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 ערב טוב1  :צביקה צרפתי

אני מבקש לפני שמתחילים, שאילן ערב ייכנס לפה, יש  :לוי אהוד יובל

החלטה של השופט גדול1 אם עיריית כפר סבא או הנהלת 

עיריית כפר סבא היא מעל החוק, תפתחו לפרוטוקול ותגידו 

חלטת שופט היא קלה בעיניכם, וזה שאתם מעל החוק, וה

  זכותם1

 נחכה כמה דקות1 יהודה בן חמו:

 

 *** הפסקת הקלטה ***

 

לחודש מן המניין ת המועצה אני פותח את ישיב ערב טוב1 :צביקה צרפתי

 1 בבקשה, ראש העיר1 11/1.11

ערב טוב לכולם1 אני בהחלט מבקש את זכות הדיבור בפתיח  יהודה בן חמו:

לשני דברים שאני מבקש להעביר מסר לחברי של הישיבה, 

בשמי ואני המועצה1 ראשית, אני רוצה לפתוח בהזדהות 

מקווה מאוד בשם כל חברי המועצה ובשם עובדי הרשות 

המקומית, וגם תושבים רבים שהתקשרו היום ובימים 

, שלצערנו הרב תושבי הדרוםהאחרונים, על מנת לחזק את 

 גם בנפגעים1  בתקופה האחרונה מופגזים1 והיו

מי שעקב בשעות האחרונות, מארבע אחר הצהריים יש  

מאוד בגבול הדרום, ואני בקשר עם מספר -הסלמה מאוד

 ראשי רשויות באופן אישי1 חלק אפילו מתושבי העיר יזמו

תרומות ורעיונות נוספים על מנת לנסות ולהשתלב גם 

 בפעילויות וגם בתמיכה1 אני כמובן שנעניתי בחיוב, ואני

בהחלט מעביר את דבריי האלה גם לראשי הרשויות, גם 

 לתושבים1 
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בפעם הקודמת כשהיתה הפגזה מאסיבית על הדרום, היה  

יישוב בשם גן יבנה שלקחנו על עצמנו לאמץ1 והיה גם 

מאוד מקווה שלא נצטרך הפעם -אירוע משפחות1 אני מאוד

ברמה ארצית, לא ברמה עירונית, שמשפחות תצאנה 

ל בהחלט אם והיה ויידרש אנחנו ערוכים, גם אבמבתיהם, 

היערך לקליטתם, עם המשפחות וגם עם הרשות המקומית ל

גם בפעילות עירונית של ילדים ובכלל כפי שאמרתי, 

 לאירוח1 

אני רוצה לקוות, במעבר חד לתחילת הישיבה הזו, היום  

קיבלתי כמו חלק מכם מייל מגיא בן גל1 לא היה לי זמן 

וה שרמת המסר אבל בהחלט אני מקו להתייחס אליו,

והתוכן תועבר לכולם בלי יוצא מהכלל1 כולל גם להנהלת 

 העיר, כפי שגם כתבת, ואני בהחלט מתכוון לכך1

על מנת שנוכל, גם אם אנחנו לא מסכימים, אבל להסכים  

קיים דיון ענייני ותכליתי, ובהחלט לא למשוך את שנ

חברי המועצה בלי  כלהדיונים לפסים אישיים, ואני פונה ל

אחד לשני, על מנת יוצא מהכלל, להימנע מקריאות אישיות 

 שנוכל לקיים את הדיון הזה בצורה תרבותית ומסודרת1 

גן אל?  :לוי אהוד יובל  זאת התנצלות בפני 

 תודה רבה1  יהודה בן חמו:

 סליחה, האם זה במקום התנצלות או שזאת התנצלות?  :לוי אהוד יובל

 שאילתות1  -סעיף ראשון בסדר היום  :צביקה צרפתי

1  :לוי אהוד יובל 1 1  או במקום ההתנצלות?התנצלות לא, 

יובל לוי בנושא השכונות הירוקות, בית ספר  :צביקה צרפתי שאילתא של 

 לא מושלם1 אתם מפריעים1 

11 וזה בסדר1 אל:-אתי גן  אני לא מצפה להתנצלות1
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 שאילתות. .1

 

נושא סיום סלילת כביש הגישה לבית באהוד יובל לוי שאילתא של  א.

בית ספר לא מושלם, אולם ספורט בינלאומי, בלי -השכונות הירוקות

 .71611617-, הוגשה בתשתית,

 

ואיל והקואליציה אישרה העברת תקציב של עשרות ה" 

מיליוני שקלים להגדלת אולם ספורט בית ספרי לאולם 

 מושבים, חניות בהיקף לא ידוע(  ..15)-בינלאומי

בהליך ששיקוליו תמוהים מאוד , אבקש את תשובות ראש  

 -העיר לתושבי השכונות ולעיר כולה

 א'11.1א1בשאילתה והמצאת מיסמכים לפי 

 ב1בדיון מפורט לפי הצעה לסדר יום1 

 כולם רצ"ב משולבים להלן1 

כיצד עלתה הדרישה לאולם למשחקים בינלאומיים   11

ם וויתורים בכפר סבא ועל חשבון איזה צרכים אחרי

מה שקלתם לעשות בכסף הזה במקום  –היא מתקבלת? 

 האולם הבינלאומי? 

 אם ישנו( -)אודה להמצאת הפרוטוקול של הדיון

מהו המבנה היעודי לקיום  -בהעדר מבנה מתנ"ס מוגדר 1 1

) קיים או עתידי(?1  חוגים בשכונה? 

 עקב אי השלמה או אי תיכנון: -בהעדר מבנה

 ? 1 מה הפתרון המוצע3

 1 מתי פתרון זה יהיה זמין? אם בכלל? 1

 1 בהתקיים איזה תנאים? 5
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 %.0)האם תדרשו להמתי עד לאכלוס 

 לכל המבנים בשכונה?  %..1מהדירות?,תשלום השבחה

 איתור שטח חום שלא קיים?(

 כעבור כמה זמן?  1 6

שכונתי למתקן -גדלת המבנה ספורט מאולם בית ספריה

 בינלאומי לאלפי אנשים:

ניתן לנו יומנו 1 0 אושר בהיתר? בהקלה? שפורסמה? 

 להתנגדות?)אבקש העתק ממסמכים אלה, ככל שישנם(

1 מחייב מעטפת דרישות חוקיות שקיימות/ עתידיות 1

להתקיים בשטח? )אלף מקומות דורש שלוש מאות/מאה 

חניות?, כבישי גישה נפרדים?יש כבישים לשכונה לפי 

השימוש הבית  הדרישה? שערים ניפרדים?הגבלות על

 מה קיים מתוך זה?  -סיפרי?(אם כן

 )אודה להעתק או להפנייה לתקינה רלונטית(

הגדלת התקציב למבנה באה על חשבון מבני ציבור  1 9

 חיוניים? 

)אבקש רשימת מבנים מתוכננת לשכונה והתקציב 

 ששויך לכל אחד1(

1 מהם המבנים שתוכננו לשכונה? תוקצבו? נקבע מועד/ .1

) לאחר תשלום מכרז להק מתם? תנאים להקמתם? 

 היטל השבחה לחמש אלף היתרים לדירות?( 

 -1 כמה תקציב נדרש לתוכנית הבנייה של אולם אולימפי11

?  בינלאומי, ע"י מומחים לתכנון 

)האם השלמת התוכנית תתקל בחוסר תקציבי ידוע 

מראש היום? כפופה לתנאים שטרם התממשו? ישנה 

 הערכת שמאי לעלויות?(1
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)  )נא צרף הערכת שמאי או כל דו"ח אחר1

  -הצעת החלטה

עיריית כפר סבא מבטלת את השינוי ומותירה את אולם  11

הספורט המתוכנן לבית הספר בשכונות הירוקות בגודל 

 מושבים בלבד1  ..1הראוי לבית ספר שכונתי,

עיריית כפר סבא לא תתקצב בעיר בכלל מבני מותרות  11

ו/או אולימפי כל  -מיומיתקני ספורט לשימוש בינלאו

 –עוד לא ניתנו השלמות של תנאים מינימליים לתושב 

כפי שנקבעו בתנאים לתוכניות הבנייה , כגון כניסות, 

יציאות,מחלפים לכבישי יציאה וכניסה ומוסדות 

 שכונתיים שהם חובה 1 

לפני הקמה בפועל של בתי ספר, מתנסים, מועדוני  31

)שטחים חומים  ציבור וכיוצ"ב לא יוצאו שטחי ציבור

( לצורכים ולייעודים אחרים ולא  בת1ב1ע1 רלונטיות

ימכרו שטחים כאלה מבעלות העירייה לכל גורם1 רצה 

רוכש כלשהו לרכוש "שטח חום" כאמור לעיל, יתחייב 

להשתמש בו לצורכי ציבור ולא להשתמש בו לצורך 

 "אחר1

 :תשובת ראש העיר 

ספורט בהתאם לעיר נערכה תכנית אב כלל עירונית ל" 11

 1להיקף האוכלוסיה הצפוי בעיר

כחלק מגידול האוכלוסיה הצפוי ולאור התפתחות 

הצרכים העירוניים, גם בנושא ספורט, עלה הצורך 

 בבניית אולם בהיקף גדול מאילו הקיימים היום בעיר1

עולה כי  ,מבחינת חלופות למיקום אולם שכזה בעיר

רך צירי עקב מיקומו לאומתאים1 זאת  .6 -המגרש ב
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ויכולתו לשמש מוסד ציבורי בזמן  תנועה, גודל המגרש 

בית ספרית1 כמו כן, יש בסביבה  שהוא לא בפעילות

מקומות חניה1 בעתיד פוטנציאל   ..3-אפשרות לכ

 החניות צפוי אף לגדול1

במבנה אולם הספורט נכללו חדרי חוגים וחדרים רב 1 1

 בשעות אחרחוגים לטובת פעילות  1 זאתתכליתיים

קהילתי שיוסיף על המרכז ההצהריים עד להקמתו של 

 פעילות זו בעתיד1

, כמו כן ניתן להשתמש במגרשים עצמם לטובת חוגים

זאת מעבר לשמוש הבית ספרי במתכונת של בית 

 תלמיד1

 המבנה זמין לבניה1 31

 למבנה הוגשה בקשה להיתר שנבחנת באגף הנדסה1 1 1

ן שום התנייה 1 אי1.11האולם מתוכנן להסתיים בסוף 

של איכלוס או התניות אחרות1 יש לציין שאגף ההנדסה 

סיים כתיבת תוכנית רב שנתית לנצול השטחים 

הציבוריים ומבני הציבור בשכונות הירוקות1 טיוטת 

התוכנית אף נדונה עם תושבי השכונה במסגרת פעילות 

 שיתוף ציבור1

כיתות גן בשכונות הירוקות  1שנה הבאה יוקמו 1 ב5

הכיתות הקיימות בכל שכונה ובסה"כ  1 -טרפנה לשתצ

 1כיתות גן 11

 מתוכנן להיפתח ביה"ס בשכונה הירוקה 1.11אוגוסט ב

 (1.1)כס/ הצפונית

בשתי השכונות יבוצעו בשנה הקרובה מגרשי ספורט, 

 גינות משחקים, פינות כושר וכו'1
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פעילויות בשעות אחר הצהריים תתקיימנה בשני בתי 

 ער בשכונת עליה1הספר ובמרכז הנו

מעבר לכך העירייה לא מחויבת במתן מענה לצרכים 

ציבוריים נוספים היות וכיום שימושים כגון דואר, 

' ניתנים במסגרת שטחים סחירים  טיפת חלב וכו

 שיוקמו במרכזים המסחריים השכונתיים1

( נשמרת עתודת קרקע להקמת .1לשכונה הירוקה )כס/

בשכונת הזמר העברי  מבנה קהילתי נפרד, כפי שמתוכנן

 (6.1)כס/

מעבר לכך נערכה פריסה של מבני הציבור הנדרשים ע"פ 

היקף האוכלוסיה הצפוי בפועל, בהתאם לחתך 

הדמוגרפי האמיתי של השכונות1 ביצוע של שטחים אלא 

 יהיה בהתאם לאכלוס השכונות והתקציב העירוני1

 "מש"ח1 31 –העלות המתוכננת לאולם כ  1 0

שאלת המשך1 אם לא מתקצבים לא בונים1 כל מה שאתם  :ילו אהוד יובל

בתכנית התב"רים, למרות  אומרים נכון להיום זה בעל פה1

שהשכונה כבר מאוכלסת, אין שום תקצוב1 מתי אתם 

 מתכוונים לתקצב את זה?

 אשל1  :צביקה צרפתי

 את אולם הספורט?  :אשל ארמוני

א1 לא אולם ספורט1 מבנה אשל עד היום אמר שהוא לא נמצ :לוי אהוד יובל

, שכרגע הזכיר אותם סגן ראש  הציבור, המתנ"סים וכו'

העיר1 עכשיו, מכיוון שאשל אמר שאין לו יד ורגל ואין לו 

סמכות בכלל בנושא הנדסה, אני חושב שלא הוא זה 

 שיצטרך לענות על זה1 

אז  1, הכנת התקציביש לי אבל סמכות בנושא תקציב :אשל ארמוני
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י זה, שכל הדברים שיתבצעו במהלך השנה התשובה לגב

ובתכנון השנתיים הקרובות, יובאו לעיונכם  הקרובה,

בתקציב הפיתוח שיוגש פה בעירייה ותוכלו לראות, לשאול 

 ולוודא שכל הדברים נמצאים בפנים1 

 תודה1  :צביקה צרפתי

התקציב הוא מותנה1 אתה111 על תקציב דמיוני, כי רוב  :לוי אהוד יובל

 1ם מהיטל השבחה כבר לא נמצאיםהכספי

יונח על השולחן בחודש  1.13התשובה היתה ברורה1 תקציב  :צביקה צרפתי

 הבא1 

 בנושא גסיסת שדרת העצים לאורך שדרות בגין,שאילתא של גיא בן גל  ב.

 .71611617-הוגשה ב

 

סבא -מקשר את כפרהמנחם בגין  כבישלאורך המדרכה ב" 

רבים1 בוגרים נטועים עצים עם אזור התעשייה של רעננה, 

 ועד לצומת של רעננה מסוף מגרש הכדורגל מזה תקופה 

המסקנה העולה לאור קיומם של , הצמחייה גוססת1 צפון

מסיבה שאיננה  טפטפות שעדיין מונחות בשטח שהוחלט

 לייבש את הצמחייה הקיימת1  ברורה

, חלקם כבר חומים וגוססים לאיטםנבולים, העצים  

רים, הגדולים יותר, עדיין מנסים לשרוד לחלוטין והאח

 1 הום והגשמים הראשונים שהחלו לרדתהת-ממי

מודעים לבעיה ואף במחלקת הגינון הובא לידיעתי כי  

משום מה העירייה  התריעו עליה לפני חודשים רבים אך

החליטה שהיא מעדיפה להמית/לייבש את הצמחייה 

ו את הקיימת ולנטוע עצים/צמחים חדשים כאשר יסיימ

הבנייה מתחילה רק וזאת למרות ש הבנייה החדשה 
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מהנקודה של הגשר החדש בקרבת הצומת ולא לאורך כל 

 הדרך1 

 1911.111הנושא אף פורסם בעיתון קול הכפר בתאריך  

והעירייה הגיבה באופן הבא: "אין כל כוונה לייבש את 

העצים והצמחים במקום, וכל צמח שייפגע ויינזק במסגרת 

 שתיות ישוקם ויחודש"1החלפת הת

 :לאור האמור לעיל רצוני לשאול 

ממה נובע הפער בין תגובת העירייה לרצון של מחלקת    11

ייבוש העצים לפני חודשים רבין?  הגינון לטפל בבעיית 

מדוע העירייה מתעקשת להמית עצים המצויים בשטח    11

 שכלל אינו עובר שדרוג תשתיות?

ה להביא לשיפור אלו צעדים ננקטו מאז פרסום הכתב   31

 במצבם של העצים?

האם נועצו עם פקיד היערות טרם נקיטת מהלכים אלה    11

 המביאים לגסיסתם ומותם של העצים?"

 :תשובת ראש העיר 

לרחוב משה סנה עבר  1רחוב בגין בקטע שבין כביש " 

כך למשל  ת1עבודות רבות של תשתית כחלק מפיתוח השכונו

ד הצפון מערבי של גינון בצופגעה בחברת חשמל חפרה 

זה לא  דבר 1הציר, לרבות חיתוך של כל התשתיות במקום

 להמשיך ולספק השקיה לצמחיה1 איפשר 

  1העבודות הללו לצערנו, לא היתה דרך אחרת לביצוע  

העצים אודותם מדברים הם מסוג קטרוסית מרובעת  אגב, 

והם נחשבים מבחינה בוטנית שיח רב זרועי עם עלווה רבה 

שטח הפנים הרב יוצר מצב של התאיידות רבה  1ומפוצלת
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 ולכן חלקם נראים יבשים, אך ישנו סיכוי טוב שהם מאוד 

 בה1ותאוששו בעונת החורף הקרי

בסוף העבודות הציר ייצא לתכנון מחודש הכולל צמחיה  

 "ועצים במגוון רחב המתאים לאופיו החדש של הציר1

גסיסה לא הייתי נחשף לאני חייב לשאול שאלת המשך1 אני  :גיא בן גל

האיטית של העצים, לולא הייתי כל בוקר עובר את הכביש 

באוגוסט עד סוף אוקטובר  10-ומה ה1דהזה בדרכי לעבו

שהעצים האלה גוססים לאיטם1 ראיתי את התהליך המדורג 

ודווקא בגלל שמאיר אלקיים מנהל אגף איכות הסביבה 

 נמצא פה, אולי הוא יענה לי1 

ף לאיכות הסביבה כשצריך, גם אפילו עם אני יודע שאג 

מבין מיכלית מים עובר בגומות ומשקה1 אז אני לא כל כך 

השקות על איזה רקע התשובה אומרת לא היתה דרך ל

אותם, ולמה אנחנו תלויים בכוחות הגשם החיצוניים, כדי 

שאם יהיה חורף טוב אז הם יתאוששו, ואם לא אז הם 

 ין1 פשוט ימותו1 אני לא מצליח להב

אנחנו לא מתכוונים שימותו1 אף שיח ואף צמח שימות  -א'  :צביקה צרפתי

 בעיר1 אני אענה לך, אם לא הבנת אז אני אתן תשובה, 

, שאני  :גיא בן גל אתם למד מה'יש סיכוי שהם יתאוששו בעונת החורף'

 בונים על הגשמים1 

ם היום1 תהפוכות רבות גלמשה סנה עובר  1גיא, הציר בין  :צביקה צרפתי

עבודות התשתית לפיתוח1 אנחנו יודעים עדיין לא נגמרו 

אנחנו לא יכולים לעצור את ומודעים לבעיות שישנן1 

שקיימים1 אנחנו העבודות1 אנחנו מודעים גם לנזקים 

יכולים להמשיך ולטפח ולזרוק כסף ומחר יהרסו1 הוא יכול 

פה ומחר פותחים את אותה גומה, אין, אנחנו להשקות מחר 
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 א מחזיקים, מתחזקים, שופכים כסף, מבזבזים כסף1ל

ברגע שיגמרו כל  ,יש החלטה שהציר הזה יקבל שדרוג 

1, לא בגלל זה הצמחים ואנחנו  11 העבודות הוא יקבל 

מתכוונים שהצמחים ימותו1 אין לנו כוונה1 אם היתה לנו 

אפשרות להחזיק את הציר הזה כמו שהוא, ולהמשיך 

ם פותחים נקודה אחרת1 מה להחיות אותו, אבל כל יו

לעשות? הציר בעבודות1 השכונה הירוקה מתפתחת וזה חלק 

1, לצערי1 אני אומר לצערי1 מהפיתוח1  11  וזה כן גרם לנזק 

 טוב1  :גיא בן גל

 תודה1 :צביקה צרפתי

 

מוסך טרקטורונים ואופנועי ים בשכונת שאילתא של גיא בן גל בנושא  ג.

 .71611617-, הוגשה בא רשיוןקפלן ברח' גד הנביא הפועל לל

 

הובא לידיעתי כי מזה תקופה ארוכה פועל ברחוב גד " 

, בשכונת קפלן, 5הנביא בחלק האחורי של רחוב המלכים 

מוסך לתיקון טרקטורונים ואופני ים בשכונת קפלן1 למיטב 

ידיעתי המקום פועל ללא רישיון עסק וללא ההיתרים 

 הנדרשים על פי חוק1 

ובר בבית עסק הפועל בלב שכונת מגורים תרה מכך, מדי 

 וגורם למטרדי רעש ואיכות סביבה קשים ביותר1

תושבי השכונה פנו פעמים רבות למוקד העירוני וכן לשיטור  

המשולב של משטרת כפר סבא1 להלן תיעוד של פניות שנעשו 

למוקד העירוני רק מהתקופה האחרונה במהלך חודש 

 :1.11אוקטובר 
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מס'  מוקדן שעה תאריך

 פניה

 הערות

המוקדנית אמרה שבסיכום הפנייה  016. רעות 11:11 11/.1/1

כתוב 'מוסך בטיפול רישוי עסקים1 על 

יש לשלוח פקח עירוני בזמן  –הרעש 

 רעש'

המוקדנית אמרה שהתגובה הכתובה של  1.10 אביטל 11:15 11/.1/.1

טטיאנה מרישוי עסקים הגיע לאחר 

'בביקורת מפ קחת כמה ימים ונכתב 

עירונית1 לא היה רעש1 נשלח מכתב 

 לטפל ברשיון'1 

לפי ההנחיה של טטיאנה, ביקשתי  1331. שרון 11:11 11/.11/1

 שיודיעו לטטיאנה לנייד 

  3131 שרון .11:1 11/.11/1

שלחו  –מעקב באותו יום מול המוקד  3131 עופרי 10:11 11/.11/1

פיקוח עירוני1 המפקח אמר שהיה שם 

להשתדל להיות בשקט1 ואמר להם 

בנוסף, אמר שהוא לא יכול לעשות 

 כלום כי נמצא בטיפול רישוי עסקים1 

  36.0 ולריה ..:11 11/.15/1

 

 :לאור האמור לעיל רצוני לשאול    

כמה זמן ידוע לעיריית כפר סבא על בית העסק המדובר  11

המהווה מטרד לתושבי השכונה? מתי פנו התושבים 

 שונה?בגין בית עסק זה לרא
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היכן עומד הטיפול של מחלקת רישוי העסקים מול בית  11

 העסק המדובר?

היכן עומד הטיפול של גורמי עירייה אחרים שתפקידם  31

לאכוף את הנושא? )תובע עירוני, מחלקה משפטית, אגף 

 איכות הסביבה, היחידה האזורית לאיכות הסביבה(

מדוע לא הוצא צו סגירה מנהלי כלפי העסק  הפועל  11

 שיון ופועל בלב שכונת מגורים?ללא רי

עד מתי להערכת העירייה ימשיך בית עסק בלתי חוקי זה  51

 לפעול בהעדר אכיפה מצד העירייה?"

  :תשובת ראש העיר 

לפני כשלושה חודשים התקבלה תלונה על מטרדי רעש " 1 1

הבוקעים ממוסך לתיקון טרקטורים הנמצא ברח' גד 

 ור1 בבדיקת הפיקוח, העסק נמצא סג הנביא1

המפקחת חזרה למתלוננים והסבירה שהיא אוספת 

ראיות להגשת כתב אישום וביקשה שיתקשרו בזמן 

 אמת כשהעסק פתוח1

הבחינה המפקחת בפעולות תיקון  , 1111.111בתאריך  11

נשלחה  1611.111ובתאריך  אנשים,אופנועים ע"י שני 

 1התראה לבעל העסק בגין ניהול עסק ללא רישיון

הנושא לבדיקת התובע העירוני להגשת  במקביל הועבר

 כתב תביעה1

1 בעל העסק הוזמן למשרדי האגף לאיכות הסביבה 3

והצהיר כי אין לו שום עסק וכלי הרכב שתוקנו בעת 

 ביקורת המפקחת, הם בבעלותו הבלעדית1
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בעל המקום הוזהר כי ימשכו המעקבים ובמידה ויוכח  1 1

נגדו כתב אי  שום1כי המקום פועל כעסק, יוגש 

1 בביקורות שנערכו בתאריכים שונים במהלך השבוע 5

 "האחרון, המקום נמצא סגור1

אני פה ארצה רק להעיר ולשאול, אומרים אם זה נראה כמו  :גיא בן גל

אז כנראה שזה ברווז והולך כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, 

ולא  הברווז1 אז אם לא השתכנעתם כי פעם מפקחת הגיע

טוענים ופעם שנייה היו שניים, והם  היה שם טרקטורון,

שזה לתיקון עצמי, אולי אני צריך באופן אישי לשלוח 

קישור לאתר אינטרנט שמפרסם את ללשכת התובע העירוני 

  זה כעסק לכל דבר ועניין1

אז זה די עומד בסתירה מוחלטת להצהרה של הבן אדם  

שהוא עושה את זה לתיקון עצמי, שהרי אם לא כן  עצמו,

לא היה מציע את שירותיו באתר אינטרנט לכל דורש, הוא 

ומציע לתקן אופנועי ים וטרקטורונים1 אני שומע שיש כאן 

 ניסיונות אכיפה עקרוניים אבל, 

 גיא, לי אין את האתר לקישור האינטרנט,  :צביקה צרפתי

1 :גיא בן גל  אני אשלח לך אותו

ימוע וחתם על , האדם היה בששלח לי בבקשה1 דבר נוסף :צביקה צרפתי

גם המבנים, גם ההנדסה בתוך מסמך שבכל מקרה, 

 נקודה1 התמונה1 עד סוף השנה אם מבנים יפורקו1 

1  :גיא בן גל  שגם הם ללא רישיון

1  יהודה בן חמו:  נכון

 גם יפורקו, אוקי? עד סוף השנה1 :צביקה צרפתי

 עד סוף השנה הזו? :גיא בן גל

  כן1 :צביקה צרפתי
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 אילתא מוצדקת לחלוטין1 ש יהודה בן חמו:

 בסדר גמור, תודה1 :גיא בן גל

 בסדר? תשובה מספקת?  :צביקה צרפתי

טיפול עד סוף החודש, מי אני מאה אחוז1 כן1 אם יהיה  :גיא בן גל

 שילין?

 יש התחייבות של ראש העיר1 :צביקה צרפתי

כינוס מליאת תכנון ובנייה היא גם תוך חודש1 זה אותו  :לוי אהוד יובל

 דש1  חו

1 :גיא בן גל  שווה להעמיד במבחן

 

, שכירת שירותי יועץ חיצוני ללא מכרזבנושא  נפתלי גרוסשאילתא של  ה.

 .611617/-הוגשה ב

 

 דפי מעל ,כרגיל ,העיר מועצת לחברי התברר לאחרונה" 

 היועץ שירותיו של את שכרה העירייה כי ,העיתונות

 .שונים איםבנוש לעירייה לייעץ ,אביטן אבי מר ,החיצוני

 של שירותיו ,לעיתונות העירייה דוברת של הודעתה פי על 

' נשכרו היועץ ' ,את העיר לפתח במטרה   מקומות ליצור 

 מקימה .מעסקים העירייה הכנסות את ולהגדיל תעסוקה

 על .סבא כפר לעיר תעשייה אזורי מנהלת סבא כפר עיריית

 בעל יועץ נבחר מקצועית בצורה הנושא את לקדם מנת

.זה בתחום יסיוןנ  אושרה הנבחר היועץ עם ההתקשרות 

' יועצים לאישור בוועדה ' . 

 רכישה כל לגבי המכרזים חובת קיימת כי ,לך ידוע להווה 
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 :העירייה ידי על שירות או מוצר של

 ,טובין או מקרקעין להעברת בחוזה עירייה תתקשר לא" 

פומבי  מכרז פי על אלא עבודה לביצוע או טובין להזמנת

1 190ס' )  לפקודת העיריות(

 .מקומית ברשות המכרזים חובת בדבר הכלל זהו

 העיריות  לתקנות 3 בסעיף חריגים נקבעו זה לסעיף

 כדלקמן(: לתקנות (1)3בסעיף  ,נקבע היתר ובין ) מכרזים(

 ומומחיות ידע הדורשת מקצועית עבודה לביצוע חוזה"

 ,כנוןת עבודות :כגון ,מיוחדים אמון יחסי או ,מיוחדים

,פיקוח  בתי ";באלה כיוצא ועבודות ייעוץ ,שמאות ,מדידה 

 הוא ממכרז פטור כי ,פעם אחר פעם ,קבעו בישראל המשפט

 ממש זה לפטור בהתייחסו .בצמצום לפרשו יש וכחריג חריג

 ,ודאות שקיימת מקום" הגבוה המשפט בית ,זמן מזה ,קבע

 יחיד מומחה או טובין של יחיד ספק אלא בארץ שאין

 הוא ברור אך שהרי ,מכרז לפרסם טעם אין ,עבודה ביצועל

 ;לבטלה ברכה זו והרי ,למכרז אחת הצעה אלא תוגש שלא

 לפטור עילה אין ,בספק מוטלת השאלה כאשר ,זאת לעומת

 ."הפומבי המכרז בתחומי הספק את להתיר ויש

 ומומחיות בידע שמדובר וודאות קיימת אם רק ,כלומר

 למסור ניתן ,אחד ספק אצל אלא ,בנמצא שאינם מיוחדים

 .הפטור שבבסיס הרציונל זהו .מכרז ללא העבודה את

,לעיל האמור כל לאור  לשאלות תשובות לקבל אבקש 

 :שלהלן
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 "מנהלת" הקמת על ההחלטה התקבלה פורום באיזה 11

 התעשייה? לאזורי

 מנהלת?  אותה הקמת בגין הצפויות ההוצאות מהן 1 1

– ההוצאות כלל את דעתל אבקש זה בעניין  שכר 

,היועץ  הוצאה וכל מזכירות שירותי ,משרדים השכרת 

 ."מנהלת" לאותה הקשורה אחרת

 את העירייה תממן מהם התקציב מקורות מהם 1 3

 התקציב את אישר מי הזו? צפויה הבלתי ההוצאה

 האמור?

 במינוי המכרז מחובת העירייה עצמה פטרה מדוע 1 1

 מומחיות היא שלו המומחיות החיצוני? האם היועץ

 במדינת נוספים יועצים אין לו? האם ובלעדית מיוחדת

 ? האמור בתחום יעוץ לספק המסוגלים ישראל

 החוקי הבסיס יועצים"? מהו לאישור הוועדה" זו מי 1 5

 לתפקיד אותם מינה ומי בה החברים הם לקיומה? מי

 זה?"

 :תשובת ראש העיר 

וניהול אזו" 11 רי תעשיה  הפעלת יחידה לפיתוח טיפוח 

עם  1.11מסחר ותעסוקה מופיע בתוכנית העבודה של 

פירוט מלא של המשימות המרכזיות בהם תעסוק 

היחידה1 הנוסח הסופי של התוכנית נדפס בפברואר 

1.111 

על מנת לחסוך בהוצאות של משרדים ומזכירות נשענת  11

המנהלת בשלב הראשון על תשתית משרדי החברה 

דמי חברת היעוץ  הכלכלית1 הוצאות נוספות הם
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שכוללת עבודה של שני אנשים1 הוצאה נוספת היא 

הקמפיין הפרסומי שצפוי לצאת לדרך בתחילת השנה 

 הבאה ויועלה לדיון במסגרת דיוני התקציב1

מנהלת העסקים הוקמה בדגש על ייזום וקידום אזור  31

, מתוך מטרה לייצר לעסקים .5התעשיה כ"ס 

כן תוקצבה כחלק המעוניינים סביבה עסקית תומכת ול

 מתקציב ההקמה לאזור התעשיה החדש1

נעשתה בהסתמך על הפטור ההתקשרות עם היועץ לא   11

( לתקנות 1)3לעניין "ספק יחיד", אלא על פי תקנה 

"חוזה  , שעניינה1910 –העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות 

קוח, מדידה, שמאות, מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פי

כוונת מתקין התקנות באלה"1  ייעוץ ועבודות כיוצא

בקבעו פטור זה ממכרז, נובעת מהעובדה כי בעבודות 

מהווה בהכרח את הקריטריון איננו מסוג זה, המחיר 

הראשי לבחירה הטובה ביותר1 קריטריונים כמו אמון, 

נסיון, התאמה מיוחדת לעבודה, ידע ומומחיות 

דרשים לצורך מתן שירותים אישיים מיוחדים, הנ

מובהקים  ורעיוניים מיוחדים, אינם קריטריונים

הניתנים להשוואה ולתחרות )כגון: מחיר, שכר או 

הכשרה מקצועית, על פיהם נבחר נותן השירות בשיטת 

 הינו מכריע1 המכרז(, אולם משקלם בבחירת היועץ, 

הוועדה לאישור יועצים היא למעשה ועדת שכר טרחה1  51

בוועדה חברים מ"מ וס/ראש העיר, מנכ"ל, גזבר, 

מהנדס, מנהלת מח' הנכסים ותפקידה לאשר יועצים1 

החל מתחילת שנה שעברה הועדה מאשרת גם המשך 
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התקשרויות לספקים שזכו במכרז ושיש להם תקופות 

 התקשרות נוספות1

הוועדה קיימת שנים רבות מתוקף התנהלות ארגונית  61

 תודה1 "ל פי חוק1תקינה ואיננה מחוייבת ע

 

, בנייה של מועדון הנוער העובד והלומדבנושא  אתי גן אלשאילתא של  ד.

 .11611617-הוגשה ב

 

 "1  בנין הנוער העובד הועבר מרחוב נחשון לרחוב גלר 

במסגרת הריסת מבנה הנוער העובד והלומד והעברתו 

, התחייב הקבלן "ינוב בע"מ"  המגרש, רוכש למתחם חדש 

בנה החדש, במיקום שהעירייה תקצה לטובת לבנות את המ

 תנועת הנוער 1

מסתבר שבסופו של דבר , העירייה לקחה על עצמה לבנות  

, במקום הקבלן "ינוב בע"מ" 1  את המבנה החדש 

 מה הסיבה שהעירייה לקחה על עצמה לבנות את המבנה? 11

מה היה גובה התקציב ששורין ע"י העירייה לצורך בניית 1 1

 המבנה?

מתי נערך מכרז לבחירת הקבלן המבצע, מה מספר 1 3

 המכרז?

? ,במידה וכן, 1 1 האם הייתה הערכת שמאי לעלות הבנייה 

 מה גובה הסכום בחוו"ד ומה היא כוללת? 

מה הייתה העלות הסופית של הבנייה ? האם ההוצאה 1 5

 הסתיימה?

 "יקט?ימה היו מקורות המימון של הפרו1 6
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  :תשובת ראש העיר 

העירייה החליטה לבנות את המבנה החדש בעצמה, " 1 1

שכן מדובר בנכס עירוני בעל מאפיינים האמורים לספק 

צרכים מוגדרים ולפיכך, העירייה גבתה מהיזם סך של 

על פי נתוני השמאות ואומדן הנדסי ₪  ...,..1,5 

לעניין עלות הקמת המבנה וזאת בהתאם לשטח המבנה 

 שנהרס1 

עלות לבניית ₪  ...,..1,1קציב העירייה החליטה לה 1 1

המבנה, כיוון שבראיה עתידית הוחלט להגדיל את 

 מ"ר1 .11 –המבנה ל 

הפרויקט בוצע ע"י הקבלן במסגרת חוזה מסגרת  1 3

לבנייה ושיפוץ מוסדות עירייה1 לא התקיים מכרז 

 מיוחד לפרויקט זה1 

והיא ₪  ...,..1,5בוצעה הערכת שמאי בגובה של  1 1

 מ"ר1  .35מבנה חדש בגודל  כוללת הקמת

₪  ...,..1,1העלות הסופית של הבנייה מוערכת ב  1 5

 מ"ר, אך עדיין לא שולם חשבון סופי1  .11למבנה בגודל 

גבייה מהיזם של  -₪  ...,..1,5מקורות המימון:  1 6

מקורות עירייה, תב"ר ₪  ...,..3 פרויקט נחשון1 

 "שיפוץ ובניית מבני ציבור1

 תם רוצים שאלת המשך? א אל:-אתי גן

 יש לך שאלת המשך? :צביקה צרפתי

אם יש לי שאלת המשך? אני לא יודעת איך אני יכולה  אל:-אתי גן

כאשר הנתונים שהוצגו פה שונים לשאול שאלת המשך, 

ממה שכתוב אצלי, כשקיבלתי את המסמכים מעיריית כפר 

 סבא1
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 אתי, יש לך שאלת המשך?  :צביקה צרפתי

 כן, היא שואלת1 :ילו אהוד יובל

1 1.11התקציב, אני מחזיקה ניירת של שנת הכספים  אל:-אתי גן

1₪ מיליון  11111התקציב להקמת הנוער העובד עומד על 

 1₪ מיליון  11111אני לא רואה פה שום מספר שהוא 

 זו התשובה1  :צביקה צרפתי

 ,אוקי1 אז אני חושבת שבקטע הזה אל:-אתי גן

 ישב עם הנתונים אבל? איך זה מתי :גיא בן גל

  איך זה מתיישב עם הנתונים? אל:-אתי גן

   מה את מחזיקה? תכנון או ביצוע? :אשל ארמוני

 סליחה, אני מחזיקה תקציב1  אל:-אתי גן

 תכנון1  :אשל ארמוני

מיליון  111אתם אמרתם, כתוב, העירייה החליטה להקציב  אל:-אתי גן

 שהתקציב, אני מחזיקה מסמך שלכם 1₪ 

 אומדן1  :ביקה צרפתיצ

 תכנון1  :אשל ארמוני

חבר'ה, אני מבינה עברית שפה אחת1 כתוב פה1 כתבתם:  אל:-אתי גן

אני מחזיקה ₪"1 מיליון  111"העירייה החליטה להקציב 

 , 1.11נייר של 

ב :אשל ארמוני  1₪ מיליון  111-העירייה ביצעה 

ם להגיד שזה לא1 אשל לא1 היא גם לא ביצעה1 לא יודעת א אל:-אתי גן

 אני מעדיפה להגיד שהנתונים לא נכונים1 1שקר, לא אמת

 יש לך השגות, אתי, כרגע זו התשובה1 אם  :צביקה צרפתי

כרגע אם אני מסתכלת על מה שקיבלתי עד לתאריך מסוים  אל:-אתי גן

של הוצאה, ₪ מיליון  1151, הסך הכל היה כבר 1.11-ב

 ועדיין זה לא סופי1 
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 דה1 תו :צביקה צרפתי

 אתם כותבים שהפרויקט, -זה אחד1 שתיים  אל:-אתי גן

 אנחנו לא דנים בתקציב,  :צביקה צרפתי

כתוב שהפרויקט לא היה צריך לזה מכרז, כי זה נכנס  אל:-אתי גן

כשהולכים לבנות מבנה  "חוזה מסגרת של שיפוץ"1 בשבילי

ציבור חדש, זה לבנות מבנה ציבור חדש1 זה לא שיפוץ1 אבל 

 זה אולי בגלל שהקבלן זה מר גרי, היות שיכול ל

1  :צביקה צרפתי  תודה רבה1 הבנו

 בגלל זה1 ולכן אולי  אל:-אתי גן

את יכולה התשובה שקיבלת זו התשובה1 אם יש לך השגות,  :צביקה צרפתי

 לשאול שאלות, 

 מה זה? שאלתי אתכם1  אל:-אתי גן

 שובה1 אז זו התשובה1 התשובה כמו שנתנו זו הת :צביקה צרפתי

 אז תגיד אני לא,  אל:-אתי גן

 אני אומר1 זו התשובה1  :צביקה צרפתי

 אז תגיד אני לא יכול לענות לך,  אל:-אתי גן

 ,לא, אני לא אגיד מה שאת :צביקה צרפתי

 אלה שאלות ההמשך1 על שאלת ההמשך1  אל:-אתי גן

 אין לך תשובה לשאלת המשך1 :נפתלי גרוס

 )מדברים ביחד( 

 תודה1 הצעות לסדר1  :צביקה צרפתי

אתי, השאלה שלך אם הם חורגים מהתקציב שאושר  :לוי אהוד יובל

 בהחלטת מועצה1

 הצעות לסדר1  :צביקה צרפתי

 הם לא עונים נכון1  :נפתלי גרוס

 הנתונים אינם נכונים1הם לא עונים נכון1  אל:-אתי גן
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 השאלה אם הם חורגים1  :לוי אהוד יובל

 יות שזו תמימות, אז יכול לה אל:-אתי גן

 

 הצעות לסדר.  .7

 

 .השכונות הירוקות, בנושא אהוד יובל לויהצעה לסדר של  א.

 

יובל לוי, בבקשה1  :צביקה צרפתי   הצעה לסדר, בבקשה1 השכונות הירוקות, 

במזל טוב כפר סבא מתחדשת בצורה מאורגנת ובונה לא  :לוי אהוד יובל

מיום היווסדה שאולי יחידות דיור אחרי  ....,5-פחות מ

כולנו באים לברך ולהגיד איזה מזל, יש לא היה דבר כזה1 

שכונה, בעצם שתי שכונות, אלפי יחידות דיור, חיכינו לזה 

עשרות שנים1 ועכשיו כשזה יוצא לפועל, ובטח הכל 

מתוקתק מתוזמן מתוכנן, כל שקל ראו אותו מראש, 

ות ויודעים לאן הוא הולך להגיע1 בוודאי כל התכניות היפ

 , של האדריכלים

 השולחן פה1 תסתכל לפה, השולחן, השולחן לכיוון הזה1  :שמעון פרץ

ברשותך, אני עוצר את השעון כל פעם ששמעון ינדב או חבר  :לוי אהוד יובל

 קואליציה אחר ינדב את החוכמות1 

 אני לא חבר קואליציה1 :שמעון פרץ

ם גם יקבל דקות אני ברשותכם ארצה שנציג של התושבי :לוי אהוד יובל

מסוימות לדיבור1 יש כאן נציג שמעוניין לדבר1 ואם צביקה 

אתה תאשר את זה, אז אני מוכן אפילו להפחית ממני את 

 הדקות האלה1 יש לי את האישור שלך?

 תמשיך, תמשיך1  :צביקה צרפתי

זה תודה1 אני מקבל את זה כאישור, כי תמשיך תמשיך  :לוי אהוד יובל
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 1 זאת אומרת, זה מלמול1קשה להבין בעברית

  דקות כולל התושב1 .1-לא יותר מ :צביקה צרפתי

אז כשאנחנו מסתכלים היום על מה קורה עם השכונה  :לוי אהוד יובל

הירוקה, ואנחנו רואים שמתחיל להיות פה הליך של כרגיל, 

תכננו, אבל יצא כרגיל1 רצינו אולם לבית רצינו הכי טוב, 

בוא נעשה את האולם לאולם ספר, תעצרו את בית הספר, 

מיליון שקל1 מה  .3מיליון שקל,  15אולימפי בינלאומי1 עוד 

 קרה? לא קרה כלום1

איפה מבני ציבור? מתי הם יעלו לשטח? באיזה שטחים הם  

יודע להגיד1 הייתי אתמול בערב בשכונה  יעלו? אף אחד לא 

שאלתי אם אפשר לקנות הירוקה, בשכונת הזמר העברי, 

וס חלב לילד בשבע בבוקר כ 1'לא כאן'אמרו לי כוס קפה, 

 תנסה לצאת מהשכונה, תנסה להגיע למקום אחר, לא כאן1 

אז מה כן כאן? יש שכונה, יש תושבים, יש אכלוס, איפה  

הכסף? ברובו הגדול הציג לנו שגיא רוכל לפני כמה שנים, 

שנים, נפרוס אותו, נחזיר אותו, ניקח  5נקבל את הכסף על 

חלק שנשאר  רוב הכסף אני מניח שכבר נגבה1 הלוואות1

לחלקו להחזר הלוואות, חלקו לדברים לקבל כבר מיועד 

מיליון שקל  ..1אחרים, מה קיבלה השכונה הירוקה מתוך 

מיליון שקל הם  65מוערך בתור היטלי השבחה, מי יודע? 

מיליון שקל הם קיבלו פארק בצד  .11קיבלו היכל תרבות, 

ליון שקל תוספת לשיפוץ של לשכת ראש מי 1שני של העיר, 

 העיר1 

גני ילדים הם קיבלו1 בלחץ רב   היטלי השבחה זה דבר טוב1 

אחרי שהם אכלסו את השכונה1 מה זה אומר? שביתרת 

הכסף שיש להם או שאין להם, כי זה לא בידם1 יתרת הכסף 
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שעיר שתבוא לשכונה, נחפש לממן את מתקני הציבור 

תושבים צריכים לקבל  ...,.1ור, יחידות די ...,5קטנה, 

לא רק מתנ"ס1 אלא גם כמויות גדולות של , מתקני ציבור

גני ילדים, מוסדות חינוך, היכל תרבות בשכונה קטן1 אולי 

איזו טיפת חלב שראש העיר חושב שייכנס הכל למרכז 

 המסחרי1 

אבל שטחי הציבור למדנו בשכונת האוניברסיטה הם דבר  

העירייה או החברה הכלכלית  היום הם ברשות נזיל1

אז בואו נקפיא אותם1 בואו נדאג ולמחרת הם נמכרים1 

יודעים כמה גנים  שלא ימכרו השטחים האלה לפני שאנחנו 

צריכים, כי למחרת יבוא מישהו ויגיד לנו 'רבותיי, צריך פה 

 גנים בשתי קומות'1

? שמענו פה בישיבה הקודמת שצריך גנים בשתי קומות 

שמענו  את זה גם מכבוד המנכ"ל1 שמענו1 שמענו1 שמענו

מאדריכל העיר הקודם שאיננו איתנו היום, שלא יבנו 

מוסדות חינוך דווקא מול המפעל1 ההחלטה הזאת לא 

 ראו, הוא איננו, ובנו גני ילדים החזיקה הרבה זמן מים,

 מטר מהמפעל1  ..3

נזיל,   זאת אומרת, שהחלטות זה דבר טוב, הבטחות זה דבר 

אותם קל1 אני יודע שאם מתחייבים למישהו ואם  ולשכוח

של מתקצבים אותו, אז יש סיכוי שהוא יקרה, כי בהחלטות 

המועצה יש דבר שנקרא זה כפוף לזמינות1 לא כל דבר 

זאת אומרת, שאפשר להבטיח  שתוקצב בתב"ר אכן מבוצע1

אין בזה שום התחייבות, לא התחייבות ולא חייבים לקיים1 

 דבר שיש לו איזשהו מעמד1 שלטונית, לא שום

אז כשאתם שואלים את עצמכם מה הסיכוי שהשכונה  
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תסבול לעוד עשרות שנים, כי הכסף ייגמר ויגידו להם לכו 

תביאו הצללה לגן ילדים מהבית, כי אין כסף, אז ישאלו 

אתכם אם הדבר הזה קרה במקומותינו, קרה בשכונה 

צללה הירוקה? קרה1 באו לאמהות ואמרו להם תביאו ה

אמרו להם1 מה יצא מזה? יוצא שניהול נכון של  מהבית1

שם יעדים, מגדיר מטרות, מגדיר את החלוקה בין כלל כסף 

'זה תקבלו וזה בדור הבא'1   העיר לבין השכונה, ואומר 

כשאני מבקש שהנהלת העיר הנוכחית תעמיד רשימה של  

מבנים ותגיד 'הבטחנו לכם הכי טוב שכונה ירוקה', לא רק 

ראטורים או טרנספורמציה מתחת לאדמה שפתאום עלו גנ

נזיל1 הבטחנו לכם גם מבנים, שירותים, למעלה,  כי הכל 

יחידות דיור  ...,5מתקנים ציבוריים כמו שבעיר של 

ואם חלילה וחס ייפתח אזור  ...,6-לפחות יש1 אם תגדלו ל

התעשייה הצפוני בתוך השכונה, המעבר דרך השכונה, מה 

 ערים אין1תגידו אז? מצט

מחברי המועצה את הדבר המינימאלי של אז אני מבקש  

מיליון שקל לאולם  .3לפני שאתם מאשרים פעם הבאה 

בינלאומי למשחקים אולימפיים, תחשבו שיש פה ספורט 

אמהות שרוצות להגיע לגן, וגם לצאת לעבודה1 לצאת 

מהשכונה זה אוי ואבוי, בטח בבוקר1 מי שרוצה לצאת 

 או לתשע בצהריים1 לשש בבוקר,  מהשכונה יקדים

הבקשות שלי הם די צנועות1 אני מבקש מחברי המועצה  

עם  שלפני שהם רואים את עצמם באולימפיאדה הבאה

כסאות באולם, זה אולי נשמע כזה די פאתוס לשבת  ..1,5

מושבים מלאים ולצעוק היידה, אבל זה לא  ..1,5מול 

 עובד1 
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קת באירופה ואתה מתעלם מזה אבל יש לך קבוצה שמשח אורן כהן:

 לאורך כל ההתנגדות שלך1 

1  :לוי אהוד יובל  לא התעלמתי

 יש לך קבוצה שמשחקת באירופה1  אורן כהן:

 בכפר סבא1 בשח מט אתה מתכוון,  :לוי אהוד יובל

 לא1  אורן כהן:

 היא לא מופיעה בוועדת הקצאות1  :לוי אהוד יובל

דקות  .1ותבדוק1 אתה מדבר  תבדוק מי משחק באולם הזה, אורן כהן:

מסביב מסביב, ולא אומר מילה אחת על הקבוצה  מסביב

הזאת שמשחקת באירופה, ויותר מקבוצה אחת, קבוצת 

 גדול, נשים שהביאה לנו כבוד 

אני עוצר את השעון כשאתה מדבר1 אני אשמח לשמוע  :לוי אהוד יובל

 אותך, 

 לא, תתייחס, אתה מתנגד על מה? אורן כהן:

לא, לא, אני אשמח לשמוע אותך בדיון כשהוא ייפתח ואתה  :לוי יובל אהוד

אתה משנה לראש העיר, זכותך לדבר1 אלא  תביע את דעתך1

 אם כן אתה יועץ משפטי ואז אתה מושתק1 

 דקות, יובל1  3עוד  :צביקה צרפתי

 אם היית חבר אופוזיציה בכלל היו צורחים עליך1  :לוי אהוד יובל

יובל1  3 :צביקה צרפתי  דקות 

את כל ההפרעות שלכם1 דקות כי אני סופר  1לא, יש לי עוד  :לוי אהוד יובל

העירייה צריכה לעצור את השינויים האלה של הרס השכונה 

שהשימוש בו לא לטובתם1 העירייה לא צריכה עם אולם 

להכניס מותרות לפני שנקבעים דברים בסיסיים, לפני ש111 

צריכה למכור והיא תתחייב  כניסות ויציאות1 העירייה לא

לתושבים שהיא לא תמכור ולא תעביר בשום צורה לשום 
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גורם שטחים, לפני שהיא תבטיח את מה שמגיע לתושבים 

בתור שירותים מינימאליים בסיסיים1 זה צריך להיות דבר 

שכל חבר קואליציה יכול להגיד 'ואוו זה בסיסי, אנחנו 

י1 אני מבקש זה לא צריך להיות עניין של מסכימים'1

 להעביר את הזמן1 בבקשה, תציג את עצמך1

זהבי, מה דוד  רחובב .6מתחם גר ב111 שלום, אני קובי  :קובי

מגרש ספורט הפתוח שאמור שאני רוצה לדעת זה מתי ה

בפינת משה וילסקי ודוד זהבי בחלק  1.13-ב להיבנות

המגרש הזה המערבי שלו, מתי זה אמור לקרות ומתי 

מה ההקצאה של יתר השטחים שנמצאים בין יושלם1 ובכלל 

 , מה מתוכנן, איפה זה עומד?.6לבין מתחם  1כביש 

 תודה1 אשל בבקשה יתייחס1  :צביקה צרפתי

אני אתייחס בקיצור1 אני לא אתייחס לנושא של אולם  :אשל ארמוני

יש על העדיפויות בעיר, ו הספורט, זו החלטה שלכם בעצם

ם שצריך שבכפר סבא יהיה פה רוב של חברי מועצה שחושבי

אני רוצה  מגרש מהסוג הזה, כשהוא משמש כמגרש עירוני1

להתייחס לדברים שנאמרו לגבי פיתוח השכונה, וגם לענות 

 לקובי1 

כל השטחים הציבוריים גם בשכונה הדרומית וגם בשכונה  

של השטחים החומים הצפונית הם מתוכננים1 השימושים 

מפגשים ארוכה שנעשתה  הוצגו באריכות לתושבים בסדרת

מלא עם ועד השכונה, כאשר מתוכנן פה בשיתוף ציבור 

במהלך דצמבר גם פגישה עם כלל התושבים, שבה התכנית 

נערכה ע"י אדריכלית העיר החדשה תוצג בפניהם כשחלק ש

מהשימושים של השטחים כולל המגרשים האלה שהם 

ים בלי נדר יהיו מושלמ, ו1.13לתכנית העבודה של נכנסים 
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 אפריל, הוצגו לתושבים1-בסביבות מרץ

יתבצעו במהלך  1גני ילדים, עוד  16תוכננו ובוצעו עד היום  

גני ילדים1 זה הרבה מאוד1  11השנה הקרובה1 זאת אומרת, 

רבה שנופלת על העירייה גם בעקבות ההחלטות של זה עלות 

טרכטנברג, ואנחנו כמובן מקבלים את זה בברכה1 זה בסדר 

 העדיפות1 

ה בו, הבית ספר הירוק שהוא באמת בית ספר שמי שלא הי 

הושלם1 כיתות לימוד  11אני מזמין אותו ללכת ולבקר1 של 

בית הספר הזה גם ישמש מרכז קהילתי בשעות אחרי 

הצהריים1 כדאי שתקשיב, אני אומר את הדברים האלה לך, 

 חבר המועצה לוי1 

1 :יאיר אברהם  יובל לוי

 מע1 בית ספר נוסף, כדאי שתש :אשל ארמוני

אני אהבתי את ההסתייגות שלך ממה שקבעו חברי  :לוי אהוד יובל

הקואליציה ביחס לאולם הספורט בראש העדיפויות שלהם1 

 מאז אני רגוע עם כל מה שאתה אומר1 

בית  אני עדיין כפוף להחלטותיכם, מבצע אותם באהבה1 :אשל ארמוני

ך השנה כיתות והתבצע במהל 11-ספר נוסף תוכנן ל

בית ספר מאוד גדולים ופעילים בשתי  1הקרובה, כך שיהיו 

  כיתות1 11השכונות האלה ביחד עם 

 מתי תשלימו את הראשון, אשל?  :לוי אהוד יובל

 6כיתות הושלמו1 עוד  11הראשון מושלם1 הראשון הושלם,  :אשל ארמוני

 כיתות יושלמו תוך חודש וחצי1

כמה  ?11? 6? 11תה אומר הושלם זה כשא מה זה הושלם? :לוי אהוד יובל

  מתי זה הושלם? זה?

כיתות שהם לא  6עוד  הושלמו לקראת השנה הזו1 11 :אשל ארמוני
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אוכלסו, לא היה בהם צורך1 החלטנו בכל זאת להשלים 

אותם כדי שכבר הכיתות האלה יהיו מוכנות כבר עכשיו ולא 

כאשר בית הספר מאוכלס כולו ולהתחיל את  נצטרך לבנות

 הכל מהיסוד1 הם יושלמו תוך חודש וחצי1 

 עדיין עובדים שם, זאת אומרת1  :לוי אהוד יובל

אני אומר, הם יושלמו תוך חודש וחצי1 הכל ברמה  אז :אשל ארמוני

הגבוהה ביותר של התכנון הירוק, ואני חושב שהבית ספר 

הזה הוא גאווה לכל התושבים1 לגבי פיתוח הפארק, לגבי 

פיתוח השצ"פים, לגבי פיתוח של נקודות של גני משחקים 

בגני נוספים1 אגב, רק שתדעו, ההחלטה על סוג המתקנים 

ונה הדרומית וגם בשכונה הצפונית התקבלה המשחקים בשכ

ע"י התושבים1 התושבים קיבלו חלופות והם הצביעו איזה 

ומתקנים הם  סוג של משחקיםאיזה וחלופות הם רוצים 

 רוצים שהילדים שלהם ישחקו1

 יש קשר עם הוועד בשתי השכונות1  יהודה בן חמו:

ות לוועד1 יש יש קשר עם הוועד, דרך אגב יש בחירות חדש :אשל ארמוני

בחירות בעצם ראשונות לוועד, בכלל אני חושב שמה שקורה 

שם בשכונות הוא מאוד יפה, יש שם תהליך דמוקרטי יפה 

ואנחנו נמצאים בקשר איתם1 הם לא תמיד שבעי רצון מכל 

דבר1 הרבה דברים הם רוצים שיהיה ככה ואחרת1 הם יהיו 

 סך הכל אני חושב שותפים גם בחירה של הכיכרות1

שהשכונות מאוד יפות והם גם מתוכננות, וזה חשוב לי 

 להגיד1 

לגבי אולם הספורט, תראה, זה עניין של החלטה וסדר  

עדיפויות, ואני חושב שיש פה הרבה מאוד אנשים בעיר 

תומכים בספורט העירוני, בעיקר בענפים של כדורעף ש
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וכדורסל, שני ענפים שהם גם מתחרים בכל מיני טורנירים 

ים1 אנחנו כל פעם נסחבים עם הקבוצות האלה אירופ

אני חושב שיש מקום גם לאולמות ברעננה ומקומות אחרים1 

לאולם בסדר גודל הזה, אבל אתה יודע, תמיד אפשר 

להתווכח על זה1 מה שלדעתי אי אפשר להתווכח זה על 

כמות ההשקעה של העירייה, והעובדה שהדברים נעשים 

 בצורה לא מתוכננת1 

מיליון שקל ילכו לפיתוח  ..3בכמה כסף? כשאמרתם  :לוי לאהוד יוב

 השכונה הירוקה, 

 אני מציע שתראה את זה בדיוני בתקציב1 :אשל ארמוני

-לא, לא, תראה, אנשים פה, אתה אומר שתכננת, תכננת :לוי אהוד יובל

 תקצבת,

 סליחה, תודה1  :צביקה צרפתי

סליחה, עם כל הכבוד לא, אני שואל1 אני חבר מועצה,  :לוי אהוד יובל

 לאנשים1 

יובל, אנחנו לא בדיון1  :צביקה צרפתי  סליחה, אנחנו לא בדיון עכשיו1 

 אבל,  :לוי אהוד יובל

אבל עוד לא התחלנו דיון1 אשל מוסר אינפורמציה ולא  :צביקה צרפתי

 התחלנו דיון1 

 שימסור אינפורמציה לשמה1   :לוי אהוד יובל

 ורמציה מדויקת1 הוא מוסר אינפ :צביקה צרפתי

 מדויקת ולא מסולפת1  :לוי אהוד יובל

 מדויקת ולא מסולפת1  :צביקה צרפתי

 יפה, אז אולי יגיד לנו בכמה כסף מדובר, כבודו? :לוי אהוד יובל

 אשל סיימת? תודה רבה1  :צביקה צרפתי

 כמה כסף?  :לוי אהוד יובל
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והמרשים אני מבקש להעלות להצבעה לאור ההסבר הרחב  :צביקה צרפתי

והממצה, אני מבקש להעלות להצבעה של מנכ"ל העירייה 

 מי בעד להסיר את הנושא מסדר היום? 

 אני הראשון1  :שמעון פרץ

 ארנון,  :צביקה צרפתי

 אתה רצית לדבר אורן, למה אתה בעד להסיר? :לוי אהוד יובל

אורן, צביקה, יהודה, עמירם, איציק, אמיר, איתן, יעקב,  :צביקה צרפתי

ה, יאיר1 תודה1 מי נגד? נפתלי, אתי, גיא, יובל1 תודה1 ממ

 נמנעים? אמיר נמנע1 תודה רבה1 

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא  :124מס' החלטה

 השכונות הירוקות.
 

 כיכר העיר., בנושא יובל לויהצעה לסדר של  ב.

 

 יובל לוי, בבקשה1 הצעה לסדר הבאה1  :צביקה צרפתי

רבותיי תראו, העליתי הצעה לסדר בנושא של כיכר העיר,  :לוי בלאהוד יו

כי הוא מופיע  ובאופן מפתיע הנושא חזר להיות אקטואלי

גם בנושא אחר1 דיברנו על בית ספר יצחק שדה ועל אורט 

שפירא1 זיהומים בעיר הזאת בחסות העירייה חוזרים אחד 

רה אחרי השני1 איכות החיים שלנו נמצאת בצורה נורא מוז

בירידה, כשהעירייה תומכת בפתרון שמסריח את כיכר העיר 

בבתים שסובלים מריח סירחון שהוא עם פליטה של ארובה 

לא מוכר בשום מדינה מתוקנת, אז אנחנו לא צריכים 

להתפלא שמגיעים אלינו גם הורים שסובלים מסוג אחר של 

מטרד1 זיהום1 זיהום של קרינה1 קרינה זה אותו סוג של 

 מטרד1 
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 אתה מדבר על כיכר העיר, אז תדבר על כיכר העיר1  :צביקה צרפתי

1 :לוי אהוד יובל  כבודו מפריע לי

 אני לא כבודו, אבל ההצעה לסדר על כיכר העיר1  :צביקה צרפתי

לזיהום1 סליחה כן אבל אני אמרתי, אני קושר בין זיהום  :לוי אהוד יובל

ים שלך צביקה, אתה מפריע לי1 אתה תרצה להגיד את הדבר

 תגיד בזמנך, אבל אתה רוצה לא להידרדר, אל תדרדר1 

 אני לא מדרדר, אני שואל1 :צביקה צרפתי

 אתה מדרדר1 אתה מפריע לי בזמן דיבור1  :לוי אהוד יובל

הוא יכול גם לדבר על מזג האוויר אם הוא רוצה, אל  :גיא בן גל

 תתערב לו1 

מי שרוצה להיות צנזור  אתה לא צנזור ולא תהיה צנזור1 :לוי אהוד יובל

 שימצא סמכות חוקית1

 אין לאף אחד פה סמכות להיכנס לתוך,  :גיא בן גל

יש לכם סמכות להיות צנזורים, תעלו את האסמכתא  :לוי אהוד יובל

החוקית להיות צנזורים1 אדון אלון, אתה לא היית פה 

גן אל צנזרו, וכשאת היועצת המשפטית צנזרו1  כשאת גברת 

 1 תביאו אסמכתא חוקית, נדבר איתכם1אבקש תירגעו

בינתיים היועצת המשפטית היתה מושתקת בישיבה קודמת, 

אז עכשיו אתם אותי לא תשתיקו1 או שאתם רוצים לעשות 

 שידור חוזר של הצרחות שלכם?

בריונות היא חלק של זיהום של האווירה1 גם אם זה  

 אווירה ציבורית וגם אם אנחנו מדברים על זיהום1 זיהום

הוא ברעש הוא בריח והוא בקרינה1 הזיהום שאתם מזהמים 

את העיר לא יזוז מפה ביום שאתם תסתלקו מכאן, מהניהול 

של העיר1 הזיהום הזה יישאר בצורת אנטנות מעל בתי ספר, 

ואני מקווה שאולי נצליח להזיז חלק מזה, כמו שמזיזים או 
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מתכוונים להזיז או מבטיחים לתושבים שיזיזו להם את 

ארובות מתוך כיכר העיר, מתוך חלון הבית, אז אולי ה

 , נצליח פעם אחת לשכנע אתכם לעצור

11 לדבר  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 1 1  .1איפה ההצעה לסדר? אני לא   דקות11

יו"ר1  :לוי אהוד יובל , עו"ד עמרמי בוזלו, את לא צנזור1 יש   הגב'

סדר שלך? זה? השורה הזאת על אני שואלת, איפה ההצעה ל בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

   כיכר העיר?

 את מונית ליו"ר?  :לוי אהוד יובל

 היא שואלת, מה אתה רוצה? תענה לה1  :יאיר אברהם

 זה מה שהנהלת העיר החליטה להביא1  :לוי אהוד יובל

יודע1  :יאיר אברהם  מה ההצעה לסדר אומרת? גם אני לא 

 מה ההצעה? בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 הוא מסביר1  :גלגיא בן 

1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 1  לא, הוא 111אני עוד לא יודעת1

1  אורן כהן: יובל, אתה שולח פה איזה דף נייר1 באמת, תסביר אותו

 11 1  אני לא מבין כלום1 עיריית כפר סבא 

יודע לבוא בטענות, בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  הוא 

 תשתקו,  דקות להסביר אותו, אם אתם .1 :לוי אהוד יובל

 אז בוא תסביר1 אורן כהן:

אבל לא, אתה רוצה שישלחו לך את כל החומר תמיד קודם1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

אתה לא שולח כלום1 אתה שולח עמוד 'אני רוצה שזה' נו, 

באמת1 אתה מצפה ממני שאני אקח ברצינות את ההצעה 

, כשלא כתבת כלום? ועכשיו אתה מדבר על מה שאתה שלך

דקות, כי  .1ואתה אומר לי גם תשתקי ותקשיבי לי רוצה 

אני רוצה לדבר על מה שאני רוצה? תשלח הצעה לסדר 

 איפה זה?מסודרת1 
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את יכולה לעזוב את מועצת העיר, את יכולה את לא חייבת,  :לוי אהוד יובל

 גם לעזוב את החדר1 

 היא נבחרה בזכות1 אתה קובע מי עוזב?  :צביקה צרפתי

1  בוזגלו:-יעו"ד שלי עמרמ 111 לא בא לפה לעשות מה שאתה רוצה, תסלח לי  סליחה, 

 שלי, לא זכור לי שמישהו אמר לך לשתוק1  :גיא בן גל

1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 1  סליחה גיא, אני לא מבינה למה לא1

 בינתיים את זו שמפריעה לו1  :גיא בן גל

גן אל שתקת1 עכשיו א :לוי אהוד יובל ת היום מבקשת כשתקפו את הגברת 

 הסברים1 

  -סליחה, לא שתקתי, אמרתי ש בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 לא, את שתקת1  :לוי אהוד יובל

1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 1  סליחה, אני אמרתי לה גם כן בדיוק1

 כשהשתיקו את היועצת המשפטית את שתקת1  :לוי אהוד יובל

 יובל1 מה אתה אומר1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 לא פגעו בך עד היום1 תדאגי למנהגים שלך,  :לוי הוד יובלא

בוא נדבר על האמת שהיתה שם1 אל תתחיל לספר פה  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 סיפורים1 

 גם את שותפה לסילופים? מה היתה האמת?  :לוי אהוד יובל

 אתה שותף לסילופים בינתיים1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 לרשות הדיבור1 י היו"ר ירשה לי, אני אחזור אם אדונ :לוי אהוד יובל

 דקות וזהו1 וגמרנו1  1-תרשה לו לסיים את ה :עמירם מילר

 בבקשה1  :צביקה צרפתי

 שלי, כוונתך היתה טובה, אבל הוא לא רוצה,  :יאיר אברהם

 אנחנו שותקים כאילו באנו, חייבים לשמוע מה שהוא אומר1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 את לא חייבת, את יכולה לצאת1  :ויל אהוד יובל

 אנחנו במקום שאנחנו רוצים להבין מה אתה מציע סך הכל1  :יאיר אברהם
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 אני אקבע את סדר הדיבור שלי בלעדייך,  :לוי אהוד יובל

דיבור עקר1 הוא הבין מה שהוא רוצה וזהו1 מה הסיפור?  :עמירם מילר

 מותר לו1 

למי שיש בעיה בהבנת בנה1 ההפרעה שלך התקבלה בה :לוי אהוד יובל

 הנקרא, 

 אין נקרא1 זאת הבעיה שאין נקרא1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

סליחה אדוני היו"ר, אבל אני לא יכול ככה1 אתם מפריעים,  :לוי אהוד יובל

אתם מחייכים, זה טוב לכם, תיהנו מזה, אבל הבריונות 

 שלכם גם אם זה הגב' עו"ד,

 אתה עושה זה בריונות וזה ממש בושה הזלזול שלך1 מה ש בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 הצרחות שתקפו את,סליחה,  :לוי אהוד יובל

זוכר פה תקופות שכשניסחנו שאילתות ארוכות שלי, אני  :גיא בן גל

מדי אז אמרתם יותר מדי מלל1 עכשיו יש טענה לחבר 

האופוזיציה מר לוי שהמלל שלו לא מספיק ארוך1 אז אולי 

 נקבע ועדה, 

 111 תגיד לי שזאת הצעה לסדר1  בוזגלו:-"ד שלי עמרמיעו

 לא, אבל עד שאין פרמטרים,  :גיא בן גל

 גיא, אתה בן אדם,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 עד שאין פרמטרים מדויקים לקבוע,  :גיא בן גל

 תדברי בזמנך1  :לוי אהוד יובל

את אז לא תשימו מה ההיקף המינימאלי או המכסימאלי,  :גיא בן גל

 עצמכם כשופטי חוץ של תוכן, 

, בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  לא אנחנו, אני מדברת בשמי

1 :גיא בן גל  אתם ואנשי הקואליציה שמפריעים לו מהרגע הראשון

אני לא מבין,יש לך סמכות? מישהו נתן לך רשות להפריע  :לוי אהוד יובל

 לי? או שיסע אותך? מה? 
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 לך סמכות לדבר על מה שאתה רוצה בעולם?  מישהו נתן בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 כן1 יש חוק1  :לוי אהוד יובל

חוק? חוק אומר שנותנים הצעה לסדר כמו שצריך ועליה  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 דקות מה שרוצים1  .1מדברים1 לא עושים 

של סמכות להשפיע, היית פונה  %.1סליחה, אם היה לך  :לוי אהוד יובל

 א היתה אומרת לך, ליועצת המשפטית והי

לא, יובל סליחה, אם היו השגות על האופן שבו ההצעה  :גיא בן גל

הועלתה, אז היה צריך להביא אותם בפני המציע לפני 

הישיבה, או לחילופין להגיד שאין עניין או רצון או יכולת 

לדון בהם1 ברגע שאתם צירפתם את זה לסדר היום זו 

וח פה בכלל1 סליחה, המשמעות1 אני לא מבין על מה הוויכ

 יש לך טענות, תעלי אותם, 

 את לא רוצה לשמוע,  :נפתלי גרוס

את קרובה יותר להנהלת העיר ממר לוי, תביעי את הטענה  :גיא בן גל

 דקות מהחיים, השם ישמור ויציל1 .1גוזלים לך שלך לפני1 

1 :עמירם מילר 1  גיא, גם אתה1

 )מדברים ביחד( 

להציג את הנושא אם לא הייתם מפריעים הוא היה מסיים  :גיא בן גל

 עכשיו1 לו כל כך הרבה פעמים עד 

 מה כל כך מפריע לך לשמוע?  :לוי אהוד יובל

 זה לא לעניין מה,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 יובל, תגמור, תסיים1  :עמירם מילר

 111 לדבוק בדעתך אני אדבוק,  :לוי אהוד יובל

 בדעתי1 אני דבקה  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

לא קורא מכיוון שהאיכות למי שקשה להבין או למי ש :לוי אהוד יובל

הטכנית של הצילום, ומכיוון שאי מייל יוצא לא נוח לו אז 
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אני אקריא לו רק כדי שיהיה לו נוח להבין1 כשהצעת 

ההחלטה אומרת ש"עיריית כפר סבא תמנע קיום עסקים 

ן בכיכר מזהמים בין בביוב זורם, בין בעשן מסריח, בי

 העיר, בין ברחובותיה", אני מתכוון, 

 111 אני מצטערת1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

שאתם לא קיבלתם אותו,  תסלחי לי, היה פה מכתב מצורף :לוי אהוד יובל

ואת מפריעה לי עוד פעם1 זה פשוט, העוויתות שלך לא 

מענייני1 כשהחברים שלך מחליטים מה לכלול, מה לא 

לפחות את העוויתות שלך תשמרי לעצמך  לכלול, אני מבקש

 בית1ב

 אני אעשה מה שאני רוצה1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 זכותך1 את בקואליציה1  :לוי אהוד יובל

 גם אתה עושה מה שאתה רוצה1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 אני חושב שתכבד את גב' עמרמי1  :צביקה צרפתי

ז בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  ה בסדר1 לא תכבד אותי, 

 זה לא אני1 אני זה משהו אחר1  :צביקה צרפתי

הוא לא צריך לכבד אותי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 זה בסדר1 

 )מדברים ביחד( 

 יש גברות שזוכות להגנה חד משמעית, אני רואה1  :גיא בן גל

הגרון שלי1 אין לי  שיהיה פה שקט, אני לא יכול להוציא את :לוי אהוד יובל

111 של הצורחים האלה1 רבותיי, יש נושא שהוא עקבי  את 

בשלטון של הקואליציה הנוכחית1 העקביות היא שאתם 

מזלזלים בכל מה שיקר לנו בתור קהילה1 אם זה בסירחון 

שכל אחד יכול להרגיש אותו, ואם זה בזיהום מסוג אחר1 

יג של נמצאות פה אמהות מבית ספר יצחק שדה1 אני נצ
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  הורים מבית ספר אורט שפירא1

אנטנות,  1אנטנות, זה זיהום1 אתם תתלו  11אתם תתלו  

, זה זיהום1 זיהום זה לא רק לכלוך 11מסתבר שזה 

ברחובות1 זיהום עפ"י החוק זה גם זיהום של רעש, קרינה, 

וזה אותו הדבר חוזר פעם אחרי פעם1 או שאתם מתעלמים 

את הזיהום, הוא לא קיים1  ואתם אומרים אנחנו לא רואים

ואז פעם אחת כבר הייתם אמיצים מספיק לבטל זיהום, 

קרינה, מול בית ספר1 יושב פה מר קולמן, זה היה מעל 

 1 1הנגרייה שלו1 רח' הנגר 

שאתם הייתם אמיצים מספיק1 היום אתם מבטיחים לציבור  

תסירו את הזיהומים או את האישורים לזיהומים, אבל 

את זה1 ישבתם פה לפני חודש וכמה ימים  אתם לא עושים

תוך חודש נבוא למליאת הוועדה לתכנון, את ואמרתם 

, את 11-אנטנות שהפכו להיות ל 1-הזיהום שנקרא היתר ל

הזיהום הזה התחייבתם להסיר אותו ממול בית ספר1 לא 

עשיתם את זה, זכותנו להטיל ספק בכל מילה שלכם, 

יכה להגיע להנהלת אמירה שלכם1 הגב' גן אל היתה צר

המחוז כדי לנסות לכפות עליכם קיום של ישיבה 

 שהתחייבתם עליה במועד שעבר1 

כשבכיכר העיר כולם רואים,  אותו הדבר עם כיכר העיר1 

כולם מריחים, הסירחון בולט1 העשן מסריח1 העירייה 

לקחה מבנה ועשתה מן שעטנז, דחפה דבר בתוך דבר, 

ה הדימוי וזה העובדה הכי ארובה בתוך ארובה, הסירחון ז

 טובה שמה שאתם עושים מסריח1 

יושבת פה אמא ושואלת אותי 'והילד שלי צריך לסבול'? אני  

אומר לה כמו שכיכר העיר לא פטורה מסירחון, כנראה שעד 
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שאתם תסירו את הסירחון, את הנגע הזה, ייקח עוד הרבה 

לא זמן1 עוד חודש? נחכה עוד חודש1 אני מקווה שבינתיים 

ואז תגידו לנו כבר בוצע1 זה חוזר לכל תעלו שום אנטנה, 

דבר1 כל סוג של זיהום זה בידי חברי הקואליציה להחליט1 

אתם שותפים כמו שהיה בגולדה1 אתם שותפים ואתם 

שותקים ואתם הולכים אחרי מנהיגות, תזכו לכל הקרדיט 

 שתרוויחו על זה1

לקצת יותר ברשותכם, אני רוצה שהגב' אתי גן אל תזכה  

והיא תשלים1 כי החלק  שקט והקשבה ממה שאני זכיתי,

 שלה בדבר הזה הוא לא, 

 היא לא מגישה את ההצעה ביחד,  :צביקה צרפתי

 אבל זכותי לחלוק איתך1  :לוי אהוד יובל

 לא, עם חבר סיעתך1 :צביקה צרפתי

 הסיפור שלי הוא,  אל:-אתי גן

ה1 יש פה יועץ משפטי, חוות חבר סיעתך, לא עם חבר מועצ :צביקה צרפתי

 דעת בבקשה1 

 סוף ליועץ המשפטי אתה נותן פתחון פה?-סוף :לוי אהוד יובל

 כל הסיפור אני קיבלתי,   אל:-אתי גן

 אתי, שנייה1 תני ליועץ המשפטי לדבר1  :צביקה צרפתי

עד היום לא הייתם כל כך פורמליסטיים אלא בדברים, יש  :לוי אהוד יובל

 דקות1 5לי עוד 

מה הבעיה לתת לדבר? אני לא מבין1 על הכל אתם נצמדים  :נפתלי גרוס

 לחוק? ככה זה עובד פה? 

 לא1 תלוי איפה1  אל:-אתי גן

 סך הכל היא מבקשת לדבר1  :נפתלי גרוס

 דקה, דקה, להקריא משהו, לא שלי1  אל:-אתי גן
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 לפי מר צביקה צרפתי,גב' גן אל, מסתבר שהחוק הוא לא  :לוי אהוד יובל

 החוק לפעמים מתיר ליועץ המשפטי, 

  הסכימו לה לדבר1יובל,  :גיא בן גל

גן אל את מטעמי, יש לך  :לוי אהוד יובל  דקות1  5גב' 

שקיבלתי אמנם רק לא, לא, דקה1 דקה1 אני מחזיקה מכתב  אל:-אתי גן

ולא הייתי מעבירה את זה לפני זה ליובל, מגיש עכשיו, 

מני, מנהל בכיר תחום  לנובמבר כתב דורון 5-ההצעה1 ב

 :רישוי אגף בטיחות אש וחקירות, מכתב לדיירי סיטי111

1 הפיר 116כצנלסון הנידון: התקנת ארובה בפיר מעלית "

המיועד במקום המעלית במבנה מגורים, ארובה של מסעדה 

1 עשן ומצטברים בה שומנים מבישול וטיגון, ולכן עלולה  ש11

השפיע ולסכן את עלולה ללפרוץ דליקה בתוך הארובה1 

המבנה ואת השוהים בו1 על כן אין לאפשר התקנת ארובה 

בתוך פיר המעלית של המבנה1 בברכה דורון מני, טפסר 

אגף בטיחות אש וחקירות"1 הוא מנהל בכיר תחום רישום 

שלח העתקים לחיים תמם, לאלי מרציאנו ולרוני מושני1 

 זהו1 אני חושבת שזה ענה1 

דקות שנשארו לי, אני מבקש מנציגה של בית ספר  3-את ה :לוי אהוד יובל

יצחק שדה, בנושא הזיהום בין אם הוא זיהום של ריח ובין 

 תציגי את עצמך1  אם הוא זיהום של קרינה, בבקשה1

רגע, החלטנו דיון כמו שצריך, אז אתה לא צריך  סליחה1 :צביקה צרפתי

 יש סדר1בגלל שיש דיון כמו שצריך לעשות מה שאתה רוצה1 

 הדיון הוא לא נושא, 

 111 היועץ המשפטי או מי מטעמו1  :לוי אהוד יובל

 או מי מטעמו, אז כבר דיברה מישהי,  :צביקה צרפתי

1  :לוי אהוד יובל  לא, לא, אין לך מגבלה מי, לא נאמר אחד מטעמו
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 דקות1  .1ההגבלה היא  :נפתלי גרוס

 דקות1 כל ההפרעות שלכם,  0עברו  :לוי אהוד יובל

 סליחה, אני אומר ככה,  :קה צרפתיצבי

 ממה אתה חושש? אמא יכולה לדבר1  :לוי אהוד יובל

אתה רוצה לתת לדבר או לא? מה קרה? אתה רק רוצה  :צביקה צרפתי

אני יכול להגיד גם לאמא הנכבדה, שללא העזרה לדבר? 

שלך ולא צריך את העזרות שלך, מבחינתנו יש נציגות שהוא 

בצהריים יש פגישה עם ועד בית ר ועד בית ספר ופנה, מח

הספר ועם נציגי בית הספר1 לידיעתך1 מחר באחת וחצי1 

 דיברתי עם הגב' כספי היום ועם שני מן1 

 סוף כל סוף1  :???

לא סוף כל סוף1 אני מצטער, אני ביקשתי משני ומכולם  :צביקה צרפתי

אני שוחחתי עם שני היום ועם קרן כספי, להודיע לכם1 

ו פגישה בעניין הזה בצהריים עם גורמים ומחר יש לנ

מקצועיים, בוודאי1 גם עם הגורמים המקצועיים, מישהו 

מטעמם ומישהו מטעמנו1 מחר בצהריים יש פגישה בנושא 

זו גישה  האנטנות ביצחק שדה1 אני חושב שזה רציני, 

 רצינית מאשר פה להתחיל, לטעמי, 

או שתעצור אותה בר מול חברי המועצה יש לה זכות לד :לוי אהוד יובל

 ותוריד אותה, 

מקובל עליי1 גברתי? תודה1 היא תפגוש אותנו1 קודם כל  :צביקה צרפתי

המליאה היא עוד חודש וחצי, ויש לה זמן לפגוש אותנו 

בעוד חודש1 בוא לא נפתח את זה פה1 תודה1 אז אני מסביר, 

יש לנו מחר פגישה עם נציגות הוועד שלכם1 פגישה של אנשי 

וגורמים רציניים1 אז זה לא עכשיו אנחנו משחקים מקצוע 

משחקים1 אני חושש לגורל הילדים שלך לא פחות משלך1 
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 תודה1 

  יש פה אמהות,  :לוי אהוד יובל

 תודה, יובל1  :צביקה צרפתי

 דקות שלי1  3-אז אני אשלים את ה :לוי אהוד יובל

 דקות שלך, בבקשה1  3-אז תשלים את ה :צביקה צרפתי

 דקות?  3רוצה להשלים  :לוי בלאהוד יו

 יובל, בבקשה1  :צביקה צרפתי

 מנהל את הישיבה1 אתה לא, יובל, לא  :עמירם מילר

 אל תאיימו עליי, תורידו את הטונים, תדברו כמו בני אדם1 :לוי אהוד יובל

 תודה1  :צביקה צרפתי

 דקות ברשותכם1  3-אני אשלים את ה :לוי אהוד יובל

1  :עמירם מילר 1  קות? ד 13

 אני סופר את כל ההפרעות1  :לוי אהוד יובל

 דקות, בבקשה1 1 :צביקה צרפתי

חזרה לפה הגברת עמרמי, אז היא דקות, עם כל הכבוד1  3 :לוי אהוד יובל

תשמח לדעת שהיא תקרא שהיה נספח שהיא לא קיבלה 

אבל זה עסק מזהם1 זה יכול להיות בזק עם אנטנות אותו, 

וזס עם ארובה1 אתם תקרינו את וזה יכול להיות מסעדת מ

ילדים, אתם תסריחו את כיכר העיר1 המורשת של ה

כל סירחון וכל הקדנציה הזאת תהיה שאתם הצבעתם עבר 

 מפגע1 הכל אצלכם עובר1 

אתם יכולים לצאת מפה בתור מי שמבטיח ישיבה תוך חודש  

ומקיים תוך חודש, ותוך חודש מסיר את האישור לאנטנות, 

אתם יכולים להיות הארובה המסריחה1 וגם מסיר את 

שקופים וירוקים, זאת אומרת לא נראים מבחינת עצמכם 

מבחינת עיר נקייה אתם לא  וירוקים מבחינת הריקבון1
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 תוכלו, 

?  :ארנון לוי , יובל? מה זה 'אתם'  מה זה 'אתם'

 לזה שיש ארובה מסריחה בכיכר העיר,  כל מי ששותף :לוי אהוד יובל

ה לבית המשפט1 אם אין תקן וזה חריג מהתקן תפנה תפנ :ארנון לוי

לבית המשפט1 תעצור את זה1 יש תקנים והכל עומד 

 בתקנים1 

 סימן שהילדים שלך לא לומדים שם, נכון? :לוי אהוד יובל

בכל מקום  הילדים שלי לומדים במקום אחר1 מה זה משנה? :ארנון לוי

בר1 אם יש בדיקות ויש תקנים1 ואם זה עומד בתקנים זה עו

 לא, אז עוצרים את זה1

11, כמו שהסירחון בכיכר העיר לכאורה עומד :לוי אהוד יובל  התקן היום1

 בתקן ואנחנו פה יש לנו שיקול דעת, כשר אבל מסריח, 

 אז תחליט על שיקול דעת1  :ארנון לוי

 אתם תהיו קואליציה כשר אבל מסריח, בבקשה1  :לוי אהוד יובל

רבה1 תראו, אני האמת לא יודע למה להתייחס  תודה1 תודה :צביקה צרפתי

יכול להגיד לכם בנושא, היות וההצעה היא קודם, אבל אני 

מטופל כיכר העיר, אני יכול להגיד לכם שנושא כיכר העיר 

מול הוועד הנבחר של כיכר העיר1 אנחנו בדיאלוג קבוע עם 

הוועד הנבחר של כיכר העיר1 והבעיות של כיכר העיר הן 

לא בעיות כאלה אקוטיות כמו שמציגים אותם1  בעיות שהן

וננקטים לצעדים כנגד הדברים האלה1 יש בעיות  והן יפתרו, 

יודע לקיים דיאלוג איתנו ואנחנו מקיימים  והוועד הנבחר 

 את הדיאלוג1

אני לא רוצה להרחיב פה, אני כבר לא כל כך הבנתי מה  

 נאמר, לא נאמר1 אני לא רוצה לערבב1 אני מבקש להביא

 להסיר את ההצעה מסדר היום?להצבעה1 מי בעד 
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 לא יודע מה ההצעה1  אורן כהן:

 אולי לפני, רק לגבי מה שאתי הקריאה יש שם בעיה,  :יעקב אביטל

אבל מה שאתי הקריאה כרגע הארובה לא עוברת שם1  :צביקה צרפתי

עמירם, איציק, ארנון, שלי, שמעון, אורן, צביקה, יהודה, 

ל, יאיר, תודה1 מי נגד? נפתלי, אתי, גיא, , אביטאמיר, איתן

 יובל1 תודה1 נמנעים? אמיר וממה1 תודה1 

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא ככר  :/12 מס' החלטה

 העיר. 
 

 רכבים נטושים., בנושא אתי גן אלהצעה לסדר של  ג.

 

 מבצע של פינוי רכבים נטושיםטוב, הצעה לסדר שלי זה  אל:-אתי גן

ברחבי העיר מפוזרות מאות ברחבי העיר כפר סבא1 

מכוניות, שחלקן הן גרוטאות וחלקן זה למכירה, וחלקן 

יודעים למה1סתם עומדים כי   לא 

יתרה מזאת, יש מספר מכוניות ששייכות לאותו אדם1 ברור  

, שהמכוניות האלה שעומדות ברחובות זה מפגע בריאותי

והסיפור הוא גם שפשוט בטיחותי, חזות העיר, ניקיון העיר1 

בעיר שלנו שיש בה כזה מחסור של חנייה, גם תופס חניות1 

המדינה כבר מזמן הגיעה למסקנה שיש בזה בעיה, ולכן היא 

קובע חד משמעית:  1קבעה חוק שמירת הניקיון1 שסעיף 

אחד במשך תקופה "הושאר רכב ברשות הרבים במקום 

הורות על ימים, רשאית הרשות המוסמכת ל .6העולה על 

 גרירתו מהמקום"1 

 הרבה עיריות החליטו שהן עושות מבצעים1 רק לאחרונה 

עשתה גבעת שמואל, תל אביב עושים כמעט קבוע את 
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המבצעים האלה, רק בכפר סבא שיש לה עודף של חניות אין 

לה שום בעיה עם חזות העיר1 רק בכפר סבא הן עומדות1 

בתי סתם אני רוצה להגיד לכם שיום אחד אני הסתוב

 וצילמתי את המכוניות שעומדות, ועומדות, ועומדות1 

הטענה שלי היא שהעירייה אפילו אם לא היה חוסר כזה  

מבחינה גדול בחניות, גם אז היא היתה צריכה לקחת 

וכדומה, היא היתה צריכה לקחת  חזותית ותברואתית

ולאכוף, כי זה חוק1 אבל כנראה שבעיריית כפר סבא מה זה 

ניידות ולעצור  3ק זה לקחת ולהקפיץ משטרה עם חוק? החו

חזות, על חנייה1 מה על  תושב שמתריע1 על מה הוא מתריע?

 הקטע הזה?

הייתם מוציאים את אותם כוחות ולוקחים את אלה אם  

מכוניות,  0שמעמידים, אם יש אחד ברחוב ביל"ו שמעמיד 

והייתם, אני רוצה לראות, שהייתם לוקחים ושמים אותו 

ירדתם מהפסים1 איזה אכיפות חוקים אתם  ים1באזיק

 עושים? מה הקטע הזה? ממה אתם פוחדים? 

קחו את המכוניות ותורידו1 הבן אדם לא צודק? תגידו לו  

שופט לא צודק1 אבל לא פתאום פה יש איזושהי אכיפה, 

כנראה שזה מתלבש עם  צריך להחליט1 ממה אתם פוחדים?

מכים1 משהו פה לא כל השקרים שגם לפני זה, שנתתם מס

כשר1 אז מה הבעיה שלכם? אז פה יש לכם? בשביל מה 

תיקחו, תעשו מבצע1 זה הטרדתם את המשטרה בכלל? בואו 

 מה שאנחנו מציעים1

קודם כל קחו עבודה, תאספו1 אני יודעת שיש תלונות, אני  

אחת תושבים1 יודעת שפונים, אני יודעת שפנו יותר מפעם 

ר סבא יש שתי אלטרנטיבות או אני יודעת שמשום מה בכפ
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או שאתה לוקח חברה אתה מוציא שאתה לוקח וקונה גרר, 

בעיריית כפר סבא שנים לא למכרז והיא גוררת1 אבל 

מעניין1 מה מעניין? לקחת ולעצור בן אדם בלילה לשלוח לו 

שוטרים, לקחת לעצור אותו1 איפה הפרופורציות שלכם 

 בכלל?

לא מעניינים? הכל נהדר החזות לא מעניינת? החניונים  

בכפר סבא? בטח שנהדר1 יחסית1 אבל יכול להיות הרבה 

אז ההצעה היא פשוטה, ופה יש הצעה לסדר1  יותר טוב1

קודם כל לאסוף את כל הנתונים, כי אני יודעת שיש מאות 

-..1אז אם אני יודעת שיש  פניות, חלקן הן פניות חוזרות1

 פניות, כנראה שחלק הן חוזרות1  ..5

 בהרבה מקרים אומרים לאנשים לכו למשטרה, בכלל1  :גיא בן גל

כן, שולחים למשטרה, כל מיני פטנטים1 כי תמיד מישהו  אל:-אתי גן

 אחר אשם1 

 זה באחריות העירייה1  :נפתלי גרוס

בדיוק  יום להיערך, ולבצע מבצע .9הסעיף השני זה לקחת  אל:-אתי גן

להם אכפת1 כמו שעשו עיריות אחרות1 שפתאום נעשה 

שפתאום הנושאים האלה הם בסדר העדיפות, ולא איזה 

תושב שהלך, סימן, עשה1 באמת1 זו ההצעה שלנו1 ואנחנו 

מקווים שאתם יודעים שרוב ההצעות אנחנו יודעים שאתם 

תם, כי אנחנו הגשנו, אז אולי פעם אחת תיקחו, מורידים או

 תגידו עושים, ולא מורידים את ההצעה1 תודה1 

,  :צרפתיצביקה  טוב1 אני האמת, קראתי את ההצעה ואני שואל את עצמי

תגידי, את באמת חושבת שלא עושים ואת צריכה להציע את 

אז אני אתן עכשיו סקירה קצרה ואני  מה שאת מציעה?

זה לא מקשה אחת1 מה שנקרא  -עושים1 ב'  -אגיד ככה1 א' 
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גרוטאה ומזהים אותו כגרוטאה, הוא מפונה באותו רגע 

 א זוהה כגרוטאה1 שהו

 מה אתה אומר?  אל:-אתי גן

 מה שאת שומעת1 שנייה1  :צביקה צרפתי

 שאני אראה לך צילומים?  אל:-אתי גן

את  את מוכנה לא להפריע לי? את מוכנה לא להפריע לי? :צביקה צרפתי

 מוכנה לא להפריע לי?

 תתחילו להגיד אמת1 אבל דחילאק,  אל:-אתי גן

 לא להפריע לי? את מוכנה :צביקה צרפתי

 תתחילו להגיד אמת1  אל:-אתי גן

 האמת היא לא רק האמת שלך1 לאמת יש צדדים1  :צביקה צרפתי

יום בעיר  .6יש מידע על כל הרכבים שעומדים עד  -שתיים  :צביקה צרפתי

כפר סבא, בלחיצת כפתור על מחשב אחד1 יש מידע ויודעים 

לוקח  יום הם בודדים1 .6הרכבים שמעל  -שלוש  הכל1

יום, ואנחנו מבצעים את זה  .9-ל .6לגרור את הרכב בין 

יום,  .6עפ"י שיקול דעת1 כי יש למשל רכב שעומד מעל 

והאדם חולה סופני בבית והוא לא יכול, אז לגרור לו? 

 מבררים, מתקשרים לאנשים1 

היות שכך, ואני בדקתי את הנתונים האלה בעקבות ההצעה  

איכות הסביבה שנמצא פה,  שלך, ואני מאמין למנהל אגף

שהוא אין לו אינטרס להגיד לי נתונים כדי שאני אגיד דברי 

1 אז אני מדבר עפ"י נתונים שלקחתי מאגף איכות לא אמת

הסביבה, ונתונים מדויקים1 ואני מקווה מאוד שהתשובה 

הזו תספק אתכם, ובעקבות שכך אני מבקש להסיר את 

  ההצעה מסדר היום, כי מתקיימת בדיקה1

לאור התשובה הזאת, אולי אתם תורידו את ההצעה מסדר  יהודה בן חמו:
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היום, כי בהחלט הדברים, מה אתם מציעים? שנפעל עפ"י 

 החוק? פועלים עפ"י החוק1 

 תציגו נתונים, אולי נשתכנע1  :גיא בן גל

1  אל:-אתי גן 1  כמה מכוניות1

 תציגו נתונים1  :גיא בן גל

 נים, שמעת את הנתו יהודה בן חמו:

לא שמעתי נתונים, שמעתי שזה מטופל1 לא שמעתי איך1 לא  :גיא בן גל

 שמעתי מתי1 שמענו קריטריונים1

 וע"י מי בשטח השיפוט,  בשנה האחרונה מכוניות נגררו אל:-אתי גן

 אנחנו נשלח נתונים1 תודה1 :צביקה צרפתי

 אז תשלחו1  :גיא בן גל

 להסיר? דר היום1 מי בעד אני מבקש להסיר את ההצעה מס :צביקה צרפתי

הנתונים או תסיר את ההצעה, בישיבה הבאה תקבלו את כל  יהודה בן חמו:

 מחר1 

 מי בעד להסיר?  :צביקה צרפתי

 מחר בבוקר1  אל:-אתי גן

ביקה, יהודה, עמירם, איציק, אמיר, ארנון, שלי, אורן, צ :צביקה צרפתי

נגד? נפתלי, אתי, גיא1 מי נ מנע? יעקב, ממה1 תודה1 מי 

 אמיר נמנע1 תודה1 

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא  :121 מס' החלטה

 רכבים נטושים.
 

למעט נושא צו  11611617אישור החלטות ועדת כספים מישיבתה ביום  .1

 הארנונה. 

 

הסעיף הבא אישור לילה טוב1  ,סעיף הבא1 מאיר תודה :צביקה צרפתי
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 בקשה1בהחלטות ועדת כספים1 שגיא, 

 לא נמצא לישיבה להיום1  1, סעיף .1עד  1סעיפים  שגיא רוכל:

 יש הערות?  :צביקה צרפתי

 יש שאלות? יש הרבה שאלות, השאלה אם פה זה המקום1  אל:-אתי גן

תודה1 מי בעד אישור פרוטוקול ועדת כספים? ארנון, שלי,  :צביקה צרפתי

 אורן, 

 למעט הארנונה1  אורן כהן:

 לא, ארנונה זה חודש הבא1 שבוע הבא1  יהודה בן חמו:

 צביקה, יהודה,  :צביקה צרפתי

 ארנונה עולה שבוע הבא בנפרד, הבהרתם את זה1 :גיא בן גל

עמירם, איציק, אמיר, אמיר, איתן, יעקב, שמעון, ממה,  :צביקה צרפתי

 תודה1 נגד? נפתלי, אתי וגיא1 תודה1 

 11611617בישיבתה מיום החלטות ועדת הכספים  מאשרים :124 מס' החלטה

  המצ"ב.
 

1  :צביקה צרפתי  שלי רוצה לציין משהו לפרוטוקול, בבקשה שלי

להעברות מסעיף  30אני רק רוצה לציין לפני כולם, שבסעיף  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

לסעיף מדובר על תכנית חינוכית מגדר ושוויון, בדיוק 

בהתאם להחלטה שנלקחה פה ע"י חברי המועצה, כבר 

מתחילים בתקציב של השנה הזאת לתפעל את הנושא הזה1 

111 לקידום מעמד האישה, נסיה  היו לנו ישיבות של 

שטרסבורג ואני, ישבנו עם אגף החינוך, עם מחלקת הנוער, 

המפקחת על עם מי שאחראית המפקחת על גני הילדים, 

מי שאחראית על מחלקת הגנים ועל בתי הספר היועצות1 

תכניות, נתנו אפשרויות למנהלים להחליט היסודיים1 בנינו 

 איזו תכנית הם רוצים1 תכנית קצרה, תכנית ארוכת טווח1 
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 מישהו התנגד לסעיף? אל:-אתי גן

לא, אני רק רוצה לעדכן אתכם1 זה דברים שכן החלטתם  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 עליהם1 

 זה בסדר היום? אל:-אתי גן

 )מדברים ביחד( 

נו בכתב, כמו שראש העיר אומר על נושאים תשלחי ל אל:-אתי גן

 אחרים, 

 אין שום בעיה1 אני רוצה להגיד לכם שמה שהוחלט פה,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

1 אורן כהן:  היא באה ממקום חיובי

1 בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  אחר כך אתם אומרים לא מעדכנים אותנו

לחדד? עמירם, ממה, יש סעיפים של רווחה שאתה רוצה גם  :גיא בן גל

יש סעיפים של תחבורה שאתה רוצה גם לחדד? לא? איציק, 

של מפעל המים או החברה הכלכלית שאתה יש סעיפים 

 רוצה לחדד? 

1 למה לא מדווחים1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 11  אתם לא רוצים לדעת? 

 )מדברים ביחד( 

 תודה1  :צביקה צרפתי

כמה דקות העירה ליובל לא, כי בתור מישהי שרק לפני  :גיא בן גל

 שהוא מדבר על סעיף שהוא לא רלוונטי, 

,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי  הסעיף הוא רלוונטי

אפשר לשאול מה הרלוונטיות1 חוץ מאולי להאדיר את  :גיא בן גל

 מחזיקת התיק1 אולי1 

 לא, אני יודעת מה קורה1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 אולי זה המניע1  :גיא בן גל

111 מה קורה1 אין לי שום בעיה1 אתם לא רוצים לדעת מה  בוזגלו:-שלי עמרמיעו"ד 

1 11  קרה? 
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 יש רלוונטיות1  :גיא בן גל

 סליחה, מה קרה?  יהודה בן חמו:

  מפרגנים לך, שלי1 :גיא בן גל

 מפרגנים מאוד1  אל:-אתי גן

לא צריך להכניס את זה בדלת האחורית1 אדרבא, שבתחילת  :גיא בן גל

וייתן לך במה מכובדת,  הישיבה  ראש העיר יתכבד 

 כן, למה לא?  אל:-אתי גן

בתחילת הישיבה, ושבאופן חגיגי תעדכני אותנו1 לא באיזה  :גיא בן גל

 ,  דלת כניסה אחורית על זה שבסעיף ד'

 111 משהו יפה היום, תמשיך עם הקו1  :צביקה צרפתי

 לא יכולתי להתאפק1  :גיא בן גל

 לא מעניין אתכם?  לו:בוזג-עו"ד שלי עמרמי

 קיבלת מחמאה על השאילתא, אתה בועט בציר שמילאת1 אורן כהן:

מאוד -מאוד חשוב ומאוד-חשבתי לתומי שהנושא הזה מאוד בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 מעניין אתכם1 

 הוא שאל שאילתא וקיבל מחמאה היום1  אורן כהן:

 לפעמים גם לאופוזיציה מותר להיתמם1  :גיא בן גל

 אם כי אל תתרגל1  ן כהן:אור

 תודה1 סיימת? :צביקה צרפתי

אני לא סיימתי אבל אין לי מה להגיד, אם לא מעניין אותם  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 לשמוע, אז בסדר1 

 למה, זה מעניין לשמוע1 גיא, דווקא נושא כזה?  יהודה בן חמו:

 אנחנו בעד1  :גיא בן גל

 ? -אתה בנושא כזה יהודה בן חמו:

 אנחנו מאוד בעד1  :יא בן גלג

 לא מעניין אותם, זה בסדר גמור1 בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי
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 דאגתם לעדכן את התלמידה החמודה שדיברה פה על זה?  :גיא בן גל

ל דאי, הן מעורבות1 ודאי, איזו שאלה1 יש לנו גם תכנית שו בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 111 והכל נכנס כמו שצריך1 

תרשום  אפשר לרשום בפרוטוקול שאתם מתנגדים לזה? יהודה בן חמו:

 בפרוטוקול שגיא בן גל מתנגד1 

 אנחנו רק מתנגדים למשחקים פוליטיים1  :גיא בן גל

זה לא משחקים פוליטיים1 אני חשבתי שכשאני מציעה  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

משהו אני חייבת לדווח לכם1 אחרים לא מדווחים, אני כן 

 מדווחת1

 אין בעיה1  :גלגיא בן 

 אין שום בעיה1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

אז בוא נאמץ מנהג שכל ישיבה איזה מחזיק תיק אחר  :גיא בן גל

 מדווח, זה נראה לי מבורך דווקא1 

 למה לא?  :צביקה צרפתי

יודע מה, אחלה רעיון1 קדימה1 נתת לי רעיון1  יהודה בן חמו:  אתה 

 דר היום1 ונכבד את זה בתחילת ס :גיא בן גל

 בואו נצביע על ההחלטה הזאת, בתחילת סדר היום1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 סעיף,  לא בחלקיקי הזמן האפלוליים של סוף :גיא בן גל

1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי 1 ו1  רגע, היתה פה החלטה, בואו נצביע עליה 

1  :גיא בן גל  יהודה, פצחנו פה ביוזמה מוסכמת חדשה, לדעתי

יודע מה, זו תהיה הפתעה נעימה1  ן חמו:יהודה ב  אתה 

כי זה שנת בחירות, יהודה1 עכשיו רק יריבו מי ידווח קודם,  :גיא בן גל

מדווח קודם על יאיר אברהם ואורן יריבו לך מי מהם 

 התיקים1

תרצה להגיד לך אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל מה ששלי  יהודה בן חמו:

 ישיבות1 3זה 
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 .7111ונים לתמיכות אישור קריטרי .1

 

אישור קריטריונים לתמיכות  -הסעיף הבא על סדר היום  :צביקה צרפתי

 , שגיא, בבקשה1 1.13

111 כלל הקריטריונים הם בנושאים הבאים: רווחה, תרבות,  שגיא רוכל:

באולמות מתן זכות שימוש ספורט, איכות הסביבה, 

עירוניים ותמיכה בגובה היטלי פיתוח1 בסך הכל 

טריונים דומים מאוד, כמעט ללא שינוי הקרי

 מהקריטריונים שהיו גם, 

 תכוון אותנו לשינוי1  :איציק יואל

בעמוד הראשון אתם תראו יש סוג של הצהרת כוונות  שגיא רוכל:

 או יקוד נוסףנרוצים להכניס כללית, מאחר ואנחנו 

1, אז למדידת היעילות והאיכות קריטריון נוסף  11 של 

עדיין השנה לא יהיה ניקוד קובע בגין  ,יםהכנסנו קריטריונ

 1 11 וגם וגם יעדים גם מטרות יידרשו להגיש זה1 נושאים 

1 אנחנו ניתן לזה ניקוד רק בשנה רשימת מדדי הצלחה

 הבאה1 

 ? -הגוף יגיד מה היעד שלו ובהתאם לא הבנתי1 אורן כהן:

 הרעיון הוא לתת ניקוד לפי,  שגיא רוכל:

 ייקטיבי1 הגוף הוא סוב אורן כהן:

לעצמו הם סובייקטיביים,  נכון1 כל המדדים שהגוף מגדיר שגיא רוכל:

באופן סובייקטיבי, אבל מתוך כוונה שהגוף יבצע תכניות 

1 תכנון1 וזה נתון גם  עבודה מסודרות וניהול של מטרה11

, אבל רוצים נכון שבאופן עקרוני זה סובייקטיבי לביקורת1

זה סך הכל  ות האלה1לראות עד כמה הם רציניים בהחלט
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זה לא ייכלל בניקוד1 שינויים הצהרת כוונות1 השנה 

 נוספים, 

אבל השנה הם יצטרכו להגיש את המטרות שלהם ואת  :אשל ארמוני

 שאנחנו נמדוד אותם לקראת, המדדים שלהם, כדי 

 בשנה הבאה1  יהודה בן חמו:

 שזה רק לא יעלה יותר כסף מכל התמיכה, לעשות את :עמירם מילר

 המדדים האלה1 באמת, נו1 

1        ...,1אתה אומר עמותה מקבלת  :גיא בן גל 1 שקל היא צריכה ל1

  שקל? ...,1-ב

 זו תרומתנו הצנועה להתייעלות ארגונית במשק1  :אשל ארמוני

 שקל1  ...,1-זה עולה לה יותר מ :עמירם מילר

 תוספת ניקוד,  1בהמשך יש לנו בעמוד  שגיא רוכל:

ההערה הזאת נכונה כהערת אגב, אם גוף באמת יצטרך  :יאיר אברהם

להשקיע משאבים, אני מדבר על גופים בעיקר עמותות 

מאוד סמלית, שהיא -מינוריות שמקבלות תמיכה מאוד

 תצטרך להשקיע משאבים בלתכנן מה היעדים שלה ומה, 

,  :צביקה צרפתי  לא, לא מדברים על לשים כסף ולתכנן

שיתמרץ אותם לעשות את ווה שהתקציב יהיה כזה אני מק עו"ד איתן צנעני:

 זה1 

,  :צביקה צרפתי יו"ר עמותה שיש לו רעיונות מעצמו כדי  מדברים על 

  )מדברים ביחד( 

זה הכל1 לא צריך רק חשיבה, זה הכל1 משאבים לא1  שגיא רוכל:

 משאבים1 יש עוד סעיף, 

 לא, תצביע על השינויים1  אורן כהן:

ים בתלמידים שמטפללגופים מיכה נוספת ת 1בעמוד  שגיא רוכל:

שינוי  6הקצה של סעיף  15בעמוד מחוננים ומצטיינים1 
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בהגדרות של התמיכה המרבית, וחידוד של תמיכה עבור 

 הישגיות1 

 אוקי, שאלות? :צביקה צרפתי

1 הכוונה אני מקווה לתושבי 6סעיף  1הערה לגבי עמוד  :עמירם מילר

שכונות זה, ולא לתושבי כדאי לרשום את  שכונות מצוקה1

  למשל ירוקות1

 פה אחד1  :שמעון פרץ

 אתה רוצה לקרוא לזה מצוקה? איך אתה מגדיר מצוקה? :גיא בן גל

 שכנות הנענות,  :עמירם מילר

1  :גיא בן גל  זה גם תיוג שלילי, לדעתי

11 איפה שאני גר נהנים מתמיכה? מצוין1  :עמירם מילר 1  אז איזה שכונות? 

קודם כל, מה הבעיה אם הם פועלים לטובת שכונה ולאו  :גיא בן גל

דווקא על בסיס סוציו אקונומי נמוך? עמירם, למה שלא 

תתגמל עמותה שפועלת לטובת שכונה כלשהי בעיר, ללא 

 קשר למצבה הפיזי או התשתיתי העגום או לא? 

1, לא השכונות  אם יש שכונות שצריכות קידום, :עמירם מילר זה11

 הירוקות1 

1  :ב אביטליעק  אל תשימו תג שלילי

  תודה1  :צביקה צרפתי

אני רוצה לשאול איך אתה מתגמל על הישגיות1 תגדיר  אורן כהן:

 הישגיות1 עלתה ליגה, זה הישגיות?

 1 יש קרן הישגית :צביקה צרפתי

 מה זה קרן הישגית? אורן כהן:

מי יש בתמיכות יש קרן הישגית שמשם מתגמלים הישגיות1  :צביקה צרפתי

 שמגיע להישג מפורסם, 

 אורן, זה לא יהיה השנה בכל מקרה, זה רק בשנה הבאה1  עו"ד איתן צנעני:
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  ( ברקע )מדברים ביחד

ואולי  יאני מתפלא שחסר לנו פה קריטריון אחד שחיפשת :לוי אהוד יובל

קריטריון של גוף שהופיע בדו"חות של מבקר מצאתם אותו, 

שליליים1 נגדו דו"חות העירייה פעם או פעמיים, ויצאו 

י1 אולי היא לא זוכה פה,  בִּ ַל  למשל, עמותת ַמ

י זה אוכל, זה דבר מתוק1  :עמירם מילר בִּ ַל י1 ַמ בִּ ְל י אלא ַמ בִּ ַל ַמ  לא 

 אבל כרגע לא מחלקים תמיכות, כרגע זה קריטריונים1  :צביקה צרפתי

 זה לא צריך להיות כולל,  :לוי אהוד יובל

 יונים1 זה קריטר :צביקה צרפתי

1 קיבל הערות ממבקר העירייה, כמו שחברי אורן אמר  :לוי אהוד יובל 11

11 קריטריון  בצורה יפה, יש לשלול ממנו את הכל1 בואו1

וקריטריון מבקר העירייה  ,מבקר העירייה הזה, קריטריון

שהנהלת הכספים שלהם נמצאה פגומה, פעם אומר שגופים 

 ועוד פעם לא יוכלו לקבל שום תמיכה1

בסדר גמור1 תודה רבה1 מי בעד לאשר את הקריטריונים   :ביקה צרפתיצ

 ? 13לתמיכות 111

 פה אחד1  יהודה בן חמו:

 תודה1  :צביקה צרפתי

 לא, לא, לא פה אחד1   :לוי אהוד יובל

לא פה אחד1 אתי, אמיר, גיא, ארנון, שלי, אורן, צביקה,  :צביקה צרפתי

יטל יעקב, ממה, איציק, אמיר, איתן, אביהודה, עמירם, 

יובל1 מי נמנע? נפתלי, תודה1   שמעון, יאיר, תודה1 מי נגד? 

 ב."המצ 7111קריטריונים לתמיכות לשנת מאשרים  :111 מס' החלטה
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 .בקשת שתי עובדות עירייה לעבודה נוספת .4

 

: בקשת שתי עובדות עירייה סעיף אחרון על סדר היום :צביקה צרפתי

לתת שעת עבודה מבקשת  לעבודה נוספת1 עובדת אחת

בשבוע לחניכה של סטודנטית1 עובדת נוספת, אם בית, 

 מבקשת לטפל בקשיש בשעות הערב1 

 בסדר1  יהודה בן חמו:

  אפשר לאשר פה אחד? :צביקה צרפתי

 כן1   :גיא בן גל

 תודה1 פה אחד1  :צביקה צרפתי

 עבודה נוספת לשתי עובדות עירייה.מאשרים  :111מס'  החלטה
 

 הישיבה נעולה1 :צרפתי צביקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 

 


