב ובראשם  יש לנו כאן היום אורחים דבורה שני:

לינדה, זאת הנציגה שלנו בעיר. עוד מעט אני אציג לכם את 

 כל המכובדים.

, ולכן 2012-פעולת עמותת אביב בעיר, היא עובדת כבר פה מ 

ראינו לנכון היום להקדיש להם את כל הפתיחה של הישיבה 

 ולתת על זה דגש, כי אנחנו באמת מאמינים שזה מגיע להם.

, את הוועדה למען שורדי השואה, אם אתם זוכרים, למעשה 

. הרעיון התבשל בזמנו ומאז 2013הקמנו אותה ממש בסוף 

התחילו ישיבות במתכונת של פעם ברבעון ובין הישיבות, 

המון המון המון פעילות. בוועדה הזאת חברים הרבה 

אנשים יקרים. קודם כל, שוש דרימר וכל המחלקה לטיפול 

זה השותפים  –גרת. עמותת סביון באוכלוסייה המבו

הנהדרים שלנו. עמותת אלומה. עמותת יש. מי שמכיר את 

חלק בלתי נפרד מהעשייה   –שמואל כספי, אשל ג'וינט 

יועץ ראש  שלנו. חבר המועצה מתי פז. ראובן אביסף זה 

העיר לענייני גמלאים. בטוח שכחתי עוד כמה. הוועדה שלנו 

ה זו עבודה שמסנכרנת באמת מכילה הרבה אנשים. למעש

את כל הנושא של שורדי שואה בכל העיר. מי שעוסק 

 אצלנו בוועדה.  –בשורדי שואה 

, שהכרזנו 8, מי שזוכר, היה לנו את פרויקט צו 2014בשנת  

מתנדבים, שקיבלו הדרכה  120-עליו, ואז גייסנו למעלה מ

מעמותת אביב. בין היתר אתה היית אחד המתנדבים. 

עו לבתים של שורדי השואה, עזרו להם בכל המתנדבים הגי

מה שקשור במילוי טפסים כדי באמת לוודא שהם מקבלים 

את כל מה שמגיע לה, והיה איזה שהוא ליווי של איזו שהיא 
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 תקופה, עד שזה הגיע למיצוי. 

זה  1,993בכפר סבא יש לנו קרוב לאלפיים שורדי שואה,  

לים בשירותי מוכרים, מטופ 1,380המספר המדויק. מתוכם 

הרווחה. יש לנו הרבה מאד עשייה סביב שורדי שואה בכפר 

סבא לאורך השנים. אנחנו עכשיו נבחר ככה להציג כמה 

high-lights  ובראשם נקודת זכות של עמותת אביב, שעוד

מעט נספר עליה. נקודת זכות זה בעצם המקום שבו אנחנו 

 עושים את מיצוי הזכויות שלהם. 

לה התומכת של שורדי השואה, זו העזרה יש לנו את הקהי 

אליהם עד הבית. הרבה מאד שורדי שואה מתגוררים בבתים 

שלהם, עצמאים, מתפקדים, הכול טוב, ואנחנו עוטפים 

אותם עם הדבר הזה שנקרא קהילה תומכת, לכל דבר 

ועניין. יש מועדון קבוע לשורדי שואה, שמי שמפעיל אותו 

מותת סביון, מי שמכיר את ומייסד אותו ואחראי עליו זה ע

. כל יום שלישי אתם מוזמנים, 3נאוה סלמון ורישא, תל חי 

 יש שם פעילויות יוצאות מהכלל. 

לאורך השנים הפעלנו הרבה מאד מיזמים. לאחרונה היה  

'צילום בגיל'  זו תערוכה של צילומים ששורדי שואה  –לנו 

ם צילמו במשך איזו שהיא סדנא והציגו אותה עם הסיפורי

 האישיים שלהם. 

הצגות  5אולי חלקכם ראיתם, העלינו  –תיאטרון עדות  

נוער  כאלה בספיר וזה היה מדהים, עם הרבה מאד בני 

 שבאו וראו ושמעו את הסיפורים. 

היתה לנו תערוכה של אמנים שורדי שואה, כל אחד עם  

האמנות שלו. היו שם ציירים, פסלים, סופרים וכו'. תמיד 

ות את הצדדים החזקים והיפים והשורדים חשוב לנו להרא
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.  והטובים. אנחנו פחות מתמקדים בדברים שהיו

 היה לנו כאן אירוע גדול בהיכל התרבות. –'פרח לניצול'  

'זיכרון בסלון' אנחנו מפעילים כל שנה, בעזרת עמותת  

 סלונים בעיר.  100-אלומה ואופירה. השנה היו כ

יקט בבתי הספר, זה פרו –פרויקט של 'נרות זוכרים' 

שהתלמידים מקבלים נר עם כל הפרטים של שורד שואה, 

שאפשר להיכנס לאפליקציה ולראות את כל ההיסטוריה 

 והפרטים, ובבית הם מדליקים את הנר לזכר האיש שנספה.

זה משהו שאנחנו כבר עושים אותו כמה  –בוקר של כיף 

שנים. כל איזה כמה חודשים אנחנו מארחים אותם בקניון 

 ערים ועושים להם שמח וכיף. זה ככה קצה קצהו.

זו בעצם הפעילות של עמותת אביב למיצוי  –'נקודת זכות' 

זכויות. זה יושב פיזית בבניין של אגף רווחה. היו שנים 

שזה היה פעמיים בשבוע, עכשיו זה עבר לפעם בשבוע, כי 

את רוב הזכויות כבר סיימו למצות. כאשר מגיעים שורדי 

 י שקובעים להם תור כמובן, עם בני המשפחות. שואה, אחר

 הם באים בעצמם פיזית? אמיר גבע:ד"ר 

מי שלא יכול לבוא באים וכן. אפשר גם דרך המשפחות,  דבורה שני:

אליו. וכל השירות הזה נעשה ללא שום עלות. ואני תמיד 

אומרת לשורדי השואה לא לשלם כסף לאף עורך דין, כי את 

  פה, ללא שום עלות.  כל השירות הם מקבלים

לינדה לוי נחשבת  .לינדה לוי, אני מזמינה אותך לעמוד לידי 

בכפר סבא, בקרב שורדי השואה, כמלאכית. היא המלאכית 

. לפני 2014-. בעצם היא שלנו משלהם. תכירו. ולא לחינם

היא הצטרפה לעמותה, עבדה שנים בקרן  2012-זה, מ

בא, שהיא נכס גדול הרווחה לניצולי שואה. ואצלנו בכפר ס
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עבורנו, בגלל הידע והניסיון שלה והאישיות המקסימה 

שלה, פשוט אהובה ביותר ועושה עבודה מקצועית בלתי 

 . 2014-רגילה, אז היא שלנו מ

עכשיו אני אספר קצת נתונים על נקודת זכות. תודה למי  

שסיפק את הנתונים מהמחלקה של שוש, מעמותת אביב. 

ו בנקודת זכות הזאת, שזה המון, איש כבר ביקר 1,050

הטבות,  2,038שורדי שואה קיבלו  753המון. מתוכם, 

הודות לנבירה במסמכים ובכל ההיסטוריה, לינדה מצליחה 

מההטבות  1,710למצוא להם את הזכויות שמגיעות להם. 

זה הטבות כספיות. יש עוד הטבות שגם הן בסופו של דבר 

ול, צרכים רפואיים שעות סיעוד, טיפ –מתורגמות לכסף 

וכו'. אבל, ההטבות הכספיות, ממש כסף שנכנס לחשבון 

מיליון  12.6הבנק של שורדי השואה, שימו לב, כל שנה 

שקל. כל שנה. זה סכומים מדהימים. זה סכומים ששורדי 

השואה זכאים להם. זה מגיע להם לקבל את זה, אבל 

וד לצערנו הם לא מקבלים את זה כל כך בקלות, צריך לעב

קשה כדי שהם יקבלו את זה. ואת העבודה הקשה הזאת 

 עושה המלאכית שלנו. 

 בשמחה רבה.  לינדה לוי:

על כל זאת, אנחנו מודים ומעריכים אותך ואת הפעילות  דבורה שני:

שלך. על פעילותה המסורה והמקצועית לאורך שנים. על 

יחסה התומך והסבלני לשורדי השואה והמשפחות, תמיד 

קשבה. על עבודה עם הנשמה עד למיצוי בחיוך ובה

 מקסימאלי של הזכויות למען שורדי השואה היקרים שלנו. 

מכתבי התודה הרבים שלינדה מקבלת, עכשיו תראו, אחד מ 

 : ננסה לקרוא את כתב היד
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צרו המילים כדי להודות לך על כל אותם ימים ושעות ק" 

אשר השקעת עבורנו במטרה נעלה על מנת להבטיח לנו 

ווחה כלכלית בערוב ימינו ושלא נהווה נטל על ילדינו. ר

ואולי גם  ענות לכל בקשההיתודה לך על הסבלנות הרבה, ה

בלבול מוח, ותמיד עשית זאת בנעימות ועדינות וחיוך 

אנו מאחלים לך שנה טובה ומאושרת, בריאות  .מקסים

וירבו בחברה שלנו עוד אנשים יקרים כמוך.  ואושר, הלוואי 

   ."ולהבאהבה גד

זה שורדי שואה. ממש, זוג אחד מיני רבים רבים רבים  

שלינדה הצליחה לעזור להם. אני רוצה לקרוא לאביבה 

סילברמן. עו"ד אביבה סילברמן, היא בעצם המייסדת ויו"ר 

 של עמותת אביב. 

אדוני ראש העיר מר צביקה צרפתי, מנכ"ל העירייה מר  אביבה סילברמן:

יו"ר ועדת שורדי שואה, חברי  איתי צחר, ד"ר דבי שני

וחברות מועצת העיר, וכמובן לינדה שלנו היקרה ובני 

 משפחה.ה

אני מבקשת להודות לכם מאד על שהזמנתם אותי למעמד  

מכובד ומרגש זה. כשהקמתי את עמותת אביב לניצולי 

שנים, הנחתי את יסודותיה  10-יותר מ השואה לפני קצת

ניצול שואה צריך  העמוקים שהם ה'אני מאמין' שלה, שכל 

לחיות בכבוד וברווחה. שני עקרונות אלה מלווים אותנו 

ואת עשייתנו לאורך כל השנים ומלווים אותנו כחוט השני 

שנות פעילותה, העמותה זכתה לעזור  10-בכל פעילותנו. ב

לרבבות ניצולי שואה במיצוי זכויותיהם המגיעות להם על 

איכות חייהם. אנו  פי חוק, ובכך מסייעים להם לשפר את

מקפידים על מענה מקצועי ומדויק, מתאימים לכל ניצול 
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שואה את מיצוי הזכויות הרלוונטי לו, אל סיפור חייו, 

לעברו, למצבו הכלכלי הנוכחי, אך מקפידים באותה מידה 

על הכבוד, על האנושיות והחמלה בה יש לנהוג בכל אדם 

ה אשר קמו באשר הוא, ובוודאי כאשר מדובר בשורדי השוא

 מן התופת והנם מבוני המדינה ומעצביה.

כמתנדבת.  2013לינדה הצטרפה אלינו לעמותה בשנת  

התנדבה ימים כלילות בסיוע לניצולי שואה שפנו אלינו. 

ובשנה שעברה הפכה לעובדת מן המניין. ניתן לומר שאנחנו 

חטפנו את לינדה כשהתנדבה בארגון אחר, אך שמה יצא 

יא אות ומופת להתנהלות שהינה בראש למרחוק. לינדה ה

ובראשונה מכבדת וחומלת, ובד בבד מקצועית מן המעלה 

הראשונה. לינדה מרעיפה חום על אנשים שמגיעים להתייעץ 

לסיפוריהם הקשים של  יעמה, היא קשובה קשב רב ואמפאט

ניצולי השואה. לינדה בקיאה ביותר בכל הקשור לזכויות 

יקה האחרונים ולכל חידוש הן ניצולי השואה, לעדכוני החק

בארץ והן בחו"ל. לינדה לא תוותר ולא תתפשר עד אשר כל 

אחד ממטופליה יקבל כל שקל, כל זכות וכל הטבה המגיעה 

מיליון  12.6לו. בזכות תכונות אלה הצליחה לינדה להשיג 

שקל בשנה לניצולי השואה תושבי העיר כפר סבא ועוד היד 

למימוש חזון עמותת אביב נטויה. לינדה מקרבת אותנו 

לניצולי השואה, חזון לפיו ניצולי השואה יחיו בכבוד 

 וברווחה. 

אנו כולנו זכינו בלינדה, מסורה, נאמנה ואכפתית. אני  

מאחלת לכל ארגון חברת צוות שכמותה. אנו זכינו 

 והתברכנו ובעיקר ניצולי השואה זכו. 

השנים  לסיום, אני רוצה להודות מאד על השותפות ארוכת 
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עם עיריית כפר סבא, עם עמותת סביון וגב' זהבה באום, עם 

נוימן מנהלת האגף וגב' שוש הגב' רוזי  –נשות אגף הרווחה 

דרימר, שותפתנו היקרה, המהווה עבורנו מודל להתנהלות 

מקצועית מכבדת ופורצת דרך, ומוכיחה לנו שגם במסגרת 

יות בירוקרטית גדולה אפשר לראות את האדם הקטן, לה

 קשוב לצרכיו ולטפל בו בחמלה ובאהדה.

תודה רבה גם לעדה ודורית, הן מסייעות ללינדה בניהול  

ניצולי השואה, ולכל עובדות המחלקה  הנקודה בקשר עם 

 לטיפול באוכלוסייה המבוגרת.

תודה לכולכם וברכות חמות מקרב ליבי ללינדה היקרה. כל  

 בורכת. פרט וכל אות הוקרה ראויים לך ולעשייתך המ

מכובדי, יושבת כאן איתנו אגדה ושמה לינדה לוי. עובדות  שוש דרימר:

המחלקה שלי, שחלקן יושבות כאן, וגם המתנדבת אורנה 

ואני, זכינו להבין ולהודות בכך שכן, יש מלאכים המגיעים 

לעיתים למחוזותינו ומפיצים אור וטוב לכל עבר. כזו היא 

שיות והמקצועיות לינדה שלנו, אשר כל יכולותיה האנו

ניצולי השואה החיים בינינו. היא עובדת  מכוונות למען 

, סביב השעון, ונלחמת על כל סיכוי, כל בקשה, כל 24/7

פנייה. באמת, בנושא שירותיות לתושב, אנחנו יכולות 

 ללמוד אצל לינדה, ממש.

  , אני יכולה להגיד שבאמת, זכינו, זכינו בגדול, כולנו

תושבי העיר ובני המשפחות שלהם.  ובייחוד שורדי השואה

 השם שלך, לינדה, מסמל בעינינו את הדברים הבאים:

 את לעולם לא מוותרת. –ל  

ויושרה. –י    יוזמה 

 נשמה אדירה. –נ  
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ניסיון. –ד    דעת, ידע 

 השראה עבור כולנו.  –ה  

 אלפי תודות.  

יה רוצה לינדה, אני יכול להגיד לך שכל אחד בשולחן הזה ה צביקה צרפתי:

 לשמוע כאלה מחמאות. 

אני גאה מאד להיות הנציגה של עמותת אביב שלום לכולם.  לינדה לוי:

בעיריית כפר סבא ואני מאד גאה בהישגים שלנו. אנחנו 

באמת נלחמים על כל שקל ועל כל בקשה של כל ניצול, 

ואנחנו לא מוותרים, יחד עם הצוות שלנו ועמותת אביב. 

יעים באמת להישגים מצוינים. ומעבר אני לא לבד. אנחנו מג

לסכומים הגדולים האלה צריך תמיד לזכור, אנחנו משנים 

חיים לשורדי השואה, אנחנו מכפילים לאנשים את ההכנסה 

החודשית, הם יכולים לחיות ברווחה ובכבוד, וזאת 

לי נורא חשוב, באמת, להודות לנשים ברווחה  המטרה.

 י, תודה על הכול. המקסימות, שמלוות אותי ועוזרות ל

מה אני יכול עוד לומר? מה נשאר לי לומר אחרי דברים כל  צביקה צרפתי:

אני חושב שבאמת את עוסקת בדבר שהוא כך מרגשים? 

מראה מי את. במה אנחנו עוסקים? אנחנו עוסקים באנשים 

שעברו תופת, שיקמו את חייהם, הקימו את המדינה, 

הם לחיות בכבוד או ואנחנו לא ידענו כל כך כנראה לתת ל

לפחות לסיים את חייהם בכבוד. ואתם באתם ונכנסתם 

למקום הזה, ואני שמח שאתם עושים את זה למען תושבי 

 העיר כפר סבא.

אני רוצה להודות לך, לעמותה, לאגף הרווחה, לעמותת  

סביון, לכל מי שעוסק בזה, בשם העיר כפר סבא, בשם חברי 

אתם עושים  –לכם  מועצת העיר שנמצאים פה, להודות
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 ועושות עבודת קודש. 

  , אני רוצה בצניעות רבה להעניק לך זר פרחים ומגן, בשמי

בשם דבי וחברי מועצת העיר. הדבר הצנוע הזה זה הוקרה 

 צנועה. 

 תודה רבה לכם.  

לפני שאני אתחיל, גם לפרוטוקול, בסקירה שנתתי רק  

ם ביוזמת מרכז הורים עירוני הוק –תיקון טכני לפרוטוקול 

אגף החינוך, ביוזמתה של אורלי, המיזם החדש הזה. על כך 

אז תיקון טכני  –אני מודה. ושני היא מנהלת הבית 

 לפרוטוקול. 

 : שאילתות .1

 

 . אישור תיקון תקנות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא . א

 

אישור  –אני רוצה לעבור לסדר היום, לשאילתה הראשונה  צביקה צרפתי:

 בבקשה, איתי.  תקנון.

בניגוד לאמור בשאילתה, מועצת העיר כפר סבא בישיבתה  איתי צחר:

אישרה את תיקון תקנון החברה  2017בדצמבר  6מיום 

בכפוף לסייג, לפיו פחות אחד מבין מורשי החתימה יהיה 

 נבחר ציבור. כלומר, התקנון אושר עם הסייג הזה. 

ר ולפחות החברה הכלכלית מקיימת את דרישת מועצת העי 

אחד מבין מורשי החתימה הינו נבחר ציבור, כפי שיפורט 

 להלן. השאלות שנשאלו הן כדלקמן והתשובות בצידן:

מיהם בעלי זכויות החתימה החותמים היום על מסמכים,  

תשלומים, חוזים, מכרזים? והתשובה היא שזה ראש העיר 

 צביקה צרפתי, אני ומנכ"ל החברה הכלכלית אלעד קנדל. 
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יו"ר  מי  מכהן כיו"ר ועדת המכרזים בחברה הכלכלית? אין 

לוועדת המכרזים של החברה הכלכלית. יצוין כי אין הוראה 

המחייבת את דירקטוריון החברה ו/או את ועדת המכרזים 

יו"ר לוועדה. זה שונה מאשר  למנות מקרב חברי הוועדה 

 בעיריות. בתאגידים עירוניים אין חובה כזאת. 

ה, איתי, יש החלטה כמה אנשים צריכים להיות ירק שני אהוד יובל לוי:

 בדירקטוריון? מה זה הקוורום של הדירקטוריון?

. איתי צחר:  אני לא זוכר כרגע, אבל יש תקנון

 יש קוורום מינימאלי, נכון? אהוד יובל לוי:

..5כרוני למיטב זי איתי צחר:  , אבל אני לא רוצה לטעות, אז אני לא.

ההחלטות שאתה מדבר עליהן חתומה על ידי שני  אחת אהוד יובל לוי:

חברים, אז היא בטח לא יכולה להיות החלטת דירקטוריון. 

 החלטות של החברה שמועצת המנהלים, מקבלאתה 

 לא, לא, לא, לא, רגע.  צביקה צרפתי:

אני יודע מה הוא שואל ואני אתייחס לזה מיד, יובל. זה לא  איתי צחר:

 אענה לך אבל מיד, טוב?נכון מה שאתה שואל, אני 

 אני רק רואה מה שכתוב פה. אהוד יובל לוי:

נכון, אבל אתה לא רואה את הכול ואני אשלים לך את  איתי צחר:

 התמונה המלאה מיד. 

 לא, ההחלטה הבאה לא חתומה על ידי אף אחד. אהוד יובל לוי:

 הבנתי מה אתה שואל. אני מיד אענה לך.  איתי צחר:

 מסמך מדבר. ה אהוד יובל לוי:

יובל, זה לא נכון, אתה מטעה ואתה טועה  איתי צחר: מיד אענה לך. 

ואני מבקש שתמתין לסוף התשובה ואני אשיב לך. אמרתי 

לך, אתה רואה רק חלק מהתמונה, יש עוד הרבה מאד דפים 

שלא מצורפים, כי ההחתמה נעשית בנפרד ובגלים, ולכל 
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 פרוטוקול כולם חתומים כנדרש. 

. ל לוי:אהוד יוב  זה מה שאתה בחרת לציין, לא אני ציינתי

בסדר. מיהם חברי ועדת המכרזים? חברי ועדת המכרזים  איתי צחר:

הינם: ראש העיר צביקה צרפתי, מ"מ מנכ"ל העירייה 

 אנוכי, דירקטור מקרב הציבור אלי שוורץ.

מי מכהן כיו"ר החברה הכלכלית? כיו"ר החברה הכלכלית  

צרפתי, מתוקף תפקידו כמוגדר  מכהן ראש העיר צביקה

 בחוק כראש העיר. 

מי ממלא מקומו של היו"ר? דירקטוריון החברה הכלכלית  

 לא מינה ממלא מקום ליו"ר החברה.

עכשיו לגבי המסמכים שצורפו ומאשרים את כל מה שנכתב  

יובל.  פה ולשאלתו של 

לכל פרוטוקול יש דף חתימות שעליו נדרשים לחתום כל  

קול. מטעמי נוחות, לא צירפנו עכשיו את כל חברי הפרוטו

אין שום  –הדפים, הם כולם קיימים, ומי שרוצה לעיין בהם 

בעיה לעיין בהם. פשוט כשמחתימים בבית של דירקטור 

חיצוני, אז שולחים אליו דף ובמקביל שולחים לדירקטורים 

האחרים, כל אחד חותם והכול מתויק דף על גבי דף על גבי 

אושר על ידי היועץ המשפטי של החברה דף, באופן שמ

הכלכלית, שכל החתימות מצויות. הן פשוט נמצאות על 

דפים נפרדים. זו הסיבה ואין בלתה. וכאמור, אם אתה 

רוצה לעיין בזה, אז כמובן זה לרשותך. זה אפילו נמצא פה 

במשרד. ביקשתי מיפעת לא לצלם את כל הדפים האלה 

יה צריך לצלם אותם. זה בצורה מיותרת, כנראה שטעיתי וה

 לגבי זה.

הוא ענה לי. אני רוצה רק לתקן אותו, כשיש החלטת  אהוד יובל לוי:
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דירקטוריון כותבים מי נוכח. פה בדף הזה שיש עליו שתי 

 –חתימות גם לא כתוב מי נוכח. בכל דירקטוריון כותבים 

 ג, האם הם קוורום חוקי או לא.-ב-נוכחים א

יו"ר החברה הכלכלית ולא המנהל שלה, ואני מאחר ואינני  איתי צחר:

 חושב שאתה טועה, 

 אבל יש לך יועצים משפטיים. אהוד יובל לוי:

 לא של החברה הכלכלית. הם אבל  איתי צחר:

 ממה, בבקשה.  צביקה צרפתי:

לתשובתך, אני לא זוכר שחברי המועצה אישרו שיהיה רק  אברהם שיינפיין:

. נציג אחד בצד א' שהוא חבר מועצ ה ושני נציגים מצד ב'

לפני כחצי שנה אם אינני טועה, פחות או יותר, איתי, לפני 

חצי שנה היו פה מנכ"ל החברה הכלכלית, היועץ המשפטי 

של החברה הכלכלית, הם באו עם איזה שהוא שינוי 

פרוטוקול של החברה הכלכלית. עובדה, אנחנו לא אישרנו 

יקשנו את זה פה, את הפרוטוקולים שהם הביאו. ב

לא הגיע אליהם הפרוטוקול, כי  –פרוטוקול ממשרד הפנים 

הם טענו שמשרד הפנים החליט לשנות. לא קיבלנו 

פרוטוקול של משרד הפנים. ובפרוטוקול של החברה 

הכלכלית, כשהיא הוקמה, התקנון שהוקם, זה חייב להיות 

שניים של צד א' שהם חברי מועצת העיר ושניים שהם בעלי 

מנכ"ל החברה הכלכלית ומנכ"ל העירייה. מקצוע, כמו 

המסמך שצירפת פה, היו פה בצד א' גם אלעד קנדל ואושרת 

בנושא הזה, וצריך להיות חבר מועצה נוסף. לא יכול להיות 

זה אנשים שמקבלים משכורת בעירייה.  4אנשים מתוך  3-ש

 לא יכול להיות כזה דבר. 

 נבחר ציבור.סליחה, קודם כל, ראש העיר הוא  צביקה צרפתי:
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 אמרתי. אמרתי.  אברהם שיינפיין:

אלעד בצד אחד, בודד כרגע, איתי ואני בצד  –לא, יש שניים  צביקה צרפתי:

 השני.

 איתי לא נבחר ציבור. אברהם שיינפיין:

 איתי לא נבחר ציבור, בגלל זה, צביקה צרפתי:

  –אז אמרתי, לא יכול להיות מצב ש  אברהם שיינפיין:

. צביקה צרפתי:  אתה לא מבין

 . אתה לא יכול לשנות תקנון,4סליחה, צריך להיות  אברהם שיינפיין:

אני אסביר לך. תן לי רגע, אני אסביר לך. יש שניים מהצד  צביקה צרפתי:

 אחד ואחד, אחד ואחד.  –הזה ושניים מהצד הזה 

 מי? אברהם שיינפיין:

ד לך מי היה צריך רגע, שניה, אני אגיד לך מי תיכף. אני אגי צביקה צרפתי:

להיות, רק אנחנו מחכים שיהיה מישהו אחר. אני תיכף 

אענה. יש אני ואיתי, יש אלעד כרגע וחסר אחד. וחסר, 

אם אני לא  –תיכף אני אענה למה חסר. זה הולך בהצלבות 

יכול לחתום, אז איש הציבור בצד השני צריך לחתום עם 

תי לא יכול איתי בצד הזה. אם אלעד לא יכול לחתום, אז אי

 לחתום, אז איתי חותם עם איש ציבור מהצד הזה. 

. אברהם שיינפיין:  זה סילוף של העניין

 ממש לא סילוף. זה העובדות.  צביקה צרפתי:

, אברהם שיינפיין:  הוא תיכף יעבור לצד ב'

לא, הוא לא עובר לצד ב'. עוד פעם, אתה לא איתי. אני  צביקה צרפתי:

קרון. אני מדבר על העיקרון. מדבר על העיקרון, על העי

תמיד יהיה אחד מהצד הזה ואחד מהצד הזה, שאחד איש 

ציבור ואחד עובד. אבל אם אני לא יכול וההוא לא יכול, אז 

 יש תמיד מחליף לעניין הזה.
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יודע, היית צריך להיות חבר דירקטוריון.   לצערי הרב, אתה 

 שאתה מתפטר. SMS-לא יודע, הודעת לי ב

 נכון. אתה רוצה שאני אגיד גם למה? ין:אברהם שיינפי

 זה לא המקום. אתה יכול להגיד למה אתה עושה, עזוב,  צביקה צרפתי:

 לי פה תרגיל, םאני אגיד לך למה. עשית אברהם שיינפיין:

 אתה יכול להגיד, אנחנו לא עשינו שום תרגיל. צביקה צרפתי:

 ועוד איך. אברהם שיינפיין:

אני לא אגיד מה הכרחת אותי לעשות בתמורה. אתה יודע, ש צביקה צרפתי:

אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו עדיין לא מינינו, אנחנו 

נמנה חבר מועצה חדש לדירקטוריון בישיבה הבאה והוא 

 יהיה אחד החברים. 

 כאשר איתי יהיה בצד אחד עם אלעד ואתה וחבר מועצה,  אברהם שיינפיין:

 אחד ואחד, אחד ואחד.  –בה ממש לא. זה הולך הצל צביקה צרפתי:

 ... שהוקמה החברה הכלכלית, זה ההבדל.  אברהם שיינפיין:

 תודה.  צביקה צרפתי:

 זה לא נדרש ככה.  איתי צחר:

אני מציע שתביא את התקנון לחברי המועצה, התקנון  אברהם שיינפיין:

 שהוקמה החברה הכלכלית.

שההחלטה  אין שום בעיה. ממה, קודם כל, מה שאמרת איתי צחר:

שאושרה אמרה את מה שאושר, זה לא נכון. לא אושר מה 

שאמרת, או קיי? לא אושר מה שאמרת שיהיו שניים 

 ושניים, זה לא מה שאושר.

 זה בתקנון שהוקמה החברה. אברהם שיינפיין:

 אתה טועה.  איתי צחר:

...זה פה רשום בתקנון כשהוקמה החברה הכלכלית.  אברהם שיינפיין:  אני 

 מה זה לא אושר? איתו.
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 אבטחת מידע.  –טוב, תודה. השאילתה הבאה  צביקה צרפתי:

יש פה החלטה בקוורום לא ברור ולהחלטה הזאת גם אין  אהוד יובל לוי:

 חותמים. המינימום שיהיה מצוין בהחלטה של דירקטוריון

 ,מי נכח

 תודה. אבטחת מידע.  צביקה צרפתי:

, ענת קלומל צוויג:  אני גם לא קיבלתי

 -לא, השאלה צביקה צרפתי:

אין שאלה פה. בדירקטוריון תשאלי את השאלה. זה לא  צביקה צרפתי:

 המקום. 

 אני כדירקטוריון החברה הכלכלית לא מקבלת את המידע.  ענת קלומל צוויג:

 . אבטחת מידע בעירייה . ב

 

בניגוד לאמור בשאילתה, אתר העירייה לא נפרץ. בהתקפת  איתי צחר:

ונה שונתה הפניית כתובת אתר העירייה הסייבר האחר

תוקנה תוך זמן קצר. אף ר שאואתרים ממשלתיים נוספים 

מערכת מחשוב לא נפגעה במהלך ההתקפה הנוכחית או 

 בקודמות לה.

זו ניתנה להורי  –לנתוני שיבוץ התלמידים באשר לגישה  

התלמידים באופן הדרגתי, במטרה לאזן את עומסי 

בור תלמידים העולים לתיכון, הכניסות לאתר, ראשית ע

ולאחר מכן עבור תלמידי החטיבות. אך הורים לתלמידי 

תיכון שהינם גם הורים לתלמידי חטיבות השתמשו בגישה 

שניתנה להם כדי לברר באותו מועד גם את השיבוץ 

 לחטיבות. 

חסן יודגש כי האתר אינו מכיל מידע על תושבים, אשר מאו 

 וסבר להלן:שיבמאגרי מידע מאובטחים, כפי 
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באיזו פלטפורמה כתוב אתר האינטרנט של העירייה ומה  

מספר גרסת התוכנה? האתר בנוי בפלטפורמה בשם אקספר 

שפותחה על ידי חברת דרונט. אין מספר גרסת תוכנה. 

 של מיקרוסופט. asp.netמדובר בשפת פיתוח מבוססת 

האם האתר מקבל עדכוני תוכנה באופן שוטף? שרתי החברה  

ומקבלים עדכוני אבטחה  windows serverוססים על מב

באופן קבוע. החברה לאוטומציה מחזיקה בתקן אבטחת 

ועוברת ביקורות תקופתיות של מכון  ISO 28001המידע 

התקנים. מערכות החברה לאוטומציה עמדו בכל ניסיונות 

התקיפה ולא בוצעה פגיעה באתרים המופעלים ומתוחזקים 

 על ידה.

י מידע נשמרים נתוניהם האישיים של תושבי באילו מאגר 

כפר סבא, כמו חיובי ארנונה, שיבוצים וכו'? מאגרי המידע 

 –אשר שמורים בשרתי החברה לאוטומציה הם: חינוך 

נתוני המשלמים והחובות,  –נתוני התלמידים בעיר, מיסים 

רישום לחוגים ונתוני המנויים. המאגרים רשומים  –תרבות 

חוק. החברה לאוטומציה משמשת במשרד המשפטים כ

כמחזיקת המידע במאגרים כדי לאפשר את הניהול 

וההפעלה שלהם דרך מערכות המידע. הנתונים נשמרים 

בפועל על השרתים של החברה לאוטומציה אשר מותקנים 

בפתח תקווה. החברה לאוטומציה מפעילה  data center-ב

החברה פיתרונות אבטחת מידע כדי להגן על מאגרי המידע. 

ומבוקרת על ידי  ISO 27001עומדת בתקן אבטחת המידע 

מכון התקנים. כמו כן, החברה העבירה לעירייה עדכון 

מפורט לפיו היא עומדת בתנאי חוק הגנת הפרטיות בגרסתו 
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 העדכנית והאחרונה. 

האם נערכה הערכת סיכונים על ידי גוף מקצועי? כן.  

לאירועים על  החברה לאוטומציה ביצעה היערכות מיוחדת

ידי מומחים לאבטחת מידע בחברה, בבקרה של מכון 

התקנים. בנוסף מתבצעים עדכונים בזמן אמת, בהתאם 

להתראות ולפגיעות השונות במדינה. עם היוודע ההתקפה 

האחרונה הוקם חדר מצב בתוך החברה, שעבד בשיתוף 

 פעולה עם מרכז הסייבר הלאומי.

לאתר  Security auditאיזו חברה עשתה בדיקת אבטחה?  

ולכל מאגרי המידע. בדיקות אבטחה מבוצעות בשוטף על 

ידי החברות דרונט והחברה לאוטומציה. בנוסף, במסגרת 

בוצעו מבדקים חיצוניים על ידי חברות  ISO-תקן ה

 ועוד.  IPSEC ,TO BE SCUREאבטחה, כגון 

אילו סטנדרטים של אבטחת מידע ופרטיות מחייבים את  

העירייה פועלת על פי הוראות הדין לעניין העירייה? 

אבטחת מידע ושמירה על הפרטיות ועובדת בשיתוף פעולה 

עם מרכז הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, במסגרתו 

וניסיונות חדירה  מתקבלים עדכונים שוטפים על איומים 

למערכת, מתקיימות התייעצויות עם מומחי סייבר, כאשר 

 ממשקים חדשים. העירייה מפתחת מערכות ו

. ענת קלומל צוויג:  אני רוצה לשאול משהו

 לא, אבל השאילתה לא שלך.  צביקה צרפתי:

 אבל אני רוצה לומר משהו מאד,  ענת קלומל צוויג:

ענת, בואי נסכם, יש תרבות דיון. רגע, יש תרבות דיון.  צביקה צרפתי:

 השאילתה היא שלך? 

 חלת יפה את הערב. צביקה, תפסיק עם זה. הת אהוד יובל לוי:
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 השאילתה שלך? השאילתה שלך? השאילתה שלך? לא.  צביקה צרפתי:

 אבל, ענת קלומל צוויג:

 תגישי הצעה לסדר. צביקה צרפתי:

 אני לא יכולה להגיד את זה בשתי דקות? ענת קלומל צוויג:

לא, ממש לא. את יכולה לקום מהישיבה. את יכולה לקום  צביקה צרפתי:

תה היא לא שלך. השאילתה היא לא שלך, מהישיבה. השאיל

 עם כל הכבוד. 

 או קיי. תודה רבה, פליאה. ענת קלומל צוויג:

סליחה, צביקה, תרבות דיון. פליאה מעבירה לה את הזכות  אהוד יובל לוי:

 לשאלת המשך. 

 אני אגיד לכם מה. צביקה צרפתי:

 למה? צביקה, יש אפשרות. למה הכוחנות הזאת? אהוד יובל לוי:

 אני אגיד לך. קודם כל, זו לא כוחנות. צביקה צרפתי:

... התחלת יפה את הערב. אהוד יובל לוי:  זו כוחנות. הצעקות שלך 

יש סדרי התנהלות. קבעו איזה חוקים מסוימים. גם אתה  צביקה צרפתי:

אוהב חוקים, כמונו, כולכם אוהבים חוקים אבל כשנוח 

רת הדין, אתן לך לכם. זה מה שנוח לכם. אז אני, לפני משו

 דקה וחצי, אבל בדקה וחצי. 

קודם כל, פליאה, תודה רבה שאת נותנת לי את הזכות  ענת קלומל צוויג:

 לדבר.

אני רוצה לומר לגבי החברה לאוטומציה, שאני לא סומכת  

על החברה לאוטומציה. בזמנו שלחתי איזו שהיא שאלה 

דרך האתר לחברה לאוטומציה, בנושא מערכות מידע 

ירייה, לבדוק מה יש להם ומה הם עושים, והתגלה לי בע

שהאימייל שאני שלחתי להם יצא החוצה לרשת. ואז כשאני 

נכנסתי לחברה לאוטומציה ראיתי מלא מלא שאילתות של 
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אנשים פרטיים, שכל המידע שנשלח לחברה לאוטומציה 

יצא החוצה. וזה דבר חמור מאד, יש לי את כל העדויות 

ני שמרתי את זה, ואני הייתי המומה האלה אצלי בבית,א

איך החברה לאוטומציה, שהיא חברה שמספקת שירותי 

מחשוב ומערכות מידע לרשויות מקומיות, קורה אצלה דבר 

 כזה.

וכן, כל הסיסמאות והחברות, דרונט וכל החברות שאתה  

מאד כתבת פה, אני הייתי, כרשות מקומית שיש לה אחריות 

שקיים, אני הייתי מטילה ספק  , למידעמאד חשובה לתפקיד

 ובודקת את זה בצורה מאד מהותית.

-יש היום בעולם, בחברות היי –ואני רוצה להגיד עוד משהו  

טק ובחברות גלובאליות,יש היום תפקידים של אדם שהוא 

סמנכ"ל מידע, סמנכ"ל פרטיות, שהוא אמור לשמור על 

הוא הנתונים של הציבור, של התושבים. ולכן, הנושא הזה 

אחד הנושאים הקריטיים שצריכים להשקיע בו הרבה מאד 

 מחשבה ותכנון אסטרטגי.

 . תודה רבה. 100%בסדר גמור.  צביקה צרפתי:

 הייתי חייבת לציין את הדבר הזה.  ענת קלומל צוויג:

קודם כל, כנגד המקרה הפרטי שלך, שלא  –לשאלת ההמשך  איתי צחר:

ציין אם אני מבין קשור לעיריית כפר סבא יש להדגיש ול

נכון, אז עומד כל המידע של מכון התקנים, חברות אבטחה 

, ואני סבור שאנחנו נוקטים בכל הפעולות הנדרשות,  וכו'

 וכמובן נמשיך לבדוק ונמשיך לעקוב.

לגבי אמירתך לגבי ממונה בחברות פרטיות, גם בעיריית  

כפר סבא יש ממונה לנושא הזה, בהגדרה, והוא אמון על 

הזה ומטפל בו במסירות רבה ולדעתי עושה את  הנושא
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 עבודתו נאמנה ואנחנו נמשיך, 

 באגף מערכות המידע? ד"ר אמיר גבע:

כן, באגף מערכות המחשוב, יש ממונה בדיוק לנושא הזה.  איתי צחר:

כל הדברים רשומים כחוק, עובדים בשיתוף פעולה עם מרכז 

ון התקנים הסייבר הלאומי. וכפי שצוין פה, על פי תקני מכ

בחברות חיצוניות, ככה שאנחנו גם לא בודקים את עצמנו 

 על ידי גורמים חיצוניים. אלא נבדקים 

 תודה. צביקה צרפתי:

אני רוצה להגיד, אתמול המועצה האזורית בני שמעון  עמירם מילר:

מיליון שקל כדי לשחרר את המחשבים שלה  20שילמה כופר 

עובדים עם החברה מאיזה 'האקר'. אני לא יודע אם הם 

 לאוטומציה או לא. 

שאחד הדברים שזה יהיה כתוב, אני רוצה לומר  ענת קלומל צוויג:

 החדשניים...

 תודה רבה. צביקה צרפתי:

 סמנכ"ל מידע, סמנכ"ל שקיפות וסמנכ"ל פרטיות. היה  ענת קלומל צוויג: 

 . עבודות מהיר לעיר . ג

 

המענה  –ילתה בנושא הוגשה שא –מבחינת 'מהיר לעיר'  איתי צחר:

 לפניכם עם השאלות.

תוכנית 'מהיר לעיר' הינה תוכנית מטעם משרד התחבורה  

בשיתוף משרד האוצר, אשר לאור הצורך בשיפור רמת 

השירות של התחבורה הציבורית מקדמים פרויקט צירי 

רשויות מקומיות ובצירים בין  20-העדפה לאוטובוסים ב

אביב. תוכנית 'מהיר -עירוניים ראשיים במטרופולין תל

לעיר' בכפר סבא נמצאת בישורת האחרונה של שלב התכנון 
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על ידי משרד התחבורה, הכולל סבב אישורים סופי מול כל 

הגורמים המעורבים ותוצג בהקדם פעם נוספת למועצת 

העיר ולציבור. כמו כן, נציגי ציבור יקחו חלק בתכנון 

התקיים כדוגמא, מחר, עתידה ל 26.4הסופי. בתאריך 

פגישה עם הצוות המקצועי של אגף ההנדסה, מתכנני הנוף 

של התוכנית ונציגי משמר האילנות,כגוף שאנחנו סומכים 

שיש לו מה לתרום לנו בנושא תכנון הנוף של העיר והזמנו 

 אותם לעבור ולבקר את התוכנית כמו שהיא. 

 איפה? פגישה איפה? אהוד יובל לוי:

יודע. איתי צחר:  אני לא 

אתה אומר פגישה. אני רוצה להיות מוזמן. אני מבקש  וד יובל לוי:אה

 להיות מוזמן.

אתה לא יכול להיות מוזמן, כי זו פגישה של דרג מקצועי  איתי צחר:

 עם שיתוף ציבור של משמר האילנות.

 אני ציבור. אהוד יובל לוי:

 אתה לא משמר האילנות. איתי צחר:

 אני נציג ציבור. אהוד יובל לוי:

מהו לוח הזמנים לביצוע 'מהיר לעיר'? פרויקט 'מהיר לעיר'  תי צחר:אי

ו 3חבילות תכנון, מהן  5-חולק ל על ציר  2-על ציר ויצמן 

לרחוב  40טשרנחובקי. ביצוע המקטע הראשון בין כביש 

חודשים וצפוי להתחיל בסוף  30העמק עתיד להתבצע במשך 

על חודשים לאחר מתן צו התחלת עבודה  5. 2018שנת 

המקטע הראשון יחלו העבודות על שני המקטעים הנוספים, 

בין הרחובות העמק וטשרניחובסקי. ואני מדגיש את זה 

מאד, כי הם כבר עכשיו באיחורים מלוחות הזמנים. יודגש 

כי לוחות הזמנים הנ"ל הינם אלה שנמסרו על ידי משרד 
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התחבורה והביצוע יתקיים בכפוף לעמידתם בלוחות זמנים 

 אלה. 

היכן ניתן לראות את פרטי התוכנית המפורטת באתר?  

תוכנית מפורטת וסופית תפורסם באתר העירייה. נכון 

לעכשיו היא עדיין לא קיימת. ניתן לעיין בטיוטת התוכנית 

במשרדי אגף ההנדסה. בינתיים שמנו את מצגת התכנון עם 

 מידע על הנושא בהפניה שמצוינת כאן. 

ן החלה ההתארגנות הלוגיסטית? מהי מטרת העבודות לגביה 

התע"ש לצרכי -ההתארגנות הלוגיסטית בשטח בפינת ויצמן

 עבודות תשתית של תאגידי הביוב והמים.

 שאלת המשך. פליאה קטנר:

 בבקשה. איתי צחר:

כשאני דיברתי עם אנשים, באופן כללי מבחינת תושבים,  פליאה קטנר:

מו התחושה היא שהציבור לא שותף לפרטי התוכנית כ

שהובטח. הדוגמא שהיתה פה ממש מול עינינו עכשיו היתה 

די טובה, שחבר מועצה שואל שאלה והוא גם ציבור. זאת 

אומרת, כולנו לא רק חברי מועצה, אלא אנחנו גם גרים 

בעיר ואנחנו רוצים לדעת למה המידע הזה, למה אנחנו לא 

 שותפים. 

י אענה על חילקת את שאלת ההמשך לשני נושאים ואנ איתי צחר:

 שניהם, בקצרה.

שיתוף הציבור המאסיבי  –דבר ראשון, לגבי שיתוף ציבור  

עוד לא התחיל. הוא צפוי להתחיל בעוד מספר חודשים, 

בכפוף ללו"ז של התוכנית וככה זה מתבצע בכל הערים 

בארץ. בינתיים אנחנו עושים פגישות בנושא אופניים עם 

ת תושבים בנושא קבוצות של מיקוד או קבוצות של מנהיגו
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אופניים; וקבוצות של מנהיגות בנושא עצים אנחנו עושים 

עם משמר האילנות, שזה גוף שלא חשוד באהדת יתר )אם 

אני אגיד את זה במירכאות( להחלטות העירוניות תמיד, 

לפעמים הוא פועל בצורה מקצועית ועניינית והוא יעשה את 

 זה.

אני כממלא  –לגבי שאלתך על השתתפות חברי המועצה  

מקום מנכ"ל העירייה אומר שאם בפגישה כזאת מקצועית 

יהיה דרג מקצועי ויהיו חברי מועצה, הפגישה הזאת לא 

אם רוצים לעשות פגישה עם נציגי תתקיים מבחינתי. 

ציבור, הראשון שיכבד את זה, כמו שאת יודעת, אני בכל 

. הפגישות המקצועיות לא יהפכו לפגישות  רגע וכו'

 וההיפך.  פוליטיות

אבל, איתי, אתה לא יכול להגיד שאתה מזמין נציגי ציבור.  אהוד יובל לוי:

 אנחנו נציגי הציבור המוזמנים.

את משמר האילנות. לא אמרתי שאני פותח, כשיהיה מפגש  איתי צחר:

 פתוח לציבור מן הסתם אתה תהיה שם. 

זאת, לא, סליחה, אתה מתבלבל. מי שמנהל את העיר ה אהוד יובל לוי:

 נציגי הציבור זה אנחנו. 

 מי שמנהל את העיר הזאת כרגע זה אני, לטוב או לרע.  צביקה צרפתי:

 . אתה נציגי ציבור, אתה לא מועצה. ..אתה לא נציגי אהוד יובל לוי:

כשיש פגישות מקצועיות ויש גוף כמו משמר האילנות שהוא  צביקה צרפתי:

ויכול  לעזור, אז איזו שהיא עמותה שמתעסקת בקיימות 

הפגישה תהיה איתו. ברגע שתהיה פגישה שבה יהיו נציגי 

 תוזמן לאחר כבוד.  –ציבור חברי מועצה 

בין חודשים. מישהו פה מבין ש 30צביקה, אתה הצבעת על  אהוד יובל לוי:

.  40כביש  חודשים, שנתיים וחצי יהיו פה עבודות?  30-ל..
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 בודות?מישהו פה מחברי המועצה מוכן לשנתיים וחצי ע

יודע, בוא, תשאל את השאלה במקומות הנכונים.  צביקה צרפתי:  אתה 

 שנתיים וחצי עבודות על קטע רחוב, על מה אתה מדבר? אהוד יובל לוי:

., בכניסה 55יש לך שאילתה על צומת הדרים בכביש  איתי צחר: .. 

 לכפר סבא. 

ה זה. עזוב, עזוב, נו, תן לו לעשות מה שהוא רוצה. ככ צביקה צרפתי:

 לטלביזיה. 

.  אהוד יובל לוי: . ..  איפה המקטע הראשון בין 

יובל, אמרת שהישיבה נפתחה יפה,  צביקה צרפתי: אז סליחה, אתה מפריע. 

 תן את הכבוד.

 חודשים כמקטע ראשון? חשבתי שזו טעות.  30 אהוד יובל לוי:

 יכול להיות. ייבדק. צביקה צרפתי:

 ביצוע מקטע ראשון.  –תקרא. אתה כתבת  אהוד יובל לוי:

 טוב. קדימה. תמשיך.  צביקה צרפתי:

 , חילקנו לקטעים. הכל חודשים, יובל. וכתוב 30הכול ביחד  איתי צחר:

 . בכניסה לכפר סבא 55צומת הדמים בכביש  . ד

 

תאונות דרכים קטלניות  3בשבועות האחרונים התרחשו  איתי צחר:

. 5504כביש  , בקטע שבין צומת דרך הפועל לצומת55בכביש 

עיריית כפר סבא משתתפת בצערן של המשפחות ותעשה כל 

שביכולתה כדי למנוע תאונות נוספות. כביש זה נמצא 

באחריות הבלעדית של חברת נתיבי ישראל ככביש בין 

עירוני, אך היות והוא ממוקם על שטחה המוניציפאלי של 

 העיר כפר סבא, נעשו הפעולות הבאות:

ל נתיבי ישראל בדרישה לבחון מחדש למנכ"ראש העיר פנה  

 28.3-את התכנון התחבורתי של כביש זה. נערך סיור ב
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במקום בהשתתפות נציגים מקצועיים של עיריית כפר סבא, 

ונציגי  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משטרת ישראל 

חברת נתיבי ישראל. במהלכו הציעה עיריית כפר סבא מספר 

ולים לתרום לשיפור צומת פיתרונות שאנחנו סבורים שיכ

דרך הפועל. הפיתרונות המוצעים על ידינו נשלחו  55כביש 

לגורמים האחראים על כך כפי שצוין, ובכלל זה גם ספירות 

 תנועה שביצענו בעבר בצומת זו. 

ה לאחר סיור שיצא צריך להגיד שההצעה שנשלחה נשלח צביקה צרפתי:

ורמים הם יצאו לשטח, בדקו עם עוד ג עמירם עם ...

 מקצועיים ושלחו ביחד, הכינו ביחד תשריט לנתיבי ישראל.

העירייה ממשיכה בפעילות הסברה בנושא בטיחות בדרכים  איתי צחר:

בכלל ובנושא אופניים חשמליים בפרט. יש נושא נוסף שעל 

נגד מפגעי  סדר היום שנוגע לעניין זה. אפשר לעבור לאכיפה 

 רעש?

 כן. כן.  צביקה צרפתי:

 פה נגד מפגעי רעש.אכי . ה

 

אכיפת מפגעי רעש מתבצעת  –אכיפה נגד מפגעי רעש  איתי צחר:

בהתאם לחוק העזר לכפר סבא, שמירה על איכות הסביבה 

 . 2008-ומניעת מפגעים תשס"ח

כיצד פועלת העירייה למניעת מפגעי רעש בשעות היום  

והלילה? העירייה אוכפת עבירות של הקמת רעש באזור 

ת צעקות, הפעלת מערכות קול, קריוקי מגורים, לרבו

וכדומה, וכן עבירות הקמת רעש תחת כיפת השמיים. 

בשעות הערב נרשמים דו"חות רעש על ידי יחידת השיטור 

העירוני באופן יזום או בעקבות קריאה שנפתחת במוקד 
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. בנוסף מתבצעת אכיפת רעש של בני 100העירוני או במוקד 

יזום נוער, נרשמים דו"חות על ידי ה שיטור העירוני באופן 

נוער שמרעישים באזורים  בשעות הערב המאוחרות לבני 

מרכזיים בעיר, בעיקר ברחבת קניון ערים, מדרחוב 

ירושלים, קרית ספיר, רחבת יד לבנים, רחוב ויצמן ועוד. 

 וזאת גם בעיקר בחופשים.

העירייה מבצעת אכיפה יזומה וכן  –מדיניות האכיפה  

 ורים יזומים של השיטור העירוני. הרתעה באמצעות סי

מהי מדיניות האכיפה כלפי רעש מבתי עסק בשעות הלילה,  

קלאב? -למשל, מפגעי הרעש החוזרים מכיוון הקאונטרי

כאמור, בשעות הערב נרשמים דו"חות רעש על ידי יחידת 

השיטור העירוני באופן יזום, או בעקבות קריאה שנפתחת 

הן באזורי מגורים והן  ,100במוקד העירוני או במוקד 

 באזורי תעשייה.

האם ישנה אכיפה של מטרדי רעש הנובעים כתוצאה  

מעבודות בנייה? מבקש להתייחס גם לנושא תחילת עבודות 

בבוקר. עיקר דו"חות הרעש באתרי  7:00בנייה לפני השעה 

, 7:00בנייה נרשמים בשעות הבוקר המוקדמות, לפני השעה 

ן יזום, כאשר ניתנת עדיפות ובשעות הערב והלילה באופ

לאכיפה באתרי בנייה בעניינם התקבלו קריאות מוקד. יש 

טיפולים כאלה במהלך שנה,  900-850-לנו, אגב, קרוב ל

 מתועדים. 

 שיטת הרישום.  צביקה צרפתי:

 . שינוי שיטת הרישום לחטיבות הביניים,מעבר לאינטגרציה אזורית . ו

 

שאילתה מפורטת על פי הסעיפים יש פה  –שיטת הרישום  איתי צחר:
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 שהועברו השאלות וכפתיח אני אומר כך:

צביון מערכת החינוך העירונית לא השתנה. עקרונות היסוד  

של תפיסת החינוך, ביניהם עקרון ההטרוגניות, נותרו 

 ועל בסיסם מתקבלות החלטות מקצועיות.  םבעינ

מתי התקבלה החלטה על שינוי שיטת הרישום  –שאלה  

בות הביניים, כך שלכל בית ספר יסודי יש רשימה לחטי

חלקית מצומצמת של חטיבות אליה מוכוונים בוגרי בית 

הספר? בשנת תשע"ז הוחלט כי תלמידי בתי הספר 

חטיבות  3היסודיים, למעט ספורטאים, ישובצו לאחת מתוך 

ביניים על פי אשכולות שבחרו התלמידים ועל פי שיקולים 

 מקצועיים.

על ידי  מת מדיניות זו? משנת הלימודים תשע"ח.ממתי מיוש 

 מי התקבלה ההחלטה? על ידי הנהלת העירייה. 

 מי זה בדיוק? אהוד יובל לוי:

 הדרג המקצועי בהנהלת העירייה. איתי צחר:

החינוך העירונית? האם התקיים דיון על כך במסגרת ועדת  

א לציין עבור כל בית ספר יסודי מהן התשובה היא לא. נ

זה  –בות הביניים אשר פתוחות לבוגריו להרשמה חטי

 מופיע במסמך ועל המסך, וכן מפורסם באתר העירייה.

 ממתי זה מפורסם באתר העירייה? אהוד יובל לוי:

 מאז שהתפרסם השיבוץ. :פרומןאורלי 

 תודה.  אהוד יובל לוי:

 מהשיבוץ.  איתי צחר:

ציה, כי ברנר זה קרוב אז זאת אומרת שכבר נוצרה אינטגר ענת קלומל צוויג:

לשז"ר, שרת ואלון, זאת אומרת שכבר לא עושים פה מזרח 

 ומערב. 
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האם התקיים דיון  –אם אני מבין, האם אתם עונים  אהוד יובל לוי:

במסגרת ועדת חינוך עירונית? לא. כל השולחנות העגולים, 

 כל מה שבאנו לדבר,

 ממש לא. איתי צחר:

, עדכון, שיתוף, היה לאחר מעשה. זאת בנושא של שינוי אהוד יובל לוי:

אומרת, שכבר בשנה שעברה התקבלו החלטות ואני הבנתי 

ממך שהדרג המקצועי, הנהלת העירייה והדרג המקצועי זה 

אותו דבר. זאת אומרת, העיר, מועצת העיר, ועדת חינוך, 

 ועד ההורים לא ידעו על זה או כן ידעו על זה?

ק דבר אחד, בסדר? מאז שהשיטה הזאת אני יכול להגיד ר צביקה צרפתי:

 עברה, מאז שהיא פועלת, 

 אתה ידעת עליה? אהוד יובל לוי:

כן. מאז שהיא פועלת יש ירידה באחוז הערעורים, ירידה  צביקה צרפתי:

באחוז המעברים לבתי ספר, ירידה בהסעות שזה אחד 

הדברים האקוטיים, אחת מהבעיות האקוטיות שקיימות 

ל ובכלל בהסעות תלמידים, כי חברות בעיר כפר סבא בכל

 ההסעות לא מסוגלות לספק מספיק הסעות לבתי הספר. 

 על זה רצינו לדבר בצורה, אהוד יובל לוי:

 רציתם, בסדר. עכשיו תודה רבה.  צביקה צרפתי:

 לא, צביקה, סליחה, אתה מתחיל לדבר באמצע, אהוד יובל לוי:

 . זכות המילה האחרונה היא שלי צביקה צרפתי:

,  אהוד יובל לוי: אז אני אשאל אותך, אני רוצה לשאול את הדרג המקצועי

סליחה אם מועצת העיר מפריעה לכם, אבל אתם בכלל 

 צריכים מועצת עיר שתפריע לכם בקבלת החלטות?

חברי מועצת העיר, אף אחד לא מפריע. ההיפך, אני חושב  צביקה צרפתי:

 שחברי מועצת העיר,
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 , לא את ...א שיתפתםלמה ל אהוד יובל לוי:

חברי מועצת העיר חשובים מאד, חשובים יותר מכל דבר  צביקה צרפתי:

אחר. יש כאלה שעוסקים בעשייה היום יומית, יש כאלה 

שלא רוצים לעסוק בעשייה. מי שעוסק בעשייה, הוא שותף 

והוא עוסק והוא בא והוא הולך, הוא מזיז דברים, הוא 

הישיבה איזה דברים מקדם דברים. ראינו רק בתחילת 

נפלאים עושה חברת מועצה כשהיא רוצה לקדם. הכול 

 בסדר. 

.. אהוד יובל לוי: .. אם מועצת העיר לא  שאלתי אותך היו גם בחירות 

  -מפריעה ל 

 תודה רבה. עניתי לך, עניתי לך, תודה.  צביקה צרפתי:

בור חושבים אולי שאתם פטורים מהדין כדי לע לא, כי אתם אהוד יובל לוי:

 במועצת העיר.  על החלטות ש...

 תודה רבה.  צביקה צרפתי:

אני מתפלא על חברי הקואליציה, על חברי ועדת החינוך  אהוד יובל לוי:

 .בפורום הזה על כל מי שיושב פהשבכלל לא התכנסה ו

אם אם שיטת הרישום מיועדת לפיתרון בעיית ההסעות,  יאיר אברהם:

 ...  . אז תגידשינוי שיטת הרישום 

 יאיר אברהם,  צביקה צרפתי:

 יאיר, אני אמרתי את זה. לא הסתרנו את זה.  איתי צחר:

 איזה מן שיטת הסתרה,  אהוד יובל לוי:

.  יאיר אברהם: .  מקצועי לשינוי שנעשה פה.  מניח את הדעת..

 הפעלת גני ילדים. צביקה צרפתי:

 חוץ מזה הכול בסדר.  יאיר אברהם:

 ילדים.הפעלת גני  צביקה צרפתי:

אני יכולה לומר לך שבוועדת חינוך לא דובר בנושא הזה.  ענת קלומל צוויג:



   25.4.2018 38 מועצה מן המניין   

 א מס שפתיים. יועדת חינוך ה

לנמק את ההחלטה,  יודעהוא סומך על הדרג המקצועי, הוא  יאיר אברהם:

נותן לו הזדמנות.   הוא 

 לאחר שהעירייה חזרה בה מההודעה,  איתי צחר:

 ת לדרג המקצועי. אז נתנו הזדמנו צביקה צרפתי:

מה יש? בבקשה, הנה, הוא נמצא פה. למה לטאטא כל דבר?  יאיר אברהם:

 מה יש לך להסתיר? יכול להיות שהתקבלה החלטה מצוינת. 

עוד איזה אולי תכתוב עלי עוד איזה פוסט בזה, זה טוב לי.  צביקה צרפתי:

 אני רוצה לתת לך סיבה לכתוב עלי פוסט. פוסט, 

קה, אני פונה אליך לא סתם. התקבלה החלטה רצינית, צבי יאיר אברהם:

 מנומקת, תן הזדמנו לדרג המקצועי, 

יאיר אברהם, אתה היית פעם חבר מועצה. מהקהל, יאיר,  צביקה צרפתי:

יודע,   אתה 

 לכן אני מכבד, לכן אני מבקש,  יאיר אברהם:

 תודה רבה. בבקשה.  –השמעת את דברך  צביקה צרפתי:

... חשבתי שתשנה משהו. אני יאיר אברהם:  רואה שלמדת ממורך ורבך 

 . 2018קיץ  –הפעלת קייטנות בגני הילדים  . ז

 

קייטנות בגני הילדים בחודש אוגוסט תיפתחנה בהתאם  איתי צחר:

לביקוש ההורים. העדיפות להפעלתן תינתן לגננות שיבחרו 

בכך, וקייטנות בשאר הגנים בהתאם לצורך ולביקוש יופעלו 

מפעילים חיצוניים. בכמה מהגנים המופעלים על ידי על ידי 

החברה לתרבות הפנאי תופעל קייטנה על ידי הגננות וכמה 

גננות מהגנים  12על ידי מפעיל חיצוני. נכון לרגע זה, 

המופעלים על ידי החברה לתרבות הפנאי הביעו נכונות 

להפעיל קייטנות בחודש אוגוסט. באשר למפעילים חיצוניים 
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 .2רוט בסעיף ראה פי –

מפעילים  3אלו מפעילים חיצוניים נענו לקול הקורא?  

ת ינוקא, שני ניסן ורן חבר –חיצוניים נענו לקול הקורא 

בכמה גנים בסך הכול תוצע קייטנה בחודשי רחמיזאדה. 

גננות המעוניינות לפתוח  50-הקיץ? נכון להיום נרשמו כ

ת בכפוף ולהפעיל באופן פרטי קייטנות בחודש אוגוסט, זא

פתיחת קייטנות נוספות על ידי  לביקושי ההורים כמובן.

 מפעילים חיצוניים תתבצע בהתאם לביקוש.

לאוגוסט  14-ל 1-באלו תאריכים יפעלו הקייטנות? בין ה 

מתי ייפתח הרישום לקייטנות? באיזו עלות להורה?  .2018

הנחיות לגננות וכיצד הוא יתנהל? אגף החינוך העביר 

ל הורי הגן בנושא. באחריות הגננות לרכז להתנהלות מו

רשימות של הורים המעוניינים בקייטנות ובהתאם לביקוש 

יתואם רישום עם המפעילים החיצוניים באמצעות אגף 

 חינוך. 

גני ילדים תיפגש בימים הקרובים עם   מנהלת מחלקת 

המפעילים ולאחר מכן הם ייפגשו עם נציגי ההורים. עלות 

לעיל, כולל ימי ששי,  שצוינובתאריכים  קייטנה בגני יול"א

לילד.יתכן שינוי  ₪ 1,450היא  16:00-ל 7:30בין השעות 

בעלויות לאור התקנות החדשות שפורסמו לאחרונה בנושא. 

בעניין וכל יתר הרשויות במדינת אנו לומדים את האמור 

 ישראל כנראה. 

ם את מי שלא יכול לשלם את הסכום הזה? איפה הוא ישי אסתר הדנה:

 הילדים שלו?

מי שלא יכול לשלם את המחיר הזה, אז יש תקנות לנושא  איתי צחר:

הזה, גם בענייני סיוע, רווחה והנחות, ומן הסתם הוא יפנה 
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 ונפעל על פי החוק והנהלים. 

אני רוצה להזכיר לכם שהשאילתה הזאת באה בעקבות  אהוד יובל לוי:

ה של אמירה של ראש העיר, שבכל הגנים תהיה הפעל

קייטנות. ואחרי זה דיברנו שמודל הפיילוט נועד לפתור את 

גננות, שזה  12הבעיה הזאת. אז עכשיו אנחנו רואים על 

נחמד, ושואלים שאלה, אולי ההורים ירצו, אולי ההורים 

יטוסו לחודשיים לחו"ל, יקחו חופש. הרי זה לעג לאנשים. 

זרו אחרי זה אנחנו רואים שהמפעילים החיצוניים, הם יח

אלינו במכרז. אבל, סליחה, אני לא זוכר מכרז בשנים 

האחרונות, אני לא יודע אם זה חוקי, אבל המפעילים 

החיצוניים שלא יפעילו את הגן בפיילוט, במסגרת שהם 

התחייבו לה, הם יחזרו אלינו במחיר אחר מן הסתם. אז 

אם אתה מתחייב ועברת למודל הפיילוט כדי להפעיל 

חיר זול, ואמרת אתה, צביקה, כל הגנים קייטנות בקיץ במ

 . 12יפעלו, אנחנו רואים פה רק 

אז כנראה שהשאלה או התשובה לא מנוסחת כראוי ואנסה  איתי צחר:

בכמה מהגנים  –להסביר. השאלה היתה, השאלה שניסחתם 

המופעלים על ידי החברה לתרבות תופעל קייטנה על ידי 

יל חיצוני? בכמה על ידי מפע –הגננות? ואתה שאלת 

 והתשובה היתה בהתאמה. 

 בכל הגנים יפעלו,  –אני אזכיר לך שהתשובה היתה  אהוד יובל לוי:

גננות מהגנים המופעלים על ידי החברה לתרבות הפנאי  12 איתי צחר:

 הביעו נכונות, והיתר, יש פירוט למטה כמה זה.

  האמירה של ראש העיר בישיבה. לגבי האמירה שלך לגבי 

 כל הגנים. תענה לי לגבי כל הגנים.  ל לוי:אהוד יוב

בקייטנה שמן הסתם אין גן  –אני אענה. לגבי הביקוש  איתי צחר:
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והורים לא רוצים, אז מן הסתם לא תבוא מפעילת קייטנה 

או מפעיל קייטנה בבוקר ותפתח את הגן הריק. בכל מקום 

 שבו יהיה ביקוש, תהיה קייטנה כפי שאמר ראש העיר. 

 שאלה לי אחת אליך. לוי: אהוד יובל

 רגע, אבל שאלת ותן לי לענות.  איתי צחר:

מה ההורים יעשו? באיזה עולם של מציאות אנחנו חיים,  אהוד יובל לוי:

ההורים לא ירצו קייטנה. אז מה, הם  –שאתה אומר לי 

 יקחו את הילדים לחודשיים לשוויץ?

ה מנהלת אגף עובדתית בעיר כפר סבא, יכולה להרחיב על ז איתי צחר:

 14-באוגוסט ל 1החינוך, הביקוש לקייטנות בין התאריכים 

באוגוסט היה בשנים האחרונות נמוך. אבל מה זה משנה? 

מהקייטנות יפעלו. אם  100%מההורים ירצו, אז  100%אם 

 יהיה ביקוש שיא וביקוש על, אז בכל מקום תהיה קייטנה. 

 בך. אתה אמרת ופה אתה כבר חזרת  אהוד יובל לוי:

 למה? איתי צחר:

.  אהוד יובל לוי: כי אתם אומרים שאתם לא מפעילים, ואם ירצו ואם יעשו

 עכשיו אנחנו יודעים דבר אחד. 

אני חושב שאתה או לא מבין את מה שנכתב, או שאתה  איתי צחר:

מסלף במכוון, תסלח לי. אני לא מצליח להבין. כתוב פה 

י יודע לענות בדיוק את השאלות בצורה הכי מפורטת שאנ

עליה. ונאמר פה על ידי ראש העיר ונאמר כמה פעמים, גם 

 בכל מקום שבו ירצו קייטנה תהיה קייטנה.  –בתקשורת 

אני אגיד מה אני אמרתי. אני אמרתי כל הגנים, כשהכוונה  צביקה צרפתי:

גן שיהיה בו ילד אחד בטח לא נפתח אותו.  היא שאם יהיה 

 . הילד הזה יצטרך ללכת לגן אחר

 לגן אחר. לקייטנה אחרת.  איתי צחר:
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או ליד, או בשכונה אחרת אם בשכונה שלו לא יהיה. אבל  צביקה צרפתי:

לא יהיה, מה אני התכוונתי שלא יהיה ילד אחד בעיר כפר 

. זו היתה 30.8-ל 14.8-סבא שלא תהיה לו קייטנה בין ה

 הכוונה וככה זה יהיה. 

 בכוח אנחנו לא ניקח. רק אם הוא ירצה, כי  רויטל לן כהן:

 מה יהיה? 14.8-ועד ה אהוד יובל לוי:

יול"א. 14.8-עד ה צביקה צרפתי:  יש 

 כל גני היול"א יעבדו.  אהוד יובל לוי:

גני היול"א יעבדו.  איתי צחר:  כן, כל 

 לא שומע טוב. סליחה, לא שמעתי טוב.  אהוד יובל לוי:

 שמעת מצוין. זה נקלט בפרוטוקול.  צביקה צרפתי:

אגב, זה קרה ככה כל השנים. מה השוני? כל גני יול"א עבדו  איתי צחר:

 כל חופש גדול. 

 כל הגנים.  –אמרת כל הגנים  אהוד יובל לוי:

 לא אמרתי כל הגנים, אמרתי כל גני היול"א.  איתי צחר:

 .30-עד ה 14.8-ובין ה 14.7-גם עד ה אהוד יובל לוי:

 . נית אסטרטגית לחינוך בעירפעילות ועדת חינוך עירונית ותוכ . ח

 

השאילתה הבאה היא בנושא תוכנית אסטרטגית לחינוך.  איתי צחר:

 אורלי יצאה אני רואה. אפשר לקרוא לה?

באתר עיריית כפר סבא מפורסם הרכב הוועדות. אני עובר  

 למענה.

 ממתי הרכב הוועדות מפורסם שם? אהוד יובל לוי:

עסקה בפרסום הלקוי באתר,  טרם השאילתה, כי השאילתה איתי צחר:

אז תיכף נגיע לזה. כנראה שבזמן ששאלת את השאילתה זה 

 כבר היה באתר.
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/ט לפקודת 149הרכב ועדת החינוך קבוע בחוק בסעיף  

 6עד  3העיריות וכולל את ראש העירייה או ממלא מקומו, 

מנהלי בתי ספר או סגניהם, אחד  2נציגי מועצת העיר, 

מהחינוך העל יסודי, נציג ועד מהחינוך היסודי ואחד 

ויו"ר מועצת התלמידים העירונית או נציג  ההורים העירוני 

 אחר מטעמה. 

בתחילת הקדנציה מועצת העיר אישרה את הרכב ועדות  

 העירייה, לרבות ועדת החינוך.

האם הרכב ועדת החינוך הנוכחי תואם את הוראות פקודת  

ת חברי העיריות? התשובה היא כן. להלן פירוט שמו

 ומשתתפי הוועדה, המפורסם גם באתר העירייה.

מדוע יש חברים בוועדה שחברותם היא לכאורה בניגוד  

ללשון החוק? וכאן אני מתייחס לשאלה שלך ממקודם. 

התשובה היא שזה לא היה ולא נברא. חברי הוועדה 

המצוינים לעיל הינם מי שתיאור תפקידם מנוי במפורש 

בפירוט בפתח המענה לשאילתה.  בהוראות החוק כפי שצוין

לוועדה מוזמנים כמשתתפים בעלי תפקיד נוספים אשר 

יכולים לשמש כמשקיפים או כמשתתפים בדיונים אך ללא 

יכולת הצבעה. נפלה טעות ברשימה שפורסמה באתר 

העירייה והטעות תוקנה. הטעות היתה שחלק מהאנשים 

שהם בגדר משתתפים נרשמו בטעות באתר העירייה 

רים. ברגע שקיבלנו גם את השאילתה ואת ההפניה כחב

לנושא הזה, אז שמנו לב שטעינו ורשמנו את התיאור הלא 

 נכון ותיקנו את זה באופן מיידי. 

יו"ר מועצת התלמידים העירונית אינו חבר בוועדה?   מדוע 

יו"ר מועצת התלמידים הוא כן חבר בוועדה ומוזמן באופן 
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ו או מי מטעמו נוכחים קבוע לישיבותיה. היו"ר או סגנ

 בישיבות גם. 

כמה פעמים התכנסה ועדת חינוך בכל אחת משנות כהונת  

פעמים בשנה,  4מועצת העיר הנוכחית? הוועדה התכנסה 

 כנדרש.

מדוע הוועדה לא דנה בתוכנית האסטרטגית לפני שנמסר כי  

תצא לפרסום? הוועדה כן דנה בנושא ועודכנה בכך בתאריך 

וצג בפני ועדת החינוך מתווה התוכנית , ה2017למרץ  14

האסטרטגית ותהליך העבודה המתוכנן. בנוסף, חברי 

הוועדה זומנו למפגשים כחלק מתהליך העבודה הממושך 

שבוצע במהלך השנה החולפת וטיוטת התוכנית שגובשה 

תועלה לדיון בוועדת החינוך הקרובה להערותיה של ועדת 

הגיד בעל פה עוד . ואני רוצה ל2018במאי  1-החינוך ב

תוספת קטנה, שנוכחות חלק מחברי הוועדה היתה מאד 

מאד בולטת, מאד מורגשת ומאד תורמת במהלך הדיונים 

הרבים שהיו עם הציבור בנושאים שונים ובשיתוף אנשי 

מקצוע, אנשי ציבור, נבחרי ציבור, נציגי ציבור, מתנגדי 

 ציבור ודרג מקצועי.

גיבוש התוכנית מתבצע  י?מי השתתף בתכנון התוכנית ומת 

בהובלת אגף החינוך ובהשתתפות חברי מועצת העיר, 

הנהלת העירייה, גורמי מקצוע, אנשי משרד החינוך, 

תושבים, אנשי חינוך ותלמידים, וכן בהתבסס על מידע 

שנאסף במסגרת שיתוף הציבור, כגון אירועי שולחנות 

 .2017עגולים ודיונים מקצועיים רבים במהלך שנת 

אם שקלתם להציג מראש לנציגי הציבור במועצת העיר את ה 

התוכנית, קרי, לפני פרסומה? בוודאי. התוכנית תוצג על פי 
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המתווה שציינתי קודם בישיבת מועצת העיר שתהיה לאחר 

ועדת החינוך. יש לנו לוח זמנים לכל התהליך הזה למען 

 האמת מראשיתו.

 שפורסם לציבור? אהוד יובל לוי:

לוח הזמנים בוודאי שפורסם לציבור וגם הציבור הצביע  איתי צחר:

 ברגליים ומאות ממנו הגיע. 

אני רוצה לומר כמה דברים. כחברת ועדת החינוך אני  ענת קלומל צוויג:

חייבת לציין שמספר פעמים אני גיליתי פעילות של החינוך 

שלא עבר לידיעתי בטרם נעשתה הפעילות. דבר שמאד צרם 

מיילים, שאני מאד לא -כך מספר אי לי ואני כתבתי על

אהבתי את זה כי אני לא אשקיע את הזמן שלי בוועדת 

 חינוך אם אין לה איזו שהיא השפעה. 

 אבל את לא הגעת לכל ישיבות הוועדה. ויטל לן כהן:ר

גם אם התאריך לא מתאים לי, בחיים לא אני לא הגעתי.  ענת קלומל צוויג:

 אחר הצהריים.  ישנו את המועד, כי גם יש עבודה

 לא נכון. שינינו מועד של ועדות.  רויטל לן כהן:

אני ביקשתי, אולי בשביל משנים, אבל בשבילי לא שינו אף  ענת קלומל צוויג:

 לא נכון.פעם. 

 שינינו.  –פניות שהגיעו וביקשו לשנות מועד  רויטל לן כהן:

. ענת קלומל צוויג:  לא, ממש לא נכון

 כהן, את מפרסמת פרוטוקול, יש פה אנשים עובדים. גב' לן  אהוד יובל לוי:

ואני רוצה לציין עוד נקודה שיש גם חברי מועצה שלא  ענת קלומל צוויג:

הגיעו אף פעם. אני הגעתי המון פעמים, רק אם אני מרצה 

 אני לא מגיעה לישיבה. 

אבל לא כולם עובדים פה, הם יכולים להרשות לעצמם כל  אהוד יובל לוי:

 שינוי. 
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אני רוצה לומר שיש חברי מועצה שרשומים פה שלא הגיעו  ענת קלומל צוויג:

אפילו פעם אחת במהלך כל הקדנציה הזאת שאני רואה את 

זה. זאת אומרת, יש פה איזו שהיא ועדה שיש בה המון 

אלמנטים שהייתי חושבת שצריכים לשנות אותם בקדנציה 

 הבאה ואני מקווה שזה ישתנה. 

 ברשותך, שאלת ההמשך,אלת ההמשך, ש אהוד יובל לוי:

 ואני בטוחה שכשיובל יהיה ראש העיר זה לא יהיה ככה. ענת קלומל צוויג:

שניה. שניה. בשאלת ההמשך, אדוני, אני רוצה להראות לך,  אהוד יובל לוי:

רק לפני שבוע כשצילמנו את רשימת החברים, ויסלחו לי 

יורם לוי חגית הללי, ענת רז,  –אנשים שאני אנקוב בשמם 

אנשים שמופיעים פה כחברים, מן הסתם הם השתתפו  –

 בקבלת החלטות והצביעו כחברים. רק מה? 

 ממש לא.  איתי צחר:

 בשום שלב לא היתה הצבעה.  רויטל לן כהן:

 אה, גם לא היתה הצבעה. אהוד יובל לוי:

על מה צריכה להיות הצבעה? הישיבות דנות בנושאים  רויטל לן כהן:

 חווה את דעתה,והוועדה מ

 פרסמת פעם פרוטוקול? אהוד יובל לוי:

 הפרוטוקולים חשופים, אתה יכול לראות אותם. רויטל לן כהן:

 איפה? באיזה מקום? אהוד יובל לוי:

 אם הם לא נמצאים באתר העירייה,  רויטל לן כהן:

 לא, הם לא נמצאים, חיפשו אותם שבוע ואני אספר לך, אהוד יובל לוי:

 אין שום בעיה. אז הם מתויקים באגף החינוך.  ן:רויטל לן כה

באוגדן שמור בקלסר. סליחה, כשמדברים על מינהל תקין  אהוד יובל לוי:

 ושקיפות וועדה נסתרת, 

 אין שום בעיה. אני אבקש ממזכירת הוועדה לפרסם את זה. רויטל לן כהן:
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ר גם את המצגת של התוכנית האסטרטגית אפשר להעבי ענת קלומל צוויג:

 אלי. 

אם אתם אומרים שאתם מדווחים לוועדה על שינויים  אהוד יובל לוי:

 מהותיים, 

 לא, ממש לא. ענת קלומל צוויג:

אם אתם אומרים שאתם מנהלים בשקיפות, אבל  אהוד יובל לוי:

הפרוטוקולים לא נמצאים אפילו באתר העירייה, אז אי 

 אפשר להתווכח עם התוכן שלהם.

 חברת סיעה שיכלה להגיע לכל הוועדות או לבקש, יש לך רויטל לן כהן:

 .עובדתחברת הסיעה שלי  אהוד יובל לוי:

 אני הגעתי לכל הישיבות. ענת קלומל צוויג:

 אנחנו חברות ברמה האישית, רויטל לן כהן:

יודעים  ענת קלומל צוויג: מה היה בהרבה  גםנכון, אני יודעת טוב מאד, אנחנו 

ל מצבים שלא היו סבירים מאד ישיבות וכמה התרעמנו ע

 ונכונים. 

 חברת הסיעה שלי היא אישה עובדת.  אהוד יובל לוי:

הדיון הזה מזכיר לי משחק של ברצלונה שבו מדברים למה  אורן כהן:

מסי משחק כשהחולצה שלו בחוץ. תעזוב את השטויות 

 האלה כבר. באמת, עם כל הכבוד.

 לך משהו, ישנם מצבים, אורן כהן, אני רוצה להגיד  ענת קלומל צוויג:

 אין לכם על מה, אורן כהן:

.  ענת קלומל צוויג: לא, לא, לא, אתה לא מבין. אני רוצה להגיד לך משהו

כשוועדה מתנהלת בצורה שלא מאפשרת לחברת מועצה 

..  זה דבר חמור ביותר. היותל . 

 . , אורןאתה לא צודק אסתר הדנה:

רה שהאסטרטגיה של העירייה לא חמור ביותר שזה מה שקו ענת קלומל צוויג:
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 יכולה להשפיע על האסטרטגיה ועל המתווה של החינוך. 

 תודה רבה. צביקה צרפתי:

אני כנבחרת ציבור לא יכולה להשפיע בצורה אמיתית, זה  ענת קלומל צוויג:

בעייתי מאד וזה חבל. וגם העירייה מפסידה מזה. העיר 

 מפסידה. 

ל צביקה צרפתי: השפיע, כמו שאמרתי, נבחר הציבור נבחר הציבור יכול 

 יכול להשפיע ויש פה הרבה דוגמאות של השפעות. 

 מה אתה אומר? אהוד יובל לוי:

בתחום נוער וצעירים. אמיר גבע , אמיר קולמן איתן צנעני צביקה צרפתי:

 בתחום תרבות. מתי בתחום רווחה.

 מה אתה אומר? אהוד יובל לוי:

 כן, מה שאתה שומע. צביקה צרפתי:

הם אפילו לא ידעו. אתה אמרת לפני רגע שחברי המועצה  אהוד יובל לוי:

 בכלל לא ידעו על מה שקורה פה.

 בסדר. עזוב. הצעה לסדר. הצעה לסדר.  צביקה צרפתי:

 ועדת חינוך אפילו לא דנה בשינוי שיטת החטיבות.  אהוד יובל לוי:

 בסדר. הצעה לסדר, בבקשה.  צביקה צרפתי:

 חבר'ה, זה לא בדיחה.  אהוד יובל לוי:

 הצעה לסדר, בבקשה.  צביקה צרפתי:

. אהוד יובל לוי: ..   חברי הקואליציה 

 הצעה לסדר, בבקשה.  צביקה צרפתי:

 אמיר קולמן, אתה אפילו לא ידעת.  אהוד יובל לוי:

 אמיר, עזוב, נו, די.  צביקה צרפתי:

. חבר'ה, על ועד ההורים לא ידע. הוועדה לחינוך לא ידעה אהוד יובל לוי:

 מה אתם מדברים? 

גינות כלבים. בבקשה, מי מציג. צביקה צרפתי:  הצעה לסדר 
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.  אהוד יובל לוי:  מינהל ציבורי זה ציבורי, זה לא פרטי

 תודה רבה. הצעה לסדר. גינות כלבים, בבקשה.  צביקה צרפתי:

, אבל חבר'ה, ככה לא  אהוד יובל לוי: מינהל ציבורי שמתנהל ב'חסמבה'

 .מנהלים

, כן. בבקש צביקה צרפתי: ה. מנסים לנהל ישיבות שקטות סליחה, 'חסמבה'

 . אתם מפריעים. בבקשה. ואחרות

 הצעות לסדר יום:  .2

 

 . המשך הקמת גינות כלבים . א

 

 אני אישית מאד אוהבת בעלי חיים.  פליאה קטנר:

 גם אני, יש לי חתול וכלב.  צביקה צרפתי:

 ואללה? פליאה קטנר:

 ואללה. את רוצה, אני אראה לך את התמונה גם.  תי:צביקה צרפ

אני פשוט אנצל, לפני שאני מקריאה את חתולים.  2לי יש  פליאה קטנר:

ההצעה לסדר, לפני שאני מסבירה אותה, אני גם אנצל את 

זה כדי לנסות לגייס אתכם למשהו. אני כל כך אוהבת בעלי 

בור חיים שהיום מצאתי את עצמי עוצרת את התנועה בחי

 .20לכביש  5שבין כביש 

 מזל שנשארת בחיים. צביקה צרפתי:

כן. היה פקק מאד גדול, אני מאד שמחה שזה משעשע  פליאה קטנר:

 אתכם, כדי לאסוף גור חתולים שנדרס. 

פליאה, סליחה, יש אפליקציה בפיתוח על ידי נער מכפר  אהוד יובל לוי:

די סבא שמפתח אפליקציה לאיסוף חיות פצועות, על י

 מתנדבים.

זה פשוט היה משהו שראיתי תוך כדי נסיעה, בדרך לפגישה.  פליאה קטנר:
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עצרתי בצד, איכשהו עצרתי שם את התנועה. היתה גם 

ניידת משטרה שעזרה לי, שבמקרה עברה שם, ומצאתי את 

עצמי נכנסת לכביש ואוספת את הגור הזה, ובסוף, מבטלת 

לווטרינרית. את הפגישות שלי וחוזרת חזרה לכפר סבא 

כרגע הגור הזה נמצא באשפוז, הוא לא גור שלי, הוא גור 

באמת שאספתי אותו, הווטרינרית מעריכה שהוא בן 

חודשיים או טיפה פחות. יש לו דימום בראה ושבר באגן וגם 

צריך כסף לטיפול, וגם כמובן אומנה, כי לצערי הרב, אני 

שני  לא יודעת כמה הוא יוכל להיות אצלי היות ויש לי

 חתולים מאד טריטוריאליים.

רות הווטרינרי של כפר הקמנו לאחרונה חתוליה נוספת בשי איתי צחר:

 סבא רעננה אז תעבירי אותו אם תרצי. 

אני שואלת את זה פשוט כי חתול כזה זקוק לסביבה של  פליאה קטנר:

 בעלי חיים,

, אז יש לנו רופא וטרינר מעולה, חדש, מצוין, מזה כשנה איתי צחר:

שה יחד עם ד"ר דבי לא יוזמות כרימון. לאחרונה הוא עשמ

 מבצע לחיסון לניצולי שואה ואנשים אחרים. שני 

 החיסון כרגע עוד לא,  פליאה קטנר:

לא קשור, בלי קשר, אני מרחיב את היריעה טיפה, ומחסנים  איתי צחר:

בבתים כדי למנוע מהם את הצורך להגיע למרפאה. ואחת 

להקים חתוליה נוספת, הוא עדכן אותי  היוזמות שלו היתה

 על זה, נחבר את החתול אליו והוא יטפל בו.

זה דבר נהדר. הוא באמת כרגע עם חמצן וכל מיני דברים  פליאה קטנר:

מסביב. אז קודם כל, אם יש פה מי שרוצה להיתרם לעניין 

הזה, אז בכיף, תגידו לי, כי זה באמת היה מקרה קשה ועד 

דיין עם כל ה'סטרס' של הסיפור הזה עכשיו הגוף שלי ע
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 היום.

פעם ראיתי סטיקר על אוטו, סליחה שאני קוטע, שכל  איתי צחר:

 נשמות.  9המציל חתול בישראל כאילו הציל 

אני רוצה שהוא קודם באמת יראה לנו שהוא שורד את  פליאה קטנר:

 9הפגיעה הקשה הזו ואני מאד אשמח לדעת שבאמת הצלתי 

 נשמות.

בכל מקרה, מנושא החתולים שלגביו תוכלו לדבר איתי  

לאחר הישיבה, אנחנו נעבור לעניין הכלבים ולעניין גינות 

 הכלבים.

בתחילת הקדנציה הובלנו מהלך של הקמת ושדרוג גינות  

כלבים בכפר סבא. הגינות ברחבי העיר, ישנות וחדשות 

הפכו לאבן שואבת למפגשים של תושבים ביחד עם כאחד, 

יהם, למקומות בהם מתבצעת פעילות חברתית ולמרכיב כלב

חשוב במאבק נגד תופעת גללי הכלבים ברחבי העיר. אני 

יכולה לציין שבני המשפחה שהולכים עם הכלבים שלהם 

לגינות נהנים מהעניין הזה מאד. לאור הצלחת גינות 

הכלבים יש להמשיך את הפרויקט. ישנם אזורים ברחבי 

ינה קרובה ובהם אין מענה הולם העיר שאינם סמוכים לג

לתושבים. הדבר משפיע על האוכלוסייה כולה ולא רק על 

בעלי הכלבים, מאחר וגינות כלבים כאמור הן מרכיב חשוב 

במאבק בגללי הכלבים על מדרכות ומדשאות העיר. כמו כן, 

שחרור הכלבים בגינות מגודרות מונע תופעות של נשיכות 

האנשים שלא כל כך חובבים וחבלות. אני אוסיף שגם מצד 

בעלי חיים, יש הרבה שמעדיפים באמת שאנשים עם כלבים 

יילכו לגינות כלבים ולא יסתובב איפה שהם מסתובבים, 

 ככה שזה בעצם מיטיב עם שני הצדדים.
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הצעת ההחלטה שלנו: עיריית כפר סבא תקבע תוכנית  

עבודה להקמת גינות כלבים חדשות ובה לוח זמנים ומיפוי 

הוכנה רים בהם אמורה לקום גינה. במידה ותוכנית כזו אזו

עד ליום הדיון הזה, יבוצע פרסום שלה על מנת לאפשר 

 לכלל הציבור לדעת מתי תוקם גינה באזורם. 

אז קודם כל, אנחנו תמימי דעים בחשיבות של הנושא,  איתי צחר:

בעיקר בשטח עירוני צפוף, שאנשים אין להם לפעמים ליד 

אפשר להם לשחרר את בעלי החיים שלהם. הבית מרחב שמ

 12ולפיכך גם בהתאם לאמירה הזאת גם הוקמו עד כה 

, בהרצליה 10גינות ברחבי העיר. לשם השוואה, ברעננה יש 

, רק בשביל לתת את 6רמת השרון ב, 2, בהוד השרון 6

הפרופורציה. לא שאנחנו צריכים חיזוקים והשוואות, אבל 

ושא שאני מעריך שהוא לא לתת את קנה המידה, כי זה נ

 מוכר לרבים מהתושבים. 

. פליאה קטנר:  לא, לא, אני לגמרי מפרגנת לכל מה שנעשה עד עכשיו

ה לקום גינה נוספת , עתיד2018במהלך השנה, עד סוף  איתי צחר:

בשנה החולפת גם הוקמה גינה חדשה, או באזור הדרים. 

דמת, אולי אפילו זה היה בתחילת שנה זו או בסוף שנה קו

 .60-בירוקות, ב

יש פה עניין באמת, כשאנחנו באים להקים גינות כלבים,  

צריך מאד מאד לעשות את זה בשכל רב, כי הרווחה של 

בעלי הכלבים הופכת לפעמים בסביבה צפופה להיות מטרד 

בלתי פוסק לכל סביבת המגורים. אגב, כולם רוצים שתהיה 

חנת אוטובוס אף אחד לא רוצה ת - תחבורה ציבורית בעיר

שלו. כולם רוצים ספסלים  מתחת לחלון של חדר השינה

אף אחד לא רוצה ספסל מתחת לסלון שלו. וזה  -במדרכות 
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העניין שאנחנו צריכים באמת לבחור את זה במסורה. אני 

יכול להגיד לך שעשינו מיפוי לאחרונה של כל אזור מרכז 

רתם העיר וגם בשיתוף עם ועד מרכז העיר שביקשתי את עז

בנושא הזה, ואני חושב שהם גם פנו בצורה של רשתות 

חברתיות וכאלה, כי יש לנו מצוקה באמת עם גינה אחת 

 באזור מרכז העיר. זה רחוב ביל"ו, נכון?

 כן, כן, ביל"ו.  צביקה צרפתי:

גינה  איתי צחר: ביל"ו, שיש שם מאות תלונות בלתי פוסקות, יש שם 

מוקפת בבניינים. עברנו  שבנויה מתחת לחלון של חדר שינה,

את כל האזור שם למצוא מקום להעתיק אותה, לא מצאנו 

עדיין מקום שלא צפוי לגרור המון התנגדויות ואני מקווה 

שנמצא, כי הגינה הזאת לא יכולה להמשיך להתקיים שם 

 והיא צריכה לצערי הרב לעבור למקום חלופי. 

אנחנו  אנחנו תמימי דעים. –לגבי האידיאולוגיה שהצגת  

מסכימים על זה. כל הצעה שיש אגב למישהו מהנוכחים או 

מישהו שמגיעה אליו הצעה, אנחנו יותר מנשמח, אנחנו 

נעשה את זה בתהליך של שיתוף הציבור בדגש על סביבת 

המגורים. לא תהליך של התנגדויות פורמאלי, אבל זה 

 בהחלט נושא מאד מאד מורכב. את מכירה את זה. 

 תוכנית צריכה להיות מפורסמת,ה פליאה קטנר:

כרגע יש לי תוכנית להקים אחת, שאני יודע בדיוק איפה  איתי צחר:

היא והיא כבר בשלבי הקמה. מעבר לזה, אין לי כרגע 

 אנחנו נקים.  –אתרים נוספים, וככל שיהיו ויעלה צורך 

 כמה יש בכפר סבא? אמיר גבע:ד"ר 

 ועוד אחת בהקמה.  12 איתי צחר:

מסורת מה שכתבת זאת אומרת, שמעכשיו אתם תעשו כ לוי: אהוד יובל
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קודם, סיור חוץ ותלכו לראות את זה פעם בשבוע או פעם 

 בשבועיים, את כל הגינות ואת כל הדברים?

 לא הבנתי מה אתה שואל. התייחסת למה, לאיזה נושא? איתי צחר:

 , מה? 12עכשיו, בתשובה האחרונה שלך אמרת שיש  אהוד יובל לוי:

 גינות קיימות.  תי צחר:אי

 יפה. אז אתם תעשו בהם סיורים? תראו שהם מתפקדים? אהוד יובל לוי:

הל אזור עובדים שלנו עושים בהם סיורים כל הזמן. יש מנ איתי צחר:

תמונות  גם הרבה מאד, יש גם לכל אחד, מתפקדים. יש בהן

, גם הן מופיעות באתר האינטרנט העירוני, יש את שלהן

הקישור של כל הכתובות וכל המקומות. אנחנו הרשימה עם 

דואגים לאחזקה נאותה. ואם יש בעיה, אז כמובן אנחנו 

 מטפלים בה. 

האם ראש העיר יעשה סיבובים כדי לראות את הדברים  אהוד יובל לוי:

 האלה?

ראש העיר מסתובב הרבה מאד בעיר, גם בגינות. יותר  צביקה צרפתי:

 מסתובב מאשר יושב במשרד. 

תוכנית של בניית גינות  כהצעת החלטה: כתבתיש זה מה אה קטנר:פלי

 נוספות מלבד אותה אחת שמתוכננת. 

אני יכול להגיד שאנחנו נעשה, התשובה היא כן. אני אומר  איתי צחר:

לך בכנות שכרגע, אני מכיר את המצב הזה מאד מאד לעומק 

  ...ל ואין לי אתרים על המפה העירונית שאני יכול ,בפרטים

מי  –אחרי ההסבר המלומד, אני מבקש להעלות להצבעה  צביקה צרפתי:

בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? אורן, עמירם, צביקה, 

למן, איתן, גבע, אמיר קואמיר רביטל שלום, דבי, מתי, ד"ר 

 ממה. תודה. רויטל, יהודה, 

 מי נגד? אתי, יובל, ענת ופליאה. תודה.  
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ב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה ברומאשרים  :362מס'   החלטה

המשך הקמת  –בנושא  פליאה קטנרהמועצה  תלסדר יום של חבר

 גינות כלבים.
 

 . תחזוקת מקלט . ב

 

 הצעה לסדר הבאה, בבקשה, מי מעלה אותה, אתי? בבקשה.  צביקה צרפתי:

 – 25.4.18הצעה לסדר היום לישיבת מועצה לתאריך  אסתר הדנה:

המקלט נמצא בכתובת גבעת  תחזוקת מקלט. הרקע:

אשכול, מקלט ציבורי מאחורי קולנוע חן. בעבר שימש את 

הקהילה יוצאי אתיופיה למקרים שונים של אירועים, 

התכנסות כשרוצים להתאסף לדון על משהו, לקבל קהל 

במקרים של שמחות וגם במקרים של אבל, אם לא מסתדר 

. במועדון אברהם, אם לא מקבלים את מועדון אברהם

 התחזוקה של המקלט גם אז לא היתה כל כך טובה.

 נכון לעכשיו, מצב המקלט נמצא במצב מסכן חיים: 

. מבחינת המבנה, בפנים הרוס כל הקיר, הרצפה, התכולה, 1 

הכול שחור, ויש בו ריח של עובש וזוהמה שיכול לגרום 

למחלות דרכי נשימה ומחלות זיהומיות. אפילו כשהוא 

ח החוצה ומסכן את הסביבה, ואנשים סגור, הוא פולט רי

שנמצאים בסביבה יכולים לקבל מחלות בדרכי הנשימה. לא 

רק זה, לצערי הרב, אני רואה שמשתמשים בו לאחסון מזון 

לפני חלוקה לחג. המזון סופג את הריח, הזיהום מהרצפה 

מזהם את המזון. בסופו של דבר זה מגיע אנשים ומסכן את 

 בריאותם. 

תפוח מבקשים לשפץ ולסדר את המקלט  אנחנו מסיעת 
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באופן דחוף כמו רוב המקלטים בארץ. כשאין לנו כל כך 

הרבה מקומות גם ככה לעשות כל מיני פעילויות, זה יכול 

לשמש לכל כך הרבה דברים, וזה נמצא בהזנחה מוחלטת. 

 אפילו מעבר לזה, גם יכול לסכן אנשים מבחינה בריאותית. 

ם משותפים, גלריה, מסעדה אתיופית חבש? מה מה זה בעלי עמירם מילר:

 זה? לא הבנתי. מה זה קשור.

 זה משהו אחר. לא, זה לא קשור.  אסתר הדנה:

 זה התארים שלה.  אהוד יובל לוי:

 זה לא קשור.  אסתר הדנה:

 התארים שלה.  זו גאוותה. אלה אהוד יובל לוי:

 זה העסק הפרטי, זה לא קשור.  דבורה שני:ד"ר 

כך היא חתמה על השאילתה, על המייל בו שלחה את     ל:יפעת וגש

 השאילתה. 

ההצעה לסדר הזו הגיעה אלינו בערב יום הזיכרון והנושא  איתי צחר:

הזה כמובן הטריד אותנו ביותר, וביום ראשון בבוקר נשלח 

לשם הממונה על המקלטים, ממונה הביטחון באגף בטיחות 

צאים של הסיור שלו. וביטחון, אורי טל, ומיד נציג את הממ

אבל באופן כללי, כפתיח, אני רוצה להגיד גם מה שנאמר 

 בוועדת הביטחון האחרונה.

שנים  7מקלטים. אנחנו מזה  64בעיר כפר סבא יש לנו  

יופי בתחרות ארצית וגם  5ברציפות זוכים לציון של  כוכבי 

זכינו בדגל יופי. חלקם הארי של המקלטים מהווים 

ים ואנחנו משכירים אותם לפעילויות מקלטים דו תכליתי

, שהוא 7שונות ונוספות. הנושא של ההצעה לסדר, מקלט 

מוקצה למחלקה לנוער, קהילה וצעירים, וזאת לצורך 

פעילות של הקהילה האתיופית בעיר, שבעצם בין היתר 
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מתבצעות שם פעולות של בישול לקראת אירועים, סעודות, 

חרים שאכן יש להם ארוחות, חיתוך מזון ועוד דברים א

 פוטנציאל להיות בעיה בריאותית. 

 איפה זה, בקפלן? אמיר גבע:ד"ר 

 ליד קולנוע חן.  :איתי צחר

 זה פשוט זוועה. אסתר הדנה:

 ,הבנתי רק ממה שלמדתי בעקבות השאלה שלךשניה.  :איתי צחר

ביקשתי לברר את הפרטים אחורה, והבנתי שהיתה 

הפעולות האלה יתבצעו התנגדות או אי רצון של הקהילה ש

 בבית אברהם בזמנו, ולכן היתה בקשה למצוא,

 מה? סליחה, עוד פעם. אסתר הדנה:

היה רצון שזה לא יתבצע, הבנתי שיש שם גם שחיטה של  :איתי צחר

כבש ודברים מהסוג הזה, והיה רצון שזה לא יתבצע בבית 

 אברהם, או טיפול בכבש שחוט.

 לא, לא שחיטה. אסתר הדנה:

 לא השחיטה עצמה שם, אלא החיתוך. :צחראיתי 

 אבל בתוך המקלט אי אפשר לבשל.  אסתר הדנה:

יש הבדל במה שאתה אומר. היא אמרה שבפירוש לא  ענת קלומל צוויג:

 שחיטה. זה דבר נורא. זו הטעיה בעייתית מאד.

 באמת זה לא נכון.  אסתר הדנה:

 דקה. דקה. :איתי צחר

 לתקן, כן, אבל אני רוצה  אסתר הדנה:

 זה ייצור תדמית מוטעית. ענת קלומל צוויג:

 זה לא טוב. אסתר הדנה:

 אין פה עניין של תדמית. זה עניין של, :איתי צחר

 בטח שזה עניין של תדמית.  ענת קלומל צוויג:



   25.4.2018 58 מועצה מן המניין   

איתי, סליחה, הם בזמנו רצו שיהיה מטבח במועדון הרווחה  אסתר הדנה:

ווחה, ליד מועדון במועדון הר –בשביל לבשל. סורבו. אמרו 

הרווחה לא בונים מקלט. ואז מה שעושים, מביאים בשר, 

חותכים במקלט, אבל מבשלים אותו בחוץ. כי בתוך 

 המקלט, אם יתפוצץ בלון, אז מסכן. 

 אני קיבלתי, שניה,  איתי צחר:

אני רוצה לציין פה משהו, שיש פה סיפור שהוא לא סיפור  ענת קלומל צוויג:

נאבקת על כך כבר כמה שנים בקדנציה של יום אחד ואתי 

 הזאת.

עוד לא סיימתי את המענה, ברשותכם. המקלט המדובר  איתי צחר:

 ה ברשותך, המקלט שופץ לפני כשנה. ישופץ לפני, תני לי שני

 שופץ? אסתר הדנה:

לפני כשנה. בוצעה בו צביעה. בוצעה בו חידוש רצפה וחיפוי  איתי צחר:

פנייתך ערב יום הזיכרון ומיד קרמיקה לקירות ועוד. לאור 

לאחריו ביום ראשון, היום הראשון של העבודה, יצא 

 למקום אורי טל בעצמו, 

 מי זה אורי טל? אסתר הדנה:

אורי טל זה הממונה על המקלטים ועל שעת חירום ברשות.  איתי צחר:

צילם את מה שראו עיניו והתמונות פה מוצגות לפניכם, וזה 

שהוא נשוא השאילתה. המקלט  7המקלט. זה המקלט מספר 

כמקלט מתוחזק בצורה טובה  22.4-נמצא על ידי אורי טל ב

ייעודו בשעת חירום.   וכשיר למלא את 

 תסתכל, יש שם עובש.  אסתר הדנה:

אני אשמח לסייר איתך במקום. אנחנו לא מצאנו, אולי  איתי צחר:

שמשמש  7אנחנו לא מדברים על אותו מקום. מקלט מספר 

 האתיופית נבדק, גם לא בחלוף זמן.  את העדה
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 אני אשמח שנלך ביחד. אסתר הדנה:

 בשמחה רבה.  איתי צחר:

 אני רוצה רק לציין פה נושא חשוב.  ענת קלומל צוויג:

 זה לא ככה, זה לא נראה ככה. אסתר הדנה:

 אני רוצה לומר דבר מאד מאד חשוב.  ענת קלומל צוויג:

תה, בפירוש, שמשמש את זה המקלט המדובר בשאיל איתי צחר:

, 7הקהילה האתיופית, שנמצא צמוד לקולנוע חן ומספרו 

 כפי שציינת. 

אני רוצה לציין משהו. אתי ניהלה וערכה סקר בקרב  ענת קלומל צוויג:

הקהילה האתיופית גם לגבי ההתנהלות של העירייה מול 

הקהילה וגם לגבי הקמה של מטבח. הסקר, היא עברה תושב 

 תיופי, מהקהילה, ובדקה את הצורך הזה. תושב ממוצא א

 אתי, היית במקלט הזה שדיברת עליו?  איתי צחר:

הקבוצה ביקשה את המטבח הזה והיתה פה התעלמות  ענת קלומל צוויג:

 מהצרכים של הקהילה. 

 אני הייתי שם.  אסתר הדנה:

... המנהיגות של א ענת קלומל צוויג: .  הצורך הזה. תי היא חיונית כדי 

 ה. יאיתי, אני רוצה שני הדנה: אסתר

גם יש שם חילוקי דעות בתוך הקהילה. זה לא שיש דעה  דבורה שני:ד"ר 

 אחת. 

אני התכוונתי דווקא שהמקלט הזה לא רק לקהילה. אני  אסתר הדנה:

דאגתי דווקא לכלל הסביבה. אבל אני רוצה להגיד, אם כבר 

, אז כשבישלו בינואר, הנה, מתי יודע, הוא מחייך שם

למועדון שבישלו בחוץ, כשסחבו את הסיר החם בדרך 

-ו 2אברהם, הסיר נשפך והרבה אנשים קיבלו כוויות דרגה 

. אבל אני התכוונתי בכלל המקלט, התחזוקה של המקלט 3
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 לא,

כן, תודה רבה. אני מבקש להעמיד להצבעה, מי בעד להסיר  צביקה צרפתי:

 אורן, את ההצעה? ממה, עמירם, 

 יש סיור. עמירם מילר:

 רביטל,  יש סיור. ודאי שיהיה סיור. למה שלא יהיה סיור? צביקה צרפתי:

 רגע, ההחלטה כוללת סיור. אהוד יובל לוי:

יהיה  –יהיה סיור, מה הבעיה? הנה, אני אומר לפרוטוקול  צביקה צרפתי:

 מתי, אמיר, דבי, סיור. 

 מחר בערב, מחר בבוקר. –מתי שהיא רוצה  איתי צחר:

נגד? סליחה, אמיר,  רפתי:צביקה צ איתן, רויטל, יהודה, צביקה. תודה. מי 

 יתואם סיור. מנכ"ל העירייה יתאם סיור מול אתי,

 מול חברת המועצה אתי הדנה.  ענת קלומל צוויג:

 –בוודאי, חברת המועצה, בטח. ואם את רוצה לבוא גם כן  צביקה צרפתי:

תפו"ח?  מוזמנת, למה לא? עם הילד הקטן. תודה. מי נגד?

 תודה רבה. 

 תודה רבה.   אסתר הדנה:

 המיילדת של הבן שלי. היא אני רוצה לומר לך שאתי  ענת קלומל צוויג:

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :363מס'   החלטה

תחזוקת  –לסדר יום של חברת המועצה אסתר )אתי( הדנה בנושא 

 מקלט.
 

 . המועצה באתר העירוני פרסום פרוטוקולים של ועדות . ג

 

 פרסום פרוטוקולים. –הצעה לסדר  צביקה צרפתי:

 נושא פרסום פרוטוקולים באתר העירוני.  איתי צחר:

רבותי, רק לפני רגע דיברנו על שקיפות, דיברנו על החלטות,  אהוד יובל לוי:
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על החלטות עקרוניות של שינוי שיטת האינטגרציה או 

החלטות שהמינהל העירוני, שיטת החטיבות. ומסתבר שיש 

 באתי להחמיא לכן ואתן מפריעות. 

 סליחה, סליחה, תמשיך. דבורה שני:

חשבנו אם פליאה, זאת שאוהבת בעלי חיים, היתה שומעת רביטל עמר שלום:

 ששוחטים כבש, היא היתה עפה פה על כולם. 

 כן. זהו. פליאה עם הגור חתולים וזאת עם השחיטת כבש.  דבורה שני:ד"ר 

 אני לא אמרתי ששוחטים כבש.  אסתר הדנה:

 לא שחטו כבש. די.  יהודה יוגד:

 אל תדביקו את זה.  :יגוצו לענת קלומ

 חבר'ה, כל אחד והמנהגים שלו, אנחנו ניפגש במסעדות.  אהוד יובל לוי:

. אסתר הדנה:  תבואו למסעדה שלי

 .נבוא –אנחנו רוצים לבוא למסעדה שלך. תזמיני אותנו  דבורה שני:

 הנה אני מזמינה, את כולם.  אסתר הדנה:

כדאי להתקיים, יש ריאל מדריד עוד היום, רבותי,  אברהם שיינפיין:

 להתקדם. 

אני מציע שבימים שיש כדורגל נשאיר את חברי המועצה  אהוד יובל לוי:

רבותי, סליחה, תרשו לי,  בבית, אלה שאוהבים כדורגל.

 צנעני.אדוני סגן ראש העיר 

 ממלא מקום ראש העיר. תי:צביקה צרפ

כיוון שאתם יושבים בפורום הנהלת העיר, בפורום ראשי  אהוד יובל לוי:

סיעות, אתם הנהלת העיר הנכבדה והדרג המקצועי 

שמקבלים החלטות, אבל אף אחד לא שמע עליהן. אם אני 

סוגרים את רחוב ויצמן  –אדפדף עכשיו אחורה, אני אשאל 

חינוך התכנסה? מסתבר חודש? לא שמענו. ועדת  30-ל

שהתכנסה, אבל כמו שאמרה לנו חברת הקואליציה, היא לא 
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צריכה לדון, אין הצבעות, אז גם לא יכלו להתקבל הצבעות 

 לא נכונות כי אין הצבעות. 

אז אם אתם מסתכלים על הליך שקוף שמצופה במערכת של  

מינהל ציבורי, מינהל ציבורי, זה לא פרטי, לא מקבלים 

 –ית, אז שואלים אתכם, דוגמא של ועדת חינוך החלטות בב

ועד ההורים ידע? שאלה. מישהו במועצת העיר שמע על 

החלטה כזאת קריטית? לא. ועדת חינוך? לא. פרוטוקול? 

יש. איפה? איפה שהוא.  –אין. אומרת לנו גב' לן כהן 

מתויק. מינהל ציבורי ראוי לשמו לוקח את ההחלטות 

י באתר האינטרנט, מציג אותן האלה, שם אותן במקום גלו

היום מצאנו חתולה או  –לציבור. לא רק את הסיפורים 

 היום העירייה החליטה לתת פרס. אתם משלמים לעיתונות. 

 אל תערבב אותי עם החתולה פה. רויטל לן כהן:

אני מערבב אותך עם דברים אחרים. אני מערבב אותך עם  אהוד יובל לוי:

 הכשל של ועדת חינוך. 

,  ן כהן:אור יו"ר ועדה אחת. אמרנו, בוא נצלם את הוועדה הזו הוא 

כולם בעד, הוא היחיד שהתנגד. היחיד שהתנגד לדבר הזה 

יובל לוי. תמשיך.   זה היה 

 צודק.  יהודה יוגד:

 אחר כך תחבר את שני הדברים.  אורן כהן:

אני אסביר לך. במזכירות הליכוד חוטפים את  אהוד יובל לוי:

 לא נפריע לך להרגיש בבית. המיקרופונים,

 בסדר. אורן כהן:

 מזכירות הליכוד. עכשיו נדבר לעניין. באנו לאבל אנחנו לא  אהוד יובל לוי:

ועדת הביקורת דנה בכשלים ואם אנחנו נשב ונקליט אותם  

כמו שאתם רציתם כדי שראש העיר ירגיש נוח לשמוע מה 
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היות אתם אומרים, אז כל טענה שניה או שלישית תהפוך ל

תביעת לשון הרע, כמו שהיו מאיימים פה גם על חברי 

מועצה. אלא מה? כשמזמינים עובדי עירייה ורוצים לשמוע, 

אז יש ועדות שבהן דנים לא בפומבי. ועדת חינוך, מפרסמים 

פרוטוקול. מה קרה? מזמינים אנשים לשולחנות עגולים, 

אנחנו שוקלים שינויים, אנחנו רוצים  –אומרים להם 

וע את דעתכם. דרך אגב, כבר שינינו. אז בואו תדברו, לשמ

 דברו. 

אז אתם, רבותי, חברי הקואליציה, שאתם מנהלים את  

העיר ואתם בעצמכם לא מודעים לכאלה שינויים, אם היו 

פרוטוקולים נמצאים באתר האינטרנט אולי הייתם מוצאים 

אותם והייתם יודעים על מה אתם חתומים. אנחנו בסך 

 ה אנחנו מבקשים מכם? שקיפות.הכול, מ

אז אנחנו רוצים שכפר סבא תפרסם באופן שוטף את כל  

הפרוטוקולים של ישיבות הוועדות העירוניות הלא חסויות, 

מר כהן, באתר העירייה, ובכלל זה את פרוטוקולי הישיבות 

אז  –שהתקיימו במושב מועצת עיר זו. אם אין בעיה 

יש לכם בעיה לחשוף את אז  –בבקשה, תחשפו. אם יש בעיה 

מה שעשיתם או לא עשיתם, כי זה לא השתקף 

 בפרוטוקולים. תודה. 

 תודה רבה.  צביקה צרפתי:

קודם כל, מבחינת שקיפות, האמירות נאמרו כבר מספר  איתי צחר:

פעמים, גם על ידי וגם בהזדמנויות אחרות, כל מה שאפשר 

 לשקף ולחשוף ולעשות, כל המרבה הרי זה משובח. זו

המדיניות שאנחנו פועלים לפיה, זו המדיניות שראש העיר 

צביקה צרפתי מנחה אותי לקיים וככה אני מנחה את כל מי 
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שצריך להנחות לפעול. נכון להיום באתר העירייה 

ועדת  –ועדות  9מפורסמים באופן שוטף פרוטוקולים של 

תמיכות, ועדת כספים, ועדת שמות, ועדת איכות הסביבה, 

שכר טרחה, מליאת תכנון ובנייה, ועדת משנה התקשרויות 

לתכנון ובנייה, הוועדה לענייני ביקורת, ועדת מכרזים. 

ונעלה פרוטוקולים  בשבועות הקרובים אנחנו נפרסם 

נוספים, לאחר שנשלים סקירה שאין בהם פרטים חסויים 

שאסור לנו לפרסם, על פי הוראות החוק כמובן,  ופרטים

בתוך מספר שבועות, כל ולאחר סקירה זו שתסתיים 

פרוטוקול שהיה, יהיה, יש, יעלה ויפורסם באתר האינטרנט 

 העירוני. 

 תודה רבה. אנחנו מודים לכם. אהוד יובל לוי:

אני רק יכול להשלים ולהגיד, שבעקבות השקיפות וגם הרי  צביקה צרפתי:

 זכינו לאיזה פרס שקיפות בשנה האחרונה,

 . ומקום ראשון 100ציון  איתי צחר:

אני לא הייתי מזכיר את הפרסים של מינהל תקין ושקיפות  אהוד יובל לוי:

 שכפר סבא זכתה בהם בזמן האחרון. 

 אני כן מזכיר. אני מתגאה בהם.  צביקה צרפתי:

אל תערבב בין העובדים לבין  –אני אומרת לך כל פעם  רויטל לן כהן:

 מישהו שמואשם במשהו. תעשה הפרדה. יש לנו עובדים, 

 את ערבבת. וד יובל לוי:אה

 אני לא ערבבתי.  רויטל לן כהן:

 את ערבבת.  אהוד יובל לוי:

 אין בעיה, אני ערבבתי. תעזוב, אני ערבבתי.  רויטל לן כהן:

אני רוצה לומר שבשבועות האחרונים לא נוסף תפקיד, אלא  צביקה צרפתי:

בנוסף לכל מה שהיא עושה, רחלי רם, היא נבחרה לרכז את 
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ת, כדי שהדברים האלה באמת יועלו. זה כבר נעשה הוועדו

לפני חודשיים, חודשיים וחצי והיא מרכזת את הכול. זה 

במסגרת זה שאנחנו לא שקופים ולא רוצים להראות ולא 

זה, ההיפך, אנחנו פועלים, אני מוכן להראות כמה שיותר, 

אני לא פוחד להראות, אין לי שום בעיה. יכולה להיות 

קידי לקבל את הביקורת. בסופו של דבר ביקורת, זה תפ

אנחנו צריכים להחליט. יכולה להיות ביקורת, אפשר לא 

להסכים, אבל בסוף צריך גם לקבל החלטות. לפעמים 

 החלטות קשות, אבל צריך לקבל החלטות. 

רשימת ישיבות המועצה העתידיות לא מפורסמים  קהל:מה

 התאריכים. 

י רויטל לן כהן:  ום רביעי, הראשון באותו חודש. מה זאת אומרת? כל 

 היום זה לא יום רביעי הראשון באותו חודש.  :מהקהל

 כי הזיזו אותה.  רויטל לן כהן:

. :מהקהל . .  בשנה שעברה פרסמתם מראש את כל 

י  איתי צחר: קודם כל, החוק מגדיר את מועדי ישיבות המועצה. אנ

עונה לך. תאמיני לי, הבנתי את השאלה. החוק מגדיר את 

זה  –זה נדחה, אם יש אילוצים  –המועדים. אם יש חג 

נדחה, ויש לזה תקנות והגדרות. נבדוק את הערתך, ואם זה 

 נעלה את זה.  –לא מפורסם 

 אני גם רוצה להוסיף שסגן מבקר העירייה, דבורה שני:ד"ר 

המענה באתר. כל המענים אגב, לכל מה שמופיע פה, נמצא  איתי צחר:

 ד.כבר באתר מבעוד מוע

כל מזכיר ועדה שכותב פרוטוקול, הוא שולח לו את זה  דבורה שני:

באופן אוטומאטי. כל הפרוטוקולים של כל הוועדות אצל 

 סגן מבקר העירייה. הוא בלוח התפוצה. 
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 תודה רבה. ההצעה לסדר הבאה. צביקה צרפתי:

רגע, אז הורדת את ההצעה ככה על הדרך. אנחנו בעד  אהוד יובל לוי:

 אור הדברים של מנכ"ל העירייה.להוריד ל

 בעד? אפשר פה אחד? תודה. צביקה צרפתי:

 בוודאי. לאור אמירתו של מנכ"ל העירייה.  אהוד יובל לוי:

 לאור הדברים. אין שום בעיה.  צביקה צרפתי:

להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר  פה אחדמאשרים  :364מס'   החלטה

פרסום פרוטוקולים  –שא בנו אהוד יובל לוייום של חבר המועצה 

 .של ועדות המועצה באתר העירוני
 

 . דיון בוועדת החינוך לגבי בתי ספר ייחודיים . ד

 

 דיון בוועדת חינוך לגבי בתי ספר ייחודיים. בבקשה.  צביקה צרפתי:

 ברשותכם, עיר ליברלית, עיר שמורכבת, אהוד יובל לוי:

ילתות שלכם על מה נדבקתם לוועדת חינוך? חצי מהשא דבורה שני:

 ועדת חינוך. מה הסיבה לזה? 

 זה לא מצחיק בכלל. זה כל כך עצוב. רויטל לן כהן:

. אורן כהן:  זה דווקא נושא ראוי

 אני באמת שואלת, מה קרה?  דבורה שני:

התקציב העירוני, אם תעקבי אחריו, תקציב העיר מושקע  אהוד יובל לוי:

 ברובו בתחום החינוך.

 שכך.  וטוב רויטל לן כהן:

השירות העירוני המרכזי שאנשים לוקחים איתם לכל  אהוד יובל לוי:

החיים, זה תחום החינוך. בן אדם קיבל תעודה או לא קיבל 

 תעודה, חייו ישונו, 

 –אין ספק שזה חשוב. לא לגבי זה אני שואלת. אני שואלת  דבורה שני:
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 מה קרה שכל השאילתות שלכם היום זה על ועדת חינוך?

 א', זה לא עובדתית נכון. ב', אני אגיד לך.  ובל לוי:אהוד י

 כל הדברים האחרים בסדר ורק זה לא בסדר.  רויטל לן כהן:

העלינו נושאים של תחבורה, נת"צים, הכול. אבל את  אהוד יובל לוי:

 צודקת בדבר אחד,

 רק נושאים של חברי מועצה שמאלנים.  רויטל לן כהן:

 רנו בחיים את המילה הזאת. עכשיו תשמעי,איזה מזל שעב אהוד יובל לוי:

 יובל, בבקשה.  צביקה צרפתי:

ברגע שמסתכלים על הכשלים, למשל בנושא חטיבות, הרי  אהוד יובל לוי:

אמרנו רק לפני חודשיים, רוצים חטיבות, בואו נדון על 

נושא חטיבות. ויצא שפתאום היתה פה איזו החלטה של 

ום שאף אחד לא מודע שינוי מהותי בעיר. מתברר מיום לי

לזה. וזה דבר שזה מתסכל. אנחנו נשב, כמו בנושא שעכשיו 

, ישתתפו נציגי ציבור אבל לא  ראינו, בנושא של 'מהיר לעיר'

אתם חברי המועצה. הרי מסתבר שבדברים האלה חברי 

המועצה מיותרים למי שמקבל את ההחלטות, לשיטתם של 

ילד ייקח אותו מקבלי ההחלטות. לנו, בתחום החינוך, שכל 

איתו הביתה, זה נראה מוזר. אנחנו חושבים שמועצת העיר 

מקצה כספים, מעוניינת בתוצאות, רוצה לראות תוצאות, 

לא מרשה לאנשים לקבל החלטות בלי ידיעה של אף אחד. 

אז בשביל מה כל ועדת החינוך ומועצת העיר? בשביל מה 

 אנחנו פה? 

שיו גם כן את אם אנחנו מסתכלים על נושא נוסף שעכ 

 –אומרת, מישהו קיבל החלטה שבפני עצמה מכובדת מאד 

 100,000לפתוח את העיר לפלורליזם של חינוך, בעיר של 

תלמידים, לפתוח את החינוך  21,000תושבים, אפשר עם 
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לזרמים נוספים. זה דבר שאני אישית נכנסתי לחיים 

ק הציבוריים, כי לא נתנו לנו לממש זכויות דמוקרטיות, חו

יסוד חופש, דברים בסיסיים, כבוד האדם. לא נתנו לנו 

 לעשות את זה. 

מסתבר היום שבחדרי חדרים, בלי ידיעת מועצת העיר, בלי  

יודע מה  ידיעת ועדת חינוך, אתם חברי הקואליציה, אני לא 

התקבלו החלטות מבורכות בפני עצמן. מסתבר היה חלקכם, 

 –מים שחוץ מבית הספר המבורך הזה, יש עוד זר

 מונטוסורי, חינוך אחר, מסורתי. אנשים שרצו מדעים.

. ענת קלומל צוויג:  אנתרופוסופי

 אנתרופוסופי. מה אמרתי? אהוד יובל לוי:

 מונטוסורי, זה משהו אחר.  ענת קלומל צוויג:

,  אהוד יובל לוי: כשהזכות הבסיסית של אדם לחנך את ילדיו נשללת ממנו

שנות את מערכת החינוך ומסתבר שהיום מקבלים החלטות ל

מאחורי גבנו. אז אנחנו אוהבים שוויון ואנחנו חושבים 

שגיוון ושוויון זה דברים שהם ביסוד של הדמוקרטיה, 

ואנחנו לא אוהבים לשמוע, כנציגי ציבור, שהתקבלו 

החלטות ומיידעים אותנו בדיעבד. כי אף אחד פה לא רוצה 

לו חותמת  להיות חותמת גומי ואף אחד לא אוהב שקוראים

גומי. אבל בדיעבד מתברר שהחלטות התקבלו בלי שחברי 

המועצה ידעו עליהן. מילא אנחנו חברי האופוזיציה, אבל 

אתם חברי הקואליציה, ועדת ראשי סיעות, כל מי שנמצא 

 פה.

או ועדת חינוך, חברי ועדת חינוך, לא ידעתי על זה. אני  ענת קלומל צוויג:

ואני חושבת שעו"ד יובל לוי יודעת הכול רק מהפייסבוק. 

צודק בהחלט במה שהוא אומר, כי זו החלטה פוליטית וזו 
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לא החלטה מקצועית.זו החלטה שאנחנו רוצים לפתוח 

 שיהיו בתי ספר ייחודיים לפי צרכי התושבים. 

 החלטה פוליטית? צביקה צרפתי:

 בוודאי.  ענת קלומל צוויג:

 ציבורית.  אהוד יובל לוי:

 זה לא מקצועי. מקצועי זה סיפור אחר.  ג:ענת קלומל צווי

..ל פה פוליטוהכ אהוד יובל לוי:  יקה.

זה שנדרש תוכניות מקצועיות, יש דברים אחרים שבאמת ענת קלומל צוויג:

נדרשים. אם זה חינוך דיגיטלי ואם זה שוויון בית ספרי 

והקצאת מחשבים, וכלים ומשאבים חינוכיים, זה עניין 

בחינתנו, העניין של תקצוב שוויוני, מקצועי. אבל אנחנו מ

זה פוליטי. ואותו דבר קביעה שבתי ספר ייחודיים זה 

פוליטי ואנחנו צריכים להיות מעורבים בזה, כדי לפתוח את 

זה לכמה שיותר קבוצות וצרכים של תושבים שונים 

 שמעוניינים בחינוך מגוון ופלורליסטי. 

שהנהלת העיר, או מישהו  אז, רבותי, אם אתם מסכימים אהוד יובל לוי:

בהנהלת העיר יקבל החלטות בלי ידיעתכם, אתם היום 

מאשרים בדיעבד את ההתנהלות הזאת. אנחנו בחרנו לא 

להיות שותפים לה, לא לאשר אותה בדיעבד, לא לקבל את 

זה מהפן הציבורי. אנחנו בעד בתי ספר ייחודיים. בעצמנו 

בבקשה,  – הרמנו את הדגל הזה. אנחנו אומרים, שוויון

תקבעו קריטריונים, תפרסמו אותם, בואו נפתח עוד בתי 

ספר שהעיר הזאת התברכה בחינוך, העיר הזאת יכולה 

לפתוח חינוך, לקדם חינוך, להוביל חינוך חזרה בארץ. אבל 

? לקרוא בעיתון? אז בשביל מה אתם פה לקבל בדיעבד

יושבים רבותי חברי הקואליציה, אתם אפילו לא שמעתם 
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ה. תקבעו קריטריונים, שהם יהיו שוויוניים, שהם על ז

יתפרסמו, שעוד זרמים, שעוד בתי ספר יוכלו להיפתח פה 

 בעיר, זו דמוקרטיה, זה שוויון, זה פלורליזם. 

להוסיף מודלים להקמת בתי ספר  –ורק עוד נקודה אחת  ענת קלומל צוויג:

 ייחודיים. מודל, איך תושבים, הורים יוכלו לבחור את בתי

הספר. זה לא מספיק רק שפותחים אותם, צריכים גם אפשר 

יידעו שקיים מגוון של בתי ספר.  את השוויוניות שאנשים 

גם אני חייבת לציין שגם אין פורטל חינוכי, שאני כבר 

קוראת כל הקדנציה שיהיה כתוב שם מה נפתח ומה קורה 

 בתחום החינוך. אין פורטל באתר האינטרנט כמו שצריך. 

,  ובל לוי:אהוד י ההצעה, אני מודה לחברי ממה שיינפיין, למי שלא הבין

אנחנו מבקשים לפתוח דיון על  –למי שמתקשה בקריאה 

פתיחה שוויונית פלורליסטית של מוסדות חינוך עירוניים 

ייחודיים בעיר. יושב פה חבר מועצה שבזמנו עזר לציבור 

ו שלם לפתוח תיכון שהיה כל כך מבוקש. אני חושב שאנחנ

בצד הפלורליסטי מבקשים שיהיה דיון במועצת העיר. 

תקריאו לנו את הקריטריונים, תפרסמו אותם לכל הציבור. 

נדון בזה גם בפורום החוקי של ועדת חינוך, שמסתבר 

שהיתה פה טעות דפוס או טעות סופר, שכל משתתף הפך 

להיות חבר, אבל בעצם הוא לא חבר. אבל טוב שאנחנו 

תיקונים האלה אנחנו מבקשים לעשות מתקנים. במסגרת ה

את הדיון הזה, להביא אותו למועצת העיר בתוך חודשיים. 

אנחנו מבקשים שהתקדימים של פתיחת מוסדות ייחודיים 

 לכל הציבור.  יפורסמו וישמשו בשוויון

 תודה.  צביקה צרפתי:

 אני אעשה את זה קצר. איתי צחר:
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 אפשר לפני זה מילה אחת? רויטל לן כהן:

. יקה צרפתי:צב  כן

מן הראוי היה כחברת ועדה, היית פונה אלי, מבקשת לקיים  רויטל לן כהן:

 דיון בנושא. 

את לא מנהלת את העיר, זו לא העיר שלך, יש פה מועצת  אהוד יובל לוי:

עיר. תתכבדי בוועדה לחינוך לקיים את הדיונים האלה 

 ולפרסם את זה לחברים.

מייל בטרם קורים -רסמו לי את זה באימן הראוי שתפ ענת קלומל צוויג:

 דברים. 

בוא אני אעדכן אותך. יש לה תפקיד לא פחות, היא ממלאת  צביקה צרפתי:

מקום יו"ר ועדת החינוך ובתקופה האחרונה היא מנהלת 

 ועדת החינוך. 

 איזה פתיחת בית ספר עוברת פה בלי שאתם תדעו?  אהוד יובל לוי:

 טוב, תודה רבה.  צביקה צרפתי:

על איזה פתיחת בית ספר קראתם בעיתון? איפה נשמע דבר  אהוד יובל לוי:

 כזה?

אני אעשה את זה קצר. בהצעה לסדר נכתב שהתקיים דיון  איתי צחר:

בנושא פתיחה שוויונית פלורליסטית של מוסדות חינוך 

עירוניים ייחודיים בעיר, בפורום חוקי של ועדת החינוך, 

ועצת העיר תוך חודשיים אשר המלצותיה יובאו להחלטת מ

 וכו' וכו'. 

ההצעה הזאת היא מאד נכונה, אבל כפי שציינתי קודם,  

התהליך הזה החל בוועדת החינוך לפני למעלה משנה, מרץ 

, ובדיוק מה שכתוב פה קרה מאז. נשכר מומחה בשם 2017

ד"ר איציק כהן, התקיימו מעגלי שיח בנושאים שחלקם 

ה לשיח ציבורי, מוצע עסקו בנושא בדיוק מה שמוצע פ
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לאורך כל השנה האחרונה. כולם הוזמנו לזה, וגם כמו 

שאמרתי קודם, מאות מהתושבים הצביעו ברגליים והגיעו. 

מדיונים עם הציבור וכתוצאה מהשיח הזה וכתוצאה 

שהעלה את הצרכים האלה וצרכים נוספים אחרים, 

וכתוצאה מדיונים במטה משרד החינוך ועם מנהלת מחוז 

במשרד החינוך, ובכל הדיונים והתהליך הארוך  מרכז

והסדור שעומד להסתיים בהצגה למועצת העיר לאחר הצגה 

של הטיוטה המתקדמת בוועדת החינוך, עם הנהגת ההורים, 

עם כל המנהלים וכל המרכזים בעיר, אחרי כל התהליך 

, אכן נוכל להחליט, 2017הסדור הזה שכאמור התחיל במרץ 

 מת על נושא החינוך הייחודי.היה וזה יאושר, בא

מה שנאמר בהצעה לסדר איננו נכון. לא הוחלט על פתיחה  

של בית ספר חדש בעיר. כמו שמי שיקרא את מה שכתוב 

פה, גם יקרא ויבין שכתוב שבבית הספר הדמוקרטי על שם 

יעקב חזן, לכיתות א' עד ט', נפתחת שלוחה במודל אחר, 

על הקמתה, היא  והשלוחה הזאת, שאנחנו מברכים מאד

שלוחה שתהיה סנונית ראשונה אני מקווה לעוד הרבה 

יוזמות לחינוך ייחודי. זו המלצתנו המקצועית, ומה 

שיוחלט במועצת העיר אנחנו כמובן נדאג לבצע את זה 

בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים. אין פה פתיחה של בית 

ספר, זה תחת אותו סמל מוסד, אין פה שום חדשה מסעירה, 

 .והחלטות מעין אלו מתקבלות בצורה שגרתית על ידינו

 איזו שלוחה נפתחה בשנים האחרונות? אהוד יובל לוי:

כאשר דבר נוסף, אני רוצה לציין לגבי האמירה, שאף היא  איתי צחר:

אני חושב שאיננה נכונה מבחינה עובדתית. לפני למעלה 

פה משנה בוצע שינוי בשיטת השיבוץ באופן כזה שייעל. אין 
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שינוי, כמו שהוסבר קודם בהרחבה. זה לא נעשה, כמו 

 שנאמר פה, במחשכים. ויש לי רק עובדה אחת קטנה. 

.. יכולת להתייעץ עם ועדת חינוך ועם  אהוד יובל לוי: .. ככה לא מנהלים 

 מועצת העיר.

 ברשותך, יובל, השיטה הזאת הופצה, איתי צחר:

 אבל אתה מסלף. אהוד יובל לוי:

ז מיד אורלי תתייחס. השיטה הזאת הופצה לכל א איתי צחר:

 התלמידים הרלוונטיים, כלומר, 

 מי זה רלוונטי? אהוד יובל לוי:

 כל מי שנרשם לבית ספר.  איתי צחר:

מידע שאף אחד לא שמע עליו ואתה אומר  מנפיקאתה  אהוד יובל לוי:

 שהוא הופץ?

בנושא מה מילים אורלי, לשאלת עמירם אנא תתייחסי בכ איתי צחר:

ואם את רוצה גם לנושא טיוטת החינוך,  דבריאשל שלוחת ס

יוצג פה בהרחבה, אז בקצרה.  למרות שזה 

סאדברי זה סוג של אחד הזרמים בתוך התפיסה החינוכית  :פרומןאורלי 

הדמוקרטית. בגדול היא מבוססת על אותם עקרונות של 

החינוך של בית הספר הדמוקרטי, שאני מקווה שאתם 

תו, יש לנו בית ספר דמוקרטי אחד מהטובים מכירים או

 בארץ. את זה הוציא משרד החינוך. 

 שיטת חזן דמוקרטית חד הם?  אהוד יובל לוי:

 השם חזן, זה לא שיטת חזן.  צביקה צרפתי:

 זה לא שיטת חזן, השם חזן. חזן זו לא שיטה.  רויטל לן כהן:

שם חזן.  חזן זה השם, בית הספר הדמוקרטי הוא על :פרומןאורלי 

סאדברי, אמרתי, זה איזה שהוא זרם בתוך החינוך 

קהילות  3הדמוקרטי. בגדול בחינוך הדמוקרטי יש 
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זה ההורים,  –שמחליטות על אורחות החיים בבית הספר 

 הצוות החינוכי והתלמידים. 

 קהילות.  3זו קהילה אחת, שמורכבת משלושה, זה לא  רויטל לן כהן:

צלעות של משולש,  3-לה אחת שמורכבת מקיי, קהיאו. :פרומןאורלי 

שבעצם קובעות את אורחות החיים של בית הספר ואת 

 התנהלותו. 

 2הסאדברי מבוסס כמעט על אותו עיקרון, רק שם יש  

זרועות, עם הצוות החינוכי והתלמידים, שקובעים את 

אורחות בית הספר. אבל לכל התהליך החינוכי, זה תהליך 

וא נפתח כשלוחה, תחת אותו ניהול חינוכי דמוקרטי ולכן ה

של אותם מנהלים, אותו סמל מוסד, בנתיב המרכזי המוכר 

והרשמי של החינוך הציבורי במדינת ישראל, בברכת 

המשרד, בתמיכתו, בדחיפתו ובעידודו לבתי ספר ייחודיים 

 שמעודד היום פתיחתם ברחבי הארץ. 

גיד שיש דברים תודה רבה, אורלי. אני רוצה לומר ולה צביקה צרפתי:

לפעמים שאני שואל את עצמי, לפני שאני מתייחס ומוריד 

אותה, מבקש להוריד, אולי לאשר דיון, אני יושב ואת עצמי 

סוף סוף אנחנו כן פלורליסטים, כן הולכים  –אני שואל 

אז לא טוב.  –לכיוון, כן יותר פתוחים, כן הראש שלנו נפתח 

לא טוב. אז באמת, אנחנו לפעמים לא יודעים מה טוב ומה 

אני שמח שהיום יש אגף חינוך בראשות אורלי, בשנה וחצי 

האחרונות, שעושה איזה שהוא שינוי. גם אגף החינוך 

בקדנציה הקודמת היה אגף חינוך טוב, אבל יש דברים 

שהתאימו, היום אנחנו, העולם הולך קדימה, הוא הולך 

שמח  לשיטות, הולך לחשיבה מחוץ לקופסא, לחדשנות. ואני

יודע שזה לא כל  שיש תפיסה כזאת היום שרווחת בעיר. אני 
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כך טוב שאני מוביל אותה עכשיו, זה לא טוב לכמה אנשים, 

אבל בסדר, אני חי עם זה בשלום ואני שמח על מה שקורה 

 אם אני יכול,פה. אני רוצה בבקשה, 

 צביקה, אני אענה לך. אני אענה לדברים שלך.  אהוד יובל לוי:

 אני לא צריך תשובות. רפתי:צביקה צ

 אורלי, לא התייחסת לשאלות תקציביות.  אהוד יובל לוי:

 אני מבקש, אני בהצבעה עכשיו. אני עכשיו בהצבעה.  צביקה צרפתי:

. אהוד יובל לוי: ..  שלוחה חדשה, מה זה אומר, הנהלה 

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?  צביקה צרפתי:

.  רויטל לן כהן: . זה הניהול הכי זול שמשרד החינוך מכיר. הוא  ריסאדב..

 לא זקוק לכלום. 

 רויטל, אני רוצה להעלות את ההצעה. צביקה צרפתי:

הוא לא זקוק לכלום. לא, אני חייבת להגיד את זה, הוא לא  רויטל לן כהן:

 זקוק, 

ניהול.  אהוד יובל לוי:  אין 

חר שבית הספר אני אסביר לך למה. בניגוד לכל מקום א רויטל לן כהן:

מחויב לתת את הפלטפורמה של השיעורים והכיתות, 

והתלמידים בבית ספר רגיל הולכים למה שיש, בבית ספר 

דמוקרטי מהסוג שיש לנו פה, שהילדים שלי לומדים בו, הם 

בוחרים למה להיכנס כמו באוניברסיטה, בסאדברי זה לא 

 עובד ככה.

 תודה רבה. צביקה צרפתי:

חוקרים אותו.  –לדים בוחרים, אם הם רוצים נושאהי רויטל לן כהן:

 המבוגר נמצא שם לסייע. אתה לא צריך כלום.

 הילדים לא צריכים כיתות, אהוד יובל לוי:

 לא.  רויטל לן כהן:
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 תודה, רויטל.  צביקה צרפתי:

 לא פותחים להם כיתות.  אהוד יובל לוי:

 לא. מרחב למידה.  רויטל לן כהן:

 ספר עמוס לעייפה הדמוקרטי, מקבל תוספת תלמידים, בית  אהוד יובל לוי:

 שאלת אם זה עולה, זה לא עולה.  רויטל לן כהן:

 תודה רבה.  צביקה צרפתי:

 זה בית ספר פרטי של העשירים.  ענת קלומל צוויג:

 אני מבקש, מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?  צביקה צרפתי:

תם מקבלים את הסגנון שמועצת רבותי חברי הקואליציה, א אהוד יובל לוי:

 העיר לומדת בדיעבד?

יטל, דבי, מתי, אמיר גבע, ממה, עמירם, אורן, צביקה, רב צביקה צרפתי:

 ל, יהודה. תודה. מי נגד בבקשה? אמיר קולמן, איתן, רויט

 העיר מחליטה בלעדיכם ואתם בדיעבד,  אהוד יובל לוי:

..אני רא היא לא מחליטה בלעדינו, רויטל לן כהן: ..  במשרד החינוך, יתי 

 את עיריית כפר סבא. את מועצת העיר. את אגף החינוך.  אהוד יובל לוי:

 חברי המועצה לא יודעים מה קורה.  -סליחה, אתה מתלונן  רויטל לן כהן:

 את חברת מועצה.  אהוד יובל לוי:

ויובל.  מי נגד בבקשה? ענת, צביקה צרפתי:  תודה. אתי 

זה ניהול ציבורי. אני לא יודע אם את מבינה מה את לא  אהוד יובל לוי:

 מכירה מה זה דמוקרטיה.

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :365מס'   החלטה

דיון בוועדת  –לסדר יום של חבר המועצה אהוד יובל לוי בנושא 

 החינוך לגבי בתי ספר ייחודיים.
 

בהמשך סדר היום  אני רוצה לעבור להמשך סדר היום. צביקה צרפתי:

עכשיו, בסעיפים הבאים אני עומד להעלות מינויים, ואני 
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 רוצה, לפני שאני מעלה אותם, להגיד כמה דברים.

אני קורא את מה שכותבים, אני ער למה שכותבים,  –אחד  

אני גם אוהב לקבל ביקורת ואני מקבל את מה שאומרים. 

את זה  אבל יש דבר אחד שאני חייב להגיד לפני שאני מעלה

 –להצבעות, כי באמת, מבחינתי אני לא רוצה להאריך. אחד 

אני שמח שיש בזכותי לעשות העצמת נשים מה שנקרא. אני 

לא חושב שבהרבה ערים יש שתי סגניות ועוד משנה לראש 

עיר שהיא אישה, אז אני חושב שאנחנו פה, למגדר, אני 

ת חושב שאנחנו נותנים לזה אות כבוד, ואני חושב שזה או

כבוד לכפר סבא, לא לי, אני לא לוקח את הכתרים לעצמי. 

 זה לכפר סבא. 

 –אני קורא כסף, זה עולה כסף, מבזבזים כספים  –דבר שני  

אני חושב שבשנה וחצי האחרונות חסכנו הרבה מאד כסף 

בתפקידים ציבוריים בעיר כפר סבא. וגם עכשיו, המינויים 

יודע מאיפה  הם ללא שכר, לא עולה שום דבר. אני לא

אנשים, אז אני לא רוצה גם על זה תודה, אני לא רוצה גם 

על זה כבוד. אבל אם אנחנו מצליחים בתקופה כזאת גם 

לקיים מועצה וגם לחסוך בהוצאות כספיות וגם הבנה של 

 נבחרי ציבור, אז דיינו. 

 
עמר כסגנית ראש הרשות, ללא שכר, לפי -מינויה של רביטל שלום .3

ק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו לחו 15סעיף 

 .1975 –וכהונתם(, תשל"ה 

 

עכשיו אני רוצה לעבור לסעיף הבא ולאשר את רביטל  צביקה צרפתי:

 עמר כסגנית. אני אקריא את הצעת ההחלטה:-שלום
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שלום כסגנית ראש -מאשרים את מינויה של רביטל עמר 

וק הרשויות לח 15רשות ללא שכר, אני מדגיש, לפי סעיף 

 –המקומיות, בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם תשל"ה 

 , בכפוף לאישור משרד הפנים. מי בעד?1975

אגב, אין צורך באישור משרד הפנים. זה רק עדכון משרד  איתן צנעני:

 הפנים. זה דיווח, זה לא אישור.

 אפשר ברשותך זכות דיבור? אהוד יובל לוי:

 כן, בבקשה.  צביקה צרפתי:

שלום, מינוי של סגנים -אני רוצה לברך את רביטל עמר הוד יובל לוי:א

וחלוקת סמכויות שאנחנו היינו מאד רוצים שתבואו יחד עם 

המינוי הזה, היינו שמחים לראות. רביטל הוכיחה את עצמה 

בקדנציה הזאת, היינו שמחים אם המינוי הזה היה בא 

 למעט שהרבה קודם. אני חושב שיש פה היום מקרה נדיר כ

 פה אחד. אני מבטיח שהוא יחזור לפחות עוד פעם אחת. 

 תודה רבה.  צביקה צרפתי:

 תודה.שלום: -רביטל עמר

 אני רוצה גם לומר משהו.  ענת קלומל צוויג:

 כן, בבקשה.  צביקה צרפתי:

קודם כל אני מברכת אותך  יתה...רביטל, בבחירות הי ענת קלומל צוויג:

יהיו בתפקידים בכירים, וקודם כל אני שמחה שנשים 

כאישה זה מאד חשוב לי הנושא הזה. בבחירות הקודמות 

ואת בעצם לא היית סגנית ראש עיר, ולי זה  2היית מספר 

חרה, ואני חושבת שזה הגיע מאוחר מדי והייתי רוצה 

שנשים יהיו ברמה הבכירה ביותר מתחילת הקדנציה ולא 

שזה מה רק בשלב הזה, שזה מבחינתי מצער אותי ברמה 

 שקורה בעיריית כפר סבא. 
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 תודה רבה. אפשר פה אחד? תודה.  צביקה צרפתי:

עמר -מינויה של רביטל שלוםאת פה אחד מאשרים  :366מס'   החלטה

לחוק הרשויות  15כסגנית ראש הרשות, ללא שכר, לפי סעיף 

 1975-וכהונתם(, תשל"ההמקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

 הפנים. בכפוף לאישור משרד 

 
 
כהן כסגנית ראש הרשות, ללא שכר, לפי -מינויה של עו"ד רויטל לן .4

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  15סעיף 

 . 1975-וכהונתם(, תשל"ה

 

 הסעיף הבא, אני מבקש, אני אקריא את הנוסח: צביקה צרפתי:

כהן כסגנית ראש -מאשרים את מינויה של עו"ד רויטל לן 

לחוק הרשויות המקומיות  15שות, ללא שכר, לפי סעיף הר

, סכפוף 1975-שות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה)בחירת ראש הר

 לאישור משרד הפנים. 

היא יו"ר ועדת  –רויטל כסגנית יש לה מספר דברים 

נגישות, ילדים בסיכון ובין השאר היא תהיה אחראית 

רוצה  לניהול הנושאים השוטפים בתחומי החינוך. מישהו

 להתייחס? כן, בבקשה.

-אנחנו מדברים על מינהל תקין, אנחנו מדברים על גב' לן אהוד יובל לוי:

כהן שכמו שקראנו היום לא הציגה הסכם קואליציוני של 

מינוי לתפקיד של סגנית ראש עיר, שזה דבר שהוא מתבקש 

על פי דין. מן הסתם, מינוי של סגן ראש עיר, במיוחד שזה 

ה, מחייב בין סיעות אחרות הסכם לא מאותה סיע

קואליציוני, שבעובדה לא ראינו אותו. מכיוון שהדברים 

הובאו לידיעתי, אני מבקש שהמועצה תשקול בכובד ראש 
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את המינוי הזה. הסכם למינוי סגן ראש עיר ללא הסכם 

קואליציוני גלוי הוא דבר תמוה ביותר. אני בספק אם הוא 

 חוקי. 

אני מבקש להעלות  –ייחסויות נוספות? אם אין תודה. הת צביקה צרפתי:

 מי בעד? –להצבעה 

 אם הוא מדבר על משהו חוקי, צריך לזה התייחסות.  אורן כהן:

 בבקשה.  צביקה צרפתי:

אין הסכם קואליציוני לפי מה שנמסר לי, ולכן גם אין מה  עו"ד אלון בן זקן:

לחשוף. הסכמים קואליציוניים מטבעם נחתמים לפני מועד 

הבחירות. אנחנו נמצאים בשלהי תקופת בחירות. לא היו 

הסכם קואליציוניים ולכן אין מה לחשוף. אין חובה שיהיה 

 הסכם קואליציוני כדי למנות סגן של ראש עיר. 

אגב, זו לא פעם ראשונה. עמירם, כמדומני כבר בזמנך  איתן צנעני:עו"ד 

 אישרנו את זה, נכון? 

מה עם זה שמינוי סגן ראש עיר ללא הסכם הפסיקה מסכי אהוד יובל לוי:

 קואליציוני הוא דבר תקין? 

 כן.  צביקה צרפתי:

עמירם, גם בתקופתך אישרנו אותך כסגן בלי הסכם  איתן צנעני:עו"ד 

 קואליציוני. 

.  צביקה צרפתי:  ללא הסכם, נכון

 אם אני זוכר נכון. לא עכשיו, בקדנציה הקודמת.  איתן צנעני:עו"ד 

.  לוי: אהוד יובל  חבר'ה, דברים השתנו

 אין פה שום תקדים, מעבר לעניין המשפטי שאין מניעה.  איתן צנעני:עו"ד 

עמוס גבריאלי אושר, למרות שמפלגת העבודה לא עשתה  אמיר גבע:ד"ר 

 הסכם קואליציוני. 

אתה מדבר על המילניום הקודם. עמוס גבריאלי זה  אהוד יובל לוי:
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 במילניום הקודם. 

תודה רבה. לאחר התייחסותו של היועץ המשפטי, אני  רפתי:צביקה צ

מי בעד לאשר את ההצעה? ממה,  –מבקש להעלות להצבעה 

עמירם, אורן, צביקה, רביטל, דבי, מתי, אמיר קולמן, איתן 

יוגד, רויטל לן כהן. בבקשה. מי נגד? אתי, -צנעני, יהודה 

יובל, ענת, אמיר. תודה. ההצעה התקבלה. תודה. בשעה 

 יטל. ביטל וגם לרוובה גם לרט

כהן כסגנית -ברוב קולות מינויה של רויטל לןמאשרים  :367מס'   החלטה

לחוק הרשויות המקומיות  15ראש הרשות, ללא שכר, לפי סעיף 

, בכפוף 1975-שות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה)בחירת ראש הר

 לאישור משרד הפנים. 

 
 
 העיר. מינויה של ד"ר דבורה שני כמשנה לראש .5

 

), אני מבקש לאשר את ד"ר דבורהההצעה הבא צביקה צרפתי: שני  (דביה 

כמשנה לראש העיר. דבי פעילה מאד, כמו שהצגנו מקודם. 

 אפשר לאשר פה אחד?

 אפשר זכות דיבור? אהוד יובל לוי:

 כן, בבקשה.  צביקה צרפתי:

ד, אז הנה, אמרנו שיש עוד הזדמנות אחת להצבעה פה אח אהוד יובל לוי:

ולברך עוד פעם חברה של המועצה, חברת מועצה, סא"ל דבי 

שני. רק אחרי זה אני אגיד שהיא אישה נוספת. כי קודם כל 

אני רואה אותה כאדם. אבל עכשיו אני גונב מענת את 

האמירה שהיא עוד אישה. אני קודם כל רואה אותך כבן 

אדם. אני מברך את זה ואני חושב שמזמן התואר הזה היה 

להיות מופקד בידייך. ראינו רק בתחילת הערב שאת  צריך
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יודעת לעשות דברים גם בלי תארים. אנחנו יודעים שיש לך 

קבלות ואנחנו שמחים. ואני חושב שאת כן הוכחה שהתואר 

זה לא מה שעושה את האדם, והיכולת שלך להשפיע, 

להבדיל מאחרים שחייבים את התואר כי בלעדיו מן הסתם 

יזה ועדה או משהו כזה. אנחנו מכבדים לא יתאפשר להם א

אותך, מכבדים את החברה שלך שיושבת לידך. עברתם 

זמנים קשים, עשיתם שירות נפלא לציבור ושיהיה לכם 

 בהצלחה. 

 תודה רבה.  צביקה צרפתי:

 אני גם רוצה לדבר, אני יכולה? אסתר הדנה:

 בבקשה. צביקה צרפתי:

ני עושה הרבה דברים מעבר אני גם עדה לזה שד"ר דבי ש אסתר הדנה:

למצופה לחיילים טרום התגייסות. אני הייתי בוועדה הזאת 

 ומאד התפעלתי ויישר כוח.

 תודה רבה.  דבורה שני:

אני רוצה גם לומר לגבי ד"ר דבי שני. אני מאד מעריכה את  ענת קלומל צוויג:

עבודתך ובאמת העשייה שלך כל הקדנציה בוועדות, ראינו 

עדה לניצולי שואה, ויש עוד מספר ועדות את זה היום בוו

שאני יודעת שאת מאד פעילה ואת עושה חיל בהן. ואני 

שוב, מחזקת את העניין שאני, בגלל שראיתי את ההשפעה 

שלך כל הקדנציה, אני שמחה מאד שאת גם מקבלת את 

המעמד הזה וזה ראוי והיה ראוי לעשות את זה גם קודם, 

אנחנו כנשים צריכות כמו שאני אמרתי, אבל כנראה ש

 לעבוד יותר קשה כדי לזכות בתארים.

כהן, אני -אני רוצה גם לציין עוד משהו, לגבי רויטל לן 

רוצה לומר, אני מאד מעריכה את עבודתך לילדים עם 
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צרכים מיוחדים, גם ברמה העירונית וגם ברמה הארצית. 

אני חושבת שהמאבק שלך הוא כל כך רציני, ואני הושפעתי 

מדתי מהמאבק שלך, ואני בהחלט מאד מעריכה את מכך ול

ההשפעה שלך ושאת נכס מבחינתנו לעיר בתחום הזה, שאת 

עושה שינויים ואני חושבת שתמשיכי לעשות את השינויים 

 האלה. 

 תודה רבה.  צביקה צרפתי:

 מאחלת לך הרבה הצלחה.  אסתר הדנה:

 ה. יפה. אפשר לאשר פה אחד אחרי הברכות? תוד צביקה צרפתי:

 פה אחד, סליחה, אם זה לא היה ברור. אהוד יובל לוי:

כמשנה את מינויה של ד"ר דבורה שני פה אחד מאשרים  :368מס'   החלטה

 לראש העיר.

 
 צביקה, אני רוצה להגיד כמה מילים.  דבורה שני:ד"ר 

 כן, בבקשה. צביקה צרפתי:

פה אחד, מעבר לזה שאני מודה לכל החברים על ההצבעה  דבורה שני:ד"ר 

זה לא מובן מאליו, תודה על הדברים החמים, אני רוצה 

על האמון האישי, אני  –להודות לצביקה על הרבה דברים 

רואה בזה הבעת אמון; על ההערכה שאני מקבלת ממך, וזה 

לא מובן מאליו, כי אפשר גם לעשות לעשות לעשות ולא 

יודע להעריך ואני מרגישה את זה;  לקבל הערכה, אבל אתה 

ועל התמיכה, התמיכה השוטפת שלך; על הרוח הגבית, זה 

מאד חשוב. קשה לפעול בלי רוח גבית. שיתוף פעולה בכל 

נושא, בכל מיזם, בכל רעיון, יש פה אדם שמקשיב והולך 

איתי ועם ראש פתוח. אני רוצה להודות לך גם על חום הלב. 

אתה אדם חם, אתה אדם נעים, אתה משרה אווירה נעימה. 
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ההליכות שלך עושה לי באופן אישי השראה לפעול נועם 

 ולעשות עוד ועוד. אז תודה רבה.

 תודה לך. תודה רבה.  צביקה צרפתי:

אני רק רוצה להגיד משהו אחד גם. באמת היה מאד נעים רביטל עמר שלום:

לקבל את האמון שלכם פה אחד. ואני חושבת שכשאני 

דנציה מסתכלת על ההתחלה של הקדנציה הזאת, לי זו ק

ראשונה, וגם הסתכלתי אחורה, אני זוכרת שתמיד היתה 

טענה כזאת שהאווירה וההתלהמות במועצת העיר היא 

כזאת לא נעימה וכזאת פוליטית. אני חושבת שהגענו לאיזה 

מן כיבוד הדדי אחד של השני, הישיבות מתנהלות בצורה 

יחסית נעימה. נכון שיש חילוקי דעות ונכון שיש אי 

בל אני חושבת שאנחנו הפכנו להיות באמת הסכמות, א

נבחרת שמכבדת את העיר הזאת וכזאת שיכולה לתת מענה 

לכל תשובה בצורה מסודרת, עם צוות מקצועי כזה כמו 

איתי והאנשים, כמובן אני לא אמנה את  –הנהלת העיר 

כולם, אבל מנהלי אגפים. וכמובן האנשים כאן, שכל אחד 

יש רעיונות, וכל הזמן יש באמת בא עם רצון, וכל הזמן 

שנים זו לא העיר  4.5-5שינויים. העיר מה שהיתה לפני 

היום. אנחנו באמת מתאימים את עצמנו, דינאמיים, כמו כל 

ארגון פרטי ועסקי, הפכנו להיות באמת נבחרת כזאת 

שמתאימה את הצרכים לתושבים בכל נושא ומשתדלת 

יא את לעשות ולהביא את כל היועצים הכי טובים, להב

הטכנולוגיה הכי טובה, ובאמת את האנשים הכי טובים. 

ואני חושבת שיושבים כאן אנשים מעולים, שכל אחד תורם 

מזמנו בהתנדבות, ו'שאפו' לכל אחד מהאנשים שיושבים 

 כאן. ושוב תודה רבה לכם. 
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 תודה רבה.  צביקה צרפתי:

 
 ר שכרו.אישור מינויו של איתי צחר לתפקיד מנכ"ל העירייה ואישו .6

 

ההחלטה הבאה היא באמת, מה שאמרת, ההוקרה והחותמת  צביקה צרפתי:

למי שמגיע להתמנות כמנכ"ל בפועל ולא ממלא מקום, אלא 

 הצעת החלטה:להקריא את מנכ"ל עירייה. אז אני מבקש 

מועצת העיר מאשרת את מינויו של איתי, דרך אגב, אתמול  

 ... וועדה שישבנו ואישרנו אותו רשמיתהיתה ה

מועצת העיר מאשרת את מינויו של איתי צחר לתפקיד 

בכפוף לאישור  ,שכר מנכ"ל 100%מנכ"ל העירייה בשכר של 

 תודה.  משרד הפנים. אפשר פה אחד?

. ענת קלומל צוויג: . .   המנכ"לית הקודמת היתה גם 

חברים, ברשותכם. איתי, שיהיה לך בהצלחה. ישבתי  אהוד יובל לוי:

קורות החיים שלך והם מרשימים,  בוועדה, בחנתי את

ההשכלה שלך מרשימה, קורות החיים והניסיון שלך 

מרשימים. אנחנו מכירים את סגנון העבודה שלך ואנחנו 

 מקווים שתצליח. 

 תודה רבה.  איתי צחר:

 בהצלחה.  צביקה צרפתי:

מינויו של איתי צחר לתפקיד מנכ"ל את פה אחד מאשרים  :369מס'   החלטה

שכר מנכ"ל, בכפוף לאישור  100%שכר בשיעור של בהעירייה 

 משרד הפנים.

 
 
מינוי חברים בוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בחירת  .7

 מהנדס/מהנדסת העיר.
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הצעת ההחלטה הבאה, כידוע לכם אנחנו צריכים להקים   צביקה צרפתי:

את הצעת  ועדה לאיתור מהנדס ואני רוצה להקריא

 הציבור שיהיו חברים בוועדה. את נבחרי ההחלטה לוועדה,

מ"מ ראש  ,ם של עו"ד איתן צנענייאת מינוי יםמאשר' 

כחברים בוועדת  ,חבר המועצה ,ועו"ד יובל לוי ,העיר

המכרזים למינוי עובדים בכירים לשם בחירת 

מהנדס/מהנדסת העיר, ואת עמירם מילר שישמש כמשקיף 

 בוועדה הזו. אפשר פה אחד?

 מי עוד יהיה בוועדה? עמירם מילר:

 יהיה יועץ משפטי,  צביקה צרפתי:

 אני יושב שם כמשקיף. ומנכ"ל העירייה, ראש העיר,  עו"ד אלון בן זקן:

 יש הרכב קבוע בחוק.  איתי צחר:

 אז תגיד אותו. אני רוצה לדעת.  עמירם מילר:

שרו, יש אש העיר, שני חברי מועצה שהרגע אויש שם את ר עו"ד אלון בן זקן:

מהנדס רשות מקומית מטעם משרד  -שם נציג משרד הפנים 

 הפנים ומנכ"ל העירייה. 

 אפשר לאשר פה אחד? תודה. צביקה צרפתי:

מ"מ  ,ם של עו"ד איתן צנעניימינויאת פה אחד מאשרים  :370מס'   החלטה

חבר המועצה, כחברים בוועדת  ,יובל לויאהוד ועו"ד  ,ראש העיר

רים לשם בחירת מהנדס/מהנדסת המכרזים למינוי עובדים בכי

 זו. עמירם מילר שישמש כמשקיף בוועדה העיר, ואת 

 
 
אישור החלטות ועדת הכספים )רצ"ב פרוטוקול ועדת הכספים מיום  .8

22.4.2018.) 
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יש הערות?  –פרוטוקול ועדת כספים  –ועדת כספים  צביקה צרפתי:

 שאלות? 

 ברשותכם,  אהוד יובל לוי:

 בבקשה. כן,  צביקה צרפתי:

לצערנו, בין ההעברות השוטפות, למדנו שעיריית כפר סבא  אהוד יובל לוי:

, כך לימד אותנו איתי, 2011כשלה בפרויקט של 

בהתחשבנות עם ספק שהתאריכים, הייתי רוצה שתסביר 

אותם עוד פעם לפרוטוקול. אבל עיריית כפר סבא הגיעה 

ונגררה עם פרויקט למחירים שהם פשוט  למשפט מיותר 

מיליון שקל, מחייב, הקנס  4.5דמיוניים, והקנס ששילמנו, 

מיליון שקל, או כמו  4.5או הפסיקה שחייבה אותנו לשלם 

שכתוב שם, למרות הפרשה של חצי מיליון שקל, זה מיליוני 

שקלים. זו ראיה לניהול שנעשה בצורה לא נכונה, לפחות 

ני לפי שיטת בית המשפט. זו פגיעה בספק של העירייה. ולפ

מיליון שקל, צריך  4.5שמאשרים דרך אגב הוצאה של 

לחשוב מה היו הסיבות לכשל הזה. איך הגענו למצב שבית 

המשפט פוסק נגדנו במיליוני שקלים, זה כספי ציבור. אני 

סמוך ובטוח שהעובדים שלנו נאמנים וטובים, ומן הסתם 

הם דאגו לכל שקל, אבל מישהו שניהל את הפרויקט הזה 

הגיע לתשלום שלו ולמחלוקת הזאת, היה ראוי ומישהו ש

שיישב פה ויסביר את זה. אז אני יודע שאיתי, זה לאו 

דווקא דברים שנעשו בזמנך, אבל אני אשמח לקבל את 

ההסבר, כדי שאנשים שמצביעים פה על פרוטוקול של ועדת 

מיליון שקל  4.5כספים יבינו שעל הדרך אנחנו גם מוסיפים 

 לכישלון מסוים.  לפסק דין שהוא עדות

אני גם מבקש לדעת, מי היה המפקח מטעם העירייה או  עמירם מילר:
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 מטעם החברה הכלכלית על העבודות שם?

אני אתייחס לכל השאלות. ראשית דבר אני אגיד שמדובר  איתי צחר:

בבית הספר הירוק על שם שמעון פרס, שנחנך ואוכלס 

לגבי  . גם בהמשך למה שעמירם שאל וגם2012בספטמבר 

מה שיובל ציין, שיישבו מי שניהל אותו. אז לצערי הרב, 

עובדתית, איש מהם אינו עובד כבר בעירייה ו/או בחברה 

וזוכר ומכיר. אני מכיר את  הכלכלית, ככל שאני יודע 

הנושא הזה רק מלימוד התיק. הגעתי לעבוד בעירייה חודש 

ה לאחר שבית הספר היה בנוי, אז אני יכול לעדכן אתכם במ

 שאני יודע מידע,

 -המחלוקת היתה אחרי ש  אהוד יובל לוי:

אין מדובר בקנס ואין  –דקה. לעניין הדברים שהצגת  איתי צחר:

מדובר בעונש, אלא מדובר בבית ספר שנבנה ולקבלן היו 

מיליון שקלים שהעירייה,  8-תביעות בסכום של למעלה מ

של החברה הכלכלית דאז, סברה שלא מגיע לו הסכום הזה 

מיליון שקלים. הוא הגיש תביעה כנגד החברה הכלכלית  8

מיליון  8-והעירייה על סכום שלמיטב זיכרוני עמד על כ

חה שיברור מה מגיע משקלים. בית המשפט מינה סוג של מו

לו ומה לא מגיע לו, והסכום שצוין כרגע זה הסכום שפסק 

 בית המשפט לאחר חוות הדעת של אותו בורר. 

 שהוא בלי קשר למה שהעירייה סברה והפרישה.  י:אהוד יובל לו

 שהוא חצי ממה שהקבלן דרש.  איתי צחר:

 ממה שהעירייה הפרישה.   9פי  אהוד יובל לוי:

 אני אומר עוד פעם, הוא חצי ממה שהקבלן דרש.  איתי צחר:

 אז השאלה אם,  אהוד יובל לוי:

בל, תן לי לענות יה, אני אענה. רק תן לי לענות, יובל. יוישנ איתי צחר:
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 בבקשה. 

 , איפה טעינו? 9... פי  אהוד יובל לוי:

לגבי הסיבות, אני יכול שוב להתייחס אליהן, אני חושב  איתי צחר:

שזה פחות רלוונטי עכשיו, כי הנושא הזה גם נדון בהרחבה 

בערכאות משפטיות. אבל בקליפת אגוז, היו שם מחלוקות 

ו שם מחלוקות על על שיטות חישוב של חומרי חיפוי. הי

עבודות שלאור כשל של אותו קבלן לעמוד בלוחות הזמנים, 

שהביא לספק אמיתי של מי שניהל אז את העניינים, ספק 

אמיתי שבית הספר ייפתח במועד. היתה אז גם, כך שמעתי 

ולמדתי, מחאה מאד גדולה וחששות שבית הספר לא ייפתח 

ית הספר זה היה ב ,ולא יהיה לתושבי השכונות הירוקות

הראשון בעיר. ואז היה על פי החוזה דרך להוציא את 

הקבלן הראשי מהפרויקט ולהכניס קבלני משנה תחתיו כדי 

לזרז את העבודות. ועוד הרבה מאד דברים שהיו שם 

 והתנהלו בצורה כפי שהתנהלו. 

התהליך הזה נוהל במשך מספר שנים  –בשורה התחתונה  

ל כדי לא לשלם את בבית המשפט, כי נלחמנו על כל שק

 אותם סכומים. ולבסוף הסכום שנפסק הוא הסכום שנשלם. 

 ממה שהערכתם.  9שהוא פי  אהוד יובל לוי:

 ממה שהנחנו. מטבע הדברים אגב,  9הוא לא רק פי  איתי צחר:

 עשיתם הפרשה,  אהוד יובל לוי:

 אני אענה. אני אשיב.  איתי צחר:

 לא נכונה?אז רגע, ההערכה שלכם  אהוד יובל לוי:

אני אשיב. ניהול הסיכונים של עיריית כפר סבא לא מתבצע  איתי צחר:

 4.6בצורה שתחשוף את כוונותיה בבית המשפט ותקצה 

... הטוב בבית המשפט לבי יפתח את ת הספר הירוק ואז ה 
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ויגיד  , 4.6אהה, הם מוכנים לשלם לי  –התקציב העירוני 

 אין בעיה, בואו נגיע לפשרה. 

.  לוי: אהוד יובל .  חסויות בעניינים האלה. ..

 שום חסויות, זה תקציב עירוני.  איתי צחר:

 אין לנו הפרשה ספציפית.  אהוד יובל לוי:

 הוא שאמרתי, אין הפרשה ספציפית.  איתי צחר:

 אין פרסום יותר נכון.  אהוד יובל לוי:

  קודם כל, תראה, גם פסק הדין שהוגש, –הערכת הסיכון  רו"ח שגיא רוכל:

 ובנוסף הוגש ערעור, לא ציינתי את זה.  איתי צחר:

יש לנו מחלוקות גם לגבי פסק הדין. אני חולק על עניין,  רו"ח שגיא רוכל:

העירייה כשלה, כי העירייה מנהלת עשרות פרויקטים, 

במרביתם מחזירה כספים בעודף, והיא מנהלת סיכונים 

ות מהמקרים הערכ 95%-ומנהלת את הערכות הסיכונים, ב

העירייה הן גבוהות ממה שנפסק ולכן צריך להסתכל על 

הערכות הסיכון בצורה גלובאלית ולא רק במקרה נקודתי 

אחד. אני לא חושב שהדגש פה שהעירייה כשלה בפרויקט 

 זה הערכת הסיכון, 

. איתי צחר:  ממש, אני מסכים לחלוטין

כשלה. אני ממש לא מקבל את האמירה הזאת שהעירייה  רו"ח שגיא רוכל:

העירייה לא כשלה. היא נאבקה על מנת לפתוח את 

הפרויקט בזמן והיא קיבלה החלטות בזמן אמת לטובת 

 תושבי העיר כפר סבא. על מנת להבטיח שהתושבים, 

 בסדר. –אם אני צריך לשלם  עמירם מילר:

על מנת להבטיח שניתן יהיה. והיא עשתה עבודות במקום  רו"ח שגיא רוכל:

להבטיח שבית הספר ייפתח בזמן. לעיתים, הקבלן, על מנת 

כשאתה מקבל החלטות מהסוג הזה, אתה לא מגיע להבנות. 
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לטעמי האישי, הקבלן דרש דרישות מופרזות. גם פסק הדין 

קובע תוצאה לדעתי מוגזמת ולא הגיונית, על זה אנחנו 

הגשנו ערעור. אבל כשאתה מנהל תביעות בהיקפים כאלה 

זה יכול לקרות. לראיה,  וסיכונים בהיקפים כאלה,

כשהבאנו בהעברות מסעיפים, הראינו גם שאנחנו החזרנו 

 עודפים בסעיפים אחרים, הבאנו כספים נוספים,

 באותה ישיבת ועדת כספים. איתי צחר:

והוסבר בצורה מפורטת. לעניין האמירה שלך שהעירייה  רו"ח שגיא רוכל:

בשום  יכלה להימנע מהמשפט, אז הקבלן לא הסכים להגיע,

הליך שבו ניסו להגיע להידברות הוא לא הסכים לרדת 

מיליון שקל בתוספת מע"מ  5.5מתחת לסכום של 

 והתייקרויות. 

 מיליון שקל.  7.6 איתי צחר:

מיליון שקל זה היה לפני מע"מ ולפני התייקרויות.  7.6 רו"ח שגיא רוכל:

ולכן, אנחנו לא סברנו שיש מקום לזה והלכנו להכרעת בית 

פט. כמו שקורה לעיתים כשאתה מנהל תיק בבית המש

משפט אתה מצליח יותר, לעיתים אתה מצליח פחות. 

הניסיון שלי לאורך הרבה מאד שנים וניהול של המון 

תיקים בבתי משפט, לא ניהלתי תיק כזה, זה שבאחוז מאד 

 גבוה של המקרים אנחנו מצליחים, אבל זה גם קורה. 

, בסופו של דבר, אם יש תובנות שהעירייה ואני רוצה לשאול עמירם מילר:

 צריכה להפיק או החברה הכלכלית?

. איתי צחר:  בוודאי. בוודאי

 והן מיושמות בשטח? עמירם מילר:

אני אשיב לך, והראיה היא, הראיה הכי טובה, בוודאי.  איתי צחר:

בוודאי ובוודאי ובוודאי. אגב, גם מכל פרויקט  –עמירם 
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שלים אנחנו דואגים להפיק את שהיה מוצלח ובעיקר מהכו

הלקחים והמסקנות. מאז אותו בית ספר נבנו בעיר כפר 

בתי ספר על ידי אותם אורגנים. אף אחד מהם לא  4סבא 

הסתיים בחריגה, לא של לוחות הזמנים ולא של התקציב, 

ו...90/ב ו 80כולל בית הספר    /ב 

, שהפרויקטים והחזירו כספים. אנחנו מראים את זה פה רו"ח שגיא רוכל:

 הסתיימו בעודף, 

 והיכל הספורט והיכל התרבות. איתי צחר:

והם בוצעו בצורה, במועד ובלו"ז, ולא הסתיימו בתביעה  רו"ח שגיא רוכל:

 משפטית. 

אני יכול לבקש בקשה צנועה, כדי שיהיה לנו קל להבין  אהוד יובל לוי:

 4שכשמגיעה אלינו הצעה לשינוי תקציבי של  ,בשולחן הזה

מיליון שקל, מן הראוי שלא נעביר את  4.5מיליון שקל או 

נגיד  סליחה, רבותי, היו  –זה בהחלקה על השולחן, אלא 

 מחלוקות, היתה החלטת בית משפט,

לא, אני לא מסכים, כי בוועדת הכספים אני פתחתי ואמרתי  רו"ח שגיא רוכל:

שהנושא, לא החלקה ולא 'בטיח', אני לא מסכים עם 

 . אני לא מסכים. אני לא מסכים.האמירה הזאת

 לא כולנו היינו בוועדת כספים. אהוד יובל לוי:

אתה חבר ועדת כספים. אני רוצה לעזור לך. כתוב  איתי צחר:

בית  –שגיא מוחה על הסעיף המרכזי  –בפרוטוקול ככה 

 הספר הירוק על שם שמעון פרס. 

 לא כולנו היינו בוועדת כספים. אהוד יובל לוי:

 לבוא ולטעון שזו החלקה?  יא רוכל:רו"ח שג

 )מדברים ביחד(

יכולת  –אתה חבר ועדת כספים. אתה חבר ועדת כספים  צביקה צרפתי:
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 לדווח לך.  שלך יכלהלהגיע. ואם לא, חברת הוועדה 

 אני לא מקבל את זה. רו"ח שגיא רוכל:

 אתה מנהל את העבודה שלי?  אהוד יובל לוי:

 לי שאתה, טוב, בסדר.  רבה. אמרת תודה צביקה צרפתי:

 חברי המועצה שלא היו,  אהוד יובל לוי:

 בסדר, יובל, או קיי.  צביקה צרפתי:

 חברי המועצה שלא היו,  אהוד יובל לוי:

 הערות נוספות?  צביקה צרפתי:

... את ההאשמות האלה.  רו"ח שגיא רוכל:  הסתרה? החלקה? 

חנו באים למועצה, אני שמח. אז להבא אני מבקש, כשאנ אהוד יובל לוי:

 ולא כולם היו בוועדת כספים, 

אני הייתי בוועדת כספים, אבל מה, זה היה בהפתעה כל  ענת קלומל צוויג:

 הסיפור הזה. 

יש שאלות נוספות? התייחסויות נוספות? אם אין, אני רוצה  צביקה צרפתי:

 2בהעברות מסעיף לסעיף תב"רים מספר  1לאשר את סעיף 

פה אחד? לא. מי בעד? ממה, עמירם, אפשר  – 2018שנת ל

אורן, צביקה, רביטל, דבי, מתי, אמיר, אמיר קולמן, איתן, 

 . מי נגד? אתי, ענת ויובל. תודה. יוגד רויטל לן כהן, יהודה

בפרוטוקול ועדת  1ברוב קולות אישור סעיף מאשרים  :371מס'   החלטה

 .2018שנת ל 2העברות מסעיף לסעיף תב"רים מספר  -הכספים 
 

 8-ו 7תיקון טעויות סופר בהעברות מספר  – 2סעיף  צביקה צרפתי:

 . אתה רוצה מילה קצרה, שגיא?2017שנת בתקציב שוטף 

ביאור קצר. קודם כל, הבאתי את זה עם הסבר מפורט  רו"ח שגיא רוכל:

וכתבתי בדיוק את הסכומים. מדובר על שתי טעויות סופר, 

קום למקום. אחת בסכימה ואחת בהסטה של הסכום ממ
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אין משמעות תקציבית. זאת  –ואני אומר את הדבר, אחד 

אומרת, הטעויות שנעשו לא גרמו לא להוצאה תקציבית 

נוספת מתקציב העירייה, לא לחריגה מסעיף תקציבי, אלא 

בסך הכול הן טעויות של סיכום, טעויות טכניות של סיכום. 

קל ש 86,000כפי שהצגתי, הגדלה על סך  1למשל, בסעיף 

שהיתה בצד ההכנסה ובצד ההוצאה, נרשמה בצד ההוצאה 

במינוס במקום בצד ההכנסה. היא גרמה לטעות בסיכום. 

אבל בסך הכול התקציב לא נפגע. סעיף ההכנסה נרשם 

בסעיף ההכנסה, הסכום במקום להירשם בצד שאנחנו 

מציגים את זה בטורים לצד ההוצאות ובטורים לצד 

ור של ההגדלה בצד ההכנסות ההכנסות, במקום להירשם בט

במקביל, נרשם בצד ההוצאה במינוס. לא היתה סטייה, 

התקציב קיבל את הסכום, כי בהכנסות מינוס זה זכות, לא 

היתה פגיעה בזה, אין תוספת בזה, וממילא זו גם הכנסה. 

 זה אחד.

, היתה טעות 8לדצמבר, מספר  3-בוועדה השניה, ב –שתיים  

כול לא קרה שום דבר, כל סכימה של האקסל. בסך ה

ההעברות הן נכונות, טעות הסכימה של האקסל בסיכום 

הפעולות. טכני לא נפגע תקציב העירייה, לא הוסטה הוצאה 

שלא כדין, כל הפעולות נרשמו. סיכום האקסל של הטור 

שמסכם את השינויים שנעשו, בו נפלה שגיאה, ועל כך אני 

 מצר. 

 פה אחד.  אהוד יובל לוי:

 תודה. אפשר פה אחד? תודה.  צרפתי: צביקה
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 - בפרוטוקול ועדת הכספים 2פה אחד סעיף מאשרים  :372מס'   החלטה

שנת לבתקציב שוטף  8-ו 7תיקון טעויות סופר בהעברות מספר 

2017. 

 
אכיפת עבירות תעבורה עפ"י חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים  .9

 .2016-ברשויות המקומיות )תעבורה( תשע"ו

 

אכיפת עבירות תעבורה עפ"י  –הסעיף הבא על סדר היום  צביקה צרפתי:

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

חודשים דנו פה על נושא  4המקומיות. אני אזכיר לכם, לפני 

חוק לאכיפה אופניים חשמליים וקיבלנו החלטה שאנחנו 

חבה, חודשים נצא להסברה ר 4נקבל את החוק, אבל במשך 

גם בבתי ספר, נחזור למועצה, במסגרת הזמן הזה גם 

הפקחים יעברו את ההכשרות שהם צריכים לעבור, נחזור 

למועצה כדי לאשר עוד פעם אתה החוק המדובר. שי, בוא 

 תצטרף אלינו. 

ההחלטה פה לא על אופניים חשמליות, צריך להיות הרבה  אהוד יובל לוי:

 יותר ספציפי. 

 ניים חשמליים. אופניים חשמליים. אופ צביקה צרפתי:

לא. הצעת ההחלטה לא מדברת על אופניים חשמליים. אתה  אהוד יובל לוי:

 לא יכול להעביר חוק עזר הוא אמורפי. 

 זה לא חוק עזר.  צביקה צרפתי:

עוסק באופניים חשמליים. אתה יכול  ,כל כולו ,החוק עצמו עו"ד אלון בן זקן:

אכיפת עבירות תעבורה עפ"י  –לפגוש את זה כבר בכותרת 

אותו אישרנו  –חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים 

כבר בספטמבר שנה שעברה. כל כולו מדבר על קורקינטים, 
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אופניים חשמליים וכו'. אישרנו אותו, הוא היה חלק מסדר 

היום בספטמבר. אנחנו באים וחוזרים למועצת העיר 

וצים לאכוף. אמרו עבירות שאנחנו ר 4לבקשתה, בסדר? יש 

תצאו להסברה, תעשו אזהרות וכו' וכו', תכשירו את  –

 הפקחים בתקופה המומנט, זה מה שעשינו,

 ותחזרו לדווח. איתי צחר:

ותחזרו בבקשה לדווח ולקבל אישור סופי. וזה מה שאנחנו  עו"ד אלון בן זקן:

 עושים. 

ה לתנועת אז אני אגיד לך, אם תרשה לי, שגרימת הפרע אהוד יובל לוי:

עובר אורח במדרכה, שלא כתוב עם אופניים חשמליים, 

יכולה להיות עם זה שאתה שותל עץ. העבירה פה היא מאד 

אמורפית. אמרת אופניים. תשמע, אתה מביא חוק, תביא 

 את החוק. 

זה לא חוק שאנחנו מביאים. זה תעבורה. זה המחוקק  צביקה צרפתי:

 הראשי. 

 גורמת להפרעה בתעבורה,  עגלת ילדים אהוד יובל לוי:

 אבל זה לא חוק.  צביקה צרפתי:

ה. לא מביאים לאישור עכשיו חוק. אני יה, אלון, שניישני איתי צחר:

חוזר, המדינה התירה לרשויות לאכוף את העבירות האלה, 

בכפוף למספר צעדים. אחד מהם זה היה למשל הסמכה של 

עד הצ ביצענו. –פקחים עירוניים בהשתלמות מיוחדת 

בוצע.  –נוסף היה שמועצת העיר תדון בכך ותאשר את זה ה

באותו מעמד שמועצת העיר אישרה את זה, היא ביקשה 

שנצא, בגלל שזו גזירה קשה ובגלל שחסרים שבילי אופניים 

תעשו את זה, תעדכנו אותנו  –ובגלל כל מיני דברים אחרים 

עוד כמה חודשים. אנחנו חוזרים לפה היום ומעדכנים 
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שביצענו את מה שביקשתם. זה הסטטוס לאור בקשת  אתכם

 המועצה באישורה דאז. זה הכול. 

  -ואתם רוצים להחמיר את ה  אהוד יובל לוי:

 לא רוצים להחמיר כלום.  איתי צחר:

 ם רוצים לעבור לשלב אכיפה,תא אהוד יובל לוי:

ב איתי צחר: עבירות לאכיפה.  4-לא, גם לפני כן, גם אז אושר לעבור 

 א את החלטת המועצה. תקר

אני חושב שהכבדתם על בני הנוער יותר מדי. אנחנו צריכים  אהוד יובל לוי:

להסיע אותם, הם מאבדים את העצמאות ואנחנו עוד נשלם 

 על זה. 

 ושימשיכו להיהרג על המדרכות.  צביקה צרפתי:

 לא יכולים לנסוע באופניים.  פהילדים  אהוד יובל לוי:

.  עמירם מילר: . ... בני נוער.א..   ופניים 

היום יש חוק, דרך אגב, המדינה היום העלתה רישיון  צביקה צרפתי:

לאופניים חשמליים. צריכים להעביר חוק לרישיון, המדינה 

 היום רוצה להעביר חוק רישיון לאופניים חשמליים. 

יובל, אם תשים לב בסיפא של סעיף א', כתוב  איתי צחר: וגם, 

 שבהם אין שביל אופניים.  שהאכיפה תהיה במקומות

 אפשר לאשר את החוק פה אחד? צביקה צרפתי:

לא, לא, לא, אתם תתאכזרו לבני נוער, אנחנו ההורים  אהוד יובל לוי:

 נשלם, אנחנו נסיע אותם והם יאבדו עצמאות. 

,  צביקה צרפתי: מי בעד? ממה, עמירם, צביקה, אורן, רביטל, דבי, מתי

נגד? -ויטל לןאמיר, אמיר קולמן, איתן, ר כהן, יהודה. מי 

יובל ואתי. חמור מאד. זה חמור מאד. זה חומר  ענת, 

 לסרטון. 
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המפורטות  ברוב קולות אכיפת עבירות התנועהמאשרים  :373מס'   חלטהה

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה במסמך המצורף, בהתאם ל

 .2016-תשע"ו ,העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(
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 ריכוז החלטות

 הצעות לסדר יום:  .2

 

 . המשך הקמת גינות כלבים . א

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :362מס'   החלטה

המשך הקמת  –לסדר יום של חברת המועצה פליאה קטנר בנושא 

 גינות כלבים.

 

 . תחזוקת מקלט . ב

 

דר היום את ההצעה ברוב קולות להסיר מסמאשרים  :363מס'   החלטה

תחזוקת  –לסדר יום של חברת המועצה אסתר )אתי( הדנה בנושא 

 מקלט.

 

 . פרסום פרוטוקולים של ועדות המועצה באתר העירוני . ג

 

פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר מאשרים  :364מס'   החלטה

פרסום פרוטוקולים  –יום של חבר המועצה אהוד יובל לוי בנושא 

 ת המועצה באתר העירוני.של ועדו

 

 . דיון בוועדת החינוך לגבי בתי ספר ייחודיים . ד
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ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :365מס'   החלטה

דיון בוועדת  –לסדר יום של חבר המועצה אהוד יובל לוי בנושא 

 החינוך לגבי בתי ספר ייחודיים.

 

ראש הרשות, ללא שכר, לפי עמר כסגנית -מינויה של רביטל שלום .3

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  15סעיף 

 .1975 –וכהונתם(, תשל"ה 

 

עמר -פה אחד את מינויה של רביטל שלוםמאשרים  :366מס'   החלטה

לחוק הרשויות  15כסגנית ראש הרשות, ללא שכר, לפי סעיף 

 1975-תשל"ההמקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

כהן כסגנית ראש הרשות, ללא שכר, לפי -מינויה של עו"ד רויטל לן .4

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  15סעיף 

 . 1975-וכהונתם(, תשל"ה

 

כהן כסגנית -ברוב קולות מינויה של רויטל לןמאשרים  :367מס'   החלטה

לחוק הרשויות המקומיות  15שכר, לפי סעיף ראש הרשות, ללא 

, בכפוף 1975-)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה

 לאישור משרד הפנים.

 

 מינויה של ד"ר דבורה שני כמשנה לראש העיר. .5
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פה אחד מינויה של ד"ר דבורה שני  כמשנה מאשרים  :368מס'   החלטה

 לראש העיר.

 

 ר לתפקיד מנכ"ל העירייה ואישור שכרו.אישור מינויו של איתי צח .6

 

פה אחד את מינויו של איתי צחר לתפקיד מנכ"ל מאשרים  :369מס'   החלטה

שכר מנכ"ל, בכפוף לאישור  100%בשכר בשיעור של העירייה 

 משרד הפנים.

 

מינוי חברים בוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בחירת  .7

 מהנדס/מהנדסת העיר.

 

פה אחד את מינויים של עו"ד איתן צנעני, מ"מ מאשרים  :370'  מס החלטה

ראש העיר, ועו"ד אהוד יובל לוי, חבר המועצה, כחברים בוועדת 

המכרזים למינוי עובדים בכירים לשם בחירת מהנדס/מהנדסת 

זו.  העיר, ואת עמירם מילר שישמש כמשקיף בוועדה 

 

ו .8 עדת הכספים מיום אישור החלטות ועדת הכספים )רצ"ב פרוטוקול 

22.4.2018.) 

 

בפרוטוקול ועדת  1ברוב קולות אישור סעיף מאשרים  :371מס'   החלטה

 .2018לשנת  2העברות מסעיף לסעיף תב"רים מספר  -הכספים 
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 -בפרוטוקול ועדת הכספים  2פה אחד סעיף מאשרים  :372מס'   החלטה

לשנת  בתקציב שוטף 8-ו 7תיקון טעויות סופר בהעברות מספר 

2017 . 

 

ברוב קולות אכיפת עבירות התנועה המפורטות מאשרים  :373מס'   החלטה

והאכיפה  במסמך המצורף, בהתאם לחוק לייעול הפיקוח

 .2016-העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(, תשע"ו


