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 עיריית כפר סבא
 11/1/-71/9פרוטוקול מס' 

 (1/1121/1)ד "עתש איירב 'כ"א ,רביעי , מיום מן המניין מישיבת מועצה
 

 אש העיר ר  הודה בן חמו               י  שתתפים:מ

 מ"מ וסגן ראש העיר  צביקה צרפתי 

 סגן ראש העיר  הנדין-עילאי הרסגור 

 סגן ראש העיר  ו"ד איתן צנעניע 

 משנה לראש העיר  כהן   אורן 

   חבר המועצה "ר אמיר גבעד 

 חבר המועצה  יהודה יוגד 

 חבר המועצה אליהו כהן 

 חבר המועצה יובל לויאהוד  

 חברת המועצה  רויטל לן כהן 

  חבר המועצה עמירם מילר 

 חבר המועצה  מתי פז 

 חבר המועצה ון פרץשמע 

 חבר המועצה אמיר קולמן 

 מועצה חברת ה פליאה קטנר 

 חברת המועצה  ענת קלומל  

 חבר המועצה אברהם שיינפיין )ממה( 

 חברת המועצה  רביטל עמר שלום 

 חברת המועצה  שני  ד"ר דבורה 

   

  מנכ"ל העירייה  אשל ארמוני     :                               וכחיםנ

 יועץ משפטי עו"ד אלון בן זקן  

 מבקר העירייה  דוד תורג'מן 

 גזבר העירייה  יא רוכל שג 

 ע/מנכ"ל מיכל טל 

 מנהלת מח' רישוי ותברואה מונעת רעיה סבירסקי 
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 12.11/1./1 - מן המניין שיבת מועצהי

 

 

 :דר היוםסעל 

 :שאילתות 15

שאילתה בנושא העדרויות או סיום תפקיד מנכ"ל ואדריכלית  א5

 העירייה5

 שאילתה בנושא הקצבות כדין לספורט נשים5 ב5

 35שאילתה בנושא העתקת עץ פיקוס רח' הרעות  ג5

 מפעלי קניאל ובראון5-שאילתה בנושא פליטות ריח ד5

 שאילתה בנושא מתחם השוק5 ה5

 335שאילתה בנושא שילוט תמ"א  ו5

 

 :הצעות לסדר 05

 פתרון למניעת יתושיםבנושא   -הצעה לסדר  א5

 בנושא פרסום חוגים לעצמאים  -הצעה לסדר  ב5

 סבא-בנושא מחירי גני ילדים בכפר  -סדר הצעה ל ג5

 

  125/../11אישור החלטות ועדת כספים מישיבתה ביום  5 3

מינוי מיכל בן הרוש, מנהלת רשות החניה והפיקוח העירוני, כפקיד  25

גביה לנושא פיקוח עירוני ופיקוח על החניה, במקומו של מאיר 

 אלקיים5

  5הקצאת חדר לאגודה למלחמה בסרטן 5 .

  5הקצאת קרקע למלב"י 65
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לחודש מן המניין את ישיבת המועצה פותח ערב טוב5 אני  :צביקה צרפתי

בפתח הישיבה רוצה לבקש הסכמה מחברי אני 5 יוני

המועצה, יש פה הרבה הורים עם ילדים, למרות שהנוהל 

הוא שאילתות בהתחלה, אני מבקש להעלות את ההצעה 

דר היום5 נוכל הילדים כסעיף ראשון על סלסדר בגני 

לשחרר אותם ונמשיך לסדר היום5 זה מקובל על חברי 

 מי מעלה את זה?  המועצה פה אחד? תודה5

 אנחנו לא הסכמנו לשינוי,  :לוי אהוד יובל

 לא הסכמתם לשינוי?  :צביקה צרפתי

אני לא מתנגד להצעה  אנחנו מבקשים, אם אתם רוצים, :לוי אהוד יובל

ותכניסו לפה את הציבור5  שלך, בתנאי שתפתחו את הדלת

מעבר תכניסו לפה ציבור שמבקש לשמוע5 אנחנו בשאילתות 

לנושא של הצעות לספורט לנשים, בשאילתות רוב הציבור 

שנמצא פה אני מניח שהוא יסכים לוותר5 אני מוכן להגיע 

 איתך להסכמה, 

 לא עושים משא ומתן5 העלינו להצבעה5 :עמירם מילר

 עה, אתה מתנגד, נמשיך לסדר היום5יש פה הצ יהודה בן חמו:

 תודה רבה5 סדר היום, שאילתות5  :צביקה צרפתי

 סליחה, אני מבקש מכם, תפתחו את הדלת בכל מקרה :לוי אהוד יובל

 5 שיכנסו לפה הציבור

 שאילתות, תודה5  :צביקה צרפתי

תגרום לעצמך עוד ישיבה הבאה אתה הולך להתנצל, אל  יהודה בן חמו:

 5 התנצלות5 חבל

5  :לוי אהוד יובל 5  אתה חושב ככה, אתה מתנפל5

 חבל, אתה הולך להיות מושפל5 חבל5  יהודה בן חמו:

 אתה מושפל5  :לוי אהוד יובל
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יש כמות מסוימת של חמצן שאנחנו צריכים פה, אלוהים  ד"ר אמיר גבע:

 אנשים לפה5  ...,1אדירים, אי אפשר להכניס 

 ן, מי שסובל מחוסר חמצ :לוי אהוד יובל

אנשים והעיניים שלי  .1אני, אתה יודע מה, כן5 עוד  ד"ר אמיר גבע:

 אדומות, 

אני מצטער בפני ההורים, אני מתנצל אבל לא היתה פה  :צביקה צרפתי

 הסכמה מלאה5 

 אני מבקש להכניס לפה עוד אנשים5  :לוי אהוד יובל

 

 שאילתות. ./

 

התפקיד של אשל  ח בנושא העדרויות או סיום"של סיעת תפושאילתה  .א

ארמוני, מנכ''ל העירייה ושל שרון שפר, אדריכלית העירייה, הוגשה 

 .11111-ב

 

התבשרו קוראי העיתון קול הכפר על גל עזיבות  "לאחרונה 

 של עובדי לשכת ראש העיר מבכיר ועד זוטר5 

בין העוזבים לכאורה , לפי העיתונות ותגובות העירייה,  

עירייה מזה כשנתיים וחצי, נמנו גם שמותיהם של מנכ"ל ה

מר אשל ארמוני וגם שמה של אדריכלית העיר מזה שנתיים, 

הגברת שרון שפר, שניהם פקידים בכירים בעיריית כ"ס 

הנושאים במשרות סטטוטוריות המתוארות לא אחת 

קרי, אחראים אישית עפ"י החוק על  -כמשרות "שומר סף"

 ההתנהלות המקצועית שבתחומם5 

מר ארמוני לא אוישה המשרה למשך כשנה  לפני בואו של 

 וחצי מאז עזיבת המנכ"ל הקודם, רו"ח אבי בן חמו5 
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לפני מינויה של גברת שפר עזב את התפקיד בחטף האדריכל  

 הוותיק מר יאיר גרול5 

לציבור יצאו ההודעות השגורות על איחולי הצלחה ותודה  

 הנראים תמוהים בנסיבות העזיבה5 

א נמסר אף הסבר מהותי על סיבות לציבור ולמועצה ל 

העזיבה החפוזות של נושאי המשרה בכירים אשר בחרו 

לעזוב משרה מכובדת ששכרה, בעלות של מאות אלפי 

 שקלים בשנה, עולה פי כמה מונים על שכר מקביליהם5

מתבקש כי מועצת העיר תקבל דיווח הוגן על נסיבות  

ם עזיבתם, טענות לכאורה שהיו להם או כלפיהם טר

עזיבתם, וכן כל דיווח הראוי בעת עזיבת "שומרי סף" 

 בארגון ציבורי5

 : אודה למענה בפרוט 

מהן נסיבות עזיבתו של מר ארמוני ? האם נתגלעו  15

 חילוקי דעות כלשהם על רקע תפקודו בעירייה? 

05 ?  מהי מידת הנוכחות של מר ארמוני בתפקידו בעירייה 

 באיזה היקף? ממתי נעדר מר ארמוני מלשכתו ו 35

האם מר ארמוני יצא כבר ל"חופשת הסתגלות" ו/או  25

"חופשה ללא תשלום" או בכל שם אחר בשנה 

 האחרונה? 

אם כן, אזי באיזה היקף ומה היה התשלום בתקופה  5.

 זאת? 

האם יצא מכרז למינוי מחליף למר ארמוני או שימונה   65

 לתפקיד מחליף במשרת אמון ? 

תה של גברת שפר? האם נתגלעו מהן נסיבות עזיב 75

 חילוקי דעות כלשהם על רקע תפקודה בעירייה? 
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האם יצא מכרז למציאת מחליף לתפקיד אדריכל/ית  35

 העיר? 

ת תנאי עבודה שיאפשרו קיום הנהלה קוותנו ליצירת

עירונית יציבה לאורך טווח בעיריית כ"ס, כזו שתעמוד 

 בלחצי התפקיד5

 לכל הפורשים כולם5  איחולינו להצלחה בהמשך דרכם

 י כמונו עדים לעומס המיוחד שעמדו בו, ככל חבריהם5" מ

 

 :תשובת ראש העיר 

אשל ארמוני מכהן כמנכ"ל עיריית כפר סבא במשך תקופה " 

של ארבע שנים וכל ניסיון להעלות טענות אלה או אחרות 

בכוונה להכפיש את העירייה ולתפוס כותרות הינן חסרות 

 5שחר

"ת חלקי אחרי שהענקתי לו אישור ולאחר של לקח חלא 

לתקופה  1/2 -שקיבלנו אישור משרד הפנים5 החל"ת החל ב

של חודשיים לצורך ביצוע פרויקט מיוחד לקידום ההשכלה 

הגבוה בישראל5 מתוך הבנה עמוקה של חשיבות הפרויקט 

ותרומתו להנגשת ההשכלה גבוהה בארץ לאוכלוסיות 

מחה, זאת מאחר ואני נתתי הסכמתי לכך בש  מגוונות,

רוכש אמון רב ביכולותיו ושל שאר צוות ההנהלה לתרום 

 לחברה בישראל גם ברמה הארצית5

של ממשיך לכהן כמנכ״ל ומגיע לעירייה בימי ראשון א 

 ורביעי5 

נוגע לאדריכלית שרון שפר, שמשמשת מעל לשנתיים ב 

כאדריכלית העיר כפר סבא5 לאחר שנתיים של עשייה 

, שרון מסיימת את תפקידה בעיריית כפר וקידום העיר
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סבא, זאת לאחר שקודמה ונבחרה לכהן כסגנית מהנדס 

  .העיר לאדריכלות ותכנון בעיריית רמת גן

ני מעריך ומכבד את החלטתה ושמח שהיא התקדמה, א 

 "מאחל לה הצלחה בהמשך5

  

אנחנו שאלנו ממתי הוא נעדר, את כל שאלת המשך5  :לוי אהוד יובל

 האלה לא עניתם5 השאלות 

 כתוב5  :צביקה צרפתי

אולי אם עיריית כפר סבא מסתדרת עם מנכ"ל פעמיים  :לוי אהוד יובל

 בשבוע, אולי אפשר לבטל את התקן בכלל?

 תודה5  :צביקה צרפתי

 

ח בנושא הקצבות כדין לספורט נשים, "של סיעת תפושאילתא של  ב.

 .11111הוגשה ב 

 

 :רקע 

לקידום כדורסל נשים  –ל5כ5ן עתרה עמותת  1..0בשנת "

לבית המשפט הגבוה לצדק, בבקשה להורות על קביעת 

קריטריונים שוויוניים ופרטניים לחלוקת תקציבי ספורט 

 5במועצה המקומית רמת השרון

עמותת ל5כ5ן5 לקידום כדורסל נשים  1./.30.בג"צ ראה )

נספח: כ צ"בואח' נ' המועצה המקומית רמת השרון ואח'5 ר

 (5  1./.30.בג"ץ 

עתירה הוגשה בעקבות מדיניות ארוכת שנים, לפיה חלוקת ה

התקציבים לתמיכה בקבוצות כדורגל וכדורסל נעשתה ללא 

ניכרת  קביעת קריטריונים כלשהם, מתוך מתן העדפה

http://www.constitution.org.il/index.php?option=com_consti_comp&class=1&mytask=view&id=1209
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 לקבוצות הגברים על פני קבוצות הנשים5 

כי על המועצה הנכבדים השופטים כבוד בפסק דינם קבעו 

המקומית לאמץ את הקריטריונים הפרטניים שגיבש משרד 

המדע, התרבות והספורט לפיהם פעילות ספורט של נשים 

מפעילות מקבילה של גברים  .15מקבלת ניקוד גבוה פי 

 דד את ספורט הנשים בישראל5מתוך מטרה לחזק ולעו

סבא נשים רבות עוסקות בספורט במסגרת עמותות -כפרב

אולם  סבא5-ואגודות ספורט המתוקצבות ע"י עיריית כפר

בסבך הקריטריונים שהוצגו למועצה לא הוצג כדבעי עניין 

 העדפה מתקנת זו ולא ידוע אם אכן מקוימת דרישה זו5 

 : אלותש

בת קבוצות ספורט של סבא מתקצ-האם עיריית כפר 15

סבא בהתאם לקריטריונים הפרטניים -נשים בכפר

שגיבש משרד המדע, התרבות והספורט לפיהם פעילות 

לפחות  .15ספורט של נשים מקבלת ניקוד גבוה פי 

מפעילות מקבילה של גברים מתוך מטרה לחזק ולעודד 

 את ספורט הנשים בישראל? 

ריטריונים במידה והעירייה אינה פועלת בהתאם לק 05

 הללו אנו מבקשים הנמקה וסימוכין מדוע לא5

מה הם כיום הקריטריונים, מפתחות, נהלים, תנאים  35

סבא מחליטה על -והתניות וכדומה על פיהם עיריית כפר

 גובה התמיכה לכל עמותת או אגודת ספורט בעיר? 

נו מבקשים להציג לציבור את פירוט מלוא הקריטריונים, א 

תנאים והתניות וכדומה על פיהם עיריית  מפתחות, נהלים,

 "5לספורט נשים סבא מחליטה על גובה התמיכה-כפר
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 :תשובת ראש העיר 

יריית כפר סבא מתקצבת קבוצות ספורט של נשים5 וזאת "ע 

בהתאם לקריטריונים לתמיכות באגודות הספורט לשנת 

 0/125./.., שאושרו בישיבת מועצה מיום 0.12

הנשים הוא אחד מיעדי מדיניות  חיזוק וטיפוח ספורט 

 , הספורט הן ברמה המקומית והן ברמה הלאומית5 כמו כן

קריטריון זה נועד לעודד השתתפות נוספת של ספורטאיות 

 בתחום הספורט הייצוגי5

פורטאיות מקבלות תוספת ניקוד כמפורט בקריטריונים ס 

 המאושרים5

 –ל יתנת תוספת לעידוד נשים בספורט קבוצתי בשיעור שנ 

0.%5" 

 

ח בנושא העתקת עץ פיקוס השדרות ברח' "של סיעת תפושאילתא  ג.

 11111הוגשה ב  ,3הרעות 

 

 :רקע 

לחוק התכנון  39נכנס לתוקף תיקון  9..0 יוניחודש "ב 

, האוסר כריתת עצים (39)ראה נספח: תיקון  והבנייה

מטר  0בוגרים שהגדרתם על פי החוק שתוקן, עץ שגובהו 

מ5 מדובר בתיקון הקובע, כי לא יאשר ”ס .1וקוטר גזעו 

מוסד תכנון תוכנית בנייה, אלא לאחר שבחן את הצורך 

ם יבשמירה על העצים במסגרת מכלול שיקולים תכנוני

 .ולאחר שמוסד התכנון התייעץ עם פקיד היערות

 המחייבת תקנה תוקנה התכנון והבניה תקנות מסגרתב 
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 כתנאי העתקה/כריתה רישיון לדרוש הצגת תכנון מוסד

היערות  לפקיד מאפשרת התקנה בניה5 למתן היתר מקדים

על פי ההליך,  .לפני הוצאתו ההיתר בשלב בתוכנית להתערב

לחוק התכנון והבנייה, יזם שמגיש  39שנגזר מתיקון 

באם קיים  תוכנית לוועדות התכנון נדרש לקבל מהן אישור,

עצים  בשטח התוכנית עץ המוגדר על פי החוק כ"עץ בוגר"5

כאלה לא ניתן לכרות או להעתיק ללא אישור5 כדי להעניק 

את האישור, מתייעצות ועדות התכנון עם "פקיד יערות", 

גורם מקצועי מטעם משרד החקלאות שקובע מה ייעשה בעץ 

 .ויכול לעצור את תוכנית הבנייה

, לכאורה, היזם העתיק 3פרויקט הבנייה ברחוב הרעות ב 

ות בוגר העונה להגדרה בתיקון ממקומו עץ פיקוס השדר

לעיל5 לאחר כשנה וחצי ניתן לאמר בוודאות כי עץ פיקוס 

 השדרות מת5

   

 : שאלות

 טופל 3פיקוס השדרות שהועתק ממקומו ברעות  האם 15

*אנו מבקשים  ?3..0 הבנייה לחוק 39 מתיקון כמתחייב

שראש העיר יציג לציבור את תיעוד שלבי הטיפול 

 הארוך שהתחייב5

למתן  מקדים כתנאי העתקה/כריתה האם הוצג רישיון 05

 הבניה?  היתר

*אנו מבקשים שראש העיר יציג לציבור את הרשיון 

 שהוצג5

את הצורך בשמירה  האם העירייה על וועדותיה בחנה 35
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שיקולים הבמסגרת מכלול סבא -בעיר כפרעל העצים 

 ? םיתכנוניה

ינה *אנו מבקשים שראש העיר יציג את התיעוד של בח

 זו ומסקנותיה5

וועדותיה  25  עם פקיד היערות צההתייעהאם העירייה על 

 האחראי ומה הייתה המלצתו המתועדת? 

*אנו מבקשים שראש העיר יציג את המלצת פקיד 

 היערות לציבור5

האם , העתקת פיקוס השדרות אושרה ע"י העירייה באם 5.

  ?העירייה י"ע ופוקחה לוותה

 "יציג את התיעוד לציבור5*אנו מבקשים שראש העיר 

 

עץ ברחוב הרעות, מקום היתה שאילתא בנושא העתקת  הנדין:-עילאי הרסגור

הועתק למקום עליו בניין, עץ הפיקוס שבימים אלה בונים 

 ולצערי הרב הוא לא נקלט והתייבש5 ,אחר ליד

אני אקריא קודם את התשובה הרשמית והקצת משעממת  

עוד כמה דברים בנושא  ואז אני אתייחס עוד, אני אגיד

 ל בעצים5 הטיפו

 :תשובת ראש העיר 

ינוב נדרשה העתקת עץ ב"  מסגרת היתרי בניה של חברת 

 פיקוס לצרכי בניה5

 ופן הטיפול בתהליך:א 

 הוגשה בקשה לקק"ל להעתיק את העץ5 15

 הבקשה אושרה5 05

 5מוסמך את התהליך ליווה אגרונום 35
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25 5  העץ הועתק והושקה עפ"י הנדרש 

ט5 אין יכולות להבטיח קליטת עצים העץ לא נקל 5.

5 עצים לעיתים אינם נקלטים למרות %..1ב  מועתקים

 5שנעשו כל הפעולות הנדרשות

65 5  "וכמו גם, נעשה פיקוח שהפעולות אכן בוצעו

אני רוצה להוסיף שלמרות שהעץ הועתק, לפני שנכנסתי 

לתפקידי אנחנו כמובן ביצענו פעולות פיקוח על העץ5 

ני ורויטל לן כהן, הגענו למקום וראינו גם סיור א עשינו

פחות או יותר בחיים, את העץ שהיה במצב שהוא עוד היה 

 ווידאנו שעושים הכל כדי לשמר את העץ5

מאוד חשוב לנו, ואנחנו מתייחסים -עצים הם דבר מאוד

לנושא העצים מאוד ברצינות5 עצים נותנים את הירוק, 

 ויר נקי55 עצים מאפשרים לנו אואת הנוף לכפר סבא

לצערי הרב לפעמים דברים כאלה קורים5 אנחנו מאוד 

משתדלים שהם לא יקרו, וכמובן העץ הועתק לפי כל 

הנהלים, קיבל את אישור קק"ל ויש כמובן את כל 

 המסמכים הרלוונטיים5

 העץ הועתק בנוהל העתקה חפוזה5  :קהל

5 :צביקה צרפתי  תודה, עילאי

מחברי רנית5 האם העובדה שכמה שאלת המשך5 לא קנט :לוי אהוד יובל

המועצה של סיעת מעוף יצאו מהחדר בזמן הדיונים על 

הרישיון ועל ההטבות למגרש הזה, ליזמים האלה, אין קשר 

 לעובדה שהעירייה פעלה בנוהל חפוז ובהעתקה חפוזה?  

אני מסיעת מרצ אז אני לא כל כך יכול לענות על שאלות  הנדין:-עילאי הרסגור

וא קיבל את כל האישורים, ואני וידאתי שיש כאלה, אבל ה

 את כל המסמכים5 לפחות לפי המסמכים הכל נראה תקין5
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 אבל למה בהעתקה חפוזה?  קהל:

 

מפעלי קניאל ובראון -ח בנושא פליטות ריח"סיעת תפושאילתא של  .ד

 .13112-בשכונות הירוקות, הוגשה ב

 

 השכונה הירוקה .3עקב השנות מפגעי הריח בשכונת " 

 :למועצת העיר 0.12הצפונית אבקשך לענות במאי 

מה תוקף היתר העסק והיתר לרעלים שניתן למפעל  15

, מה החומרים המסוכנים שהותרו לו ? ומה  קניאל 

  ?הותר לו לפלוט לסביבה? לביוב? בכלל

 ? האם נמצאו חריגות בבדיקות  05

מה תוקף רישיון העסק שניתן למפיל בראון ומה  35

מה החומרים שהותרו   ?ותרו לו בפעולתוהחומרים שה

  ? לו לפליטה

 ?מה הממצאים שנמצאו בבדיקת הפליטות שנערכו לו 5 2

מה תוכן הסכם הפשרה עם מפעלי י5 בראון ובניו בע"מ  5 .

  ?0.10משנת 

, אם בכלל, סבור ראש העיר כי מפעלים אלה  5 6 מתי 

 ?יסגרו ויועברו מגבול שכונת המגורים, אם בכלל

את היתרי הרישוי עסק, רישוי רעלים והיתרי הזרמה  אבקש

לים ומי מצאי בדיקות שנערכו5 כ״כ אבקש העתק מהסכם 

הפשרה בין עיריית כ״ס למפעלי י5 בראון ובניו בע״מ משנת 

0.10. " 

 



   50.12..015 12 מועצה מן המניין   

 

 :תשובת ראש העיר 

סבא פועלת בשיתוף עם התושבים מהרגע -יריית כפרע 

5 .3ר שכונת שנעשתה פניה על מטרד הריח שהופיע באזו

העירייה פעלה בצוות משותף של המשרד להגנת הסביבה 

והיחידה האזורית ושכרה יועצת מובילה בתחום, ד"ר רבקה 

קולטון5 הצוות פעל מול המפעל בנסיון למצוא פתרון 

למטרד ולפני כחצי שנה הותקן מתקן נסיוני שאמור היה 

את הבעיה, ולצערינו המתקן לא עשה את  %.3להפחית בכ 

עבודה ולאור זאת העירייה החליטה לעלות מדריגה ה

ולפעול במשותף עם התושבים בכל דרך אפשרית למצוא 

פתרון למטרד ולא לשקוט עד למציאת פתרון הולם5 

במקביל לכל הפעולות הללו מתקיים דיאלוג מול המפעלים 

 על העברתם5

, כפוף לדרישות המשרד לעסק קיים רישיון לצמיתות 15

5  .0.5.950.1קף היתר רעלים עד תולהגנת הסביבה5 

רשימת חומרים מסוכנים שעבורם ניתן היתר, קיימת 

 במשרד להגנת הסביבה5

 אין חריגות בבדיקות 05

כפוף לדרישות המשרד  תוקף רישיון עסק של בר און הינו 35

לצמיתות5 רשימת חומרים שהותרו  להגנת הסביבה

לפעילות העסק נמצאת במשרד להגנת הסביבה 

 ר עירוני של עיריית כפר סבא5ומפורסמת באת
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כל הנתונים מופעים בסקר פליטות שערך המכון לפי  25

דרישה של המשרד להגנת הסביבה5 הסקר מפורסם באתר 

 עירוני של עיריית כפר סבא5

 נכון להיום, אין חריגות בתוצאות הבדיקות5 5.

העירייה בוחנת יחד עם בעלי המפעלים התכנות תוכנית  65

 י המפעלים5בנין עיר שתאפשר את פינו

העירייה פועלת בהנחיית ראש העיר בצוות משותף שכולל  75

את מ"מ ראש העיר, המנכ"ל, הסמנכ"ל וגורמים נוספים 

בעירייה ביחד עם נציגות השכונה לצורך טפול במטרד 

 הריח באופן אופרטיבי גם לטווח הזמן הקצר5

פה  ביקשנו יותר היתרים, ביקשנו את הבדיקות5 מצורפות :לוי אהוד יובל

בקשות שלנו5 היה הסכם פשרה בין עיריית כפר סבא 

 5 0.10למפעלי בראון בשנת 

  אין הסכם פשרה כזה, זה לא נכון5 בעליל זה לא נכון5 :צביקה צרפתי

 -פורסם, יכול להיות ש :לוי אהוד יובל

 אני לא אחראי על הפרסום הזה5  :צביקה צרפתי

היו ההליכים שהתנהלו מולם5 נכון, נכון5 רצינו לדעת מה  :לוי אהוד יובל

עובדה, עדיין יש ריחות, ועובדה אנשים סובלים ועובדה 

אז עכשיו אנשים גרים שם, הריח שם וכאילו כלום לא קרה5 

להגיד  להגיד שהכל יפה זה לא מסתדר עם העובדות5

שפה אמת5 שהמפעלים עובדים שם זו העובדה היחידה 

יבים השאלה אם אתם מוכנים לספק את מה שאתם חי

 לספק עפ"י חוק?

 סופק לתושבים כל, :צביקה צרפתי
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 א' אני חבר מועצה, אני מבקש ממך לספק,  .12אדוני, עפ"י  :לוי אהוד יובל

 שנייה, אני אענה לך5  :צביקה צרפתי

את ההסכמים, את הרישיונות, להציג אותם5 למה אתה לא  :לוי אהוד יובל

 מציג אותם?

חד התושבים סופק, כל הנתונים סופקו, אני אענה לך5 לא :צביקה צרפתי

 קלסר שלהם הועבר לתושבים, 

אני נורא מודה לך על מה שסיפקת אבל אתה לא עונה  :לוי אהוד יובל

 לשאלה5

 אם אתה לא רוצה להקשיב, אני אעבור הלאה5  :צביקה צרפתי

 כאן מועצת העיר5 אתה צריך לספק, :לוי אהוד יובל

שיבים לך, אתה לא מקשיב מה אני רוצה אתה טוען שלא מק :צביקה צרפתי

 אתה קוטע אותי, תקשיב עד הסוף5  להגיד לך5

5 :לוי אהוד יובל 5 5  תענה רלוונטי, זה לא 

תפנה למנכ"ל העירייה בפנייה לראות מסמכים  -שתיים  :צביקה צרפתי

 ושיראה לך5 זה הנוהל5 

וזו הפנייה5 סליחה, אדוני :לוי אהוד יובל המנכ"ל, זו  סליחה אדוני, פניתי 

הפנייה היא מחייבת אותך עפ"י חוק5 יושב פה סגן ראש 

איכות הסביבה, זה מחייב אתכם עפ"י העיר שמחזיק תיק 

אתם יכולים להגיד שאתם לא חוק5 אתם יכולים להתעלם, 

מעוניינים לספק, אתם יכולים להגיד שסיפקתם גם לחסאן 

 נסראללה5 זה ממש לא מעניין5 אתה חייב לספק,

 יש משהו שלא סופק?  הנדין:-הרסגור עילאי

 כן5 התבקשת לספק,  :לוי אהוד יובל

 תגיד את זה5  הנדין:-עילאי הרסגור

 רישיונות עסקים5 יש לך בתיקים5  :לוי אהוד יובל

 זה לא קשור אליו5  :עמירם מילר
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 מחזיק תיק איכות הסביבה5  :לוי אהוד יובל

זה הכי שקוף יעים גם באינטרנט5 דרך אגב, המסמכים מופ הנדין:-עילאי הרסגור

 שיכול להיות5 

 אולי נראה את זה פה באינטרנט? :ענת קלומל

אתה תקבל את כל המסמכים שביקשת5 יש פה שקיפות  -א'  :אשל ארמוני

 מלאה5 העברנו את כל מה שיש לנו5 

 לא העברתם לנו5 אנחנו חברי מועצה5  :לוי אהוד יובל

בל את כל המסמכים5 להפך, אנחנו אז אני אומר, אז תק :אשל ארמוני

כדי להסיר את  עובדים שכם אחד עכשיו עם התושבים,

ונוקטים בפעולות גם המטרד בטווח הזמן הקצר ביותר5 

 פתיות, גם משפטיות, ואני מאוד מקווה, אכ

למה לא מופיע פה שום דבר משפטי? כל מה שאמרת, אכיפה  :לוי אהוד יובל

 וכל זה לא מופיע פה, סליחה5 

 אז אני אומר,  :אשל ארמוני

  אכיפה, סליחה5 אמרת שאתה נוקט פעולות :לוי אהוד יובל

יובל, אני עכשיו עונה5 נתתי לך לדבר, עכשיו אני עונה5 אני  :אשל ארמוני

אומר, זה תהליך5 אנחנו נמצאים כרגע בתוך התהליך ביחד 

ביחד עם התושבים, ביחד עם עם ייעוץ משפטי חיצוני, 

ת וגם נושאים בודקים גם את נושא הריחומומחים שהם 

שקשורים לזה, בתקווה להסיר את המטרד הזה כמה שיותר 

 מהר5 

המטרד הזה הוא לא רק של התושבים5 הוא לא הביזנס של  

התושבים שם, זה גם הביזנס שלנו5 ואני מאוד מקווה 

נגיע לתוצאות בטווח זמן קצר5   שאנחנו 

ון לרביעי כשאתה נמצא פה קשה לעקוב אני בטוח שבין ראש :לוי אהוד יובל

 אחרי הליכים, 
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 -תקשיב, תקשיב, אני :אשל ארמוני

 )מדברים ביחד( 

  שאלת המשך5 יהודה בן חמו:

 למה אין תשובה להליכים המשפטיים?  :לוי אהוד יובל

 

       ח בנושא מתחם השוק המשופץ, הוגשה "סיעת תפושאילתא של  .ה

 .11112 -ב

 

 רקע:" 

, כחודש לפני הבחירות, ערכה עיריית 0.13פטמבר בס 16-ב 

כפר סבא אירוע השקה יקר, ברוב עם, של מתחם השוק 

ששופץ בעלות עתק, והבטיחה כי בשוק יפתחו בתי קפה, 

גלריות וחנויות בוטיק לצד באסטות משופרות של סוחרים 

מקומיים5 בינתיים חצר מבנה השוק עומדת ריקה ויתומה, 

 עירייה5צל חיוור להבטחות ה

" מתחם השוק הישן של   -באתר עיריית כפר סבא נכתב כי 

כפר סבא, בו פסעו בעבר איכרי וחלוצי המושבה כפר סבא, 

משנה את פניו והופך למתחם תוסס ואנרגטי, המשלב 

בהרמוניה קסומה ניחוחות של פעם עם צלילים וטעמים 

בתי קפה, גלריות וחנויות בוטיק לצד באסטות   -עכשוויים

עיריית כפר סבא, שיזמה את   סוחרים מקומיים5 של

התמהיל הייחודי, שמה לעצמה למטרה לשנות את פניו של 

השוק הוותיק הממוקם בטבורה של העיר ולהחזיר לו את 

 זוהרו משכבר הימים5

מתחם השוק החדש והמשופץ יהווה מוקד עירוני המשלב  

מסחר, ופעילויות בילוי ופנאי למגוון רחב של תושבים 
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בעיר5 מתחם תוסס שיאפשר אלטרנטיבה אורבאנית צרכנית 

ותרבותית, מודל להתחדשות עירונית שתחזיר את החיות 

למתחם העיר כולה, תוך ציפוף המרקם הפיזי ועירוב 

שימושים, מתן דגש על שטחים ציבוריים ופיתוח פוטנציאל 

 " 55 55  הקיים במקום 

יגלה  הבטחות לחוד ומציאות לחוד;  מי שיבקר במקום 

שלא הרבה השתנה מאז הפתיחה, וחוץ מסוחרי השוק 

הוותיקים, לא תמצאו לא מבשלת בירה ולא שוק איכרים 

המתחם שומם, מיותם, עירום5 מי שמחפש מתחם  שבועי5

תוסס ואנרגטי, כדאי לו שיבקר בשווקים אחרים, כי 

המתחם המדובר רחוק מ " לשלב בהרמוניה ניחוחות של 

55 " פעם עם צלילים וטעמ  ים עכשוויים55

לא זו אף זו, אלא כי גם הסוחרים בשוק מאוכזבים5 

מבחינתם, השיפוץ המדובר לא רק שהיטיב עימם, אלא אף 

הרע את מצבם5 על מנת להקים את המתחם המדובר 

והמהולל ביטלה העירייה לא מעט חנויות, מה שצמצם 

משמעותית את מספר המבקרים במתחם, וכפועל ישיר גם 

ותיהם של בעלי העסקים הקיימים במתחם, את הכנס

שרובם סוחרים ובעלי עסקים ותיקים ובעלי משפחות, שתלו 

 יהבם בקיומו של מתחם עשיר ותוסס5 

אחר פניות לעיריית כ"ס בעניין נמסר בתגובה ביום ל

1951050.13 : 

''בימים אלו נחתמים חוזים סופיים בין מספר עסקים 

יסיון רב בתכנון והקמת מובילים לבין הזכיין, אשר לו נ

עסקים בתחום המזון והבילוי5 כמו כן, עבודות הפנים 

להתאמת הקומה השנייה לחלל תערוכות וחוגים נמצאת 
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בעיצומה, וכבר בעוד כחודשיים תחל במקום פעילות ענפה5 

בית  -מיד לאחר מכן יחלו לפעול במתחם גם עסקים כגון

סקים בחזית קפה, מעדניה, פאב, פיצריה ועוד5 בנוסף, הע

הפונה לרחוב ויצמן בקומת הקרקע של השוק עתידים לפעול 

" 5 555  החל מחודש מרץ וכחודש לאחר מכן גם יתר העסקים 

,  לא החלה 0.12כון ליום כתיבת שורות אלו, בחודש מאי נ

לא  –במקום פעילות ענפה5 גם לא פעילות צנועה5 בעצם 

 החלה פעילות כלל5 

שידוע כמקום צפוף וסואן כאילו לא די בכך במקום, ו

אף   -המשיק לרח' וייצמן ומשכך בו בעיות חנייה קשות 

 מקומות לפריקה וטעינה! 6בוטלו לצורך הקמת המתחם 

  : הלן השאלותל

כולל מע"מ  –מה היה התקציב הסופי שהושקע בשיפוץ  15

 ובכלל? 

יופעל "בפועל" דה פאקטו?  05  מהו מצב השוק ומתי הוא 

 נה? מתי תפתח הקומה העליו 35

האם נחתמו עסקאות כלשהן בין העירייה לקבלן או  25

לבעלי העסקים שאמורים להפעיל עסקים במקום? מדוע 

 לא הובאו חוזים אלה למועצה?

 מהו היקף של החוזים ומה העלות למ"ר בכל אחד? 5.

מה עושה העירייה לשיקום היקף מקומות חנייה  65

 באזור? 

ומות המק 6האם יוקמו מקומות חנייה חלופיים במקום  75

 "שבוטלו?
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 :תשובת ראש העיר 

עיריית כפר סבא לא השקיעה כלל בשיפוץ מבנה השוק5  15

בין העירייה לבין החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 

בע"מ נחתם הסכם המקנה זכויות שימוש במבנה 

 ע"ח החברה הכלכלית5  בתמורה לשיפוץ שימומן במלואו

לבין לאחר ביצוע מכרז נחתם הסכם בין חברה זכיינית  05

החברה הכלכלית לטובת השכרת הנכסים הפנויים בשוק 

למטרות של בילוי, פנאי ומזון5 נכון להיום נחתמו חוזים 

בין החברה הזכיינית לבין מס' זכיינים מהשורה 

מבשלת בירה, פיצה עגבנייה,  –הראשונה ובהם: ג'יימס 

שנמצאים כבר עכשיו בעבודות שיפוץ והתאמה 

 לצרכיהם5 

התכנון עסקים אלו היו צריכים להתחיל כון, שעפ"י נ

לפעול כבר לפני למעלה מחודש ובנושא זה אכן יש 

איחור, אולם איחור זה נובע מסיבות טכניות ולא 

מהותיות כגון עיכוב בביצוע הגדלת החיבור הקבוע של 

החשמל למבנה והתמשכות המו"מ בין החברה הזכיינית 

 לבין העסקים שיפעלו במקום5

גם אם חל עיכוב אין בו כדי להשפיע על  בשורה התחתונה

העיקר והוא, כי מבנה השוק והמתחם כולו שינו, משנים 

ויישנו את פניהם לאחר שנים ארוכות של הזנחה 

 וקיפאון5

הקומה העליונה תיפתח לפעילות בזמן הקרוב עם תחילת  35

 פעילות העסקים במתחם5
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כפי שהוסבר לעיל נחתם הסכם בין העירייה לחברה  25

ת ובעקבותיו בין החברה הכלכלית לחברה הכלכלי

זכיינית אשר הוביל לחוזים בין החברה הזכיינית לבעלי 

העסקים5 לפיכך, אין צורך באישור המועצה להסכמים 

 שעלו בשאילתה5

מדובר בנושאים מסחריים שבין החברה הזכיינית  5.

 לסוחרים והעירייה איננה צד בנושא5

חנת תכנון 5 העירייה באמצעות החברה הכלכלית בו6

מחודש למגרש החניה הסמוך לשוק על מנת לבחון האם 

ניתן להוסיף מקומות חניה באזור5 בנוסף, ראוי לציין כי 

עבודות הפיתוח שנעשו בהיקף השוק בצידו הצפוני 

) לבדוק צדדים( הוסיפו מס' מקומות נוספים  והמזרחי 

 לפריקה וטעינה5

ינה הנזכרים 5 ראוי לציין כי מקומות החנייה לפריקה וטע7

בשאילתה היו בתוך שצ"פ ושימשו בפועל מרבית שעות 

היום לחניה ולא לפריקה וטעינה וזאת בניגוד לתמרורים 

שהיו מוצבים במקום5 לאור המלצת אדריכלית העיר 

ומשיקולים אדריכליים ותכנוניים אשר ישפרו את המצב 

במתחם כולו, הוחלט להחזיר את השטח לייעודו המקורי 

יצור במקום מדרחוב אשר יישרת הן את בעלי כשצ"פ ול

העסקים הקיימים והן אלו העתידיים בצורה טובה 

 "יותר5

 

אם הבנתי נכון, עיריית כפר סבא לא השקיעה כלל5  :לוי אהוד יובל

שקל,  ...,..7-בבחירות היא אמרה שהיא השקיעה כ

כשהאמהות האלה משקיעות את הכסף שלהן במחירי 
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צריך לדעת שהחברה הכלכלית מטוב צהרונים מופקעים, אז 

ליבה השקיעה5 אבל אני שואל אותך את אותה השאלה כבר 

פעמים5 החברה הכלכלית בבעלות העירייה? ממומנת  3

  בכספי העירייה?

אז היא לא השקיעה מכספי העירייה, הציבור שיושב פה  

ומשלם מיסים והוא שומע את התשובה שלך, הוא עלול 

מכספי מיסים אלא הגיע מהירח5 לחשוב שהכסף לא הגיע 

אז שאלת ההמשך היא: כספי מיסים זה כספים שהעירייה 

יכולים להגיע לחברה הכלכלית?  גובה בעודף בצהרונים

העירייה קיבלה  החברה הכלכלית היא כן בבעלות העירייה?

 מהשמיים את הכסף שהגיע לחברה הכלכלית? 

זמן הצהרונים, ותשאל לעניין הצהרונים נתייחס כשיגיע  :צביקה צרפתי

 את השאלה5 

שאלה למי שלא הבין, החברה הכלכלית היא בבעלות  :לוי אהוד יובל

עודף של  העירייה? הכספים אליה מגיעים מהעירייה?

מיסים ועודף של גבייה אסורה מגיעים אליה? אל תגידו לנו 

לא בבעלות העירייה, לא בכספי עירייה5 אם שואלים אתכם 

בשיפוץ הושקע מכספי ציבור, כי על תקציב שהושקע 

 5 כל ההון5 %..1החברה הכלכלית היא בבעלות העירייה5 

היא גוף שהוקם עפ"י חוק שמתיר הקמת חברות כלכליות  

לעיריות5 אז עכשיו אתה מזלזל בכל מי שנמצא פה ושואל 

או הכסף שאני משלם אותך, הכסף שלי, הארנונה שלי, 

  בעודף לאן הוא הולך?

שיפוץ, אבל השיפוץ הזה לא מומן בכספי  הנה עכשיו 

העירייה, רק בחברה הכלכלית שקיבלה כסף מהעירייה5 

 אמת או לא אמת? הכסף לחברה הכלכלית מגיע מהעירייה?
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 תודה5  :צביקה צרפתי

לא, אתה תענה להם5 הם עוד יחשבו שהכסף לחברה  :לוי אהוד יובל

 הכלכלית מגיע מהעירייה5 

 למה אין תשובה?  קהל:

השאלה אם החברה הכלכלית בבעלות העירייה והכסף  :לוי אהוד יובל

 ?-שהושקע

 שאל שאלה5  :צביקה צרפתי

הושקע בכספי עירייה5 אשל, אל תגיד, כל תשובה שהיא לא  :לוי אהוד יובל

אמת, אנחנו נפתח את הספרים ונראה שהעירייה תקצבה 

או שהחברה הכלכלית היא  את החברה הכלכלית בשיפוץ5

 בבעלות העירייה או שהיא מנדבת כסף מהעירייה5 סתם 

בוא הגזבר יסביר לך מה זה החברה הכלכלית, מה מערכת  :אשל ארמוני

היחסים בין החברה הכלכלית והעירייה, אין שום בעיה5 

 בבקשה5 

והכסף הוא לא כספי ציבור5 זה פה יועץ משפטי555 שהחברה  :לוי אהוד יובל

יה, היא לא כספי עירייה, הכלכלית היא לא בבעלות העירי

 אמת?היא לא מתוקצבת ע"י העירייה, 

חשבתי שיש לו דירקטור בחברה הכלכלית, אז הוא יבדוק  ד"ר אמיר גבע:

 את זה שם5 

55 ראוי שישמעו אותה כולם, אם זה  :עמירם מילר 5 שגיא, אם התשובה 

 זה הכל5 התשובה היא, אתה יודע את התשובה5  לא, אז לא5

 אתה לא הגזבר5 אני רוצה שהציבור ישמע5  :ילו אהוד יובל

 מה אתה אומר5  :עמירם מילר

סליחה, אני רוצה שהציבור ישמע5 הם שואלים למה  :לוי אהוד יובל

, מרוקנים להם את הכיס, אז בוא, יש פה תשובה טובה

במקרה גררנו אותם לשמוע שאילתא, במקרה אני לא מדבר 
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 ים5 על מיתוג ואני לא מדבר על דברים אחר

 תודה5 שאילתא הבאה5 נושא שילוט5  :צביקה צרפתי

זה שאנחנו עומדים פה בשקט זה לא אומר לא, לא, לא5  קהל:

 שאפשר לזלזל בנו5

 יש על זה אחר כך הצעה לסדר5  יהודה בן חמו:

הוא כרגע משמש פה עבורנו ואתם פשוט מתעלמים  קהל:

וממשיכים הלאה עם השאילתא הבאה5 הזלזול הוא פשוט 

  זה5  מזעזע, אני לא מצליחה להבין את

 תשובת ראש העיר5  :צביקה צרפתי

 שגיא, בוא תסביר עוד פעם את העניין הזה5  :אשל ארמוני

אם אתן רוצות לשמוע, אז תשתיקו בבקשה את האחרים5  :צביקה צרפתי

 בבקשה שגיא, בקצרה5

 החברה הכלכלית היא תאגיד נשלט5  שגיא רוכל:

 ?-מניות שלו בבעלותוה :לוי אהוד יובל

 רגע, הוא עונה לך5  :עמירם מילר

עם זאת, החברה אינה מתוקצבת ע"י העירייה5 היא מבצעת  שגיא רוכל:

פרויקטים בין היתר עבור עיריית כפר סבא5 הפרויקטים 

האלה אף אחד מהם לא מכספי הארנונה, ולא מכספי 

של פיתוח, של  פרויקטיםמבצעים התקציב השוטף5 הם 

  בינוי5

 ? -מתקציבי :לוי אהוד יובל

מתקציב הצהרונים5 לא מתקציב הארנונה ובטח ובטח לא  שגיא רוכל:

יודע היטב שאין ערבוב5 הכספים שהושקעו בפרויקט אתה 

הזה בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה נעשו מכספי 

ההון העצמי של החברה, מהרווחים שהיא צברה, ככל שהיא 

 צברה לאורך השנים5 
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כולה להשתמש ברווחים האלה בצורות שונות, בין היא י 

היתר על מנת לבצע פרויקטים לרווחת הציבור5 במקרה 

הזה, גם פרויקט השוק הוא פרויקט שהוא פרויקט לרווחת 

העירוני בהיבט הזה  הציבור5 המענה שניתן ושיפור המרחב

 זה כל התשובה5  הוא פרויקט למען הציבור5

 תודה רבה5  :עמירם מילר

 זה לא כספי הציבור5  א רוכל:שגי

5 :לוי אהוד יובל 5 5  סליחה, זה לא כספי העירייה5 הצהרונים 

מאיפה מגיעים  מאיפה היא צברה את הרווחים שלה? קהל:

  הרווחים?

 אנחנו מבקשים, תודה5  :צביקה צרפתי

 מאיפה הם מגיעים?  קהל:

 לא מצהרונים5  שגיא רוכל:

מה תגיד לנו מאיפה כן5  בסדר, אל תגיד לנו מאיפה לא, קהל:

 קורה פה? 

 הסברתי לכם5  שגיא רוכל:

55 אתם מתייחסים אלינו מגבוה, כאילו שאנחנו לא  קהל: 5 אתם 

 מדברים באותה השפה, ולא כולנו פה אנשים מבוגרים5 

משכילים ממך, תענה בכבוד5 יש פה יש פה אנשים לא פחות  קהל:

ונה יותר מדי עורכי דין מהשורה הראשונה, תן כבוד5 אתה ע

 תכבד5 אנשים קצת יותר אינטליגנטים ממך, תכבד5 מגבוה5 

 )מדברים ביחד( 

אף אחד לא מזלזל5 אנחנו מנסים לענות ולרכז בתשובה  :אשל ארמוני

ובכל זאת, החברה מאוד קצרה נושא שהוא יותר מורכב5 

הכלכלית הינה תאגיד5 התאגיד הזה לעיתים מבצע דברים 

 עבור העירייה5 
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ל, פיתוח השכונות הירוקות5 תמורת פיתוח השכונות למש 

לחברה הכלכלית5 הפיתוח הירוקות העירייה משלמת 

מתבצע ע"י קבלנים שזה עולה לה, פלוס היא לוקחת עבור 

תקורה מסוימת של מספר אחוזים5 זה הפיקוח והביצוע 

 משתנה, 

 עשרות אחוזים5  קהל:

 לא, אחוזים בודדים5  :אשל ארמוני

 נקודה משהו אחוז5  .5 גם %.05יש לך טעות5 זה עד  :נפייןאברהם שיי

מאוד נמוכה, ואחת הסיבות שאנחנו -זה תקורה מאוד :אשל ארמוני

מבצעים דברים באמצעות החברה הכלכלית, בגלל 

אם נבצע את זה באופן פרטי5  שהתקורה יותר נמוכה מאשר

מערכת יחסים אחרת לגמרי, הזה, ישנה במקרה הספציפי 

  שהקרקע היא קרקע בבעלות ציבורית5 מכיוון

זאת אומרת, היא בבעלות העיר, מנוהלת ע"י העירייה,  

5 החברה החברה הכלכליתחוזה בין העירייה לבין כאשר יש 

הכלכלית היא זו שלמעשה השקיעה בשיפוץ של השוק, ולכן 

מתוך מה הכסף הוא לא יצא מתוך התקציב השוטף, אלא 

 החברה5שאמר שגיא, ההון העצמי של 

חברה כלכלית שפועלת בצורה מוצלחת, לפעמים היא עושה  

לאט הון -עסקאות שהן אפילו מחוץ לעיר, צוברת לאט

עצמי5 ההון העצמי בסופו של דבר נועד על מנת לבצע דברים 

ישנן גם חברות כלכליות שפושטות רגל  לטובת הציבור5

החברה הכלכלית שלנו היא חברה כלכלית  ומתפרקות5

בפיקוח הדו"חות שלה נמצאים  במצב כלכלי איתן,שנמצאת 

מתמיד5 אין שם יותר מדי כסף, אבל פה בוצע שיפוץ של 

 השוק5 
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השוק אמור להתחיל לפעול בטווח של כמה חודשים  

ספורים5 מי שזוכר את השוק, הוא היה כולו מג'ויף, הוא 

 מלוכלך, הוא היה די מגעיל5 היה 

 כמעט כמו האוכל בגנים5  קהל:

ג :ארמוני אשל ם לענות לך על זה, אבל לגבי השוק, השוק אז אני יכול 

שופץ בצורה מאוד יפה אחרי הרבה מאוד שנים5 יהיו בו 

מסעדות, יהיו בו מקומות מאוד נחמדים5 ובסופו של דבר 

 יהיה פה פרויקט מוצלח לרווחת תושבי העיר5 

יוכל להתהדר בו לקראת הבחירות  קהל: שראש העיר היקר 

 התושבים ימשיכו לחיות, ועדיין הבאות, 

ואנחנו נוכל לאכול פסטה ולשתות בירה, שזה גם בסדר לפי  :אשל ארמוני

 דעתי5 

הילדה שלי פה והיא לא אכלה היום אפשר להגיד משהו?  קהל:

, אז ארוחת צהריים5 וכששאלתי אותה למה היא לא אכלה

היא אמרה שהאוכל מגעיל5 איך אתה יכול לדרוש סכום כזה 

 ..:16והילדים לא אוכלים? אז אחר כך בשעה ה, גבו

כשהיא חוזרת אני צריכה לבשל שוב פעם, כי הילדה רעבה5 

 זה לא עובד ככה5

אתה משלם המון כסף, אני משלמת באמת, עם כל הכבוד,  

שקל לחודש ואני צריכה עוד לבשל להם  ..0,6על שני ילדים 

 זה לא עובד5ארוחת צהריים וארוחת ערב5 

לא מקבלים שום דבר שהוא אקסטרה לעומת הערים  הם קהל:

 שהם פה בסביבה באזור השרון5 

 אנחנו תכף נענה על זה5  :אשל ארמוני

נגיע לדיון של הגנים ושל הצהרונים5  יהודה בן חמו:  תכף 

5  קהל:  אנחנו רוצים שנגיע לזה עכשיו
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  קרן, מה את מנהלת? :צביקה צרפתי

יש ילדים  נים, זה הכל5אני אומרת שיש פה ילדים קט קהל:

 עכשיו5 קטנים שצריכים ללכת לישון 

נו מה את רוצה?הוא התנגד :עמירם מילר  , 

  הוא היחיד שהתנגד5 אורן כהן:

 רצינו, הוא התנגד5 רצינו להיות טובים הפעם5  :צביקה צרפתי

 אנחנו רצינו לפתוח אתכם, הוא לא רצה לפתוח אתכם5  :אברהם שיינפיין

5 :לוי אהוד יובל 5   על הדרך שמענו שהכספים שנופלים לכל מיני פרויקטים5

 

.  .1112/ח בנושא שילוט, הוגשה ב "של סיעת תפושאילתא  ו

 

 :רקע" 

הולידה תופעה של הצבת  33ייתכן והפריחה של תמ"א  15

שלטים בבניינים גם ללא היתר הבנייה או אישור 

מהנדס העיר או אישור הדיירים לגבי הפרוייקט של 

צמו )אישור כל הדיירים ולא רק חלקם( בכדי הבניין ע

 להעלות את ערך הדירות בצורה פקטיבית5 

ללא היתרים יוצרת מצג שווא  33הצבת שילוט תמ"א  05

שעלול להטעות את התושבים, במיוחד, את אלו 

 העתידים לרכוש דירה בבניינים אלו5 

הצבת השלטים גם שאין אישור מעשי בפועל לגבי ביצוע  35

מעלה את מחיר הדירות בעשרות  33 פרוייקט תמ"א

 אחוזים ללא סימוכין לכך5 

באתר עיריית כפר סבא לא נמצאו הנחיות להצבת שלט  25

 5  33פרוייקט תמ"א 
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לא נמצאו אילו פרטים מחוייבים להוסיף לשלט באתר  5.

 עיריית כפר סבא5 

אביב לפי חוק התכנון והבניה הפירוט -למשל, בעיר תל

, קבלן מבצע, מנהל עבודה בשלט כולל: היזם, האדריכל

 5  וכו'

דוגמה נוספת בעיריית בת ים: למידע והנחיות לקבלת 

 /פינוי בינוי 33רשיון להצגת שלט תמ"א 

-http://www.bat

velId=57661&iteyam.muni.il/show_item.asp?le

mId=%206220&template=18  

יחד עם זאת הפרטים המבוקשים בעיריית בת ים אינם 

 אביב ויש לדרוש פרטים נוספים5 -מלאים כמו בעיר תל

 : שאלות

בעיריית  33מהו הנוהל של הצבת שלט פרוייקט תמ"א  15

ואם כן, באיזה שלב מותר להציב שלט  כפר סבא?

 ? 33פרוייקט תמ"א 

  ? אזרח יכול להציב שלט זההאם כל  05

האם עיריית כפר סבא לוקחת בחשבון בהצבת שלטים  35

אלו לפני קבלת היתרי בנייה המציגים מצג שווא כאילו 

התקבל היתר ומתנהל פרויקט בניה שהותר כדין, עלול 

להוות הפרת חוק בהיותו יוצר מצג שווא כלפי אזרחים 

יחליטו המוטעים לחשוב כי העירייה התירה בנייה ולכן 

  לרכוש דירה בבניינים אלו?

באיזה שלב עיריית כפר סבא מאפשרת להציב שלט  25

 תמ"א? 

http://www.bat-yam.muni.il/show_item.asp?levelId=57661&itemId=%206220&template=18
http://www.bat-yam.muni.il/show_item.asp?levelId=57661&itemId=%206220&template=18
http://www.bat-yam.muni.il/show_item.asp?levelId=57661&itemId=%206220&template=18
http://www.bat-yam.muni.il/show_item.asp?levelId=57661&itemId=%206220&template=18
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האם יש בקרה על הצבת שלטים בבניינים בעיר כפר  5.

 סבא? 

הוצב בצורה חוקית יש לציין  33במידה ושלט תמ"א  65

מפורש על השלט: תאריך תחילת הפרוייקט כדי שלא 

שך שנים יווצר מצב ששלטים אלו יהיו מונחים במ

 רבות5 "

 

 :תשובת ראש העיר 

עיריית כפר סבא מקדמת בברכה פרויקטים מכוחה של " 15

, שמטרתה, בראש ובראשונה, חיזוקם של 33תמ"א 

מבני מגורים ישנים מפני רעידות אדמה5 מדובר 

בפרויקטים בעלי חשיבות ראשונה במעלה, שיש לקדמם 

 בכל דרך אפשרית5

ומו של פרויקט הצבת שילוט כאמור, המודיע על קי 05

, נעשית, על פי רוב, בהסכמת דיירי הבניין5 33תמ"א 

מכל מקום, הצבת שילוט כאמור מותנה בהמצאת 

אישור ועד הבית, הוצאת רישיון שילוט ותשלום אגרת 

 "שילוט5

אז אני רוצה להתייחס לזה5 אני יודעת, עד כמה שידוע לי  :ענת קלומל

שנים האחרונות5 פרויקטים של תמ"א היו ב .1, .1-בערך כ

?, ואני רואה לאחרונה הרבה מאוד שלטים בעיר, .1יותר? 

והתחלתי לתהות, להסתכל על השלטים ולראות האם יש 

 .1, עוד כמה שנים יעשו שם תמ"א, אישור, אין אישור

 שנים? .שנים? 

האם ערך בינתיים יש פה איזה סוג של מצג שווא לגבי  



   50.12..015 30 מועצה מן המניין   

 

כעירייה לדאוג שיהיה הדירה עולה5 אנחנו בכל זאת צריכים 

ולא לעשות איזשהו, שיהיה אובייקטיביות מבחינת איזון 

ערך הדירות, במיוחד כשערך הדירות עלה לאחרונה ויש 

 5 , מעבר לכךבעיה של דיור בר השגה

ואני בדקתי לראות מה קורה בערים אחרות, ובדקתי לראות  

ועדיין אין נוהל כמו שצריך מה קורה באתר של העירייה, 

בי השילוט5 ואני מציעה שכבר להתחיל עכשיו לבנות לג

איזשהו נוהל5 ברגע שיש שלט, שיהיה שם אם יש היתר, אין 

היתר, ואיזה שלב יתחיל הבניין, איזה אדריכל, קבלן 

שיהיה פרטים על השלטים, שתהיה מבצע, יזם5 כלומר, 

התנהלות מסודרת, וגם באתר של העירייה יהיה את כל 

ישורים שנדרשים כדי לבצע את הפרטים ואת כל הא

 השילוט5

ענת, כל הכבוד לך, באמת כל הכבוד5 אני לא אומר את זה  יהודה בן חמו:

זה בדיוק מה שנדרש מאגף ההנדסה, ואת תקבלי  בציניות5

55 לאיכות עדכון באופן ישיר מאדריכלית העיר ביחד עם  5

 הסביבה5 

 ? -אדריכלית היוצאת או ה :לוי אהוד יובל

קשה לך  אבל למה אתה מפריע? תן לפרגן לחברה שלך5 ן חמו:יהודה ב

תן לפרגן לה5 היא עשתה לשמוע שמפרגנים לחברה שלך? 

עבודה נפלאה, אני יכול להגיד לך שאחת השאילתות הכי 

נכונות שהיו עד עכשיו שהגשתם5 תן לה את הקרדיט, היא 

 קצת יותר טובה5 

5 :לוי אהוד יובל 5 5  אל תדבר על 

היא קצת יותר טובה, תקבל את זה גם כמחמאה, זה בסדר5  מו:יהודה בן ח

 היא יותר טובה ממך5 
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 למה היא התפטרה?היא התפטרה5  :לוי אהוד יובל

ימים צריך להיות  .1ולכן אני אומר, בטווח של שבוע עד  יהודה בן חמו:

נייר ועמדה, ואת תקבלי עדכון איש וגם  5ימונח על שולחני 

כון, כי גם לי זה הפריע שאנשים כל חברי המועצה5 וזה נ

תולים שלטים בלי שום קשר אם זה עבר בעירייה או לא 

עבר בעירייה, ולא רק שיש הטעיה, אלא גם יש בזה אפילו 

 ולכן הנושא הזה מטופל5 זילות מבחינת הציפייה5 

ושזה גם יבוא לידי ביטוי באתר וגם לבדוק מה קורה  :ענת קלומל

  בערים אחרות,

 ערים אחרות אני לא אבדוק, אבל בכפר סבא אני אבדוק5  מו:יהודה בן ח

 תודה5  :צביקה צרפתי

יה את זה שיושב לשמאלך, לא יקרה תתלמדי קצת סימפ יהודה בן חמו:

 כלום5 מה יש5 

 

 הצעות לסדר.  .1

 

 

 סבא-בנושא מחירי גני ילדים בכפר -הצעה לסדר  .ג

 

צעות לסדר5 הצעה אנחנו עוברים לסעיפים הבאים5 ה :צביקה צרפתי

 5 ראשונה

חברים, בואו ננסה לקצר את הסבל, כי ציפור קטנה לחשה  :לוי אהוד יובל

לי שהנהלת העיר החליטה לא להתמודד עם השאלה בציבור5 

מה מס הוא דבר שנותן לעירייה אפשרות לגבות יש שאלה5 ל

כסף מעל השירות שניתן, שמייצר לכאורה רווח, ולמה 

לנושא חינוך הוא דבר שגובים בו כסף אגרה וכל מה שקשור 
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  5אותבדיוק כמו שצריך לצורך ההוצ

לחברות שנמצאות כאן, לפעילות של  אז בדקנו5 ואני מודה 

 , ח ובכלל"סיעת תפו

 רגע, איזו הצעה אתה הולך עכשיו? זה לא לפי הסדר5  :אברהם שיינפיין

 בסדר, אנחנו נתחיל5  :צביקה צרפתי

 ליתושים עכשיו? זה קשור  ד"ר אמיר גבע:

הנה, רצית קשר זה קשור לדמים שיוצאים בעקיצה5  :לוי אהוד יובל

ליתושים5 והחברה הכלכלית שעד עכשיו לא הגיבה במיוחד, 

אבל אנחנו נשמח לשמוע אותה, כי שם משלמים למשל 

 55  משכורות עתק ל5

כדאי חבל, אנחנו מדברים על נושאים רציניים, אני חושב ש הנדין:-עילאי הרסגור

 5  ש55

 רבותיי בכפר סבא,  :לוי אהוד יובל

5  קהל: 5 נאה דורש נאה מקיים, עילאי5 אם תתייחס ברצינות ל5

 שלנו, 

 אני מתייחס ברצינות5  הנדין:-עילאי הרסגור

 ח5מאז אנחנו מאוד נשותדון בה,  קהל:

 אנחנו דווקא מתייחסים ברצינות מאוד5  הנדין:-עילאי הרסגור

 ( רקע)מדברים ב

יש ישיבת מועצה, חברי המועצה, יש סליחה, זה לא ראוי5  :קה צרפתיצבי

 לך נציגים שמייצגים אותך5 

 איזה נציגים יש לי?  קהל:

 זה הנציגים5  :צביקה צרפתי

 הוא צודק, אין לך נציגים5  יהודה בן חמו:

 בואו לא נתחכם5  :צביקה צרפתי

 יתו5  צביקה, אתה נציג מועצת העיר, תדבר א :לוי אהוד יובל
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תן לנהל דיון5 אנחנו לא מתחכמים5 תכבד את חבר המועצה5  :צביקה צרפתי

מכבד  דקות קובע אם עילאי מכבד אותך או לא .-אתה ב

 למה הזלזול הזה? אני לא מבין את זה5 5 את העיר

5 קהל:  ברגע שהוא מזלזל בנו, זה דו צדדי

 בבקשה, תמשיך5 טוב, בסדר5 :צביקה צרפתי

 ני צדדים5למטבע יש ש קהל:

 אני לא אשכנע אותך5  :צביקה צרפתי

 555 תתבייש לך5  קהל:

בואו נשתדל, ואני מבטיח לכם דבר אחד, רבותיי תראו,  :לוי אהוד יובל

אנחנו נשתדל לא להאריך ואנחנו מקווים שנקבל תשובה או 

ת, מכיוון שבמצב הנוכחי אנחנו לא אפילו חצי תשובה הולמ

 ת כולם5מקבלים תשובות וזה מרגיז א

לעירייה  אנחנו נמצאים פה מכיוון שפעילי הציבור שפנו 

פעם אחר פעם לא נענו5 אין תשובות5 אם היינו מקבלים 

תשובות, אם ועד הגנים, ועד בתי הספר, הוועדים 

היו יכולים להביא לציבור תשובה שהיא חצי  העירוניים

 תשובה הגונה5

, ..9, ..1,1, ...,1הנתונים פה אם בערים אחרות לוקחים  

, ..1,3ואצלנו  ..9או  ..3אותו מפעיל בראשון לוקח  ..3

 שקל בצהרונים,  .1,37

 בהרצליה5  קהל:

לא אם היינו משלמים כמו בהרצליה אז לא הייתם פה5  :לוי אהוד יובל

היינו היינו מזמינים אתכם, לא אתם הייתם פה ולא אנחנו 

נשמע את  מדברים על הנושא עכשיו5 עוד שנייה אחת, אנחנו

 תשובת ראש העיר5 הנוהג הוא כזה שאנחנו, 

5  קהל:  רגע, נחכה שראש העיר יסיים לדבר בטלפון
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 הוא מלא סימפתיה5  :לוי אהוד יובל

 איזה זלזול, אלוהים5  קהל:

 )מדברים ברקע( 

אתה מבין? תודה,  רצינות לכזה קהל5בככה לא מתייחסים  קהל:

 אנחנו מודים לך5 

גם ננה היא עיר שידועה ב555 שלטון, רעננה היא עיר שרע :לוי אהוד יובל

הגיעה לקשיים כלכליים מסוימים, לא מי יודע מה 

טיים, אבל היא עדיין מרשה לעצמה לא להעיק על קרי

הורים לילדים במערכת החינוך5 לא בבתי ספר, לא בגני 

במיוחד כשזה הורים שרוצים לעבוד במשרד מלאה הילדים, 

 פיים5 או להיות יותר ספצי

כשבתא המשפחתי שלנו יש אחד שעובד משרה מלאה והשני  

נאלץ או לקצץ או לעבוד במשרה מלאה ולשלם את מחירי 

אם עיריית כפר סבא הצהרונים כדי להחזיק פה ילדים5 

ע"י אותו  היתה גובה את המחיר שגובה ראשון לציון

 מפעיל, לא הייתם פה5 אמת? 

 כן5  קהל:

ה מכיוון שכל השאלות שלנו, ואתם רואים את אנחנו פ :לוי אהוד יובל

הכסף, מאיפה  התגובה לשאלות סבירות, פשוטות, לאן הולך

 הכסף5 אם אנחנו היינו מבקשים את הכסף שהולך למיתוג,

 אז כל הגבייה העודפת בצהרונים היתה מתבטלת5 

אז היו  אם היינו אומרים שאנחנו מבקשים צהרונים בחינם 

קשים להעדיף ציבור אחד על חשבון אומרים לנו שאנחנו מב

ציבור אחר5 סך הכל אנחנו מבקשים שהעירייה תהיה ועד 

בית שלוקח את המחיר המינימאלי ההגון של צהרון, 

 שאנחנו רואים אותו ביישובים אחרים5 



   50.12..015 37 מועצה מן המניין   

 

פעיל -לא ביקשנו לסבסד חלילה5 ואז התחילו לזמן פה פעיל 

ות חוג ולהגיד לו תשמע, בעיר הזאת יש רק חוג אחד, פח

לא נדבר5 אם  -נדבר, אם לא תשתקו  -אם תשתקו אחד, 

תסכימו להוריד את הרמה כמו ביישוב ההוא, פחות חוג, 

 יותר חוג5

על ידי אותו מפעיל, שכשפנו אליו הפעילים  %.2רבותיי,  

הם לא אמרו לו אני מכפר סבא, הם אמרו לו 'כמה  שלנו

הגיע המצב  אותו חוג, אותן פעילויות5 עולה לי בראשון'5

לאבסורד שאפילו עיתונאים פה תודרכו שחלק מהציבור של 

תורידו את האמהות שפנה פה לחברי המועצה וביקש 

המחיר למחיר סביר ביישובים אחרים, חשבו שהם 

פיקטיביים, חיפשו למישהי בגוגל, סינכרנו את האי מייל 

 את מניו זילנד?שלה5 

 שנה5  לא, גם איתי דיברו אתמול, אבל לא מ קהל:

יול"א,  :לוי אהוד יובל אז אנחנו הגענו כבר לסימן שאלה5 זה כמו עם גני 

 ..2כשהגיעו אמרו לנו אין אמהות כאלה, אין ביקוש5 

 מה נעשה עם כולם5 אמהות אמרנו אוי ואבוי5 

אני חייב אני חייב להגיד, זה לא אמהות, זה לביאות5  קהל:

 להגיד5 

 אבל לכל לביאה יש בעל5 קהל:

אלה בסך הכל משפחות שרוצות לחיות בעיר, זוגות צעירים  :לוי יובל אהוד

שעובדים ורוצים לעבוד בשתי משרות מלאות, לשלם 

משכנתא5 מה פשעם? הרי בסך הכל מי שגונבים ממנו קנס, 

 הקנס הולך לממן משהו5 

אם זה עלויות של פרסום, מיתוג, בתוך מערכת החינוך יש  

מים, ואתה שואל, 'אני צריך פרסום לילדים5 כל מיני פרסו
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לא, , את שוק?' םלשלם את המיתוג מאיפה? אני צריך לשל

מתקציב התב"ר שמגיע לעירייה והולך למקום השוק זה 

 אחר5 בפורמליות הוא נקרא אחרת5 

רבותיי, אני ביקשתי, אני מבקש שוב מהנהלת העיר  

 הנכבדה, 

 ממש מעליב5 555 אני לא מבינה, באמת, כאילו זה מעליב5 זה קהל:

5  :לוי אהוד יובל  את לא הראשונה שנעלבת ממנו

והוא ממשיך לדבר5 זה פשוט, אין לתאר5 באמת אדוני זה  קהל:

 מעליב5

 ? -מה, את  :עמירם מילר

 צודקת5 קהל:

 באמת5  אתה או בטלפון או מדבר, כאילו מה זה? קהל:

יוון ואני זה שנחשב שמעורר פה איזו אי נוחות, מכ :לוי אהוד יובל

 שהשאלות לא נעימות5 

 יש עוד דברים חשובים לעיר חוץ מהיול"א5  :שמעון פרץ

 אני מבקש,  :לוי אהוד יובל

כרגע זה מה כנראה שלא, וכנראה שאתם לא מבינים את זה5  קהל:

 555  שחשוב לנו ואנחנו לא 

 נכדים, אני יודע בדיוק מה זה5  12יש ספרי למי ש :שמעון פרץ

 א תספר כמה אתה תומך בהם5 בו :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

בסך הכל ביקשנו להעביר את זכות הדיבור לנציגי אמהות,  :לוי אהוד יובל

אין טוב מהן לבקש רחמים על הניסיון שלהם להתפתח 

אישית, כלכלית, לפתח קריירה, לעבוד במשרה מלאה, 

מבקש להיות שותף שווה בתא כלכלי, בתא משפחתי5 ואני 

 כשיו, להעביר את הזמן שלי לעו"ד קרן עם שלם, להפסיק ע
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תודה5 אנחנו מחליטים, כנראה שעוד לא הפנמת איך  :צביקה צרפתי

שנים5 יש יו"ר לישיבה  .ישיבת מועצה גם אחרי  מתנהלת

זה גם לא מוצא ככה זה5  ,והוא מחליט מי מדבר5 מה לעשות

יודע אבל מה לעשות5 ותמשיך ל  הסביר שאניחן בעיניך, אני 

 לא יודע לנהל ישיבות,

 )מדברים ביחד( 

 אתה מפחד לשמוע אותה? מה הבעיה?  קהל:

 סליחה, אדוני, אני מבקש ממך להרגיע5  :צביקה צרפתי

 מה הבעיה שלך? קהל:

 לי אין  בעיה5  :צביקה צרפתי

 לי יש בעיה5 קהל:

 כן, לך יש בעיה5  :צביקה צרפתי

  , ע לך יש לו ילד קטן5 גם מי שהצבינכון מאוד5 יש לי בעיה קהל:

 מה שמך?  :צביקה צרפתי

 מה אכפת לך איך קוראים לי? גם מי שהצביע,  קהל:

 אולי תשנה את סגנון הדיבור?   :צביקה צרפתי

 יש לו ילד קטן,  קהל:

 זה שהיית ברשימת תפו"ח זה בסדר,  :צביקה צרפתי

  אתה שחצן ויהיר5 אתה יותר מדי עם אף למעלה, קהל:

 ה5גם את :???

555 את ההקלטה של הישיבה הזאת,  :צביקה צרפתי אתה מדבר על שחצנות? 

 תגיד לי שחצן5 ו

 )מדברים ביחד( 

5 הנדין:-עילאי הרסגור   חברים, אני מציע שאנחנו ננהל דיון תרבותי

 )מדברים ביחד( 

5  יהודה בן חמו: ישיבה הזאת בחברים, סליחה, רגע, רגע5 יש פה סדר בבלגן
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לשמוע את הדיון5 אנחנו כרגע ונותנים לכם  מהצד,555 אנחנו 

טעון, אני חושב שיש תשובות  מאוד מבקשים, הדיון-מאוד

מאוד -שירצו בסופו של יום את כולם5 רק מה, ואני מאוד

ההתנהלות לא במקשה אחת5 היום באת ברוח קרב שמח ש

 מאוד, 

 למה לא?  קהל:

דיבור ולא  אתה אמרת משהו למרות שלא היה לך זכות יהודה בן חמו:

נראה לי אז אל תפריע פה בבקשה לדיון5 הסכמתי איתך, 

אין אחד למטה5 מה שבאת, משכת לכולם את האף למעלה5 

 קרה היום? 

לכן אני בא ואומר, ישנו ועד מייצג לכל ארגון וארגון5 כמו  

ים שמועצת העיר היא מייצגת את העיר, כמו שוועד ההור

בבתי הספר מייצגים את אותם הורים, כמו שוועד ההורים 

המרכזי מייצג את כלל ההורים, כך יש גם ועד הורים לגני 

 5של היול"א, של הצהרונים וכן הלאה הילדים

אני מאוד מבקש, מי שכן יקבל זכות דיבור זה על כן  

 הנציגות הנבחרת, 

5  קהל: 5  אין5

להיות במועצה, תתנהגי צמך5 רצית סליחה, אל תפריעי לע יהודה בן חמו:

 יותר, בקדנציה הבאה תהיי5 

 מה אתה אומר5  קהל:

 תשתדלי יותר ואת תהיי5  יהודה בן חמו:

 תשתדלי יותר? מי העלה פה את ההצעה לסדר?  קהל:

יודע5 זה חלק מההתנהלות הקלוקלת5  יהודה בן חמו: יודע5 אני   אני 

 5 , דרך אגבקרן, לא הייתי אומר את זה :צביקה צרפתי

 תן לציבור לדבר, מה אתה חושש?  :לוי אהוד יובל
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חברים, יש פה נציגות של ועדי ההורים שגם יגידו, את רוצה  יהודה בן חמו:

 להיות נציגה, את לא נציגה5 

 מי הביא את כל האנשים האלה, יהודה?  קהל:

5 קהל: 5 5  סליחה, אני מצטערת שאני

 ועצה מדברים5 סליחה, כרגע חברי המ יהודה בן חמו:

5 קהל:  5ועד ההורים העירוני לא ייצג אותנו בנושא ה5

אפרת, אני מבקש, יש סדר לדיון, אנחנו קובעים את הסדר5  :צביקה צרפתי

 אני מבקש מאמיר סילבר יו"ר ועד גני הילדים בעיר, 

 סליחה, אנחנו גם רוצים5  קהל:

יים סליחה, אני מבקשת סליחה, הוזמנתם לא פעם ולא פעמ :???

 , לוועד ההורים העירוני, יכולתם

  מישהו יצר איתי קשר? קהל:

 אל תעני לה5  :עמירם מילר

  )מדברים ביחד( 

ואני חתמתי על עצומה למען הוזלת התעריפים, מישהו פנה  קהל:

 אליי? מישהו כתב לי מייל? מישהו חתם על עצומה? 

 ינו?אולי זה צריך להיות הפוך? אולי את צריכה לפנות אל :???

 זה לא הוויכוח פה5  קהל:

 )מדברים ביחד( 

5  קהל: 5  ועד ההורים לא מייצג אותנו5

5  קהל:   אנחנו לא בחרנו אותו

 )מדברים ביחד( 

 אתם רוצים להקשיב או לא? אתם לא רוצים להקשיב,  :צביקה צרפתי

הגיד לנו שהם לא מכירים בוועד ההורים5 שמענו הם באו ל ד"ר אמיר גבע:

 את זה5 

 דברים ביחד(  )מ
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אמיר סילבר, יו"ר ועד הגנים בכפר סבא5 בבקשה אמיר,  :צביקה צרפתי

 בכבוד5 

 קודם כל, קצת להיכנס לפרופורציות5  :אמיר סילבר

לי אישית אין סבלנות לשמוע את כל הדבר הזה, בטח שלא  קהל:

 בנוכחות ילדים5 

 ראשית אני אדבר,   :אמיר סילבר

55 ראש העיר קוב :צביקה צרפתי  ע5

55זה לא5 קהל: 5, אז אני מסבירה לכל הקהל פה שלא יודע5 5 

5  :צביקה צרפתי  חברים, סליחה5 הוא יסביר בעצמו

5  :עמירם מילר  מה, את המזכירה שלו? הוא יסביר בעצמו

קודם כל להיכנס קצת לפרופורציות5 גנים בכפר סבא יש  :אמיר סילבר

גני יול"א5  31גנים, מתוכם  ..1ילדים5 יש  ...,2-יותר מ

זה של  ..:12גני היול"א הם בעצם תחילת היום עד שעה 

זה צהרון  ..:17או עד  ..:16עד  ..:12-משרד החינוך, ומ

 סמי פרטי, כדי שתבינו5 

אני עושה ככה כי העירייה לוקחת על עצמה בעצם את כל  

מבנים, כל הדברים מסביב, הגבייה5 כוח האדם, הניהול 

ו יותר מחצי שנה על כל הנושא הזה אנחנו כוועד גנים ישבנ

קיבלנו את פירוט התשלומים כשעלה נושא התזונה, 

 מתחילתו ועד סופו עד השקל האחרון מה ההורים משלמים5 

בנוסף, אנחנו הלכנו ועשינו סקר קצת יותר מעמיק בערים  

מסביב, והגענו למסקנה, לצערי לא עשיתם את זה5 אם 

 א, הייתם משווים תפוחים לתפוחים ול

5  קהל:  השווינו

 תנו לו לדבר5 :צביקה צרפתי

ולא סתם מחיר סופי למחיר סופי, הייתם מבינים את  :אמיר סילבר
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המשמעויות5 חלק מהמשמעויות עיריית כפר סבא מעסיקה 

גני היול"א,  יועצות תזונה 0  שמסתובבות בכל 

 )מדברים ביחד( 

 סליחה, תנו לו לסיים5  :צביקה צרפתי

 מדהים? תגיד לי, זה אוכל מדהים?זה אוכל  קהל:

 תני לו לסיים5  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

 555 לדבר בנושא שלשמו באנו555הוא לא מדבר בשמי5  קהל:

אפרת, אני אפתיע אותך, ההצעה לסדר את יודעת על מה  :צביקה צרפתי

 מדברת? קראת אותה? 

 היא לא מנוסחת טוב5  קהל:

פרת? שאני אקריא לך אותה? היא מדברת קראת אותה, א :צביקה צרפתי

 על הפחתת מחירי גני ילדים בלבד5 לא צהרונים, 

 לא5 לא5  קהל:

 אל תגידי לי לא5  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

,  :אברהם שיינפיין ם הוא לא מייצג גאת צריכה להבין, גם אפרת צריכה להבין

, אותי כי אני לא הצבעתי בשבילו והוא לא הצביע בשבילי

 , מסוים בעיר הזאת זה אותו הדבר, זה ועד5 נבחר פה ועד

 אני לא בחרתי5  קהל:

לא משנה שלא בחרת, את צריכה להבין, יש פה אנשים ברוב  :אברהם שיינפיין

 אז תנו לו לסיים5 גדול, יש ועד שנבחר פה בעיר5 

5  קהל: 5 5 

 !שיבי555 בשקט ותק !שמענו !די !את חוזרת !די !די !די :רויטל לן כהן

 כולנו רוצים את מה שאת רוצה5 

 )מדברים ביחד( 
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ביקשו מכם זכות דיבור מסודרת5 כל הפארסה הזאת על  :לוי אהוד יובל

 חשבונכם5 

 אני מבקש ממך להרגיע5  :צביקה צרפתי

 זלזלת באמהות, לא נתת להם לדבר5  :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

ו יהודה בן חמו:  חבל5 יש לנו סבלנות, אנחנו נפסיק את הישיבה 

555 למי שיש פה זכות  סך הכל ביקשנו זכות דיבור לציבור5 :לוי אהוד יובל

  דיבור זה לא לאנשי ראש העיר, זה לציבור5

 ראש העיר בזכות דיבור5  :צביקה צרפתי

אנחנו רוצים להגיד לכם את הדברים בצורה הכי ברורה5  יהודה בן חמו:

אתם לא בוד5 במידה ורוצים להתייחס אליכם במלוא הכ

תכבדו את הישיבה הזו, פשוט נפסיק אותה, אתם תצאו 

החוצה ואנחנו נמשיך את הישיבה בדלתיים סגורות5 חבל5 

 ואנחנו לא רוצים5

אנחנו רוצים להסביר לכם איזה תהליך התקיים, ומה  

מתכוונים לעשות5 אם אתם תפריעו, לקהל אין זכות אנחנו 

יו"רדיבור למעט  הישיבה5 אם תהיה הפרעה  הסכמתו של 

פשוט אנחנו נוציא אתכם, ואנחנו לא רוצים5 לכן אנחנו 

 נאפשר, תפסיקי עם שלם, 

 עוד לא דיברתי5  קהל:

אני בא ולכן אני אעלה לך את הארנונה בסוף, תיזהרי5  יהודה בן חמו:

ואומר את הדבר הבא, יו"ר הישיבה צביקה צרפתי החליט 

 יהיה הנציגות הנבחרת5 שמי שידבר וזה מה שיהיה, זה 

 אין חוק כזה5 אתה נגד החוק5 :לוי אהוד יובל

שתדון בנושא גם של הצהרונים  יחד עם זאת, יש לנו הצעה יהודה בן חמו:

וגם הגנים5 למרות שההצעה כפי שקראתם אותה היא 
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הוגשה אך ורק על הגנים5 פעם הבאה כשאת כותבת להם 

הוא לא לא נורא5 הצעה לסדר או שאילתא, תתייעצי איתנו, 

 יודע לכתוב אז אנחנו נכתוב לך5 

5  :לוי אהוד יובל 5 יודע לכתוב? אתה לא יודע5  אני לא 

לכן אם תהיה הפרעה אתם פשוט תצאו החוצה, חבל5  יהודה בן חמו:

 ואנחנו לא רוצים את זה5 

 תודה5  :צביקה צרפתי

התוצאה  ועד ההורים העירוני יכול לדבר איתך בכל יום, :לוי אהוד יובל

5 נשארת   שאנחנו משלמים פה55

 אנחנו ממשיכים בדיון5 בבקשה, אמיר תמשיך5 :צביקה צרפתי

בתהליך שאנחנו עשינו מול שאר העיריות, מול שאר ועדי  :אמיר סילבר

אני דיברתי כמעט עם כל הרשימה שאתם הצגתם הגנים, 

מה שאנחנו מקבלים בכפר סבא זה לא מה שהם כאן, 

 מקבלים שם5 

ומעסיקים  ..:12יש מפעילים חיצוניים שמגיעים בשעה  שם 

יש כפל צוות, צוות  ..:11את הילדים5 אצלנו יש מהשעה 

, דברים שאין ..:12-כפול עד בעצם סיום שעת הלימודים ב

 בגנים אחרים5

יש לנו חוגים, הזכרתי את הפיקוח, בקיצור צריך להשוות  

5 נכון, יש לא רק את המחיר הסופיאת הדברים כמו שצריך5 

בעיות, אנחנו לא מסתירים את זה, אנחנו מדברים עליהם5 

אבל בנושא הזה אתם רוצים אוכל, אתם, אנחנו, רוצים 

אוכל איכותי יותר, אנחנו רוצים פיקוח, אנחנו רוצים 

 הדרכה, יש לזה עלויות5 

 לא רוצים את זה, אין שום בעיה5 אפשר לחזור אחורה,  

ל :צביקה צרפתי  הוציא החוצה5 אני אתחיל 
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 כל הדיון היה על זה שאנחנו רוצים לשפר את הגנים האלה :אמיר סילבר

וזה מה שאנחנו עושים5 מצד שני, אתם באים ומתלוננים על 

המחיר5 אין מה לעשות5 יש דברים, יש להם מחיר5 זה הכל5 

 אלה הדברים שהעירייה נותנת5 

5 קהל: 5 5 

 בחיי אלוהים5  סליחה קרן, אני בסטרס ממך, :צביקה צרפתי

5 קהל: 5  הלוואי והיית בסטרס ממני כל כך שאתה5

 אמיר, בבקשה5 אמיר דנאי יו"ר ועד ההורים העירוני5  :צביקה צרפתי

 אני יכול להתחרות עם קרן?  :אמיר דנאי

 לא5  קהל:

 בדיוק5  :אמיר דנאי

5  קהל:  אין לי תחרות איתו

 די5 תוציאו אותה5 די5  :רויטל לן כהן

 יהודה, אל תטריד את פעילות תפו"ח5  :לוי אהוד יובל

אני רוצה אני אמיר דנאי ואני יו"ר הנהגת ההורים העירוני5  :אמיר דנאי

 להסביר5 

5 יהודה בן חמו:   חברים מאחורה ביציע, די

מה שאתם קוראים לו ועד הורים, אנחנו קוראים לו הנהגת  :אמיר דנאי

זר מנכ"ל זה עפ"י חוזר מנכ"ל, חוהורים עירונית5 נבחרת 

דבר חוק, דבר חקיקה במדינה5 הוא מחייב את כל המדינה, 

לא רק את כפר סבא5 הוא קובע שלכל בית ספר ההורים 

הוועד המוסדי באותו בית יבחרו נציג אחד, שהוא יו"ר 

 ספר, והוא חבר בהנהגת ההורים העירונית5

שהוא חבר יש נציג, שם וטלפון לכל בית ספר בכפר סבא  

ורים העירונית5 ההחלטות בהנהגת ההורים בהנהגת הה

העירונית מתקבלות כמו בכל פורום דמוקרטי, ואנחנו 
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 מגבשים החלטות5 לשמחתי, רובם בהסכמה פה אחד5 

יש בתי ספר לצערי בכפר סבא שהנציגים שלהם לא מגיעים,  

לא טורחים להגיע5 הנציגים שלכם למשל לא טורחים5 אף 

 ישיבה מתחילת השנה,

 זה שלכם? מי  קהל:

 לא, אני דיברתי קודם עם אפרת5 יש בתי ספר,  :אמיר דנאי

 מי זה שלכם?  קהל:

 )מדברים ביחד( 

 סליחה, אפרת כבר לא נציגה5  :עמירם מילר

איתן, כולם יודעים את הכתובת, אני שולח לכל המנהלים  :אמיר דנאי

 פה, 

 תזכיר שמות5555 אז  עו"ד איתן צנעני:

ני בתחילת השנה פונה לכל מנהלי בתי הספר אסליחה5  :אמיר דנאי

בכפר סבא, כולל חב"ד, כולל שילה, כולל בר אילן, כולל כל 

של יו"ר ועד  בתי הספר ומבקש לשלוח, לקבל את הפרטים

ההורים5 מקבל מהם ושולח לו הזמנה5 יש כאלה שלא 

 טורחים להגיע5 

גוף נבחר עפ"י חוזר מנכ"ל שהוא דבר חקיקה ואנחנו   אנחנו 

מייצגים את ההורים בכפר סבא5 כל ההורים שיש להם 

בעיות באים אלינו5 ותאמיני לי, אני עונה ביום לא לאחת 

 ולא לשתי שיחות טלפון ואנחנו פותרים את הבעיות5 

5  קהל: 5 5 

 ההורים האלה, גם כשאת עובדת בחברה, :אמיר דנאי

 קרן, מספיק5 :צביקה צרפתי

 מייצג אותך5 ועד העובדים הוא זה ש :אמיר דנאי

 אמיר השתכנענו שאתה מייצג,  :לוי אהוד יובל
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 אל תפריע לו בבקשה5  :צביקה צרפתי

  דבר לגופו של עניין5 :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

אם יש בעיה בנושא הצהרונים, בנושא המחירים, צריך  :אמיר דנאי

שעובד על זה שעות על גבי שעות לפנות אלינו5 יש לנו צוות 

 שנים האחרונות5 ה 3-ב

 אתה עדיין לא ראש העיר, אמיר5  :לוי אהוד יובל

השנים  3-מה נעשה ביו"ר הצוות זו סיגל והיא תסביר לכם  :אמיר דנאי

 האלה5 

ב קהל:  שנים?  3-מה זה רלוונטי מה נעשה 

לכם שיש צוות של ועד ההורים שעובד  אני יכולה להגיד :סיגל קוצ'מן

ת נוער וספורט5 אנחנו העלינו שנים מול מחלקת תרבו 3כבר 

את כל הנתונים, קיבלנו את כל האינפורמציה שרצינו5 אני 

לא אגיד לך שזה היה קל, לא אגיד לך5 ממש לא קל5 היו 

 הרבה חיכוכים, היו הרבה מאבקים5 

אגיד לך חלק מהדברים היה קשה לנו מאוד לקבל, אני לא  

נכון5 גם שהכל ורוד5 ממש לא5 אני אגיד לך שורוד זה לא 

אבל אנחנו מדברים ואנחנו עקביים, עכשיו לא הכל ורוד5 

 ואנחנו מבקשים הכל בעקביות5 

למשל, עשינו מהפכה בכל נושא הצהרונים בכפר סבא בבתי  

בעבר בבתי הספר לא היה הספר, אני לא מדברת על גנים5 

המפעילים בבתי  מכרז בכלל, לא יודעת איך נבחרו בכלל

ז איכותי, לא כמותי, איכותי5 נתנו הספר5 השנה יצא מכר

דגש על כל הנושא האיכותי5 לאיזה תכניות יהיו, שאנשים 

יהיו בעלי תעודות, שהאוכל יהיה אוכל ביתי ולא אוכל 

אני לא רוצה להגיד מעובד כי הילדים קיבלו אוכל מעובד5 
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  לך איזה אוכל ואיזה תלונות וטענות קיבלנו5 

הבן שלי נכנס לכיתה א' כן, כן, מבתי הספר5 גם אני ש 

לחפור  נתקלתי בדיוק באותה הבעיה, ומשם התחלתי

מה לעשות5 היום זה אחרת5 היום יש מכרז, ולראות 

55, גם אנחנו ישבנו  5 היינו שותפים המפעילים הם מפעילים 

 5לבחירת המפעילים

יש פיקוח, יש אנשים שעוברים ומפקחים5 אנחנו ראינו  

היינו שותפים בקביעת אנחנו ומקבלים דו"ח שביעות רצון5 

הקריטריונים בדו"ח שביעות רצון בשאלון שהופץ להורים5 

לא סמכנו אפילו כשאמרו לנו את התוצאות של השאלון, 

אמרו לנו בדיוק את מה שהיה כתוב, מה שההורים כתבו5 

 5 הכל-לא סמכנו על שום דבר5 ראינו הכל

פעיל אנחנו משפרים5 למשל, אני יכולה להגיד לך שיש מ 

צהרון שהיה חוסר שביעות רצון ממנו, באמצע השנה 

 כי ההורים,  המפעיל הוחלף5

5  קהל: 5  אנחנו לא מדברים על5

 קרן! :עמירם מילר

 )מדברים ביחד( 

  את באת רק להשמיע או גם לשמוע? :רויטל לן כהן

 אני מבקש,  :צביקה צרפתי

 היא לא רק מדברת, היא גם עושה5  :עמירם מילר

נו לא רוצים להפוך את זה למאבק של הורים וועד אנח קהל:

  הורים,

 מה את אומרת5  :עמירם מילר

 אפרת, אפרת,  :צביקה צרפתי

 השאלה אם ועד ההורים צריך לענות או העירייה5  :ענת קלומל
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 ם? את רוצה התייחסות למחירי :סיגל קוצ'מן

5 קהל:  למחירים, כן תודה סיגל 

כפר סבא לקחה תקורה גבוהה מאוד,  המחירים: עיריית :סיגל קוצ'מן

 חכי, תשמעי אותי עד הסוף, אני אומרת לך את האמת5

5 קהל:  אני מסכימה לכל מילה שאמרת עד עכשיו

עיריית כפר סבא לקחה תקורה גבוהה מאוד מהמפעילים5  :סיגל קוצ'מן

ועד ההורים העירוני זה הדבר הראשון, את יכולה לשאול, 

דה, הדבר הראשון שדיברנו יושבת פה עוד נציגה שבווע

 ואמרנו5 

 והישגיכם עד היום?  קהל:

 הורדה5 %.0 :סיגל קוצ'מן

  ???...,1זה במקום  .1,37-אז ה קהל:

 סליחה, תנו לה לדבר5  :צביקה צרפתי

חבר'ה, אני מציע שתתנו לסיגל לדבר, כי היא מדהימה את  :לוי אהוד יובל

ו רוצים לחזק כולנו ואני תומך בכל דבר שהיא אומרת5 אנחנ

 5 %.2אותה, להמשיך להוריד עוד 

55 בחשיבה5 נכון, זה מה שאנחנו רוצים, יובל5  :??? 5  אבל 

  תמשיך בחשיבה, אנחנו רוצים בפועל5 :לוי אהוד יובל

אחרי דיונים אינסופיים שנה שעברה, השנה כאילו הנוכחית  :סיגל קוצ'מן

עם אגף 5 סוכם 17%-ל %.0-תשע"ד, התקורה ירדה מ

תרבות נוער וספורט שהשנה הבאה תשע"ה התקורה ל

תמשיך לרדת, מפני שהצהרונים היו, אני לא אגיד לך כמה 

ילדים היו בצהרונים5 היו מעט מאוד ילדים5 העלינו את 

  מספר הילדים בצהרונים, בחלק מהצהרונים בכפול5

ב קהל:  %5.3, יעלו %.2-תורידי 

בוא ולהגיד רבותיי, אתם בתשע"ה אנחנו יכולים ל היום :סיגל קוצ'מן
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כי יש עוד ילדים ועשינו איזשהו תורידו את התקורה5 

תהליך ודברים נעשים בתהליך5 אם לא היו מורידים שום 

, את צודקת       דבר והיו אומרים לנו התקורה יורדת ב555

 5 אנחנו בתהליך של הורדת מחירים, %..1-ב

כיתה ד' ולא התהליך הזה יסתיים כשהילדים שלנו יהיו ב קהל:

 זה התהליך?  יצטרכו צהרון?

 סליחה, אפרת5  :צביקה צרפתי

5 :לוי אהוד יובל  אפרת, בסוף קולג'

 אני מסכימה איתך, :סיגל קוצ'מן

 הבן שלה כבר לא צריך צהרון, והיא עדיין נלחמת על זה5  :אמיר דנאי

 אני עושה את זה באהבה רבה5 אני הבן שלי לא צריך צהרון5 :סיגל קוצ'מן

אם לא הייתי רוצה, לא הייתי עושה5 אף אחד לא מכריח 

אני עושה את זה באהבה רבה כי אני אותי לעשות את זה5 

אבל אני אומרת לך שאנחנו בתהליך של מאמינה בזה5 

הורדת מחירים והם ימשיכו לרדת עד שהם יגיעו לרמה 

 הם ימשיכו לרדת5 סבירה5 

עם כל הכבוד, את לא מורידה  סיגל, את לא מורידה אותם, :לוי אהוד יובל

 אותם5 ראש העיר מוריד אותם5 

 תודה רבה5 אשל, בבקשה5  :צביקה צרפתי

אנחנו חוזרים אליכם, כי מה שסיגל אומרת שהכל בסופו  קהל:

 55  של דבר5

את יודעת מה ההבדל? שלסיגל יש את הנתונים ולכם אני  :צביקה צרפתי

 אשל, בבקשה5  לא בטוח שיש5

 ( )מדברים ביחד

אפרת, אני רוצה להציע משהו5 אם ראש העיר לא רוצה קרן,  :לוי אהוד יובל

 לשאת את דברו,
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סליחה, אתה לא בזכות דיבור עכשיו5 יובל, אתה לא בזכות  :צביקה צרפתי

 דיבור5 

 אם ראש העיר לא רוצה לענות לכם,  :לוי אהוד יובל

דיון5 אשל, יובל, אתה לא בזכות דיבור, תחכו עד סוף ה :צביקה צרפתי

אני מבקש לתת למנכ"ל  אני מבקש מהקהל5בבקשה5 

 העירייה לדבר5

חושב, יש אני  קודם כל, צר לי באמת שהגענו למשבר הזה5 :אשל ארמוני

לי פה ניסיון עם הרבה מאוד אנשים שעומדים, נשים 

5 שעומדות זה דברים שפתרנו5 דברים הרבה יותר מסובכים

 אני אומר לכם חד וחלק5 זה לא דבר שמסובך לפתור אותו, 

5  קהל:  נכון

 היה הרבה יותר מסובך,  :אשל ארמוני

 יש הבטחה להוריד מחיר?אז  :לוי אהוד יובל

 למה אתה מפריע? איזה מן דבר זה?  :צביקה צרפתי

 זה על חשבונך האישי?  :לוי אהוד יובל

  אל תפריע לו5 :צביקה צרפתי

יובל, כבר הורידו, את ההצמדה5 :???  אגב 

את השינוי בשעות של גני היה הרבה יותר מסובך לעשות  :של ארמוניא

היול"א5 ואני ביליתי הרבה מאוד שעות עם אפרת ועשינו 

את זה5 עשינו את זה גם תוך כדי תנועה וזה היה מאוד 

מורכב, ועשינו את זה כי זה היה מוצדק לעשות את זה5 כי 

הם בדרך כלל ההורים תמיד צודקים, ואם לא מקשיבים ל

טעויות5 והקשבנו5 ושיפרנו5 ולמרות  אז ממשיכים לעשות

 שזה היה מורכב זה בוצע5

ואותו הדבר גם עם האוכל בגנים5 היתה ספקית מזון והיא  

ובאו  החל מנקודה מסוימת התחילה לספק מזון לא טוב,
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 , והיו הרבה מאוד טענות מהרבה הורים, ושוב ההורים צדקו

  ושוב היה צריך לשפר את המזון5

 אתה רואה שעזרנו לך? שורה תחתונה5  קהל:

תראו, העיר הזאת היא לא מבוססת פה על איזו חבורה של  :אשל ארמוני

חכמים שיודעים הכל5 העיר הזאת מבוססת על זה שיש פה 

הרבה תושבים, והתושבים ביחד עם מי שנבחר ומי שעובד 

בסופו אנחנו כל הזמן פה עושים את החיים פה יותר טובים5 

דבר לומדים שככל שמקשיבים יותר לתושבים ועובדים  של

 ביחד, כולם מרוויחים5

, כי אני אומר לך ולכן אני אומר, צר לי שהגענו למשבר הזה 

היינו מתחילים לדבר על העניין אפרת, טלפון אחד שלך 

 הזה5 

 היה טלפון5  קהל:

 אליי לא היה5 אבל לא משנה5  :אשל ארמוני

ברי המועצה שרק עוזי, רויטל וממה היה גם מייל לכל ח קהל:

 55 5  שיינפיין 

סליחה, סליחה, אשל רק שנייה5 לגבי המייל, אני רוצה  :צביקה צרפתי

ואני אמרתי, אני לא יודע מילה אחת לגבי המייל5 יש הבדל 

 מי זה מוטי, דיבר איתי בטלפון, 

 מוטי עמר פה5 הנה הוא5  קהל:

5 :עמירם מילר  כן, גם איתי

אפשר לנהל דיאלוג5 המייל שהגיע הוא לא היה מייל של  :צביקה צרפתי

 דיאלוג, הוא היה מייל, 

 תוקפנות, תוקפנות5 :עמירם מילר

אני לא רוצה להתייחס לזה פה5 יש סגנון לדיאלוג5 מרימים  :צביקה צרפתי

ניפגש,  יש לנו איזו בעיה5 יש הבדל בין טלפון, אומרים בואו 
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ני אגיד לך מה אני חושב, דיאלוג לדיאלוג ובארבע עיניים א

 בין דיאלוג לדיאלוג5 

 אפשר לחסוך ולהגיד,  קהל:

 בכל אופן, אני מודה ומתוודה, אני לא יודע5  :אשל ארמוני

, הוא נפגש עם רון גם פניתי לאיתן צנעני כבר לפני חודשיים קהל:

קוגמן והוא ביקש ממנו לפתור את זה בדרכי שלום, לפני 

 ש5 מתחילים ראש בראשאנחנו 

,  :אשל ארמוני  אז אני אומר צר לי

 צר לי שרק ככה הדברים נעשים5 צר לי5  קהל:

יודע, אני מכיר גם הרבה, :אשל ארמוני  אני לא 

את שמעת על רון קוגמן, אני חייבת לשאול אותך שאלה,  :רויטל לן כהן

את שמעת על כל חברי המועצה, אבל את לא שמעת על ועד 

 שמעת?  על ועד עירוני לא עירוני5

5  קהל: 5  זה לא5

5 :רויטל לן כהן 5  את יודעת מה, זה מבייש5

 תרבות הדיון פה מביישת את כולנו5  הנדין:-עילאי הרסגור

משבר תמיד אני אומר, לא צריך באמת, לא צריך להגיע ל :אשל ארמוני

ולא צריך לחשוב ולטעון שיש פה עירייה אטומה ורק אם 

 נפתרים5 מגיעים למשבר הדברים 

, הזנה בגנים הגיעו דרך הצעות לסדר ..:17יול"א עד  ל:קה

 שאנחנו הגשנו, 

 )מדברים ביחד( 

קרן, כל אחד רואה את הדברים מהפרספקטיבה שלו5 עכשיו  :אשל ארמוני

אני אגיד משהו לגבי העבודה שנעשתה עם ועד ההורים5 יש 

  לעיר, לא לכם ולא לנו, יש הנהגת הורים מעולה ומעורבת,

 , הנה אנחנו5 הנה, הם בבקשה מולכם5 נהדר קהל:
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 , מפריעה לי שנייה קרן, אבל את נורארגע,  :אשל ארמוני

  לא, אבל זה הנהגת הורים5  :אשל ארמוני

 זה הנהגה פוליטית5  :עמירם מילר

 )מדברים ביחד( 

 אתם הנהגה פוליטית, לא הנהגת הורים5  :צביקה צרפתי

   )מדברים ביחד( 

לקשור לעצמנו קשרים, אנחנו לא עושים  אנחנו לא מנסים קהל:

את זה בשביל פוליטיקה ולא עושים בשביל555 ולא בשביל 

יודעים מי באמת עשה ומי באמת התמונה בעיתון,  וההורים 

 פעל5

 מה את אומרת5 :עמירם מילר

 קה5 אפרת, את לא עושה פוליטיקה, קרן כן עושה פוליטי :צביקה צרפתי

 אני עושה פוליטיקה? קהל:

  רק פוליטיקה5קרן רק פוליטיקה5  :ירם מילרעמ

55 למען ילדים בכפר סבא, חוץ ממחירי צהרונים, מה?  :אמיר דנאי 5  מה 

 5 ..:17הזנה עד  קהל:

 הזנה? זה קל מאוד להתהדר בנוצות שלא שלך5 קל  מאוד5  :אמיר דנאי

 בזכותכם הורידו את התקורה,   קהל:

 אשל, בבקשה5  :צביקה צרפתי

 אני מבקש שעובדי העירייה יפסיקו להפריע5  :לוי אהוד יובל

לגופו של עניין, אני לא מכיר דיאלוג שהיה ושלא נגמר  :אשל ארמוני

 שנים5  2בפתרון5 אני לא מכיר5 אני פה כבר עוד מעט 

 מה אתה מציע קונקרטית?  :לוי אהוד יובל

 יובל, אתה לא מנהל את הישיבה5  :עמירם מילר

 גם לא5 אתה  :לוי אהוד יובל

 גם אתה לא, נכון,   :עמירם מילר
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 תן לו שידבר לעצמו, תן לו5  :צביקה צרפתי

 זה הכל5 מה הוא רוצה קונקרטית5  :עמירם מילר

 מה אתה מציע קונקרטית? :לוי אהוד יובל

 התנצלות5 יהודה בן חמו:

 שצריך להוריד את המחירים5 אני חושב  :אשל ארמוני

 בגדול5  תתנצל, תתנצל :לוי אהוד יובל

 בטל את הנסיעה לחו"ל5 סיפרת לחברים שלך? יהודה בן חמו:

, אני חושב שהמחירים גבוהים מדי5 אני חושב שבכפר סבא :אשל ארמוני

אני חושב שהסל, לא צריך למחוא לי כפיים, יכול להיות 

שנקבע הוא סל שצריך לראות איך מצמצמים אותו שהסל 

  אני חושב שבסופו של דבר, טיפה5 

 לא טיפה5 הרבה5  :קהל

אני חושב שבסופו של דבר צריך לשלם פה מחיר שהוא  :אשל ארמוני

סביר, שהוא יותר נמוך, שהוא דומה יותר למה שנעשה 

בערים מסביב5 ואני משוכנע, הלוח הזה הוא לא נכון למרות 

אני חושב שאנחנו עדיין יותר יקרים ממקומות אחרים5 

ם ממקומות אחרים, שאנחנו לא צריכים להיות יותר יקרי

ואני חושב שאנחנו עדיין יכולים לספק פה משהו איכותי, 

 יכול להיות, במחיר שהוא שווה יותר לכל נפש5 פלוס 

 לא, לא, לא, התחלת יפה, אל תקלקל5  :לוי אהוד יובל

אתה באמת, אתה יודע, אני מכיר את האנשים האלה גם  :אשל ארמוני

חנו צריכים לחשוב גם ישירות5 אני חושב שיכול להיות שאנ

בכיוון של יצירת מחיר או סל שיש בו דברים מסוימים וסל 

ירצה יוכל ואז יוכלו לבחור כל מי ששיש בו דברים אחרים, 

 לבחור בין הסלים, כפי שקיים בדברים אחרים5

 אבל אני לא סגור על זה, ולכן ראש העיר מינה צוות, וזה 
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מינה צוות לא  בעצם הנקודה וזה מופיע בהצעה לסדר5 הוא

אתמול5 הוא מינה צוות כבר לפני כמה שבועות כשהדברים 

האלה התחילו לצוף, הוא ביקש לעשות בדיקה, ביקש 

וך ההבנה של כל סל, במטרה ברורה להוריד את להיכנס לת

 המחירים5 

ואני חושב שלו היה פה דיאלוג אז לא היה צריך להביא לפה  

הומה הזאת, כי ילדים באמצע הלילה ולייצר את כל המ

 שאנחנו נעשה את מה שההורים רוצים5ברור לגמרי 

האם איך ההורים מיוצגים? האם הם מיוצגים ע"י הוועד,  

הם מיוצגים גם ע"י הוועד וגם ע"י גורמים אחרים? יש פה 

מספיק דרכי תקשורת כדי שבסופו של דבר כולנו נגיע 

 וישורת, שלפחות רוב האנשים יהיו מרוצים5 אלאיזשהו 

 שלא יהיו כאלה אנשים במצוקה שכואב להם5

וגם היתה לי שיחה ארוכה עם מוטי אתמול, ושמעתי את  

מה שכואב לו5 ומה שכואב לו כואב לו רק לו5 ובסופו של 

דבר, באמת קשה לחיות במדינה הזאת, ובמיוחד למי שיש 

הרבה הוצאות5 וכשאתה מסתכל בסוף -יש הרבה ילדים

 כסף הלך5 אתה לא מבין לאן ההחודש 

וגם לי יש ילדים קטנים5 ואני דרך אגב הוצאתי את הילד  

מהצהרון כי לא הייתי מרוצה ממה שהצהרון ברמת השרון 

עלה לי יותר, כמובן5 כי הוא עושה  אז מה קרה בסוף? נתן5

הנקודה היא כל מיני דברים אחרים, אבל זה לא משנה5 

 שאנחנו קשובים לעניין5

כל דבר צריך להביא למשבר, ולא כל  ובאמת זה לא נכון5 לא  

דבר צריך להביא להתלהמות, ולא צריך להביא לפה את 

כדי שאנחנו נשב ואנחנו נוריד את המחירים5 זה לא  0ערוץ 
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יום תושבים, יש פה דיאלוג5 נעשה -נכון5 מכיוון שיש פה יום

, דרך המיילים, דרך הפייסבוק, דרך דרך ועד ההורים

 לפנות5 יש פה חברי מועצה, אפשר טלפונים5 אפשר לפנות5 

בסופו של דבר יש היענות5 הכסף הזה הוא לא כסף שמישהו  

 מרוויח, 

5  :לוי אהוד יובל 5 5  555 תכלס אשל, זה לא נאום של 

 התכלס הוא,  :אשל ארמוני

 אתה רוצה לקבוע פגישה למחר?  :לוי אהוד יובל

  די! :רויטל לן כהן

 תאמין לי5  אתה רק מקלקל להם, :צביקה צרפתי

לא נעים לך, תלכי הביתה5 מה את צועקת? כל ישיבה את  קהל:

 צועקת5 

 מה אתה צועק עליה? :???

5  קהל: 5 5 מה את צועקת 555 שתהיה בשקט5 מה את קריזיונרית? 

 עליו כל ישיבה?

 חברים, חברים,  הנדין:-עילאי הרסגור

ו אם אתה עוד פעם תכנה מישהאם אתה עוד פעם,  :רויטל לן כהן

 , תקשיב לי ותקשיב לי טוב,במוגבלות

 תראי איך את צועקת5  קהל:

 עכשיו אתה תקשיב לי טוב5 אם אתה תכנה, אם אתה תכנה,  :רויטל לן כהן

 555 מי את בכלל?  קהל:

 אם אתה תכנה מישהו,  :רויטל לן כהן

5  קהל: 5 5 יודע מה5 כל ישיבה   אני לא 

ת כזו של מישהו אחר, אני אם אתה תכנה מישהו במוגבלו :רויטל לן כהן

לא אתן לך לעשות את זה5 אתה לא תשתמש במוגבלויות של 

  אנשים בתור קללות5
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5  קהל: 5  שתהיה בשקט5

55 אתה לא תשתמש במוגבלויות :רויטל לן כהן 5 

  זה התומכים שלך5 הלו, זה התומך שלך, לך תרגיע אותו5 :צביקה צרפתי

 גיע5 אתה הרגזת אותו, אתה תר :לוי אהוד יובל

 אני הרגזתי אותו? :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

יוכלו ללמד אותנו  הנדין:-עילאי הרסגור חברים, אני חושב שילדים בגני ילדים 

איך מנהלים ישיבות יותר טוב5 כל מה שמתנהל כאן לא 

מכבד אותנו כתושבי כפר סבא, כל מה שמתנהל כאן5 אנחנו 

איך מדברים על  צריכים להראות דוגמא לילדים של כולנו

דברים, איך עושים דיונים, וחבל שזה הגיע למקומות 

כאלה5 חבל5 יכול להיות משהו הרבה יותר טוב5 בואו נסיים 

 את הדיון5

5  :אשל ארמוני  קרן, אני יושב פה ואני חושב שאתם הגזמתם לגמרי

5  קהל:  היינו בפאנץ'

 י, באמת5 גבירותילפני הפאנץ' אני אתן את הפאנצ'ון5  :אשל ארמוני

 מי שהפריע לישיבה הזאת רויטל5  קהל:

5  :עמירם מילר  אוי, קרן מספיק, שמענו אותך כבר כל הזמן

,  , ההתנהגות שלךתקשיבי קרן :אשל ארמוני  בתור מישהי

 את חושבת שזה מוסיף לך?  יהודה בן חמו:

 היא גורמת לאנשים,  :אשל ארמוני

5 יהודה בן חמו: 5  , הלוואי5 הלוואי והיית חצי ממה ש5

היא גורמת לאנשים להתנהג פה בצורה אלימה, הבחורצ'יק  :אשל ארמוני

כלפי חברת מועצה5 אני הזה שהיה פה התנהג בצורה אלימה 

 אומר לכם, זה לא מכובד5 זה לא מכובד5 

 בושה וחרפה5  יהודה בן חמו:
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 אני אומר לך שבמידה רבה, זה לא מכובד5  :אשל ארמוני

 )מדברים ביחד( 

 תן להם תכלס5 תן להם תכלס5  :לוי ד יובלאהו

 במקום לגנות אתה מדבר על תכלס5 תגנה את מה שהיה פה5  :צביקה צרפתי

5  :אשל ארמוני 5  ההתנהגות האלימה שלכם5

 את מי שהתפרץ5 קודם כל ,אני מגנה את מה שקרה פה :לוי אהוד יובל

5  :אשל ארמוני 5  את האלימות פה, 5

 זמן5  אתה מורח :לוי אהוד יובל

 בעיר הזאת5 אתם קובעים את האלימות  :אשל ארמוני

 אתה בכלל נמצא פה5בין ראשון לרביעי  :לוי אהוד יובל

 אתה בהתנהגות שלך ואת בהתנהגות שלך, ואני אומר לכם,  :אשל ארמוני

 אתה במשכורת מנכ"ל, מה אתה עושה פה? :לוי אהוד יובל

 תהיה בשקט5  :אשל ארמוני

 ה אתה עושה פה? מ :לוי אהוד יובל

 תהיה בשקט5  :אשל ארמוני

 ראשון ורביעי5  :לוי אהוד יובל

אני אומר לכם, מה שהיה פה, אני אגיד לך מה שאני מנסה  :אשל ארמוני

במקום  לעשות פה5 אני מנסה ליצור פה מציאות יותר טובה

 שאנשים כמוך מדרדרים, זה מה שאני עושה5 

 דבר555ההיעדרות שלך היא ה :לוי אהוד יובל

 אל תבלבל את המוח5  :אשל ארמוני

 555תענה לתכלס :לוי אהוד יובל

 תהיה בשקט5  :אשל ארמוני

 5 הצעה תכלס :לוי אהוד יובל

 אם אתה גורם לאנשים, :אשל ארמוני

 הוא לא צריך לתת לך תאריך5 הוא לא ייתן לך תאריך5 :צביקה צרפתי
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 )מדברים ביחד( 

 זאת בושה וחרפה5  :אשל ארמוני

 555 תכלס5  :לוי הוד יובלא

אתם רוצים לשמוע אותי אז תהיו בשקט5 באמת, אני אומר  :אשל ארמוני

לכם, יש פה ילדים, יש פה אנשים שהם נציגי ציבור שהם 

כדי שיהיה פה יותר טוב5 יש  מנסים לעשות כמיטב יכולתם

פה גם נשים ואמהות רציניות שאני עובד איתם ועבדנו 

לכם, לא צריך להגיע יותר  איתם בעבר5 ואני אומר

זה לא טוב לאף אחד וזה לא מקרב לדיאלוגים האלה5 

 לפתרון5 

ולכן אני אומר גם אתם בתור נציגי ציבור, אתם צריכים  

לתת דוגמא אישית לקהל5 אנשים רואים אותנו באינטרנט, 

ילדים רואים אותנו באינטרנט5 מה זה הצעקות האלה? מה 

 זה ההתלהמות הזאת? 

5  :לוי ובלאהוד י  דבר לעניין

כי  לגופו של עניין, ותפסיק כל הזמן לקטוע אותי, ועכשיו :אשל ארמוני

בסופו של דבר ברור לגמרי שיש פה צדק וההורים צודקים, 

ולכן ראש וצריך להוריד את המחירים, זה ברור לגמרי5 

העיר מינה צוות וקצב זמן ויש לוח זמנים, ותוך חודש ימים 

 חדש לקראת השנה הבאה5 נקודה5  תקבלו תמחיראתם 

 תודה רבה5  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

ירדה בזכות ועד הורים תקורה אתה שכחת להגיד אשל, שה קהל:

 עירוני5

 אתם באתם לעשות פה קרקס שגבל באלימות5555 ו אורן כהן:

 ירדה לא בזכותתקורה אז אני רוצה לשמוע את זה5 ה קהל:
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 ואני עושה עבודה5  555הקרקס הזה, אלא בזכותי

5  :צביקה צרפתי 5  ברור, ברור5 אנחנו מודים לוועד העירוני על העבודה5

 זו עבודה שלי5 כי זה עבודה שאני עשיתי, לא אתם5  קהל:

 תירגעי5  :???

55 תגידי כל הכבוד לי  קהל: 5 555 הם הורידו, כל הכבוד!  שאני לא, 

להוריד  עזבתי את הילדים שלי וישבתי שעות על גבי שעות

 את התקורה5 

בהמשך למינוי צוות מקצועי ע"י ראש העיר, יותקצבו  :7 מס' החלטה

 הצהרונים מחדש בתוך חודש.
 

 )מדברים ביחד( 

 הצעה לסדר הבאה5  :צביקה צרפתי

 אני רוצה רגע לומר משהו5   :ענת קלומל

הצעה לסדר הבאה, מי מעלה את ההצעה לסדר? תוציא  :צביקה צרפתי

  אותו5

 ברים ביחד( )מד

קודם כל, הצעה לסדר היום זו דרך לגיטימית להעלות  :ענת קלומל

 דברים5

  אפשר שאת ההצבעה נעשה בשקט? די! :רויטל לן כהן

 סגור את הדלת, בבקשה5  יהודה בן חמו:

ההצעה להמשיך את הבדיקה שהתחילה לפני חודש,  אורן כהן:

על רכבתם אתם  ובהמשך לבדיקה שהתחילה לפני חודש555

5 ובצורה אלימה5 אתם רכבתם  העגלה של הבדיקה בצורה55

על העגלה הזאת, לא בגללכם, בגלל שהמרידו אתכם5 

  הבדיקה התחילה מזמן כבר5

 הצעה לסדר הבאה, בבקשה ענת5  :צביקה צרפתי
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 )מדברים ביחד(   

קרן, צאי החוצה, אי אפשר5 אנחנו תוציא אותה בבקשה5  :צביקה צרפתי

 גמרנו5 

  את כן מפריעה5 את ממש חוצפנית5 חוצפנית וגסת רוח5 :מילרעמירם 

 )מדברים ביחד( 

חזי, תוציא אותה בבקשה, אני לא יכול כבר5 די5 אני כבר  :צביקה צרפתי

קרן, תצאי בבקשה החוצה5 קרן, תצאי5 קרן, לא יכול, די5 

 תצאי בבקשה החוצה5 

 )מדברים ביחד( 

 אתה מאיים עליי בגופך5  קהל:

 אני לא מאיים עליך, :ניחזי ברז

 אתה מאיים עליי בגופך5  קהל:

עמירם  והוא קנה את זה בדין, ואני אני מגן על כבודו של  :חזי ברזני

 חושב שכל החדר הזה חושב, 

 אני לא אמרתי לעמירם,  קהל:

 שמגיע לו טיפה כבוד5  :חזי ברזני

 יש לו כבוד5  קהל:

 לא5 את לא מכבדת אותו5  :חזי ברזני

 אני מכבדת את כולם פה5  קהל:

 את לא תרימי קול על עמירם מילר5  :חזי ברזני

5  יהודה בן חמו:  את לא תדברי

5  :עמירם מילר  את לא תדברי

  את מתנהגת באלימות5 יהודה בן חמו:

 היא מתנהגת באלימות?  :???

 את לא תצעקי על עמירם מילר פה5  :חזי ברזני

 )מדברים ביחד( 
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 בסדר? עשיתי משהו לא  קהל:

את לא נותנת כבוד כן5 את מתנהגת בצורה לא מכובדת5  :אברהם שיינפיין

לאף אחד5 רק קרן מכירה את קרן5 תני כבוד לאחרים5 

תשבי בשקט ותקשיבי5 אי אפשר ככה לנהל ישיבות5 תני 

אותך שמעו, אז שבי כבוד לכולם כמו שנתנו לך כבוד5 

י לענת בשקט5 תני לאנשים שנמצאים פה שהבאת אותם, תנ

 מהסיעה שלך רוצה לדבר, את לא נותנת לה לדבר5 

תקשיבי לה, את  את יכולה להישאר וללמוד דרך ארץ5 יהודה בן חמו:

בבקשה אתה גם יכול ללמוד ממנה5  תוכלי ללמוד ממנה5

 ענת5 

 

 פרסום חוגים לעצמאיםבנושא  -הצעה לסדר  ב.

 

 הדרך הלגיטימית שלנו,  :ענת קלומל

 אנחנו צריכים לנהל כאן דיון, הדיון חייב להתאפשר5  דין:הנ-עילאי הרסגור

 ענת, בבקשה5  :צביקה צרפתי

הדרך הלגיטימית שלנו להעלות את המצוקות של התושבים  :ענת קלומל

 דרך הצעות לסדר היום, וגם לפתור את הבעיות, 

  שלך מדברת, מה אתה מפריע?חברה  יהודה בן חמו:

מההצעה לסדר היום פרסום להתחיל הייתי רוצה דווקא  :ענת קלומל

 ולא, חוגים לעצמאיים, זה יותר קשור מבחינת ההקשר 

 סגור את הדלת5 יהודה בן חמו:

ההצעה הבאה שאני רוצה להעלות זה פרסום חוגים  :ענת קלומל

כמו שראינו את המצוקה של ההורים במחירי  לעצמאיים5

הצהרונים, שהיא בעיה והיא חלק מהמחאה החברתית 

נו רואים שזה ממשיך, ואנחנו צריכים לפתור את זה, ואנח
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יצירתיים, אנחנו גם צריכים לדאוג למצוא פתרונות 

הם וגם הם באו אלינו בבקשה שלעצמאיים בעיר כפר סבא 

  5צריכים

מפעילי החוגים בעיר כפר סבא לילדים ולנוער, העלות של  

פרסום של עצמאיים, של חוגים בחוברת הפרסום הוא עלות 

בערים אחרות5 ₪  ..1,0לעומת מחירים של ₪  ...,3של 

במחירים מאוד גדולים, כמו שאנחנו ראינו גם -פערים מאוד

 מאוד גדולים5-של הצהרונים, אבל פערים מאוד

אחת המטרות שלנו בעיר שאנחנו גם צריכים לסייע  

לעצמאיים וגם לסייע, זאת אומרת לאפשר פה את 

בה יותר סבירים, הרהאפשרות להפעיל חוגים במחירים 

שגם אנחנו יודעים שרוב העסקים הקטנים לא בהכרח 

 שורדים5 

ועלויות של פרסום, אם עסק עצמאי צריך גם להשקיע סכום 

השקעה וגם להרוויח גבוה בפרסום, ואחר כך להחזיר את ה

אז אנחנו צריכים לבוא בעיר כפר סבא וזה מקשה עליו, 

מחיר לא יהיה לקראתו ולמצוא איזשהו פתרון יצירתי שה

 כל כך גבוה5 

את החוגים של בתי כמו גם אם העירייה כן יכולה לפרסם  

והעצמאיים לא יכולים לפרסם הספר, וגם המתנ"סים, 

בצורה כמו שהעירייה, יש פה מצב שאין פה תחרות הוגנת 

בין עצמאיים לבין החוגים של העירייה5 ואנחנו צריכים 

לעצמאיים, כדי  למצוא פתרון איך להוריד את העלויות

שיוכלו להפעיל את החוגים בצורה יותר, שגם יהיה להם 

 החזר ואפשרות להרוויח5

כשמדובר בחוגים של ילדים גם לא בהכרח אחר כך הילדים  
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להחזיק נשארים, ואז באיזשהו שלב הם לא מצליחים אפילו 

חוג כל השנה, ואז עוד יותר ההפסד הוא גבוה, ואנחנו לא 

טו את הרגל ויגיעו לסגירה5 אנחנו רוצים שעסקים יפש

 צריכים למצוא את הפתרונות5

להציע מדיניות חדשה התחיל גם ואני מבקשת מהעירייה ל 

של תמחור לעצמאיים, וגם הנושא של הפרסומים ליד בתי 

יבוא הספר5 אני יודעת שיש בעיה שגם פוחדים שכל אחד 

ייכנס, אז צריכי ם לפרסם בבתי הספר, ולא רוצים שכל אחד 

יהיה למצוא פתרונות אחרים שכן הם יוכלו לפרסם, וכן 

בעיר כפר סבא, במיוחד להם יותר אפשרות להתפרנס פה 

 שגם חלק מהמתקנים שייכים לעירייה5

אז על אחת כמה וכמה אנחנו צריכים למצוא את הפתרון5 זו  

 ההצעה5 

 חלק ממה שייך לעירייה? מהמתקנים?  :עמירם מילר

בהם, ויש שם  תקנים שבעלי החוגים משתמשיםיש פה מ :ענת קלומל

אז יש פה בעיה והיא בעיה  ויש עלויות נוספות5ארנונה, 

 של העצמאיים5באמת 

יודע מאיפה הבאת את הנתונים, יכול להיות שיש  :צביקה צרפתי אני לא 

בעיה, יכול להיות שאין בעיה5 אבל אני אגיד לך מדברים 

 שפויים, והם דרשאולי אני אשכנע אותך שהדברים הם בס

ואני אתחיל גם טובים וגם יש יתרונות ליזמים בכפר סבא5 ו

 מהעניין של הפרסום5 

ה בעיקר חוגי הספורט והמחול שמפורסמת כל שנהחוברת  

נוער, זו חוברת שמפורסמת כבר שנים5 היא מחולקת  לבני 

לכל תיבת דואר בכפר סבא, העירייה מחלקת אותה בדיוור 

ו .1-החוברת מחולקת לישיר לתיבות הדואר5   .1-עמודים 
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 עמודים5 .1היא יכולה להיות גם רק עמודים5 

יש פרסום, מה שנקרא פרסום מילולי, לא פרסום שהוא עם  

 קריאייטיב וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, פרסום מילולי5

זה ללא עלות לא ליזמים הפרטיים ולא לעמותת הספורט5 

 זה פרסום חינם5

ולעשות פרסם את עצמם על חצי עמוד יש יזמים שרוצים ל 

והם מעצבים אותה, זה עולה מודעה שהיא גם צבעונית, 

זה אחד לשנה5 החוברת הזאת יושבת גם שנה בבית של כסף5 

הילד, החוברת הזאת מועלית לאתר העירוני, הם 

כל שבוע שנה שלמה5 הם לא מפורסמים למעשה במחיר הזה 

פרסם וללכת לתת מפרסמים כמו בעיתון שכל שבוע צריך ל

זה דבר what ever 5שקל נניח בכל הכפר הירוק או  ...,0

אחד שתדעי, ואני לא בטוח שאמרו לך את זה, ושתדעי5 זה 

 אחד לגבי הפרסום5 

לגבי הפרסום בבתי הספר עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך  

גם העירייה לא יכולה להיכנס ולפרסם חוגים  דרך אגב,

ים עירוניים5 חוזר מנכ"ל משרד בתוך בתי הספר5 גם חוג

מונע מאיתנו5 ולכן אנחנו לא מפרסמים ולא תולים החינוך 

 לא החוגים העירוניים, לא עמותות הספורט5שלטים5 

מה אנחנו כן עושים? אנחנו עושים יריד חוגים בתחילת כל  

שנה, יומיים יריד חוגים שהעירייה מממנת וגם היזמים 

5 העירייה לא גובה על זה עלותהפרטיים משתתפים בו ללא 

 כסף5 

 -קיבלתי את זה מ :ענת קלומל

ענת, אני רוצה להציע לך משהו5 קודם כל, לברך אותך על  יהודה בן חמו:

 ההצעה5 
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 אני מזמין אותך לפגישה עם מנהל מחלקת הספורט, :צביקה צרפתי

 ותלמדי יותר את הנתונים5 

 צמאי שמתקשה, בסדר, אין בעיה5 אם אני רואה שיש ע :ענת קלומל

ענת, לא רק זה, המחירים כל כך שווים וכל כך טובים, גם  :צביקה צרפתי

חדר מחירי ההשכרה החודשית שהם הרבה יותר נמוכים מ

מחול בקניון או חדר מחול במקום אחר, שעומדים 

ומתדפקים ואנחנו לא מסוגלים לתת לכולם את המתקנים 

ם, יש תור כי אין לנו מספיק מתקנים5 עומדים ומתדפקי

אז אני מזמין אותך אם את רוצה, לבוא ארוך מאוד5 

 לשמוע5

,  :ענת קלומל  המטרה שלי זה להקל על העצמאיים שיוכלו

לא, אני רוצה שתלמדי גם5 להקל זה בסדר, אבל יכול להיות  :צביקה צרפתי

 שזה כן נכון5 זה שיש עצמאי אולי שאמר תשמעי, 

מאוד להצעה שאת יכולה בהחלט אגב, זו דוגמא טובה  יהודה בן חמו:

המקצועיים5 לקדם אותה באמצעות למידה ע"י הגורמים 

ולכן מוצע לך, יזמינו אותך לפגישה, תשמעי את הנתונים 

 האמיתיים5 

ישנם דברים שהיינו רוצים כן לעשות ואסור לנו בגלל חוזר  

המנכ"ל5 ישנם דברים שנעשים ולא קיבלת את 

בפירוש את יכולה לקבל ה האינפורמציה5 ולכן דברים כאל

 את האינפורמציה הזאת5 

כי בתכנית אני רוצה לציין משהו5 את קלעת לדעת גדולים,  יטל עמר שלום:בר

העבודה שאני מרכזת, אני מחזיקת תיק עסקים קטנים, יש 

 נושא הזה ואנחנו מנסים גם לקדם את זה5 גם התייחסות ל

המחיר של חוברת אבל אם למשל, אם עצמאי אומר לי ש :ענת קלומל

 , ..1,0בעיר אחרת הוא 
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 איזה תפוצה, איזה כמות? :עמירם מילר

 איזה תפוצה, מה הוא מפרסם?  :צביקה צרפתי

את יודעת מה זה א5א5א? 'איש אחד אמר'5 אל תתבססי על  יהודה בן חמו:

 איש אחד אמר5 תבוא תשמעי5 

חוג  אומר דרך אגב, הוא יכול לפרסם רק מלל5 המלל :צביקה צרפתי

קראטה בימים א' כך וכך, במקום זה וזה, נותנים את 

הוא יכול  הטלפון של היזם5 הוא לא חייב לפרסם בכסף5

תודה5 אפשר להתאחד  5הלפרסם בחינם5 הוא בחר את ז

 להסיר את ההצעה? 

 אבל להמשיך לטפל בזה5  :עמירם מילר

 תודה5  :צביקה צרפתי

בדבר פרסום חוגים  מחליטים להסיר ההצעה לסדר :1/ מס' החלטה

 לעצמאים מסדר היום.
 

 בנושא פתרון למניעת יתושים -הצעה לסדר  א.

 

 היתושים5  -ההצעה לסדר הבאה  :צביקה צרפתי

 5עטלפים :עמירם מילר

 מי מציג את זה? :צביקה צרפתי

אני מציגה5 אנחנו בסיעת תפו"ח מחפשים בסך הכל  :ענת קלומל

חנו מהווים שופר של יצירתיים כדי להתמודד, אנפתרונות 

 התושבים, 

 הלאה5 פה אחד, קדימה5  יהודה בן חמו:

בעיות שעולות מהתושבים וזה בסדר, אנחנו מקבלים הרבה  :ענת קלומל

ואנחנו מנסים למצוא פתרונות לבעיות5 אחת הבעיות, בעיה 

ופתרון שאני מעלה פה, בעיה של עקיצות של יתושים, שיש 
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ניזוקים בה במיוחדים בעיר כפר סבא, בעיה שילדים ב עיקר 

כשהם הולכים לגן ולבתי ספר, והפתרון שנתנו לנו, פתרון 

 ביולוגי5 

איזשהו פתרון שאפילו הגיע מחדרי האקדמיה, של למצוא  

ביתן לעטלפים, שהעטלפים האלה הם טורפים את 

יתושים, ויש פה איזשהו פתרון שהעלות שלו הוא בסך של ה

 א עלות גבוהה5 בשנה5 זו ל₪  ...,.1, ...,.1

גם יאפשר  יכול להיות שהפתרון במחיר שהוא יחסית נמוך, 

למידה בתחום האקולוגי לתרומה לאיכות הסביבה, וגם 

ההצעה יסייע לנו במניעה והורדת מספר היתושים בעיר5 זו 

  שלנו, זה הפתרון שכדאי לאמץ אותו5

 ? , ענתזה הגיע לאגף איכות הסביבה :???

 5 בוודאי :עמירם מילר

?  קהל:  אפשר555

 היא מכירה יותר טוב את הפרטים5 :ענת קלומל

 אני מכירה את הפרטים5  קהל:

5 יהודה בן חמו: 5 5  סליחה, 

 )מדברים ביחד( 

נוריד את חברים, חברים, בואו נוריד את הטונים,  הנדין:-עילאי הרסגור בואו 

חברות וחברים תראו, אנחנו יכולים לצאת החוצה, הטונים5 

זשהו מקום אחר שכל מי שרוצה ידבר, ויצעקו למצוא אי

אחד על השני, ומי שצועק יותר חזק הוא זה שישמעו אותו5 

אבל אנחנו מנסים כאן לנהל ישיבה של מועצת עיר 

ויש כאן הצעה רצינית והנושאים רציניים, רציניים מאוד5 

 מאוד שדורשת התייחסות5 

פני הצעה שאני מאוד אוהב אותה, ואני קיבלתי אותה ל 
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בשם שרונה לימן, ואנחנו ישבנו כמה חודשים מתושבת 

ואנחנו הגענו לכמה ואנחנו בדקנו את ההצעה הזאת5 

מסקנות5 אנחנו בדקנו גם מקומות אחרים שניסו ליישם בה 

 את ההצעה5 

אני קודם כל אתן לרעיה סבירסקי, מנהלת מחלקת רישוי  

אני להתייחס לנושא הזה5 אחר כך  עסקים ותברואה מונעת,

 אגיד עוד כמה מילים5 

כ :רעיה סבירסקי שנים, ואנחנו בדקנו אותו  3-נושא של עטלפים עלה לפני 

הנושא הוא טוב יחד עם אנשי אוניברסיטת תל אביב5 

כפרויקט חינוכי בלבד5 ערים שציינתם במסמך גם בדקנו, 

ו, הם כן הציבו את תיבות הקינון ועטלפים לא הצליחו נבדק

 לקנן שם5 

ה שאנחנו עשינו את הבדיקה שלנו, וגם נושא כך שמ 

שדיברתם, נושא כלכלי, זה לדעתנו בזבוז כסף ציבור5 ואני 

עולה זה בסדר, אבל סביב תיבת קינון שקל  ..0אפרט5 

את זה על תיבת קינון יש המון עבודה5 צריכים להעלות 

שקל  ...,3עולה כסף, מטפס עולה כסף5 העץ, לתלות, מנוף 

שבסופו של דבר,  רק כדי לשים תיבת קינון לפחות לעץ5 וזה

 לא תביא לנו את התוצאות5

אבל אולי אפשר ליד גנים וליד מקומות שבהם יש יותר  :ענת קלומל

 ילדים שמסתובבים5 אז אני הייתי מציעה אולי לא באופן, 

גר אני אספר5 בסביבה שלנו יש עטלף חרקים, יש5 הוא  :רעיה סבירסקי

ם, בכל מיני מקומות5 אם אנחנו בגגות, בסדקים, ברעפי

נציב תיבת קינון וזה כן מומלץ אם כבר עושים והולכים 

בפארקים, בחורשות, לא מיושבים, לפרויקט במקומות 

ונצליח איכשהו לראות ולבדוק, אנחנו צריכים לדעת מה 



   50.12..015 70 מועצה מן המניין   

 

 מבחן התוצאה5 מה בדיוק אנחנו מצפים שלא יהיו יתושים5

גן, עיריית הרצליה, עיריית פתח תקוה  , עיריית רמת 

שהציבו את תיבות הקינון ובאף מקום חוץ מפארק לאומי 

ושגם בפארק לאומי אמנם הם קיננו זה לא הצליח, 

 העטלפים, אבל כמות הפניות לא ירדה5 

ואנחנו, המחלקה שלנו, האגף השלנו, עושים עבודה נהדרת,  

טובה5 כמות הפניות שלנו במגמת ירידה לגבי היתושים5 

רים קשר פרונטאלי עם כל מתלונן5 מנטר בא אליו אנחנו יוצ

הביתה, בודק מסביב, נותן לו הסבר מפורט, והמטרה שלנו 

לפני שהיתושה התחילה להתבגר5 לצמצם בכלל את המכה 

 אנחנו רוצים להרוג את זה על סף5 

אנחנו מיישבים מקורות מים5 אנחנו  -יש מקורות מים  

עם ביולוגיים5 שמים אורגניים וגם  פועלים גם עם חומרים

שנים  6או  ., כבר mloדגש גם בוזיה, משתמשים בשמן 

כך המשרד להגנת הסביבה אוסר שימוש בחומרים כימיים5 

 שריסוסים כימיים לא קיים דבר כזה5 

 אז אולי הפתרון להוסיף עוד משקיעים מהעירייה, :ענת קלומל

קיע וחלק למצוא עוד להתחלק, שחלק מהעירייה תש

מבחוץ, לבדוק את התופעה, לראות אם זה אכן משקיעים 

, ואולי שווה גם לחפש עוד תורמים ש  ישקיעו בזה5 555

אם יש כמובן תורמים שרוצים לבוא ולהשקיע, אנחנו נקבל  הנדין:-עילאי הרסגור

ויתרנו אנחנו לא אותם בזרועות פתוחות5 מעבר לכך, 

לחלוטין על העניין הזה5 ברור לנו שזה דבר שלא יכול 

להדביר יתושים בעיר שלמה, ואי אפשר לבנות רק על 

 הפתרון הזה5 

אולי באזורים שם יחסית פתוחים יכול להיות שנעשה את  
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זה, אנחנו בוחנים את זה, יש כמובן כמה פרויקטים שאנחנו 

, והם צריכים להיבחן בצורה עושים ומדובר בכספי ציבור

גע כל מאוד זהירה5 ואנחנו לא אומרים לא, אבל כר-מאוד

 העיר, אנחנו לא נבצע את הדבר הזה5 

 תודה רבה5  :צביקה צרפתי

ב :לוי אהוד יובל   5...,1-אני מתנדב 

ההסבר של עילאי הרסגור, סגן ראש העיר תודה רבה5 לאור  :צביקה צרפתי

ומחזיק תיק איכות הסביבה ורעיה סבירסקי, אני מבקש 

 5 האם אפשר להתאחד? להסיר את ההצעה מסדר היום

 היא הסכימה5 תודה5  הודה בן חמו:י

אני חושבת שצריך עדיין עוד לבדוק את זה5 למצוא  :ענת קלומל

 פתרונות עדיין5

 תודה5 :צביקה צרפתי

  אני בעד5 אני אשמח מאוד5 הנדין:-עילאי הרסגור

5 יהודה בן חמו:  כן, תעמדי בקשר עם עילאי

מניעת מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר פתרון ל ://מס' החלטה

 יתושים, מסדר היום.
 

  1121/1//אישור החלטות ועדת כספים מישיבתה ביום  .3

 

  5: אישור החלטות ועדת כספים3סעיף  :צביקה צרפתי

 פה אחד5  :שמעון פרץ

 העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל,  שגיא רוכל:

 רק אם יש הערות5  יהודה בן חמו:

 הוא יכול לתת סקירה5  :לוי אהוד יובל

 תשאל, תשאל5  ודה בן חמו:יה
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 תשאל שאלות5 :צביקה צרפתי

לא אמרתי אני שואל, אמרתי שהוא יכול לתת סקירה5 למה  :לוי אהוד יובל

 אתם מתקיפים כל הזמן? פקיד שרוצה לדבר, מה קרה?

 פקיד בכיר5 

 אני לא צריך לדבר5  שגיא רוכל:

חברי המועצה  כי לא כל אתה צריך להציג למועצהלא, לא,  :לוי אהוד יובל

 היו שם5 

 יש הערות או שאלות? אני שואל, יש התייחסות? הערות?  :צביקה צרפתי

 אני לא מבינה המסעות לפולין כל ההעברות שאנחנו עושים,  :ענת קלומל

 מה שהיה בוועדת כספים, אותו דבר5  :צביקה צרפתי

 זה גם עבר פה אחד5  יהודה בן חמו:

ל פעם מסעות לפולין אז אני תוהה מה לא, אני גם רואה כ :ענת קלומל

 זה העניין5 

 אפשר להתאחד פה אחד?  :צביקה צרפתי

 תודה5  יהודה בן חמו:

מחליטים לאשר החלטות ועדת כספים מישיבתה ביום  :1/ מס' החלטה

 המצ"ב. 1121/1//
 

מינוי מיכל בן הרוש, מנהלת רשות החניה והפיקוח העירוני, כפקיד  .1

עירוני ופיקוח על החניה, במקומו של מאיר גביה לנושא פיקוח 

 אלקיים.

 

מיכל בן הרוש5 אני רוצה להקריא פה איזה  -סעיף הבא  :צביקה צרפתי

לסדר היום:  2הצעת החלטה בנושא  נוסח שנאשר אותו5

למנות גב' מיכל בן הרוש, מנהלת למנות את עובדת העירייה 

ו, גבייה כהגדרת את עובדת העירייה גב' מיכל בן הרוש
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55 המגיעים  פקודת המיסים )גבייה( לשם אכיפה וגבייה5

עפ"י הוראת דין, לרבות בשל עבירות לעיריית כפר סבא 

חנייה ואיכות הסביבה5 אפשר פה אחד לאשר? תודה, פה 

 אחד5

רשות , מנהלת  למנות את גב' מיכל בן הרושמחליטים  :3/ מס' החלטה

קוח עירוני ופיקוח כפקיד גביה לנושא פי החניה והפיקוח העירוני

 על החניה במקומו של מאיר אלקיים. 
 

 .הקצאת חדר לאגודה למלחמה בסרטן .2

 

5 הארכת הקצאה לאגודה למלחמה בסרטן, אפשר .סעיף  :צביקה צרפתי

 להתאחד פה אחד? תודה5

 231131137לאגודה למלחמה בסרטן מס'  מאשרים :1/ מס' החלטה

למטרת  13חלקה  7119, גוש 1להשתמש בחדר במבנה ברח' גלר 

  קידום המאבק במחלת הסרטן.
 

 .הקצאת קרקע למלב"י .7

 

בדיקת מבקר הארכה למלב"י לשנתיים עם שנה ב5 6סעיף  :צביקה צרפתי

באמצע, זה התניה בעקבות המלצתו של מתי פז, שעשה 

עבודה מקיפה ואני רוצה להודות לו על כך5 באמת עשה 

 שה, דיון5 עבודה מקיפה וטובה5 אפשר? לא5 בבק

שלוקח את הנושא הזה5  אני מבקש קודם כל להודות למתי :לוי אהוד יובל

אם נראה שמתי יצליח להביא לשינוי, אם נוכל לשמוע פה 

נכון להיום אני במועצה שיש שינוי אז כולנו נצא נשכרים5 

את העובדה שהמבקר הקודם קבע שמדובר בבית לא מקבל 
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י שפנה אליו נדרש עסק, בית מסחר שמקיים פה חנות5 מ

 לשלם מחירי שוק5

לקרוא לזה עמותה שפועלת לטובת הציבור כשהעמותה  

הזאת מייצרת רווח עצום, ושמי שפונה אליה גם בהמלצת 

הרווחה במקרי מצוקה קשים לא מצליח לקבל עזרה, זה 

 מוגזם5 

שלא כל הכספים דו"ח הביקורת, דו"ח התיקון עדיין מצא  

ויים5 אנחנו מבקשים שכשבאים הגיעו לבנק והיו בו ליק

לדו"ח מתקן שנראה תיקונים5 ולהגיד שבדו"ח המתקן 

עדיין כספים לא מגיעים לבנק, ועדיין מוצרים לא מגיעים 

שנעשה בו באמת תיקון, אז זה עדיין לא אומר ואין ודאות 

 שתוקן המצב5 

שהיא ראויה להקצאה חינם5  העמותה הזאת עדיין לא במצב 

אני אשמח אם מתי ישתף אותנו  תה עסק5היא עדיין בתכלי

לה לקבל הקצאה5 ברשמים שלו האישיים5 אני חושב שאסור 

בית עסק כמו כל בית עסק ואם היא תקבל היום היא 

 הקצאה זו טעות5

 תודה5  :צביקה צרפתי

 שאני אתייחס? :מתי פז

מתי, שלחת דו"ח5 מי שרצה יכול היה לקרוא את הדו"ח5  :צביקה צרפתי

ת שלך היא כל כך ברורה, כל כך טובה, כל כך ההתייחסו

 חדה5 

אפשר להתאחד כולם שמודים למתי פז על העבודה  יהודה בן חמו:

 ומאשרים5 

 לא, לא מאשרים5   :לוי אהוד יובל

אורן, עמירם, צביקה,  מי בעד הארכת ההקצאה? ממה, :צביקה צרפתי
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 יהודה, עילאי, פליאה, יהודה, רביטל, רויטל, דבי, אמיר,

יובל, ענת ואלי5 תודה רבה,  ?איתן ואמיר5 מי נגדמתי, 

 הישיבה נעולה5

 

הקצאת מבנה וחצר  23112373לעמותת מלב"י מס'  מאשרים :2/ מס' החלטה

, למטרת מרכז אביזרי יד שניה 7131בגוש  7/ברח' החי"ש, חלקה 

  לנזקקים.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ש העיר רא
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 1/1121/1ריכוז החלטות מועצה מיום 
 

 

מחליטים לאשר החלטות ועדת כספים מישיבתה ביום  :1/ מס' החלטה

 המצ"ב. 1121/1//
 

רשות , מנהלת  למנות את גב' מיכל בן הרושמחליטים  :3/ מס' החלטה

כפקיד גביה לנושא פיקוח עירוני ופיקוח  החניה והפיקוח העירוני

 מו של מאיר אלקיים. על החניה במקו
 

 231131137לאגודה למלחמה בסרטן מס'  מאשרים :1/ מס' החלטה

למטרת  13חלקה  7119, גוש 1להשתמש בחדר במבנה ברח' גלר 

  קידום המאבק במחלת הסרטן.
 

הקצאת מבנה וחצר  23112373לעמותת מלב"י מס'  מאשרים :2/ מס' החלטה

מרכז אביזרי יד שניה , למטרת 7131בגוש  7/ברח' החי"ש, חלקה 

  לנזקקים.
  

 

 


