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ערב טוב2 אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין חודש  :צביקה צרפתי

 פברואר2 

 שאילתות. .1

 

 .11751711-פוקס, הוגשה בבנושא סיעת תפו"ח שאילתא של  א. 

 

ך לפרט למועצת העיר את עיקרי ההסכם עם חברת אבקש" 

פוקס עקב הטענות לכאורה שעלו בתקשורת כי הוא מפליג 

בהטבות ובהנחות על חשבון קופת הציבור ולאור הסירוב 

למסור לי העתק ממנו ולאור סירובך למסור לי את העתק 

  . התקציב שמלווה את ביצועו

 ?מה היקף ההנחות שניתנו להפקה בהסכם א2 

  ?מה ההכנסות מההסכם ? בגין אילה סעיפים 2 ב

  ?מה ההוצאות בהסכם? בגין אילה סעיפים ג2 

  ?מה מקור הסמכות החוקית להוצאות ולהנחות ד2 

מדוע ההסכם אינו מדווח למועצה ואינו מועבר אלי לפי  ה2 

  ?א2 )א( לפקודת העיריות.10דרישתי לפי סעיף 

  ? ובאיזה סמכותמי אישר הסכם זה מטעם העירייה  ו2 

האם תנאים אלה ישררו באופן שוויוני וחופשי לכל  ז2 

בעתיד כלפי כל יזם, כולל בתחומים אחרים, פחות 

 "?? מפורסמים

 

 :תשובת ראש העיר 

החברה הכלכלית קיבלה לידיה את זכויות הניהול בקרקע " 
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המדוברת והתקשרה בהסכם עם חברת הבת של רשת פוקס, 

בתמורה לתשלום דמי  בקרקע, ימוששעניינו מתן זכות ש

שימוש, על פי חוות דעת שמאית2 במסגרת ההסכם, תישא 

ובכל ההוצאות הנדרשות כנדרש ארנונה  בתשלוםפוקס 

לשם השגת כל האישורים והרישיונות הדרושים על פי דין 

 לשם קיום פעילותה בקרקע2 

בנוסף, פוקס מתחייבת להעמיד לרשותינו חלק מהמתחם  

לות קיץ עבור הנוער ולרווחת תושבי העיר2 כמו לטובת פעי

כן במהלך ההפקה תאשר פוקס לסטודנטים לקולנוע 

ותלמידי מגמות הקולנוע בעיר לבקר באתר וללמוד על 

 מקצועות הטלויזיה2

ככלל רשת פוקס שמחה ליטול חלק בפעילות קהילתית למול  

תושבי כ"ס ואנו שמחים על שיתוף הפעולה במיזם הזה שגם 

י להביא רווחה תעסוקתית לבעלי עסקים ובעלי מקצוע צפו

 2"בעיר

, אנחנו מתחילים לצערי, אני פונה שוב לחברי הקואליציה :לוי אהוד יובל

 להתרגל למצב שנשאלות שאלות ויש פה התעלמות ברורה2

 זו התשובה2  :צביקה צרפתי

 סליחה, זו לא תשובה2 אדוני יקשיב, זאת לא תשובה2  :לוי אהוד יובל

 יש לך שאלת המשך?  :צביקה צרפתי

 כן, יש לי שאלה2 :לוי אהוד יובל

 תשאל בבקשה2  :צביקה צרפתי

ני אשאל2 אבל אני אמתח את השאלה כמה שהסבלנות א :לוי אהוד יובל

שלך תסבול2 כשאתם חברי הקואליציה, חברי סיעת מעוף, 

 חברי סיעת מרצ,

, אדון יובל לוי, חבר זה לא הטפת מוסר, זו שאלה2 סליחה :צביקה צרפתי
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, יובל לוי  המועצה 

 אני פונה בשאלה2 :לוי אהוד יובל

 זו לא הטפת מוסר, זו שאלה2  :צביקה צרפתי

 אדוני יש לו סבלנות, :לוי אהוד יובל

אותו איך חבר קח כל אחד לשיעור פרטי, תלמד  -ללמד  :צביקה צרפתי

קואליציה צריך להתנהג כן או לא2 אבל שאלה2 שאלה 

 אותה בשתי דקות, אבל תשאל שאלה2תשאל 

בשתי דקות2 אבל גם בשתי דקות מתחילים ומגיעים לדקה  :לוי אהוד יובל

 ולשתיים2

 אבל זה נאום, זו לא שאלה2  :צביקה צרפתי

הנוהל לאישור הסכמים אומר  אבל אתה לא מקשיב2 :לוי אהוד יובל

יועץ משפטי2 גם חבר שעסקאות  מאושרות עם חוות דעת של 

לחוק אומר, שעסקה  0ד"ר אחמד טיבי בתיקון מס' כנסת 

מדווחת למועצה עם חוות דעת של יועץ משפטי2 כל עסקה 

זה מרחיב את הנושא שהיה עם עסקה, מקרקעין או לא 

 מקרקעין2 פה מדובר בפירוש במקרקעין2

השאלה אם זה עבר להיות חברה כלכלית2 החברה הכלכלית  

עם מחלקה בעירייה  מוקמת עפ"י חוק, היא חלק מהעירייה

ועניין2 להגיד בעירייה או להגיד לעיתונאים שלא  לכל דבר 

כי זה לא בעירייה זה בחברה  נותנים להם את ההסכמים,

  הכלכלית, זה קצת מצחיק2

הסכם? איפה הדיווח אז עכשיו השאלה היא, רבותיי, איפה  

? איפה השאלה הכי שלו למועצה? איפה חוות דעת משפטית

זה עולה לנו? כי אולי צריך להבין מפה  בסיסית, כמה

שאתה בכלל לא מבין כמה זה עולה לנו2 אולי ראש העיר 

כי רודף הפרסום, אני לא אבקש ממנו לנתק את קו הטלפון 
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יכול לזחול משם איזה מישהו, אבל אני שואל את השאלה 

 הכי פשוטה,

נותן לנו גם ציונים, זה בסדר2  :צביקה צרפתי  אתה 

אז אני שואל את השאלה הכי פשוטה, כמו שאתה עושה2  :ילו אהוד יובל

אנחנו צריכים פעם כמה זה עולה לנו, מי אישר את זה ולמה 

אחר פעם לבוא לפה ולראות שאתם מתעלמים מהשאלה? זו 

שאלה בסיסית2 קודם כל, אני רוצה לשמוע אותך אומר 

 לפרוטוקול שזה לא עולה לנו כסף2 

נגיע לשאילתות תגיד כמה זה עולה לנו כי א  נחנו תכף 

 הצעות לסדר, ונראה שיש שם הזנחה,בנושא גני ילדים ו

 כשנגיע2 כשנגיע2  :צביקה צרפתי

ליחה, ואז השאלה כמה זה עולה לנו התענוג הזה ס :לוי אהוד יובל

 להתפרסם בסרט על דיקטאטורים2 דיקטאטורים לא חסר2

 תודה2  :צביקה צרפתי

ת על השאילתא הזו, ואני רוצה לדווח אני רוצה להודו יהודה בן חמו:

שלצערי אני אומר את הדברים, אבל אני  לחברי המועצה

שחוזרות על עצמן מהצלחה להצלחה2 לא רואה שזה עובדות 

משנה מה שלא נעשה, תמיד ינסו לטרפד ולו גם במחיר 

 לפגוע ביהודה בן חמו זה בסדר גמור2שהעיר מרוויחה מכך2 

 אבל אל תפגעו בעיר2 

22 אתה אם :לוי יובל אהוד 2 

 אל תפריע לראש העיר, הוא לא הפריע לך2  :צביקה צרפתי

22 א :לוי אהוד יובל  תה2

 אני לא הפרעתי לך2  יהודה בן חמו:

 כשאתה, אתה מפריע לי2  :לוי אהוד יובל

 אני לא הסכמתי איתך, אבל לא הפרעתי לך2  יהודה בן חמו:
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 ה מפריע 2כשאתה לא מציג הסכם, את :לוי אהוד יובל

 ראש העיר לא הפריע לך2  :צביקה צרפתי

אני רוצה לדווח לחברי המועצה שלשמחתנו חברת פוקס  יהודה בן חמו:

השעות  90השעות האחרונות, אולי  08-ב סוף-חתמה סוף

האחרונות, הסכם עם עיריית כפר סבא באמצעות החברה 

 הכלכלית2 

תחילת שהיו מאני חושב שאחד ההישגים המרשימים ביותר  

הקדנציה הנוכחית, הסכם מורכב מאוד שזוהי ההזדמנות 

פוקס היא לא באה ונחתה ישירות מארצות לומר לכם ש

בירור שוק בהרבה מאוד הברית לכפר סבא2 היא עשתה 

לפחות לפי ערים, בין היתר לפחות לפי מה שידוע לי, 

גם גם מודיעין, גם רמלה, הקולגות שהתקשרו לברך, 

 בהרצליה2

הייתי אומר,  מאוד מקצועיים-שאים ומתנים מאודלאחר מ 

לשמחתי בחרו בכפר סבא וזה הודות לניהול משא ומתן של 

אשל ארמוני והצוות שעמד לראשותו, כולל משרד עורכי דין 

נוסף שלקחנו על מנת שייתן חוות דעת2 וכל התהליך מלווה 

ועד בחוות דעת משפטיות מן הרגע הראשון ועד לרגע זה, 

 שרות2 לגמר ההתק

? :לוי אהוד יובל 22  מה רע ביועצים המשפטיים שלנו2

ולכן אני חיפשתי אותך, אתה לא היית זמין, שתיתן ייעוץ2  יהודה בן חמו:

אני רוצה לבשר לכם, שמעבר להכנסה הכספית של עיריית 

כפר סבא שהיא נעשתה עפ"י דין, לפי הערכות שמאי גם 

גם קשר  שכר דירה בגין הקרקע, גם הכנסה מארנונה,

, בהסכם זה כתוב לקהילה שמגמת התיאטרון של רבין

סליחה, מגמת הקולנוע של שפוקס ילוו במשך החצי שנה, 
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רבין, בהסכם זה כתוב שהם ילוו את המגמה כולל פגישות 

 עם הבמאים והמפיקים הטובים ביותר שיגיעו לכאן2 

כולל שהמתקן יישאר לטובת עיריית כפר סבא במהלך הקיץ  

י סוכות, שנוכל לעשות בו פעילויות לבני הנוער ועד אחר

יש כאלה שאני מניח שגם חלק, לא כל וכולל ש שלנו2

השאילתא, אבל חלק מהשאילתא היא מוגשת בחוסר יכולת 

 וזה בסדר2 זה הצד הבסדר2להבין את הדברים2 

לא רק מזה שאנחנו  איך מניעים את הכלכלה העירונית?  

פעילות של חצי מזה2 גם מביאים משרדי היי טק, לא רק 

מיליון דולר בהפקת  .3-שנה אינטנסיבית שמשקיעים פה כ

הסדרה, השנה הראשונה של הסדרה, ואני מקווה שיהיו עוד 

 , לטובת כולנו2 כולם ייהנו מזה2שנים נוספות

ו ליד, גם העסקים הקטנים שיהיו ליד, גם בתי המזון שיהי 

שיש הכנסה  גם כולם בכלל ובכלל2 אז ככה אנחנו רואים

כספית לעירייה, יש פה פירמה עולמית שמגיעה לכפר סבא 

ומוציאה את שמנו, וכל סוף פרק יהיה כתוב "צולם בכפר 

 סבא"2 

 מאוד יפה גם בעקבות-כפר סבא מקבלת פלטפורמה מאוד 

בתי קולנוע בסינמה סיטי2  .1בתי קולנוע באושירה, וגם  .0

ית, ככה כבר אנחנו ממותגים כעיר סרטים בינלאומ

כמו , .1הר בערוץ -מגדירים לפחות העיתונאים כמו דב גיל

הר בגלי צה"ל למחרת, בדה מרקר, בגלובס2 -דב גיל

 בעיתונות האמריקאית כבר אומרים שכתוב על זה2

ולכן אני בא ואומר זה בסדר להגיש שאילתות, זה בסדר  

 לנסות להיות הביקורת וביקורת זה בסדר2 אלא מאי,

אם חלילה, ונעשו גם ניסיונות לטרפד את שהביקורת פה 
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 ההסכם הזה, שלא תתבלבלו2 נעשו ניסיונות2 

 222  :לוי אהוד יובל

, אני פנייה למשרד הפנים, כולל כל מיני כאלה ולכןכולל  יהודה בן חמו:

 לאט2 -מבין שאתה בלחץ בגלל המשפט2 לאט

 שום משפט2  :לוי אהוד יובל

-לאט2 לאט-לאטואתה קצת בלחץ,  השבוע יש לך משפט יהודה בן חמו:

 לאט2 אתה משדר לחץ2 -לאט2 אני מבקש שתירגע, לאט

 שבוע הבא2 שבוע הבא2  :צביקה צרפתי

2  :לוי אהוד יובל 2 2  איזה משפט? 

ולכן אני אומר לכם שעיריית כפר סבא הרוויחה כסף,  יהודה בן חמו:

 והרוויחה מוניטין,

 ?ההסכםאיפה שואלים אותך  :לוי אהוד יובל

 ואני מודה לך על השאילתא2  יהודה בן חמו:

22 אטרפד , אני גש לא למשרד הפנים, אני אואם אני אטרפד :לוי אהוד יובל 2

  אותו, אין בעיה2 

          , הוגשה בטיחות גני הילדיםבנושא סיעת תפו"ח שאילתא של  ב.

 .11751711-ב

 

הואיל ועוד מתחילת שנת הלימודים לא נענו השאלות " 

א 36אות שהצגתי הנך נדרש לענות למועצה לפי ס׳הב

 :לתוספת השניה לפקודת העיריות

"אילו ליקויי בטיחות ידועים היום לעירייה בגני הילדים,  

  בין מדוח סקירת בטיחות ובין מתלונות הורים וצוות?

תחלואה, בטיחות מתקנים, בטיחות מבנה,  -נא פרט א: 

  .נזילות והיעדר מזגנים
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את דוח הליקויים  א לחוק .10לפי סעיף  נא צרף ב: 

  .0.13האחרון שיצא בחודש ספטמבר 

  ?מה עשיתם עד כה כדי לטפל בליקויים אלה , אם בכלל ג: 

׳ וכו   . נא הצג פירוט לתקציב תיקונים,מזגנים, תברואה 

 ? מה המועד שבו אתם מתחייבים לסיים את התיקונים ד: 

 " ?לבעיות התברואה ?לליקויי הבטיחות

 

 אתה פטור מלהציג את ההסכם, אשל2  :לוי אהוד יובל

  ",ממונה בטיחות מוסדות חינוך":  תשובת ראש העיר :צביקה צרפתי

יועץ משפטי, אתה פטור מלהמציא הסכמים? :לוי אהוד יובל  יש לך פה 

  2  תתביישו

 "עורך במהלך כל השנה סיורים בכל מוסדות החינוך",  :צביקה צרפתי

? :לוי אהוד יובל 2  להוציא לך צו22

ליקויים המתגלים  "ליקויים המתגלים מסווגים לפי :צביקה צרפתי

מסווגים לפי קדימויות, כאשר חוזר מנכ"ל משרד החינוך 

מחייב אותנו לבצע תיקונים מיידיים של ליקויים בקדימות 

 ",מוכנסים לתוכנית עבודה 3-ו 20 תיקונים ברמה 1

 על ההסכם למועצה2 יש בעיה2 אתה מחויב לדווח  :לוי אהוד יובל

  "2תוקנו 0.13כל הליקויים משנת  "שנתית ורב שנתית2 :צביקה צרפתי

 תוריד לחץ2 יהודה בן חמו:

הן לגבי מתקני  2 בכל תחום יש תכנית עבודה רב שנתית0" :צביקה צרפתי

המשחקים, מזגנים, סינון חול, גדרות, הוספת גגות רעפים 

ועוד2 רק לאחרונה  לאיטום טרמי להורדת התחלואה

כמו כן  הסתיימה תוכנית רב שנתית למטבחים ולשרותים2

קיימת  תוכנית רב שנתית לשיפוץ כללי של גני ילדים 



   12.020.10. 11 מועצה מן המניין   

 

כלומר, שיפוץ יסודי מהמסד ועד הטפחות בהתאם לתקציב 

 הקיים2 

הכולל שפוצים  0.10תקציב שיפוצי גני ילדים לשנת 2 3 

 ...2..0,1  -ע"ס כ בגנים, פתוח חצרות הנגשה ועוד עומד 

תקציב נוסף של הוצאות קבועות הכולל תחזוקת 2₪ 

נוספים2 כל ₪  ...,.31הצללה, מתקנים וחול עומד על עוד 

זה חוץ מסעיפים נפרדים המיועדים למיזוג ואיטום, 

 2"הכלולים בתקציב כללי של מוסדות חינוך

ו לגבי שאלנו לגבי תחלואה, שאלנו לגבי מזגנים, שאלנ :לוי אהוד יובל

ים שנ 1מכתבו המפורסם של מנכ"ל העירייה, שייקח לו 

לתקן את כל המזגנים במוסדות החינוך2 אין תשובה2 מי 

את הנספח שמסתכל על זה חושב שהכל נפלא, מי שרואה 

 לשאילתא מבין שיש בעיות של תחלואה2

פתרנו את זה בשנה שעברה ע"י זה שהבאנו את משרד  

ור גני ילדים2 מה אתם הבריאות2 היינו צריכים לסג

  להשאיר את המצב כמו שהוא2 מתכוונים לעשות?

 

 הצעות לסדר.  .1

 

בנושא תחלואה הנובעת מהזנחת גני הילדים, וליקויים  הצעה לסדר  א.

 .חוזרים

 

 תודה2 הצעה לסדר, בבקשה2 :צביקה צרפתי

אני רואה שאתם העמדתם את ההצעה לסדר הראשונה של  :לוי אהוד יובל

שלם -עםקרן ה, ואני מבקש מהחברה שלנו עו"ד התחלוא

נדלר, שהיא אמא, מגדלת ילדים פה והיא ארגנה את 
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השאילתא הזאת עם החברה שלה איריס2 שתיהן, אחת עם 

לא, אני מבקש לחרוג כמו תואר שני במינהל עסקים, 

שעשינו בעבר, לתת להם להציג את הנושא2 הם עמלו קשה 

 מאוד על איסוף הנושאים2

 בבקשה, תציג2  :צרפתי צביקה

 את רוצה להגיד משהו בכל זאת? כי הוא יסרב2 :לוי אהוד יובל

 בבקשה, תציג2  :צביקה צרפתי

 אבל,  אני אציג :לוי אהוד יובל

יש פה ועד הורים מוסדי, ועד ההורים אם ירצה להתייחס,  :צביקה צרפתי

יתייחס2 ועד ההורים יכול להתייחס2 אתה רוצה להציג? 

  בבקשה2

2  :שלם נדלר-קרן עם 2 2 

,  :צביקה צרפתי לא, סליחה, סליחה, את לא מנהלת עדיין את הדיון קרן

 עם כל הכבוד2 

  , אתה אמרת ועד ההורים :שלם נדלר-קרן עם

ועד הורים מרכזי2 אבל קודם נאי, ועד הורים יש פה אמיר ד :צביקה צרפתי

 כל יובל יציג את ההצעה לסדר2 

 וכן לשלוח אותי כנציגה2 הוא מ :שלם נדלר-קרן עם

 קודם כל יובל יציג את ההצעה לסדר ואחר כך,  :צביקה צרפתי

 אמיר נתן לי את זכות הדיבור2 :שלם נדלר-קרן עם

אמיר לא נתן לך את זכות הדיבור2 אמיר לא נותן זכויות  :צביקה צרפתי

 דיבור2 

 לא, אבל אתה אמרת, :שלם נדלר-קרן עם

כבר עניין של קבע, את מושתקות פה  נשים קרןחברים,  :לוי אהוד יובל

קרן, אני מקווה שהם רבותיי, ברשותכם2  צריכה להתרגל2

 יחרגו ויהפכו להיות יותר אנושיים בהמשך של הדיון2 
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  אנחנו ניתן להם את הצ'אנס2 :שלם נדלר-קרן עם

יש אחריות שהיא אחריות יש בנושא התחלואה בגני הילדים  :לוי אהוד יובל

שמועצת להנהלת העיר2 עמדנו על זה בעבר,  הכי גבוהה

, דבר , הגענו למצב שתולעיםהעיר דנה בזה לפי הבקשה שלי

הכי פשוט בחול בגני ילדים, חול שלא חיטאו אותו, לא ניקו 

תולעים פצעו ילדים2 ילדים היו באנטיביוטיקה אותו, 

 שלושה2-חודשיים

הנהלת הדבר הכי זול והכי פשוט, והיינו צריכים להביא את  

המחוז של משרד הבריאות ולסגור גני ילדים ולחטא אותם2 

עיר שרוצה להסריט פה סרטים על דיקטאטורים, עיר שיש 

 לה עודפי כספים להשקעות שהיא מסרבת לפרט לנו כמה,

 היא בונה פה אולפני סרטים2 

מצופה מהנהלת העיר שתדע לטפל בדברים שהם בסיסיים2  

לא פעם היינו  -מזגנים ם2 לא נכנסנו כאן לדברים עמוקי

צריכים לאיים בתרומת מזגנים כדי שיתקנו מזגן, שחצי 

שנה לא היה מתוקן2 ילדים שישבו חודשיים בגני ילדים עם 

כל  פצעים שבאו מתולעים, שבאו מהפרשות של בעלי חיים2

זה שלחנו בצירוף של תמונות לחברי המועצה, הכרחנו את 

 משרד הבריאות להגיע לכאן2

וזה לא דבר שצריך לרדוף ו מדברים פה על ביוב זורם, אנחנ 

רחוק כדי להגיע אליו, זה דברים שנמצאים פה על פני 

הצללה2 דבר טריוויאלי בארץ ישראל2 הייתי צריך  השטח2

, לראות את ההורים מאוימים לתרום לגני ילדים הצללה

  בחקירות משטרה ע"י מנכ"ל העירייה, שיהיה בריא2

ריית כפר סבא אין בעיה של כסף אבל יש ואז לשמוע שלעי 

תעשה הצללה, אבל עדיין נכון  בעיה לעשות הצללה2 היא
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חסרים מזגנים2  ם2ילהיום חסרה הצללה בהרבה גני ילד

 דברים בסיסיים, מתקנים2 חסרים

מאז הגשת ההצעה לסדר והשאילתא, בגן אחד הותקנו  

רים אלמנטאריים כמו עדיין יש לנו בעיה שדבמתקנים2 

ביוב זורם או ביוב שיוצא החוצה, לא מטופלים2 אז אני 

מכבד את רצונם של אלה שחושבים שהיי טק זה לא מה 

ועולם הסרטים והכותרות שנקבל בלוס שיקדם את העיר, 

אנג'לס, בעיתונות האמריקאית, הכותרת שזמן ההקרנה 

צולם שלה נמדד בהסכמים בין שניות לעשיריות שנייה, 

 יטים האלה הם חשובים מאוד2בכפר סבא2 כל הקרד

ישמח אני בטוח שהדיקטאטור שעל שמו תצולם הסדרה,  

לדעת שבכפר סבא מצלמים סדרה כזאת2 איזה קדמה2 גני 

של עירייה2 זה אחריות  ילדים רבותיי זו אחריות בסיסית

 כלפי הילדים, זה אחריות כלפי העובדים שנמצאים שם2 

בדברים של מיתוג, תחייכו, תמשיכו להוציא מיליונים אז  

ומיתוג בשם כזה ומיתוג בשם אחר2 דברים שלא תורמים 

ואין ספק שאתם אנחנו נבוא אליכם חשבון, לתושב2 

לקחתם לעצמכם קרדיטים גדולים מאוד, מי על טוהר 

ומי יביא את החינוך השלטון ומי על התנהלות תקינה, 

 לעיר2

רפים , ואנחנו מצכשזה מגיע לתכלס, כשזה מגיע פה לדפים 

לכם את זה הביתה2 זאת אומרת, כל אחד מכם קיבל בכל גן 

ואני יכול לשעמם אתכם, ואתם תסלחו לי שאני אפר את 

הזה שבלוס אנג'לס או שבמשרד הפנים  הנושאהשמחה על 

חול  חול מזוהם במספר גני ילדים2, אבל הנה, ניסו לטרפד

 מזוהם זה דבר שמחטאים אותו ומחליפים אותו2 
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 פעמיים בשנה לפי חוק2  :נדלר שלם-קרן עם

פעמיים בשנה לפי חוק2 חוק בריאות העם דורש את זה2  :לוי אהוד יובל

נקרא מפגע ברגע שהוא לא תקין, ביוב מתקן ילדים שהוא 

זורם ועוד בגני ילדים2 אז עכשיו תשמעו רבותיי, תמשיכו 

שהכותרת  לשבת, ואני מצטער אם פעם אמרתי לכם או יותר

חדש לא משחררת אתכם משום אחריות2  של חבר מועצה

אתם כולכם אנשים בעלי ניסיון, כולכם באתם לפה מתחום 

 של עשייה בתחומים אחרים2 מבינים אחריות מה היא2 

להורים שנמצאים פה יש רשימות2 אלה רשימות ששום  

לא יכול למחוק אותם2 עשייה נטו2 אתם קרדיט בשום סרט 

העיתונות תצלם אתכם2  בקואליציה, הציבור יסתכל עליכם,

בתכלס בשורה תחתונה אתם פה אחראיים, ואני אקריא 

  ם2ילכם למה אתם אחראי

מודרניים גן ליד, חול מזוהם2 חוסר מתקנים  - גן גולן 

גן גלבוע  ילדים  גדר דוקרנית וחלודה2 -בחצר2 טיח מתקלף2 

מכניסים דרכה ידיים וראש, זאת אומרת שיש פציעות2 יש 

נזילה פה  2 נזילה קבועה קבועה של ביוב בגן גלבועגם 

 ם2 מהצינור ביוב בשירותי

 ' וכו , זה לא חבר'ה תראו, הדברים האלה, המבנים הישנים 

דבר שלכבודה של עיר שרוצה להגיד שהיא עיר חינוך2 היא 

ממותגת כעיר הסרטים, עיר האשליות2 ואוו2 בחינוך אין 

נו את אשליות2 עכשיו, תקבלו החלטה2 לא ישבתם כשהכי

, אבל במהלך שנה מטבעם של דברים יש התקציב הקודם

 שינויים של תקציבים2

במהלך השנה אתם תראו שייצאו יותר תקציבים למסיבות,  

, מאשר ויזוזו תקציבים לדברים שהם נטו יחסי ציבור
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 בוא נשב אתכם ונגיד מה אתם עושים בנושא הזה2  למהות2

ו למצב שתוקנו בעקבות לחץ בעיתונות בשנה שעברה הגענ 

כמה מזגנים2 ואוו2 עדיין לא היתה הצללה2 עדיין אני 

כשגן ילדים נדרש להביא הצללה,  הוצאתי מביתי רשת 

וכשזה עבר בשקט, אבל כששמעו שזה הצללה שאני תרמתי, 

לכל מעשה  אז יש גבול איימו על הורים בחקירת משטרה2

  ליצנות2

איזה צד אתם , תחשבו באז בואו תסתכלו לעצמכם בעיניים 

 זילות של המעשה2 נמצאים2 עד כמה אתם יוצרים 

שאלנו כמה עולה ההסכם שלנו עם פוקס, אף אחד לא מוכן  

אני בטוח שהתיקונים של גני הילדים פה הרבה יותר להגיד2 

אני בכל זאת אבקש זולים ממה שיעלה לנו ההסכם הזה2 

ו הדקות שעוד נשאר 1הדקות שעוד נשארו לנו, או  9מתוך 

 לנו, להקצות חצי מהזמן לעו"ד קרן אמשלם2 

 דקות, את רוצה להשלים?  3יש תודה2 בבקשה, אשל2  :צביקה צרפתי

 דקות2  1 :לוי אהוד יובל

 יש לנו חוזר מנכ"ל של,  :ענת קלומל

יו"ר ישיבה וככה מתנהלות  יהודה בן חמו:  הישיבות עפ"י דין2הוא 

 אבל אתה ראש העיר2  :שלם נדלר-קרן עם

 עפ"י הדין2 אני כראש עיר שומר שינהלו את הישיבות  הודה בן חמו:י

 האם יש לך זכות לתת לי זכות דיבור?  :שלם נדלר-קרן עם

 לא2 גם אם יש לי אני לא חושב שמגיע לך2 יהודה בן חמו:

 יש לך זכות וסמכות2  :שלם נדלר-קרן עם

 דקות2  3בבקשה, ענת2 יש לכם  :צביקה צרפתי

צביקה, מנהל הישיבה, עשיתי עבודה בשבילכם, אתם  :לרשלם נד-קרן עם

 22  אמורים לברך על ה2



   12.020.10. 19 מועצה מן המניין   

 

אנחנו מודים לך על העבודה, אבל אנחנו מסתדרים לבד2  :צביקה צרפתי

 תודה2 

אם אתם מודים לי על העבודה, אז תסתכל בבקשה על  :שלם נדלר-קרן עם

 הרשימה, 

 את מפריעה לחברה שלך2  יהודה בן חמו:

  את מפריעה לענת להשלים2 קרן,  :יצביקה צרפת

על : "חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות במוסדות החינוך, כתוב ש :ענת קלומל

הרשות המקומית/הבעלות לתכנן בדק בית, שיפוצים 

ותיקונים בטיחותיים במוסדות החינוך שבבעלותה באופן 

שוטף ולדאוג לביצועם בחופשות ובפגרת הקיץ2 כמו כן 

וטפת להבטחת התקינות והבטיחות מוטלת עליה אחריות ש

 ר2של המבנים שבבעלותה באופן רציף וסדי

ל הרשות המקומית/הבעלות להפעיל בעדיפות עליונה וללא ע 

דיחוי את שירותיה, כגון שירותי אחזקה ובדק בית, שירותי 

תברואה ושירותי הנדסה, כדי לתקן או להסיר מפגעים 

 ך"2העלולים לגרום לתאונות במוסדות החינו

אספנו פה רשימה של תקלות בגנים, ואני חושבת אנחנו  

שצריכים באופן שוטף כל כמה זמן לבדוק מה קורה בגנים2 

אם זה דברים שחוזרים על עצמם כמו החלפת חול בגנים, 

שצריכים פעמיים בשנה להחליף וזה גורם לזיהומים, אז 

 פשוט לתקן את זה ולעשות את זה בעדיפות עליונה2 

יחד עם ההורים יף בפני ההורים ולשתף פעולה ואפילו להצ 

ולתקן את זה בכל תקופה, בכל שליש של גן2  ויחד עם הגנים

  חודשים לעשות בדק בית מחדש, לפחות2 3כל 

 תודה2 אשל, בבקשה2  :צביקה צרפתי

 אני מאוד שמח,  :אשל ארמוני
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תי אשל, אם אתם רוצים להתהדר בניקיון כפיים, הרי ביקש :לוי אהוד יובל

את דו"ח הבטיחות2 כל שנה לא היתה לכם בעיה למסור 

לא מדבר על זה שמתקנים נפלו מגגות בבית ספר  אותו2

לא מדבר על דברים אחרים2 מדבר על למסור יצחק שדה2 

 תיק בטיחות של בדיקות שנעשו בגני ילדים ובבתי ספר2 

 אשל, בבקשה2  :צביקה צרפתי

ואקריא לכם מתוך דו"ח ששלח אני אתחיל בנקודה הזאת  :אשל ארמוני

השנה, שבו הוא מפרט את כל הבדיקות  0321-מיכאל זלדין ב

, רק שתראו את כמות 0.13 שנעשו במוסדות החינוך במהלך

 הדברים שנעשים2 

בוצעה ע"י קונסטרוקטור2  -בדיקה על יציבות מבנים  

בוצעה ע"י קונסטרוקטור2  -בדיקה של תקרות תלויות 

בוצעה ע"י מהנדס תנועה2 בדיקה  -עה בדיקה של תחנות הס

 מבוצעת חודשית ע"י הרשות -של כל מתקני המשחקים 

 ובוצעה שנתית ע"י ההנדסאי שהוכר ע"י מכון התקנים2 

?  :לוי אהוד יובל  בדיקה של כשלים222

 לא הפריעו לך, באמת2 :צביקה צרפתי

צעי בוצעה2 בדיקה של אמ -כל המבנים היבילים בדיקה של  :אשל ארמוני

בוצעה2  -בוצעה2 בדיקה של מערכות החשמל  -הכיבוי 

גז  -חשמל  מתקנימכשירים ובדיקה של   -בוצעה2 מערכת 

בוצע2  -בוצע2 מתקני ספורט  -בוצע2 מערכות לחימום מים 

בוצע2 עוצמת קרינה מאנטנות  -בוצע2 הרעש  -ת מעליו

ומשדות בוצע2 עוצמת הקרינה משנאים  -סלולאריות 

 -בוצע2 יציבות עצים וענפים  -בוצע2 גז רדון מ -חשמליים 

בוצע2  -בוצע2 יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות 

בוצע2 לא כמו  - בוצע2 סככות הצללה -מערכות סולאריות 
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 סככה הצללה שאתה שמת שלא היתה לפי התקן2 

 222 שנפלו בבית ספר222לא כמו  :לוי אהוד יובל

לעובדה שאתם באמת מציעים לעשות את כל במענה אז אני  :אשל ארמוני

הדברים הללו, אנחנו עושים לא רק את מה שכתוב בחוזר 

מכיוון  אלא הרבה יותר ממה שכתוב בחוזר מנכ"ל2 מנכ"ל,

 שנושא הבטיחות הוא דבר שהוא באמת בראש מעיינינו2

לגופה של הרשימה שטרחתם ועשיתם, אז קודם כל אני  

2 אנחנו לקחנו את מודה שעשיתם את הרשימה הזאת

את עצמנו אם  הרשימה הזאת לתשומת לב על מנת לבדוק

באמת הדברים נעשים2 ואולי יש גם דברים שאתם כותבים 

שאנחנו יכולים להפיק מהם2 כי תמיד אפשר להפיק גם 

 משאילתא של האופוזיציה משהו2 אני בוודאי אומר את זה2 

2 הבעיה היא שפה יש הרבה מאוד דברים לא מדויקים 

ובחלק מהדברים שכתובים מתוכננים להתבצע כבר בתכנית 

 העבודה של השנה2 

ה טיחוח של החול בחצר2 למשל, גן דודאים כן בוצע 

החלונות עומדים להיות מוחלפים בתכנית העבודה2 גן ספיר 

בניגוד למה שאתם כותבים, השביל הוא דווקא כן סביר2  -

יה של ריח הביוב הבע -כן בוצע טיחוח2 בגן שיר  -בגן חרוב 

הבלטות ששקועות טופלו2 כבר נפתרה לפני חודשיים2 

אתם כותבים  -האבנים הגדולות לא בולטות2 בגן סיגלית 

שאין הצללה אבל בוצעה הצללה לפני מספר חודשים2 כתוב 

 ר במתקני חצר, אבל התקינו מתקנים במשחקים2שיש חוס

אין  הגננת דווקא לא חושבת שחסר משחקים2 -בגן דוכיפת 

 מטבח, אז לפני חודש הארון סופק וכו'2ארון לתנור ה

 אני יכול לעבור על הרשימה,  
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 הכל בסדר, אשל?  :שלם נדלר-קרן עם

 אני אומר,  :אשל ארמוני

את לא יכולה להפריע, קרן2 קרן, את לא יכולה להפריע2 את  :צביקה צרפתי

 גם לא יכולה לשאול, לצערי2 

 לים? למה אתם משדרים לחץ? מה אתם מתנפ :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

  אמא דואגת מדברת, מה הלחץ? :לוי אהוד יובל

 קרן, קרן, אני מבקש מהקהל,  :צביקה צרפתי

 יכול לענות לי222 שאלתי שאלה, כולם קפצו2  :שלם נדלר-קרן עם

 את מפריעה לישיבה2  יהודה בן חמו:

 למה אתה משדר לחץ?  ?אבל למה אתם בכזה לחץ, יהודה :לוי אהוד יובל

לענות לי ישבנו יחד לא מעט ישיבות, אתה לא יכול  :שלם נדלר-קרן עם

 לשאלה, עכשיו הכל בסדר? כן או לא? 

 אם תתני לי אני אענה2  :אשל ארמוני

 זה הכל2  :שלם נדלר-קרן עם

מקווה שאני לא מפתיע אתכם, אבל אני אגיד שלא הכל אני  :אשל ארמוני

דר2 מדובר בהרבה מאוד גנים וחלק בסדר2 לא הכל בס

מהגנים ישנים, ולכן יש לנו תכנית עבודה רב שנתית 

 2 0.17מעכשיו עד שנת 

 עד האסון הבא2  :שלם נדלר-קרן עם

 את יכולה לשבת בבקשה? אני מבקש ממך לשבת2  :צביקה צרפתי

כולה בחורה2 אתה רואה בחורה אתה מה אתה בכזה לחץ?  :לוי אהוד יובל

 סליחה,  לי תתקיף?בלחץ? או

2  :צביקה צרפתי 2 2 אין סיכוי ש2  אני לא מציע לך להיות בסרט ש22

 222 צביקה, היתה פה אתי גן אל, הסרט שלך מצולם2 :לוי אהוד יובל

 למישהו מול הפנים2ככה אני לא שמתי ועשיתי  :צביקה צרפתי
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2  יהודה בן חמו: 2  את לא יכולה להפריע פה2

  יכולת לתת לי לדבר2 קהל:

2  יהודה בן חמו: 2  יכולתי, אבל לא מגיע לך2

  דקות2 1תגיד לשופט שאתה נשפט רק על אותן  :לוי אהוד יובל

תגמרו את המשפטים שלכם מחוץ די עם השטויות האלה2  :רויטל לן כהן

 לאולם הזה2

 המשפט שלך מתחיל2 את שותקת למול כל הפגמים האלה?  :לוי אהוד יובל

ותקת למול כל הפגמים האלה2 אם תיתן לו לסיים אני לא ש :רויטל לן כהן

 לדבר יכול להיות שתקבל תשובה2 

 מה שאני רוצה לבוא ולומר,  :אשל ארמוני

 מה, מותר לכם לדבר? אתם חתומים על התחייבות לשתוק2  :לוי אהוד יובל

 עדיף לשתוק מאשר לדבר שטויות, יובל2 ד"ר אמיר גבע:

ו :אשל ארמוני  בכל הנוגע,  לומר,מה שאני רוצה לבוא 

 עדיף לך גם לשתוק ולא לדבר שטויות2 אתה מוכיח2  :לוי אהוד יובל

ציינתי פה , ושככל הנוגע לנושאים שקשורים בבטיחות ילדנ :אשל ארמוני

רשימה ארוכה של כל הדברים שנעשים על מנת להבטיח 

 שככל הנוגע לבטיחות הדברים מטופלים ומטופלים באופן, 

 ז למה אתה לא מוסר לי את הדו"ח? א :לוי אהוד יובל

 מיידי2  :אשל ארמוני

אתה לא מוסר לי אתה חייב למסור לי את הדו"ח2 למה  :לוי אהוד יובל

 אותו? 

מכיוון שידידי, אתה, כל פעם אתה מבקש דברים שלא  :אשל ארמוני

 קיימים ואז אתה מתפלא, 

 אין לך דו"ח בטיחות בגנים?  :לוי אהוד יובל

גן,  :אשל ארמוני  יש לכל 

 בפתיחת שנה?  :לוי אהוד יובל
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גן וכל יש לכל גן  :אשל ארמוני דו"ח, זה לא שורה2 הדו"ח הוא ארוך2 כל 

תרים את היד, מוסד חינוכי מקבל מחיים אבן שנמצא פה, 

וכל  הוא מפרט את כל הדברים שיש בגן2דו"ח שבו 

הליקויים שהם ליקויים ברמה אחת, שהם ליקויים שעפ"י 

הם מטופלים כ"ל יש לטפל בהם באופן מיידי2 חוזר מנ

 באופן מיידי2 זאת אומרת, טיפול של ימים2 

ודברים אחרים שהוא מציין נכנסים לתכנית העבודה2 ולכן  

עמודים2 יש דו"ח לכל מוסד  ...,3אין דו"ח אחד של 

חינוכי2 אז כשאתה בא ואתה מבקש משהו שלא קיים, אז 

זה לא קיים2  לא קיים? מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שזה

אם תשאל אם זה קיים, אני אגיד לך2 תשאל אותי בטלפון 

 אפילו, אני אגיד לך2 

הצביע אבל מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, שזה בסדר גמור ל 

צריך לטפל  ולומר 'חבר'ה צריך לטפל בזה, צריך לטפל בזה,

זה עוד יותר בסדר לבוא ולהגיד לי 'בוא תראה לי את  בזה'2

ת העבודה, שנראה שאתה לא מבלבל את המוח, שיש תכני

2 וישבתי עם יו"ר  ועד ההורים אמיר, תכנית עבודה'

והראיתי לו את תכנית העבודה גם של הגנים וגם של 

 מוסדות החינוך2

ויש לנו תכנית עבודה לא רק לשיפוץ כללי, יש לנו תכנית  

לכל דבר כמעט שאתם יכולים להעלות בדעתכם: עבודה 

, תכנית ועוד כהנה וכהנה דבריםומתקני משחקים הצללה, 

עבודה רב שנתית2 למה יש תכנית עבודה רב שנתית? כי יש 

גם מגבלות של תקציב2 ואי אפשר לתקן את הכל בבת אחת2 

גני ילדים שהם נמצאים במבנים בני  שנה2  .1-ו .0ויש פה 

 ולכן צריך לתעדף את הדברים2 
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שורים להצללה קודם כל בטיחות ואחר כך דברים שק 

וטמפרטורה, והמיתוס הזה, הסיפור הזה שהוא מצוץ מן 

בסערה  האצבע לפיו קראו להורים לקחת את הילדים

ונורא, אז זה לא נכון2 ויכול הגדולה, מכיוון ש היה איום 

גננות שלא ידעו  להיות שהיו הורים שבאו ולקחו והיו גם 

 להפעיל, 

2  קהל: 2 2 

את החימום2 ידעה להפעיל כמו שצריך  היתה גם גננת שלא :אשל ארמוני

והיו גם גנים שנאלצנו להוסיף על המזגן עוד מחממים 

דברים כאלה קורים2 ולכן אני רוצה לבוא ועשינו את זה2 

בכל המידע,  ולומר שאני מוכן ומזומן להיות שקוף לחלוטין

ולהראות את כל תכניות העבודה2 וקרן, אני אשמח גם 

 ם קרה בעבר2 לשבת איתך, ותבואי וזה ג

ואורלי היא ברוך השם לא ויושבת גם אורלי פה, שיודעת  

מוותרת על שום דבר2 וכשהיא באה ומתיישבת פה על גן 

דוכיפת או גן אחר אז אנחנו יושבים, וגם משנים את תכנית 

שלבוא וגם מעבירים עוד כסף2 כך שאני חושב העבודה2 

עולם עם ליקויים ותולעים ולצייר כאילו שיש פה איזשהו 

מאוד רחוק -מצג שהוא לא נכון והוא מאודואסונות, זה 

 2 מהמציאות

 תודה רבה2  :צביקה צרפתי

רגע, אתה מתחייב לתת את הדו"ח הליקויים הזה? את  :לוי אהוד יובל

 התיקון?

 תודה2 אני רוצה להעמיד,  :צביקה צרפתי

 את הדו"ח2 בוא נסכם222 אמרת הרגע שאתה מתחייב להציג :לוי אהוד יובל

 אני מבקש להעמיד להצבעה,  :צביקה צרפתי
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 אתה מתחייב להציג את דו"ח הליקויים הזה?  :לוי אהוד יובל

להציע איזושהי  אני מבקש להעמיד להצבעה, אני רוצה :צביקה צרפתי

אני חושב שאשל סקר את הצעה בסיום דבריו של אשל2 

ניתנה רות שמאוד רחבה2 אבל למ-הנושא בצורה מאוד

סקירה רחבה, אנחנו נעביר את הנושא לדיון בוועדת 

החינוך2 תהיה ועדת חינוך בסוף פברואר2 מי בעד להסיר את 

ממה,  וועדת החינוך?ההצעה מסדר היום ולהעביר אותה ל

 יהודה, עילאי, אורן, עמירם, צביקה, 

 פה אחד2 גם אתם, לא?  :שמעון פרץ

 טל שלום, מתי, רויטל, יהודה, רבי :צביקה צרפתי

 שנים2  0שמענו חדשות שהוועדה הזאת תתכנס עוד  :לוי אהוד יובל

נגד?  דבי, שמעון, :צביקה צרפתי יובל, אלי וענת2 אמיר, איתן, אמיר2 מי 

 תודה2 

מחליטים להעביר את נושא תחזוקת גני הילדים לדיון  :12 מס' החלטה

 בוועדת חינוך.
 

 ? בסיום של הדבריםמשהו קטן ככה  אפשר :רויטל לן כהן

 כן2  יהודה בן חמו:

 נושא הגנים ומערכת החינוך כידוע לך, מאוד יקר ללבי2 :רויטל לן כהן

 בטרם,  ועוד 

 לכולנו יש ילדים2  יטל עמר שלום:בר

לפני שנבחרנו לא, לא מטילה ספק לרגע2 עוד אין ספק2  :רויטל לן כהן

ף זה באופן שוטעסקתי בנושא הזה2 אחד מהדברים שעשיתי 

הורים לילדים  להיות בקשר, מתוך האינטרס האישי, עם

בין היתר הייתי בקשר שוטף עם אמיר בגנים ובבתי הספר, ו

יו"ר ועד ההורים של גני הילדים2  סילבר שהוא 
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ישבתי איתו יותר מפעם אחת והקשבתי, ובדקתי מה  

על חלק מהדברים כבר באופן הדברים שמעלים ההורים2 

ומתוך הרצון לבדוק מה ס האישי אישי, מתוך האינטר

נכנסתי למחלקת החינוך שנמצאת בבניין באמת קורה פה, 

פה ליד, ושאלתי וביקשתי אינפורמציה2 ובשמחה ובלבביות 

 קיבלתי2

ומרגע שנבחרנו העליתי את זה שאחד הדברים שאני רוצה,  

ממקודם2  את הדברים שהיו לי ברישומים שליגם וייצגתי 

צה זה בישיבה הראשונה של ועדת אחד הדברים שאני רו

שנוכל לטפל בדברים האלה שההורים מעלים2 החינוך 

בשמחה רבה יו"ר הוועדה הבטיח לי שעד סוף פברואר, שזה 

גני הילדים2 על כל  החודש הזה, תהיה לנו ישיבה על נושא 

 הדברים שעולים ממנו2 יטופל2 

כל מערכת יש דברים אף אחד לא מכחיש שיש דברים, ב 

שים תיקונים, ושדורשים תשומת לב2 אני לא מדברת שדור

כבר על תחזוקה2 אפילו אם יש ליקויים שדורשים ממש 

תשומת לב יתרה, הם יהיו2 המקום שלהם באמת הוא בדיון 

 אני מזמינה גם אותך קרן, רציני בתוך הוועדה2 

 אם מישהו יסכים לראות אותה2  :לוי אהוד יובל

 אני מזמינה2  :רויטל לן כהן

 את לא היו"ר2  :לוי אהוד יובל

אני לא היו"ר, אבל אני הסגן2 ואני מזמינה כל הורה שיש לו  :רויטל לן כהן

הישיבה, אחרי הישיבה2 מהיום מה להגיד, לפגוש אותי לפני 

שנים כמה שבא להם2 הטלפון שלי גלוי וידוע, גם  1ולעוד 

מה שצריך לעשות זה לכתוב את השם שלי האי מייל2 כל 

 , ומקבלים2 כמו שהגיעו אליי כל האחרים2בגוגל
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אין נושא שיהיה קשור לילדים שלנו בכל תחום, שלא יקבל  

מענה2 אבל הוא יקבל מענה רציני בתוך הוועדה וזאת 

ועדה שקשורה לילדים בעיר הסיבה שהתעקשתי להיות בכל 

 הזאת2 

 תודה2  :צביקה צרפתי

 ל מנכ"ל, אז אני אעביר לך דבר, מכתבו ש :לוי אהוד יובל

 

העמדה לבחירה של חבר המועצה עו"ד איתן צנעני כסגן ראש העיר  .3

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות  10ללא שכר לפי ס' 

 .11/0-וסגניו וכהונתם(, תשל"ה

 

חבר שעל סדר היום, אני מבקש להעמיד לבחירת  3סעיף  יהודה בן חמו:

י המועצה המועצה איתן צנעני2 אני שמח לבשר לחבר

שנחתם הסכם קואליציוני בין סיעת המפד"ל, סיעת כפר 

אני קודם כל מאחל לאיתן ולאמיר שני חברי  2סבא בתנופה

הסיעה, חברי המועצה, הצלחה רבה במשימתם2 אין לי ספק 

השנים האחרונות, נשתף פעולה  1-שכשם ששיתפנו פעולה ב

 השנים הבאות2  1-גם ב

יונים, ההסכמים מבוססים כפי שאמרתי לשותפים הקואליצ 

על ההסכמים הקיימים, בכך שאני מבקש להעמיד להצבעה 

, כמובן ללא שכר, לפי את עו"ד איתן צנעני כסגן ראש העיר

 2 1791לחוק הרשויות המקומיות תשל"ה  11סעיף 

 זה לא מובן מאליו2  :שמעון פרץ

מאחל לך פה אחד2 תודה רבה2 תודה2 מי בעד? ירים את ידו2  יהודה בן חמו:

 בהצלחה2 

2 :עמירם מילר  ברכות חביבי, ברכות לאיתן
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את מינוי עו"ד איתן צנעני כסגן ראש עיר ללא  מאשרים :11 מס' החלטה

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות  10שכר לפי ס' 

  .11/0-וסגניו וכהונתם(, תשל"ה
 

יק האצלת סמכות לסגן ראש העיר, עו"ד איתן צנעני כמחזיק ת .1

 התפעול.

 

אש העיר, עו"ד איתן צנעני האצלת סמכות לסגן ר - 0סעיף  :צביקה צרפתי

תיק התפעול ואחראי על החינוך הדתי2 אפשר פה  כמחזיק

 תודה2  אחד?

מחזיק תיק התפעול כ ד איתן צנעניאת מינוי עו" מאשרים :35 מס' החלטה

 ואחראי על החינוך הדתי.
 

חבר שלנו איתן צנעני, גם על התפקיד,  תרשו לי לברך את :לוי אהוד יובל

גם על ההסכם, גם על הסמכויות, על כל דבר שיוצא מסיעת  

שתיתן  יוצא מראש העיר וסגנו זו ברכה2 שאני בטוחמעוף ו

 את כל המרץ והכישרון2 

אני רוצה לומר תודה למספר גורמים שהיו קשורים למשא  עו"ד איתן צנעני:

הודה, באמת תודה רבה2 בראש ובראשונה לך יומתן הזה, 

אין ספק שבהסכם הזה קיבלנו יותר תפקידים, יותר 

סמכויות מאשר היו לנו בקדנציה הקודמת2 זאת למרות 

 שנשארנו עם שני מנדטים2 

באמת הבעת אמון אישי, ואני רוצה אני רואה בכך יהודה,  

להודות לך על כך2 אין לי ספק שנשתף פעולה בקדנציה 

הגענו פנו פעולה בקדנציה הקודמת2 הזאת לפחות כמו ששית

 להישגים יפים בתחומים שהייתי מופקד עליהם2
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ציקי אני רוצה להודות לגורמים שניהלו את המשא ומתן:  

חברי צביקה צרפתי, חברי רון רז מטעם סיעת תנופה, 

קוגמן שניהלו את המשא ומתן באמת, היה משא ומתן 

מקוריות, נדרשה בו הרבה יצירתיות וארוך, מייגע אבל 

 וברוך השם הגענו לתוצאה המיוחלת2

אני רוצה גם לנצל את הבמה ולברך את רון קוגמן על  

כסמנכ"ל העירייה2 אני חושב שמדובר במינוי ראוי  בחירתו

יוביל את  ביותר, ואין לי ספק שרון יחד עם כל הנהלת העיר 

 העיר להישגים גדולים2 רון בהצלחה2 

 הוא לא פה2  יהודה בן חמו:

 

 עדכון ע"י מבקר העירייה. - 1511דו"ח תלונות הציבור לשנת  .0

 

, 0.10סעיף הבא על סדר היום דו"ח תלונות הציבור שנת  :צביקה צרפתי

 בבקשה דוד2 

לשנת עבודה דו"ח הממונה על תלונות הציבור כפר סבא  :דוד תורג'מן

2 עיקרי הממצאים: הדו"ח מתייחס רק למספר הפניות 0.10

תקבלו בלשכת המבקר והממונה על תלונות והתלונות שה

 106מצביעים על  0.10עבודה הציבור2 נתוני דו"ח שנת 

תלונות שהגיעו באמצעות טלפון או  1.8תלונות2 מתוכם 

תלונות באמצעות הדואר האלקטרוני,  380במשרד2 מסירה 

 תלונות באמצעות מכתבים או פקס2 10-ו

ת רבעי מכלל שלושנתוני הדו"ח מצביעים על כך שיותר מ 

, 37% -אגפים: איכות הסביבה  3-הפניות משויכות ל

 98%2סך הכל  1626%2 -רשות החנייה , 0026% -הנדסה 

ההתפלגות הכוללת, אנחנו נדגיש רק את המחלקות  
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תלונות באמצעות  31נתקבלו  -העיקריות2 איכות הסביבה 

תלונות בכתב  17תלונות באמצעות האי מייל,  119הטלפון, 

   -אגף הנדסה  תלונות2 011פקס2 סך הכל או ב

 דודו, אני לא חושב שצריך לעבור על כל הרשימה2  :אשל ארמוני

העיקריים ואני עובר הלאה2 אגף  3-אני רק עובר על ה :דוד תורג'מן

תלונות באמצעות  83תלונות באמצעות טלפון2  31 -הנדסה 

תלונות באמצעות מכתבים ופקסים2 סך הכל  8האי מייל2 

 91תלונות2  11 -תלונות2 רשות החנייה  100לאגף הנדסה 

תלונות התקבלו  1-ו תלונות התקבלו באמצעות האי מייל2

תלונות2 יתר הפירוט מצורף  71במכתב, בפקס2 סך הכל 

 0.102תלונות לשנת עבודה  106לכם פה2 סך הכל 

אלו הנתונים שיש בידי2 זו ההתפלגות בגרף כמו שאתם  

פלח שייכים לאגף איכות הסביבה,  37%ל רואים פה2 פלח ש

שייכים  1626%-וכאמור שייכים לאגף ההנדסה,  0026%של 

 רשות החנייה2 כל היתר שוב פעם, בפילוח בפניכם2ל

זהה לשנת  0.10עבודה לסיכום, מספר התלונות לשנת  

2 ניכרת יציבות ואף שיפור בהתייחס לגידול 0.11עבודה 

 0.13עי התקשורת2 בשנת ושימוש זמין באמצ באוכלוסייה

הוכנסו מספר שינויים, שיפורים במשרד המבקר, לשכת 

המבקר: מענה מיידי לתושב עם קבלת התלונה, וכן שילוב 

 טבלאות מרכזות אקסל לצורך בקרה2

המשך שדרוג מערכת מחשוב לטיפול בפניות תלונות  

תושבים, יביא בהכרח לעלייה בשביעות רצון התושבים2 

 כן כולל המוקד2  בפניות, זה גם

222, מומלץ לשדרג, להטמיע נהלי עבודה בדגש על סרגל  

מעקב ושיפור ממשקי עבודה בין האגפים למפעל המים2 עד 
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 כאן2 

 תודה2  :צביקה צרפתי

  האם יש נתון של כמה טיפולים בוצעו בהצלחה? :מתי פז

לא2 זו מטרה שלנו, קשה מאוד לקבוע את הדבר הזה, קשה  :דוד תורג'מן

 מאוד לרכז את הנתון הזה2 

 טופלו?  .10-כל ה :מתי פז

 או שנשלחו מכתבי אזהרה מעורכי דין?  :לוי אהוד יובל

יובל, לא שאלו אותך2 :עמירם מילר יובל,   לא שאלו אותך, באמת נו2  אוי 

 שאלו את דוד2 תן למבקר לענות2  :צביקה צרפתי

 המבקר יודע לענות בלעדיך2 באמת נו2  :עמירם מילר

 מה אתה מתנפל?  :לוי אהוד יובל

 אבל לא שאלו אותך2  :עמירם מילר

  למה אתה צועק? :לוי אהוד יובל

 אני צועק כי אתה עובר כל גבול2 :עמירם מילר

2 לגלות את אוזניו2 שני אנשים קיבלו מכתבי אזהרה  :לוי אהוד יובל 22

דן ברק ששלח התראות על מנורות  -מעורכי דין בגלל, אחד 

 תוקנו ולא תוקנו2 שלכאורה

,  :צביקה צרפתי  יובל לוי, חבר המועצה יובל לוי

והשני שקיבל גם כן מכתבי אזהרה מעורכי דין, מכיוון  :לוי אהוד יובל

 ולא,  שהוא בדק את עצם התיקון לכאורה

 תודה2 בבקשה, דוד2  :צביקה צרפתי

 אנחנו מבצעים מעקב על כל התלונות,  :דוד תורג'מן

 מה אתם קופצים?  :לוי אהוד יובל

 , מקבלים את התלונה :דוד תורג'מן

 זה לא יאומן2  :צביקה צרפתי

 עונים, גם למבקר המדינה,  :דוד תורג'מן
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 למה אתה במתח?  :לוי אהוד יובל

ולכלל האנשים שפונים אלינו2 סך הכל משך טיפול בתלונה  :דוד תורג'מן

במשך שנה, במקרה הגדול2 אז עפ"י חוק אמור להתבצע 

נניח שעדיין לא סיימנו        0.13-כה שישנם תלונות מכ  ,

 וגם כן משך התלונה לוקח זמן2  0.10-ב

 כן אמיר2  :צביקה צרפתי

אני חושב שחשוב לנו לדעת בסופו של דבר, כמה מתלונות  ד"ר אמיר גבע:

נמצאו מוצדקות וכמה מהתלונות לא נמצאו מוצדקות, ואז 

אין נתונים2 בכל ופה  זה נותן לנו את התמונה האמיתית2

 מוסד אגף שיש גוף כזה, אז בסופו של דבר, 

 תעביר את זה לוועדת הביקורת2  :עמירם מילר

אם אתה תקרא בדו"ח הזה הפרטני, אתה תראה שזו  :דוד תורג'מן

המטרה2 להגיע למצב שאנחנו בעירייה נוכל להגיד אילו 

ה תלונות היו מוצדקות ואילו לא2 ולשפר את עצמנו כתוצא

 מכך2 

 אז כרגע אנחנו עוד לא יודעים2  ד"ר אמיר גבע:

 לא יודעים לעשות את הדבר הזה2  :דוד תורג'מן

 פעם הבאה2 שנה הבאה2  :שמעון פרץ

דרך אגב, אני גם כן הודעתי שכל הנושא הזה של תלונות,  :דוד תורג'מן

 נכנס הנושא של מחשוב על מנת להקל עלינו2 

 לערים אחרות?יש גם השוואות  :ענת קלומל

 לא2  :דוד תורג'מן

 בארץ בכלל?  :ענת קלומל

  לא, לא, אין השוואות2 לא עושים השוואות2 :צביקה צרפתי

 הכי פחות בארץ2  :עמירם מילר

  אתה יכול לבדוק את העניין הזה? :ענת קלומל
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 תודה2  :צביקה צרפתי

 ני יודעת שבאופן אישי, יש לי גם שאלה2 א :רויטל לן כהן

 תלונות בשנה זה לא הרבה2  ..1 יר גבע:ד"ר אמ

 מסוים של תלונות על קריוקי שהיה לנו קבוע, היו לי מספר  :רויטל לן כהן

  -את צריכה להבדיל2 פניות  תלונות או פניות? :דוד תורג'מן

ל :רויטל לן כהן    1.62-למוקד, 

 אז זאת פנייה2  :דוד תורג'מן

שלי יות שעם כמות התלונות רציתי לשאול איך יכול לה :רויטל לן כהן

 עדיין זה המספר2 

 יש מתלוננים סדרתיים כמו רויטל?  יטל עמר שלום:בר

תיים, יש אנשים שאכפת להם מהעיר לא, אין מתלוננים סדר :רויטל לן כהן

 לכן הם מביאים לתשומת לב2 

 אשל, בבקשה2  :צביקה צרפתי

אני גם אולי  וחברים, אני רוצה רגע להגיד ובהזדמנות ז :אשל ארמוני

על הפונקציה החדשה שהולכת להיות פה בתחום אגיד מילה 

השירות2 אחת הבעיות המרכזיות שיש לעירייה וגם אתם 

שהרבה אנשים יש להם מה מכירים את זה תור נציגי ציבור, 

כל להגיד ובחלק גדול מהמקרים הם גם צודקים2 בטח 

 המקרים שאת פנית, את צדקת2

2 אחת הבעיות שיש לנו המון ערוצים-העניין הוא שיש המון 

 מעבר לעובדה שיש פה כל כך הרבה אזרחים צודקים

המון ערוצים -ואזרחיות צודקות, זה שיש המון

וכלה  1.6ממוקד החל  שבאמצעותם אפשר לפנות אלינו2

, אתמול לפניה בראש העיר החרוץ שעונה גם בשש בבוקר

עוד נדמה לי, ועד עשר בבוקר מהנדס העיר, המנכ"ל ו

דווח, ופניה קיבלה עד ארבע חבורת אנשים היו צריכים ל
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 תשובה כמו שהוא הבטיח2

ועד לראש העיר יש הרבה מאוד  1.6אני אומר, ממוקד  

גורמים שאפשר לפנות אליהם2 גם גופים בעירייה וגם חברי 

פונקציה הזאת של מועצה, וגם בסופו של דבר להשתמש ב

 נציב תלונות הציבור2

שמגיעים לנציב תלונות הציבור אחרי שקצה אז יש כאלה  

נפשם בעובדה שהם פנו ולא טיפלו לפי דעתם וכו', אז הם 

מגיעים אליו ואז הוא מטפל2 ויש כאלה שבאותו יום הם גם 

גם מדברים עם  , גם מטלפנים לראש העיר,1.6-מטלפנים ל

המבקר ויש עומס גדול במערכת והמון אנשים מטפלים 

 באותו הדבר2 

כל העניין הזה אנחנו הולכים לעשות סדר2 הסדר  לצורך 

זה הנדבך  -הולך להיות בשני נדבכים2 נדבך אחד 

, מערכת שהיא בעצם CRMהטכנולוגי, שתהיה פה מערכת 

יוצרת את הממשק עם התושב ואליה מתנקזות כל הפניות, 

יש מעקב ואז אפשר יהיה גם מן הסתם לעשות את 

 של מי צדק ומי לא2הסטטיסטיקה 

זה תהליכי עבודה סדורים ומישהו שיפקח על והדבר השני  

וזאת אחת המטרות של הפונקציה הזאת כל הסיפור הזה, 

של שירות שיתוף ציבור וקהילה, שכפי שנאמר פה בראשה 

 רון קוגמן2 יעמוד 

תת פונקציה הזו של הטיפול בתלונות התושבים, גם אז גם ה 

מה שנאמר ן הוא יהיה ממומשק לכל הדברים האחרים, ואכ

פה, אתם צודקים שצריך להיות מסוגלים להראות פילוח 

של הטיפולים2 אגב, של אורך הזמן, אולי היסטוריה של מה 

2 וכן, יכול להיות שאיזושהי יכולת השוואתית קרה שהגיעו



   12.020.10. 30 מועצה מן המניין   

 

 לרשויות אחרות2

אין לי ספק שאפשר להקטין את המספר הזה אם דרך  

המערכת עצמה, אז  הטיפול והשירות יהיה יותר טוב בתוך

יהיו פחות אנשים שיצטרכו להגיע למבקר העירייה2 

נורא יעיל, ולפעמים זה גם עובד הפוך, שעובדים נורא טוב ו

אז אנשים פתאום מוציאים מהבטן ויש להם המון דברים, 

הם מרימים טלפון2 אבל והם מרגישים שאפשר לטפל, אז 

ציג בצדק אני מקווה שבשנה הבאה נוכל להבכל מקרה, 

  2 יותר נתונים

 תודה2  :צביקה צרפתי

 

 דו"ח תיקון ליקוים מלב"י ודיון בהמלצת ועדת ההקצאות בנושא. .6

 

בבקשה,  דו"ח תיקון ליקויים מלב"י2 - 6סעיף הבא, סעיף  :צביקה צרפתי

 אשל2 

לגבי  אני רוצה להזכיר לכם את השתלשלות העניינים :אשל ארמוני

נן את זיכרונו2 מלב"י הינה מלב"י2 מי שלא זוכר אני ארע

עמותה, אחת מהעמותות הרבות בכפר סבא שהמטרה שלה 

זה להוות מרכז של אביזרי יד שנייה לנזקקים כל מיני 

  2צורות2 יש שם מספרים ועד מכונות כביסה

קרו שני דברים2 גם היה צורך בעצם  0.11איפה שהוא בשנת  

י להמשיך את ההקצאה שלהם לקרקע, וגם עלו כל מינ

ו לכן נעשתה בדיקה ע"י תהיות לגבי אופן ההתנהלות שלהם 

 מבקר העירייה2 

הוועדה לענייני ביקורת בראשותו של  0.10בתחילת דצמבר  

המליצה למנות גיא בן גל, ויובל היה חבר ועדה וגם שלי, 
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ועדה בראשות מבקר העירייה שתבצע ביקורת חוזרת 

ל לראות האם הליקויים, על מנת שאנחנו נוכ לבדיקת תיקון

אמנם לפי תפיסתו  2בביקורת הראשונה שבה נמצאו ליקויים

 ים2 של המבקר לא דברים שהם דברים פלילי

שיש לראות אותם בזמנו, טען חבר המועצה יובל לוי  

בחומרה2 אני לא רוצה להביע את דעתי, אני רק מציג את 

הוחלט לבצע ביקורת נוספת כדי  מה שהיה2 בכל אופן,

עמותה הזאת תיקנה את ליקויה2 ובינואר לראות האם ה

 מיד אחרי כן, אני מיניתי ועדה לבחינת תיקון הליקויים2 

יו"ר,   והיתה בראש הוועדה ישב מבקר העירייה בתור 

שותפה גם הגב' ענת ניסקי, מנהלת אגף הרווחה, גם היועץ 

המשפטי אלון, שהיום הוא חולה וגם איילה זיו מנהלת 

בדקה את התנהלות העמותה והאם  מחלקת נכסים2 והוועדה

היא תיקנה את ליקויה, והיתה צריכה להגיש מסקנות 

, עוד בסיס אינפורמטיבי שיהוו מבחינת חברי המועצה פה

בעצם להנחות אותנו בתור איך להתייחס לעמותה והאם 

 ועדת הקצאות להאריך את ההקצאה שלה2

ד הנושא הפך להיות יותר אקוטי מכיוון שבסופו של דבר ע 

הם למעשה יושבים שם ללא שאנחנו לא נאריך את ההקצאה 

הקצאה, וזה לא בסדר2 ולכן מה שאנחנו מביאים פה בפני 

כל יספר המבקר את השורה זה קודם חברי המועצה, 

  2הבדיקההתחתונה של 

אני אבקש בהמשך לדברים שנאמרו ע"י ראש ואחרי זה  

 שבאמצעות ועדה שתחליטו להקים, אולי ועדההעיר, 

תתבצע עוד בדיקה ובסופה באמת שקשורה לוועדת הרווחה, 

ייקבע האם אפשר להאריך את ההקצאה2 אבל בינתיים יש 
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מכיוון שההקצאה עומדת ותלויה, להאריך את צורך 

 ההקצאה גם באופן זמני2

ואחרי זה נשמע מה שאני מציע דודו, בוא תגיד מה היה, אז  

 מה ההחלטה בנושא2 

והחלטת , 0.10להמלצת ועדת הביקורת בדצמבר בהמשך  :דוד תורג'מן

להקים ועדה המועצה, הוחלט כאמור כמו שאשל הבהיר פה, 

הסתייענו באותה חברה בראשותי2 לטובת הביקורת אנחנו 

על מנת שתהיה חיצונית שעשתה את הביקורת בעבר, 

הוועדה אכן התמקדה בביצוע ביקורת הוגנת ושקולה2 

 ם2 ביקורת בדיקה לתיקון הליקויי

זו לא ביקורת חדשה, זו לא ביקורת נוספת, בדיקה לתיקון  

, 0.10ליקויים כפי שאמר אשל לפני כן בוצעה בשנת עבודה 

 0.112 לשנת עבודה והביקורת הזאת מופיעה בדו"ח המבקר

במסגרת הביקורת של ועדת הבדיקה נמצא שרוב התיקונים  

 -טופלו, ולפיכך המלצת הביקורת, הוועדה למועצה: א' 

לאפשר התקשרות לטווח הקצר עם אותה עמותה2 לבצע 

שהיא לא במסגרת בדיקת נוספת אבל ביקורת  ביקורת

עד כאן2 זה  הסיוע לנזקקים2תיקון ליקויים2 ולהסדיר את 

 בגדול2

ילווה את כל אנחנו גם סיכמנו שמתי פז יו"ר ועדת הרווחה  :צביקה צרפתי

 התהליכים האלה2 

 מקובל2  :שמעון פרץ

משפחות  .1-רציתי לשאול שאלה2 בדו"ח מצוין שם ש :ם שיינפייןאברה

 10ואם יש  ?.1יקבלו ציוד ללא שכר2 מי קבע שזה נזקקות 

 ? 11או  10או 

22, היא ראתה את הממוצע בסך הכל  הצרכים נקבעו ע"י :דוד תורג'מן 2
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 של, 

דוד, ממה, שאלת2 מספר אתה צריך לקבוע2 אמרו  יהודה בן חמו:

, צריך לקבוע מספר2 רגע, 11לקבוע2 אם יהיה למקצוענים 

אפילו אם אין קריטריונים הרווחה יכולה להמליץ על 

לא נמצאים בדיוק בקריטריון2 נהפוך הוא, אנשים שאפילו 

משפחות2 ואם ענת תחליט והיא תמצא  .1בגל לזה מכניסים 

מה לעשות, כמו בכל דבר  עוד כמה משפחות, יגידו לה לא?

את המספרים שאתה יכול פחות או יותר אתה צריך לקבוע 

 לסבסד אותם2 

 זה מעט2  .1 :אברהם שיינפיין

ל :עמירם מילר   2..1-אז מתי פז יבדוק ויגדיל את זה 

רק כדי לקדם את התהליך, נקבעה פגישה לשבוע הבא עם  :מתי פז

ואחד הנושאים העיקריים זה הסעיף האחרון י, לב"אנשי מ

ו שזה יהיה ללא הגבלה או עוד משפחות א הזה, שאם יהיו

 קריטריון2

 כן, בבקשה2  :צביקה צרפתי

למי שלא מצוי בנבכי הסיפור של מלב"י, כי יושב פה ממה  :לוי אהוד יובל

העלה בנגיעה ואשל  שעוד היה איתנו בקדנציה הקודמת,

         בעדינות רבה ויכוח שהיה בינינו בעבר2 דו"ח המבקר 

סווה של עמותה פעילות מצא שמלב"י מתנהלת במ 0.11-ב

חנות2 הוא קבע שזו חנות, והוא שואל שם אם של בית עסק 

בכלל יש לעירייה עניין להיות בקשר או לענייננו להקצות  

והוא לא קרקע חינם לגוף, שבמהות שלו הוא בית מסחר 

העמותה שאמורה היתה להיות שם, שהיו בה מתנדבים 

 הרבה שפרשו ממנה2

ישיבה שדנו במועצה עמירם מילר, אמר יפה מאוד באותה ה 
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שהרעיון היה מעולה2 שבשנים שבאה עלייה רצו להוציא 

מבתי תושבים, הוציאו תרומות ונתנו אותם למי תרומות 

שהיה צריך כשזה עדיין היה מוסד ציבורי שמטרתו לא רווח 

אלא להעביר חסדים2 לעשות חסד עם מי שהיה צריך את 

 זה2

שליש מהמוצרים המבקר שאלא מה, שעברו שנים וכותב  

בכלל לא מגיעים למחסן, ואין התאמה בין הכספים, 

 0.11-המכירות, לבין מה שמגיע לבנק2 ואומר גם המבקר ב

משפחות  2-1 למשפחות לתרום ציוד 1-שהם סירבו אפילו ל

משפחות וממה  .1, 1הם סירבו, ומכאן השאלה מה עניין 

 זוכר את זה2

יר שהוא גוף למטרת סיוע והשאלה היתה אם גוף כזה שמצה 

לציבור שהוא לא גוף למטרת רווח, מלכ"ר בהגדרתו, מה 

דינו ולמה להמשיך לתת לו שטח2 ומביאים לנו פה את דו"ח 

הבדיקה סליחה, אתם אולי לא קיבלתם את דו"ח  2הבדיקה

אבל אני קיבלתי את דו"ח לבדיקת תיקון ליקויים עמותת 

 72120.132-, שהתקבל ב0.13מאי  8.מלב"י 

בין הממצאים שעולה בביקורת תיקון ליקויים, ואני רוצה  

היתה ביקורת חוזרת לביקורת  0.11להסביר שביקורת 

ישבה פה אתי גן אל ואמרה שהיו ביקורות קודמת וקודמת2 

קודמות וביקורות לפניהם, ותמיד הם נכשלו2 עסק שכל מי 

ל שנדרש לו יצא פגוע, כי הוא היה צריך לשלם מחיר שוק לכ

 המוצרים2 

על חוזרת נאמר ש: "ניהול אז בביקורת חוזרת על חוזרת  

הפריטים במחסן באופן מסודר גם לאחר מסירה, מכירה 

, נמצא כי לא קיים בעמותה הסדר לגריעה/פסילת  וכו'
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 9סעיף פריטים לא תקין2 מוצע להקים ועדה פנימית"2 

מול נתוני אל נאמר: "התאמה בין הפקדות בסניף הבנק 

 לא נמצאה התאמה מלאה"2 -לות בעמותה הקב

פריטים  -כספים לא הגיעו לבנק2 ב'  -אני רוצה להסביר2 א'  

הנשמות הטובות אמרו שהמון כסף לא הגיעו לשם2 ותמיד 

הלך לאיבוד, המון מוצרים הלכו לאיבוד כי הגוף הזה לא 

 נוהל למטרת רווחה2

ח, ואז היתה שאלה בכלל למה אנחנו צריכים לתת להם שט 

מצא שזה בית עסק )חנות( ואנחנו אם המבקר הקודם 

רואים שבדו"ח תיקון ליקויים עדיין המהות של העסק הזה 

 .1משפחות או  1ואנחנו היום בשאלה אם  לא הסתיימה,

משפחות או אינסוף משפחות2 כי בסך הכל זה אמור להיות 

מוסד ללא כוונת רווח, ותושבי כפר סבא יתנו לו פריטים, 

 למי שצריך2שיעברו 

ואין ואין מצב שמחלקת רווחה צריכה להתחנן ולשמוע,  

מצב שמחלקת רווחה שולחת אנשים והם נידחים, עולים 

מגיעים לשם והם נידחים2 ומי שאין לו כסף, אין לו בכלל 

  מה לבוא לשם במחירי שוק2

אז עכשיו תחליטו אם אתם בכלל מוכנים לשמוע על הקצאה  

כמו שמתי יודע להקים ולהפעיל  נוספת, כי האלטרנטיבה,

היא להחזיר את העסק הזה למטרתו  ,פה גופי מתנדבים

 לגוף, למלכ"ר, לארגון שפועל ע"י מתנדביםהמקורית, 

להחזיר אותו לגוף שהכספים שנוצרים לו  ,בהתנדבות

 2בעודפים מפעילות לא נוסעים לגופים עלומים בטבריה

 שומעים ואנחנו לא צריכים להיות במצב שבו אנחנו 

שהכספים שלו משמשים לכל מיני מטרות שאין שום קשר 
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בין היסוד שלו והקצאת הקרקע שלו, לבין מה שהוא מייצר 

 תמיד יש לכם הזדמנות להשפיע2 רווחים2 אז רבותיי, 

 עמירם, בבקשה2  :צביקה צרפתי

טרחתי וקראתי היום את הפרוטוקול של הישיבה מיום  :עמירם מילר

עכשיו2  גם ציטטת אותי, כפי שציטטתשבו אתה  3.21213

גם את חילופי הדברים החריפים בינינו בנושא  אבל קראתי

 מלב"י בכלל2

אני קראתי היטב את דו"ח המבקר, את דו"ח הוועדה  

 שמונתה לטפל בעניין הזה, ואני בהחלט שבע רצון עד מאוד

כל מההתנהלות הכספית המסודרת כפי שמופיעה כאן2 

 ץ מאחד2 הסעיפים תקינים חו

 סעיפים תוקנו2  .1מתוך  9 ד"ר אמיר גבע:

 אבל,  :לוי אהוד יובל

יובל, אל תתווכח איתי טוב? :עמירם מילר  רגע 

2  :לוי אהוד יובל 2  אתה אומר דברים שהם2

בעוד שנתיים  120-האני לא רוצה לקרוא את הפרוטוקול של  :עמירם מילר

  ולריב איתך2

 פריטים לא תקין2 לא תקין, ניהול  :לוי אהוד יובל

 לא הפריע לך לדבר2יובל, עמירם בזכות דיבור בבקשה2  :צביקה צרפתי

בדו"ח שלו על  מלב"י שמלב"י מבקר העירייה הקודם אמר  :עמירם מילר

משומשים, וזה הדבר שהכי הרגיז  הפך להיות עסק למוצרים

אותי בתוך הסיפור הזה2 כי הרי הקימו את מלב"י כארגון 

צורך עסק2 בהחלט יכולים לגבות מחיר ל מתנדבים, לא

 , אבל הוא איננו עסק2 מסוים עבור מוצרים

וגם מניסיוני האישי, כשהגעתי לשם עם אנשים נזקקים,  

אני לא רוצה להזכיר שמות, לא תמיד יצאו האנשים האלה 
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הסתדר על מחיר מסוים2 לפעמים נדרשו כאשר אפשר היה ל

הדברים האלה ואחר כך אולי נמכרו  לשלם מחיר גבוה

 לסוחרים ששילמו את המחיר הגבוה2 הנה אני יודע2

לכך, אמר צביקה יפה, אנחנו ביקשנו מידידנו מתי יו"ר אי  

י לא מהזווית החשבונאית "שיטפל במלבועדת הרווחה, 

היחידה, את רוח ההתנדבות בלבד, אלא גם ישמור על רוח 

שהיתה שם בעבר, ואני מקווה ששוררת שם גם היום כבר 

אחרי התיקונים, ולשמור על זה כארגון מתנדבים שמסייע 

באמת אין לו לקהילה2 אחרת, כעסק למוצרים משומשים 

אבל אם הוא יחזור וישמש כארגון  הצדקה לקבל מבנה וכו'2

 מתנדבים, יש לו הצדקה על אחת כמה וכמה2

 תודה2  :צביקה צרפתי

2?  :לוי אהוד יובל  אז למה לא תעיפו אותם22

 אנחנו לא מעיפים שום דבר2 אנחנו לא בסגנון ההעפה2  :לרעמירם מי

 תודה2 סעיף הבא על סדר היום,  :צביקה צרפתי

 אתם רציתם דיון בהקצאה2  :לוי אהוד יובל

 אין דיון בהקצאה2 תקרא את סדר היום2  :צביקה צרפתי

 אין החלטה על הקצאה עכשיו?  :לוי אהוד יובל

 תקרא את סדר היום2  :צביקה צרפתי

 

 בשוק ויצמן. 15בקשה לפינוי דייר מוגן בהסכמה, אברהם כהן מחנות  ./

 

  סעיף הבא2 איילה פה? :צביקה צרפתי

לפני שאיילה מתחילה, מחשש לניגוד עניינים אני מבקש  :אברהם שיינפיין

 לצאת מהישיבה, לאחר ההצבעה, 

 באיזה נושא זה?  :עמירם מילר
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2 :צביקה צרפתי  אברהם כהן

 

 שיינפיין, חבר מועצת העיר, יוצא מחדר הישיבות *** *** אברהם

 איילה, בבקשה2  :צביקה צרפתי

מונחת לפנינו בקשתו של מר אברהם כהן, שהוא דייר מוגן  :איילה זיועו"ד 

בשוק ויצמן, והוא מבקש בפועל להפסיק את  .1בחנות מס' 

אדם לא בריא2 הוא התחיל את  הדיירות המוגנת שלו2 הוא

2 בסך הכל זה עולה בקנה אחד עם 68ת השכירות בשנ

המגמות החדשות בשוק2 יצאה השמאית דליה עסיס לשוק, 

שקל2 מקובל  ...,..1והיא קבעה את דמי הפינוי בשווי של 

עליו2 מקובל על החברה הכלכלית שמפתחת עכשיו את 

לפי  השוק2 והבקשה היא פשוט לאשר את הפינוי שלו

 השמאות2 

אפשר  אפשר להעלות את זה להצבעה? אלות?תודה2 יש ש :צביקה צרפתי

 לאשר פה אחד? 

 תודה, פה אחד2   יהודה בן חמו:

מחליטים לאשר פינוי דייר מוגן בהסכמה, אברהם כהן  :31 מס' החלטה

 בשוק ויצמן. 15מחנות 
 

 .בקשה להקצאת חדר ל"אל סם" .2

 

 בקשה להקצאת חדר ל"מועצה לארץ ישראל יפה". .1

 

 הבא2 סעיף :צביקה צרפתי

להחלטה אישורים להמשך הקצאה אנחנו מביאים פה בעצם  :אשל ארמוני

"אל  8עמותות ותיקות בכפר סבא, עמותה אחת סעיף  0של 
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סם", ובהמשך "המועצה לארץ ישראל יפה"2 אני לא חושב 

יש לי פה שיש צורך להרחיב לגבי הפעילות שלהם, למרות ש

ת הכל2 אבל באמת אלה שתי עמותות כל אחת פועל

בתחומה, כל אחת יושבת באיזה חדר לא גדול באופן מיוחד, 

שתאשררו את ההקצאה שניתנה בוועדת ואנחנו מבקשים 

שנים כאשר אפשר לבטל את  1-, נדמה לי זה להקצאות

יום2 זה הדבר הסטנדרטי ואנחנו  .6ההקצאה בהתראה של 

 בעצם מבקשים שתאשרו2

 תודה2 אפשר פה אחד? תודה2  :צביקה צרפתי

 פה אחד לשתי העמותות2 :ירם מילרעמ

הקצאת חדר  0255522/2,אל סם" מס' לעמותת  מאשרים :31 מס' החלטה

, עבור 15חלקה  6111, גוש 11ב"מבנה שי"ל" ברח' בן גוריון 

טיפול בנוער משתמש בסמים, טיפול וייעוץ להורים. ההקצאה 

 65שנים, עם אפשרות לביטול ההקצאה בהודעה של  0 –הינה ל 

  מראש. יום
 

5511021-לעמותת ,ארץ ישראל יפה" עמותה מס'  מאשרים :33 מס' החלטה

. 15חלקב  6111גוש  11הקצאת חדר במבנה שי"ל רח' בן גוריון  02

שנים, עם אפשרות לביטול ההקצאה בהודעה  0 –ההקצאה הינה ל 

  יום מראש. 65של 
 

 .1511תמיכות ספורט  .15

 

העניין של תמיכות הספורט, למעשה  ט2תמיכות ספור - .1 :צביקה צרפתי

אנחנו מביאים את התהליך השלישי שלנו, למעשה אישרנו 

את התקציב הכולל בתקציב העירוני, את הקריטריונים 
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אישרנו ואישור על הקריטריונים2 למעשה זו התוצאה 

של הקריטריונים, החלוקה פר עמותה, כדי הסופית 

 שהעמותות יוכלו להתחיל לקבל את כספם2 

 אפשר לאשר את הרשימה כפי שהעביר לנו הגזבר פה אחד? 

 כן2  :עמירם מילר

 תודה2 סליחה, לא פה אחד2 מי בעד?  :צביקה צרפתי

 אמיר ואיתן נמנעים2  יהודה בן חמו:

 אמיר ואיתן נמנעים2 תודה2 :צביקה צרפתי

לפי  1511לאגודות ועמותות ספורט לשנת תמיכות  מאשרים :31 מס' החלטה

  המצורף לפרוטוקול. 12751711ול ועדת תמיכות מיום פרוטוק
 

 שכר היועץ המשפטי של הרשות. .11

 

  הסעיף הבא שכר היועץ המשפטי של הרשות2 מי מציג? :צביקה צרפתי

אנחנו בעצם מבקשים להעלות את שכרו של  אני אציג2 :אשל ארמוני

שכר מנכ"ל2  81%-שכר מנכ"ל ל %.8-מהיועץ המשפטי 

במדרג שהוא  .0.1י החל לעבוד בנובמבר היועץ המשפט

של היועצים המשפטיים, שנע על נמוך בעצם מסולם השכר 

2 %.9-שכר מנכ"ל2 והוא התחיל ב 71%-81%סולם שבין 

ואנחנו מבקשים להעלות את  %2.8-עודכן ל 0.11באוקטובר 

 זאת הבקשה2  81%2-השכר ל

נ  וסף אם מישהו רוצה פירוט נוסף, אני מוכן למסור פירוט 

, אם זה נדרש2  של העלויות השנתיות וכו'

 אפשר לאשר פה אחד?  :עמירם מילר

 תודה2 :צביקה צרפתי
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העלאת שכרו של היועץ המשפטי, עו"ד אלון בן  מאשרים :30 מס' החלטה

 .משכר מנכ"ל 20% –ל  25%מ זקן
 

 בקשה לעבודה נוספת של עובד עירייה. .11

 

2 אפשר גם סביב זה להתאחד פה דהסעיף אחרון, אישור עבו :צביקה צרפתי

 הישיבה נעולה2 אחד? תודה2

  עבודה נוספת לעובד עירייה. מאשרים :36 מס' החלטה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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 21/20/50ריכוז החלטות מועצה מיום 

 

 

ני הילדים לדיון מחליטים להעביר את נושא תחזוקת ג :12 מס' החלטה

 בוועדת חינוך.

 

את מינוי עו"ד איתן צנעני כסגן ראש עיר ללא  מאשרים :11 מס' החלטה

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות  10שכר לפי ס' 

  .11/0-וסגניו וכהונתם(, תשל"ה

 

את מינוי עו"ד איתן צנעני כמחזיק תיק התפעול  מאשרים :35 מס' החלטה

 וך הדתי.ואחראי על החינ
 

מחליטים לאשר פינוי דייר מוגן בהסכמה, אברהם כהן  :31 מס' החלטה

 בשוק ויצמן. 15מחנות 
 

הקצאת חדר  0255522/2לעמותת ,אל סם" מס'  מאשרים :31 מס' החלטה

, עבור 15חלקה  6111, גוש 11ב"מבנה שי"ל" ברח' בן גוריון 

קצאה טיפול בנוער משתמש בסמים, טיפול וייעוץ להורים. הה

 65שנים, עם אפשרות לביטול ההקצאה בהודעה של  0 –הינה ל 

  יום מראש.
 

5511021-לעמותת ,ארץ ישראל יפה" עמותה מס'  מאשרים :33 מס' החלטה

. 15חלקב  6111גוש  11הקצאת חדר במבנה שי"ל רח' בן גוריון  02

שנים, עם אפשרות לביטול ההקצאה בהודעה  0 –ההקצאה הינה ל 

  מראש. יום 65של 
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לפי  1511תמיכות לאגודות ועמותות ספורט לשנת  מאשרים :31 מס' החלטה

  המצורף לפרוטוקול. 12751711פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 

 

העלאת שכרו של היועץ המשפטי, עו"ד אלון בן  מאשרים :30 מס' החלטה

 משכר מנכ"ל. 20% –ל  25%מ זקן

 

  בד עירייה.עבודה נוספת לעו מאשרים :36 מס' החלטה
 

 


