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 עיריית כפר סבא
 41/41-41/41פרוטוקול מס' 

 (30/30/41)ד "עתש לולאב 'ח ,רביעי , מיום מן המניין מישיבת מועצה
 

 אש העיר ר  הודה בן חמו               י  שתתפים:מ

  ראש העיר וסגן מ"מ  צביקה צרפתי 

 סגן ראש העיר  הנדין-עילאי הרסגור 

  סגן ראש העיר  ו"ד איתן צנעניע 

 משנה לראש העיר  ן כהן  אור 

   חבר המועצה "ר אמיר גבעד 

 חבר המועצה  יהודה יוגד 

 חבר המועצה אהוד לוי יובל 

 חברת המועצה רויטל לן כהן 

 חבר המועצה עמירם מילר 

 חבר המועצה מתי פז 

 חבר המועצה ון פרץשמע 

 חבר המועצה אמיר קולמן 

 חברת המועצה  פליאה קטנר 

 המועצה חברת  ענת קלומל  

 חבר המועצה אברהם שיינפיין )ממה( 

 חברת המועצה  שלום עמררביטל  

 חברת המועצה  דבי שני ד"ר  

 

 חבר המועצה אליהו כהן     :                               חסרים

  

  מנכ"ל העירייה  אשל ארמוני     :                               וכחיםנ

 משפטי יועץ עו"ד אלון בן זקן  

 מבקר העירייה  דוד תורג'מן 

 גזבר העירייה  שגיא רוכל  

 מנכ"ל החברה הכלכלית  אלעד קנדל 

 סמנכ"ל החברה הכלכלית  איתי צחר 

 מנהלת מחלקת נכסים  איילה זיועו"ד  
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 מנהלת אגף ההכנסות גלית שניידר מימרן 

 ס/מנהל אגף החינוך אביטל פס 

 אגף החינוך עדי דרי דרור 

 מנהלת אגף הרווחה סקיענת ני 

 ע/מנכ"ל מיכל טל 

 

 

 

 30.30.1341 - מן המניין שיבת מועצהי

 

 :דר היוםסעל 

 :שאילתות  19

 9הצבת מיגוניות בשכונת ותיקיםשאילתה בנושא  א9

 9התמודדות עם תופעת "שנאת האחר" -חינוך שאילתה בנושא  ב9

 9טיפול בליקויים בגני הילדיםשאילתה בנושא  ג9

 

 :הצעות לסדר  09

 9הנגשת מידע במחלקת הרווחה  -הצעה לסדר  א9

 מספר המחשבים בבתי הספר9  -הצעה לסדר  ב9

 

 39./11תה ביום פרוטוקול ועדת כספים מישיבאישור החלטות   19

 הקצאת מבנה בית ספר לעמותת "מעיין החינוך התורני"9  09

התקשרות עיריית כפר סבא עם משרד הבינוי  -פינוי בינוי תקומה   59

 9והשיכון

69  9  עדכון זכויות חתימה בחשבונות בית ספר מפתן

 ים של החכ"ל ותאגיד הפנאי9דיון בדו"חות הכספי  79

 מינוי גלית שניידר מימרן כמנהלת הארנונה9   39
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 מינוי גלית שניידר מימרן כממונה על הגבייה ופקידת הגבייה9  9.

מינוי מיכל בן הרוש, מנהלת רשות החניה והפיקוח העירוני לפקידת   1.9

עבירות של ברירת משפט וקנסות עפ"י  צורך גביית קנסות בגיןגבייה ל

 חוקי העזר9

משכר  05%אישור שכר בכירים לוידאל צרפתי, עוזר אישי לראש העיר,   119

 מנכ"ל9 

 %.1אישור שכר בכירים לתומר מועלם, מנכ"ל לשכת לראש העיר,   109

 משכר מנכ"ל9 
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יבות המועצה 9 אחרי חופשה של חודש בישברוכים הבאים :צביקה צרפתי

את אני מתכבד לפתוח אנחנו מחדשים את ישיבות המועצה9 

הישיבה,  מועצה מן המניין לחודש ספטמבר9 סדר היום 

 כרגיל שאילתות9 

 

 שאילתות. .4

 

      , הוגשה מיגוניות בשכונת ותיקיםבנושא  אהוד יובל לוישאילתא של  א.

 .11/31/41-ב

 

צ״ב כשאילתה לפי אודה לתשובותיך המסודרות לשאלות ר" 

א לכל דבר9 עדיף כמובן להציב מיגונית כבר היום 16סעיף 

שיכון ותיקים בכפר  בלי לחכות לישיבת המועצה הבאה

שאלו אותי התושבים איך עיריית כפר סבא דואגת  סבא,

הבתים הפרטיים שם הם ללא מיגון ואין  להם למיגון,

 יות ,למה העירייה לא מציבה מיגונ מקלט בטווח של דקה ,

ההורים שלי גרים ברחוב הידיד בסוף הרחוב ישנו מתקן 

ניתן להציב מיגונית  חברת חשמל, אפשר לבנות שם מקלט ,

  9"בטון טרומי

 

 :ביחד עם פיקוד העורף תשובת ראש העיר 

דרישת העירייה למיגוניות הועברה לפיקוד העורף, ונמצא " 

 כי העיר איננה בעדיפות לקבלת מיגוניות9 

ית, לדברי פיקוד העורף, מיועדת להגנה על הטווח המגונ 

הקצר, על ירי הקאסם והמרגמה ואיננה מגנה על הטווחים 
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 הרחוקים יותר9

הפתרון המוצע ע"י פיקוד העורף לחסרי מיקלוט הוא חדר  

 9"פנימי בבית או חדר מדרגות

  

 התמודדות עם תופעת - חינוךבנושא סיעת תפו"ח שאילתא של  ב.

 .41/31/41-הוגשה ב ,''''שנאת האחר

 

יובל לוי, אלי כהן וענת קלומל, חברי "  חברי המועצה 

מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים להעלות את 

צמצום  –הקהילה האתיופית הצעה לסדר היום בנושא 

 , כדלקמן:פערים 

 :שאילתהרקע ודברי הסבר ל 9א

בתקופה האחרונה, במיוחד, בעקבות מבצע "צוק  19

ם לגילויי "שנאת האחר", עלייה איתן" אנו ערי

בדרגת התוקפנות כלפי האחר, תוקפנות מצד 

בריונים, במיוחד, מהצד הימיני של המפה הפוליטית 

כנגד אנשי שמאל אשר באה לידי ביטוי אפילו 

באלימות פיזית ומילולית וכמוה גם דיבורי הסתה 

 99  מצד אנשי שמאל9

 15.8.2014 –במאמר מעיתון הארץ מתאריך ה  09

בוסס על תצפית אנתרופולוגית במשך שלוש שנים המ

חושפת את עוצמת השנאה בקרב בני נוער בעיקר 

 לערבים ובאופן כללי לאחר9 קישור לכתבה:

http://www.haaretz.co.il/news/education/.pre

mium-1.24068629  

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2406862
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2406862
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מסמך של הספר מעיד עד כמה מערכת החינך לא ה 19

יכולה ואולי גם לא רוצה להתמודד עם בעיית 

הגזענות בחלק מבתי הספר9 יחד עם זאת, ישנם 

מורים אשר כן מתמודדים ומנסים לעורר שיח 

 בכיתות ובמערכת החינוך9 

אין ספק שקיים קושי במערכת החינוך להתמודד עם  09

קושי האינסטרומנטלי נושא מעורר רגש זה, בגלל ה

הנובע מהקושי "להחזיק כיתה"9 יחד עם זאת, אסור 

 להתעלם מתופעה שלילית זו של החברה הישראלית9 

 :השאלות המועלות לעירייה כדלקמן 9ב

מהן הגישה וההנחייה המערכתית במערכת החינוך  19

בעיר כפר סבא להתמודדות עם תופעת "שנאת 

ת האחר" והגזענות שהתחזקה ברשתות החברתיו

 ובביטויי אלימות של ילדים ונוער? 

מהם הנימוקים לדרך בה בחר אגף החינוך בעיר כפר  09

   סבא?

האם יש הנחייה מאגף החינוך המרכזת את הנושא,  19

כולל מערך מתודי מוסדר, ולא רק פעילות 

 "אוטונומית של בתי הספר בעיר כפר סבא?

 

ניסוח של השאילתא צביקה, אני רוצה הערה בעניין הזה9 ה עו"ד איתן צנעני:

אנשי הימין הם אנשים מאוד מקומם9 כאילו -הוא מאוד

אלימים, וכאילו אנשי השמאל הם אנשים, האלימות של 

השמאל היא בדיבורים והאלימות של הימין היא באלימות 

 פיזית, 
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 אבל התשובה טובה לי9  :צביקה צרפתי

שי תפו"ח9 התשובה מצוינת, אבל אני אומר את זה לאנ עו"ד איתן צנעני:

  שתחזרו בכם מהניסוח הזה9 הניסוח מקומם, ואני מציע 

אני מקבל את ההערה שלך9 זה נראה כאילו לכאורה יש פה  :לוי אהוד יובל

טעם שאומר שאנשי הימין הם כאלה9 תקרא עוד חצי משפט 

 אחרי זה נאמר שיש גם דיבורי הסתה מצד שמאל9 

 ימות פיזית מצד הימין9 ואלדיבורים מצד השמאל,  עו"ד איתן צנעני:

9  :צביקה צרפתי  תודה, איתן

 אני לא ראיתי לאחרונה דיבורי הסתה,  הנדין:-עילאי הרסגור

 תודה רבה לכם9 אני רוצה להקריא את תשובת ראש העיר9  :צביקה צרפתי

יזיקו9 איתן, התובנה שלך,  :לוי אהוד יובל חצי דקה לענייני שלום לא 

 למרות שזאת לא הכוונה, 

 ברור לי שזאת לא הכוונה, אבל זה הניסוח9  "ד איתן צנעני:עו

אז טוב שהעלית את הנקודה, אני מודה לך, וזו ההזדמנות  :לוי אהוד יובל

הכי טובה להגיד שחלילה לא היתה כוונה להגיד שבמדינת 

חוץ מזה הבית  ישראל יש אנשי ימין כאלה או כאלה9

 מרכז9  הלאומי הוא כבר מזמן

 תודה רבה9  :צביקה צרפתי

 :תשובת ראש העיר 

תי הספר בעיר שמו להם למטרה להתייחס לאירועי "ב 

המערכה בקיץ ובכללם סוגיית ההקצנה וביטויי הגזענות 

 בחברה הישראלית9

רכי החברה הדמוקרטית: סובלנות, גבולות חופש הביטוי, ע 

ההבדל בין חופש הביטוי להסתה, זכויות המיעוטים ועוד, 

נטי מהתוכנית החינוכית הקבועה של בתי הינם חלק אימנ

 הספר9
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נידונים בשבוע שבו מציינים את רצח   למשל: נושאים אלו 

רבין, בדיונים הנערכים לקראת יום השואה הבין לאומי, 

בשבוע שבו מתקיים יום זכויות האדם והאזרח, בשיעורי 

 האזרחות, בשיעורי ההיסטוריה ועוד9

בוטים של תופעות אין ספק שהשנה לנוכח הגילויים ה 

ההקצנה, יקבלו נושאים אלו משנה תוקף בתוכנית 

 החינוכית9

שרד החינוך פרסם בימים אלה מערכי שיעור חדשים מ 

לחינוך היסודי והעל יסודי, המוקדשים לשיח רב תרבותי 

ומניעת גזענות, התוכנית כוללת שיעורים בנושאים: 

י", "שותפות, סולידריות וערבות הדדית", "חופש הביטו

אלימות מילולית ברשת והסתה לגזענות , "השיח הציבורי 

  בעת מלחמה" וכו'9

כמו כן, במסגרת תוכנית כשורי חיים אנו מתייחסים  

ומבקשים לקדם את הכשורים/יכולות של התלמידים 

 במספר מוקדים9

בין היתר במוקד "הבין אישי", שמזמין להתבונן על העצמי  

לאמפתיה, לדיאלוג מקדם בזיקה לאחר, לחדד את היכולת 

 ולתקשורת טובה9

ההזמנה להתבונן באחר, לזהות בו את עצמי ולהבין שגם  

הוא רואה בי את עצמו, הינה הזמנה לשיח בינאישי על 

עולמנו האישי, על כוחותינו, חלומותינו ודרכנו9 שיח 

בינאישי על קושי והושטת יד לעזרה9 שיח בינאישי על קושי 

ויה של סובלנות והדדיות שלנו בבקשת עזרה9 שיח וחו

 כמלאכת שיגרה9

כאן המקום לציין את האירוע המופלא של "מעגלי השיח"  
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שהתקיים בכיכר העיר בחודש החולף בעטיה של המלחמה 

בדרום9 אירוע בו לקחו חלק אנשים מכל גווני החברה 

הישראלית במנעד גילאים רחב9 במהלכו יצרו מעגלי שיח 

וננות באחר והקשבה לדעות משמעותיים בבחינת ההתב

 שונות9

סבא לקחה על עצמה ליצור המשכיות לערב זה -עיריית כפר 

באמצעות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ואגפים נוספים 

  9"בעירייה

להוסיף לנושא, משום שמדובר בנושא מאוד אני רוצה קודם  הנדין:-עילאי הרסגור

 וניםחשוב שבנפשנו9 אין ספק שבמהלך החודשים האחר

מהצד הגזענות המכוערת בארץ הרימה את ראשה, גם 

קרע עמוק מאוד היהודי וגם מהצד הערבי היינו עדים ל

בתוך החברה הישראלית9 קרע שאנחנו צריכים לאחות, קרע 

שאנחנו צריכים להקדיש הרבה מאוד משאבים בתיקון שלו9 

קרע שאם אנחנו לא נתמודד איתו, עלול להביא אותנו 

 ה קשה מאוד לצאת מהם9לתהומות שיהי

מפגשים עם תושבי טירה,  0אנחנו בסיעת מרצ עשינו כבר  

וראינו שיש רוב גדול גם בעם השני שחי איתנו כאן במדינת 

  ישראל, רוב שרוצה שלום, שרוצה פיוס, 

עילאי, אתה כל הזמן מדבר  מה זה קשור לנושא, תגיד לי? אורן כהן:

 9ןרח התיכויזבטים שקשורים למז'על דברים, על צ

 אורן אני לא,  הנדין:-עילאי הרסגור

 )מדברים ביחד( 

 זה לא קשור לשולחן הזה9  עו"ד איתן צנעני:

 תושבי הדרום כמובן, אנחנו דיברנו עכשיו,  הנדין:-עילאי הרסגור

 תדאגי לתושבי כפר סבא, לא לטירה9  עו"ד איתן צנעני:
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 י פה9 חברים, אנחנו לא שולחן פוליטי ארצ :צביקה צרפתי

 זה לא קשור לשולחן הזה9  עו"ד איתן צנעני:

 איתן, זה רלוונטי מאוד,  הנדין:-עילאי הרסגור

 אז מן הראוי שתלך לישיבת מועצת העיר בטירה ותדבר שם9  אורן כהן:

ואני שמח, אני רוצה עוד משפט אחד9 באמת,  דיברתי שם9 הנדין:-עילאי הרסגור

נגד אני לא ידעתי שזה יעורר התנגדות?  אורן כמובן 

אלימות, ויש לנו שותפים גם בצד הערבי9 לצערי, ישנם 

 ,ניים שמנצלים את המצב כדי ללבות את האשקיצו

 השאלה היתה על החינוך9אבל  יטל עמר שלום:בר

 בסדר גמור9 אני אומר שזאת משימה חינוכית לכולם,  הנדין:-עילאי הרסגור

  עילאי, זהו, נמשיך9 :צביקה צרפתי

 כבה בבקשה את האורות9  ן חמו:יהודה ב

 

 *** צפייה בסרטון ***

 

-סיעת תפו''ח בנושא ליקויים בגני ילדים בעיריית כפרשאילתא של  ג.

 .11/31/41-הוגשה בסבא, 

 

 : רקע" 

, במסגרתה 59090.10במסגרת ישיבת מועצת העיר מיום  

הועלתה הצעה לסדר מטעם תפו"ח, שעניינה ליקויי בטיחות 

רים בגני עירייה, הוחלט להעביר את הטיפול וליקויים אח

בנושא לוועדת חינוך שתוקם למטרה זו9 למיטב ידיעתנו לא 

 כונסה ועדת חינוך בנושא מאז מועד הישיבה האמורה9 

 : השאילתה 

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ה, אנו מבקשים לדעת  
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מהו סטטוס הטיפול בכל אחד מהליקויים הנזכרים בנספח 

לסדר שהוגשה לישיבה הנ"ל )רצ"ב לנוחותכם  א להצעה

(, ואם הללו לא תוקנו  שוב נוסח ההצעה שהוגשה ונספח א'

במלואם, מהי הסיבה לכך, ומהן הפעולות והמועדים 

 המתוכננים להשלמת תיקון הליקויים9 

מו כן למדנו כי נוהלי בטיחות שקבע מנכל משרד החינוך כ 

י לכל נוהל והינם למוסדות חינוך טרם שויכו לממונה איש

כולם באחריות מר אבן9 מתי אם כן תוצג טבלת נוהלים 

 וממונה אישי לכל נוהל לפני המועצה? 

נבקש להשיב על שאלות אלו גם בקשר לכל אחד מהליקויים  

הנזכרים בדו"ח השנתי של הממונה על הבטיחות בגנים 

אנו מבקשים שדו"ח זה יוצג בפני  לשנת הלימודים תשע"ד9 

מועצה, וכן לגננות בכל אחד מן הגנים כנדרש בחוק, חברי ה

על מנת שהן תוכלנה להמשיך ולעקוב אחר תיקון 

 הליקויים9" 

 

 : תשובת ראש העיר 

 , 1לא נמצאו ליקויים בטיחותיים המוגדרים בקדימות  9 1

וככלל כל הליקויים בקדימות זו מתוקנים מידית לאחר 

 התגלותם9

ם מתוקנים במהלך שנת , חלק90,1 ליקויים בקדימות 0

וחלקם מטופלים עפ"י תכנית עבודה כוללת   הלימודים

 של מח' תחזוקת מבנים9

 – 0.10בשנת בשיפוץ ושידרוג גני ילדים  וסה"כ הושקע ◄

1,6..,... 9₪ 

 :כללו השיפוצים את הנושאים הר"מ בין היתר ◄



   90.10..19. 10 מועצה מן המניין   

 

 גנים 5 –שיפוץ כללי ופיתוח חצרות  19

 גנים 5 –פיתוח חצרות  09

 גנים 17 –ימית צביעה פנ 19

 גנים .1 –שיפוצים מקומיים  09

 גנים .0 – 0,1סילוק מפגעי בטיחות בקדימות  59

 בכל הגנים –מילוי חול בארגזי חול  69

 בכל הגנים –סינון חול בחצרות  79

 גנים 5 –הסבת גנים קיימים לגני יול"א  39

 בכל הגנים –טיפול במתקני משחקים  9.

 התקנת סככות הצללה 1.9

 איטום גגות שטוחים 119

 פיםגגות רע 109

 מתקני משחקים חדשים כולל תשתיות 119

 התקנה והחלפת מזגנים 109

 טיפול בתשתיות מים וביוב 159

שיפוץ פנימי ופתוח החצר מעון טל/לימן בסך  169

095..,... 9₪ 

 

 העבודה ממשיכה9 .11,1הערה: בפרקים  ◄

   04.1.41מצב נכון  ל   -ליקויים בגני הילדים של עיריית כפר סבא  -נספח א'
 
 רותהע ליקויים  גן

מצב החלונות בכי רע, מדובר בחלונות  גן דודאים
רפרפת אשר אינם אטומים לחום ולקור 

 ולרעש )בונים בסביבה(9

החול בסביבת גן המשחקים מלוכלך, 
מזוהם והילדים משחקים במגרש החול 

החלונות הוחלפו במהלך 
 הקיץ 

 
 

 הקיץ בוצע תיחוח וסינון חול
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 מידי יום9 

את החול בארגז החול צוות הגן מקפיד 
לכסות מידי יום9 את מגרש המשחקים לא 

 ת וישנה צואה של חתולים9ניתן לכסו

 
 

נקיון החצר  –לפי נוהל הנקיון 
 יעשה ע"י צוות הגן.

 
שביל ורחבה עם מרצפות שקועות )בעיה  גן ספיר

 9במספר רב של גנים וגם בחלק מהחדשים(
 
 
 
 חול בחצר מלוכלך )לא ארגז החול(ה
 
 
 
 

המסכן את ן הגנים יב ם בליטותגדר ע
 מטפסים על הגדר9 אשר הילדים

 
 

 חשוף בתוך הגן )סכנה בטיחותית(9סולם 
 
 
 
 

 9פתח ביוב מוגבה יחסית לשאר הריצוף
 
 
 

חדר רחצה מוזנח, מתקן ניירות שבור, אין 
 ף9מראות, כתמים על הריצו

 
 

אין מכונת למינציה, אין  -מחסור בציוד בגן
נית לבקבוקי שתיה, דיסק, אין ארו רדיו

, תאטרון בובותאין אין קוביות תקינות, 
 קומקום במטבח999999 אין

 

השביל במצב סביר, 
המרצפות השקועות תוחלפנה 

 –במסגרת תוכנית העבודה ב 
1342 . 

 
בוצע תיחוח וסינון החול 

במהלך הקיץ. תחזוקה 
 יומיומית באחריות צוות הגן.

 
המעקה סטנדרטי. יבדק 

פס מתכת הצורך להוסיף 
 נוסף בחלקו העליון.

 
מדובר בסולם חיצוני של 

יציאת חרום מחלון המקלט 
  שנמצא מחוץ לשטחי

 המשחק.
 

מכסה ביוב בשטח המגונן של 
הגן בין השיחים ולא באזור 

 המשחקים
 

המצב סביר, יש מתקן נייר, 
ישנה מראה, אין כתמים על 

 הריצוף.
 

הגננת קיבלה קומקום ורדיו 
ם בתהליך דיסק, יתר הדברי

רכישה ויתקבלו תוך מספר 
 שבועות.

 
 הערות ליקויים  גן

 9מתקן אחד(קיים רק חוסר במתקני חצר ) גן חרוב
 
 
 
 
 
 9 בחצר מזוהם )לא ארגז חול( חולה

מתקנים קיימים: מתקן 
משולב +מגלשה +מתקן 

טיפוס צמיגים + ארגז חול 
מתקנים נוספים ירכשו 

 1342במהלך 
 

חול בוצע תיחוח וסינון ה
 במהלך הקיץ

 
חלק מההורים טענו כי החול בחצר מזוהם ) גן סביון

אישור מרופא על העקיצות של יש ברשותם 
 9 הילדים(

בוצע תיחוח וסינון  החול 
במהלך הקיץ. נקיון יומיומי 

 של החצר ע"י הצוות
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 ריח חריף מהביוב גן שיר

 בלטות שקועות בחצר הגן
 גןאבנים גדולות בולטות מהחול בחצר ה

 

 טופל עוד בתחילת השנה
 יטופל במסגרת שנת בדק
 אין אבנים בולטות בחצר

 
יש לחדש את הצבע מחוץ , קירות מתקלפים גן סנונית

 9לגן

שנה שעברה הוחלפו מתקנים  -הצללה
בחצר ועדיין אין הצללה כך שבימי הקיץ 

הנדנדות חמות והילדים נמנעים 
 9ומלהתנדנד

צביעת החזיתות תעשה ע"פ 
 .1342עבודה לשנת  תוכנית

 
הגן עומד בתקן הצללה. 
קיימת הצללה טבעית. 

למרות זאת יבדק בדיוני 
 .1342תקציב 

 9הצללה בחצר הקדמיתאין  גן סיגלית
 

 9תקרת עץ בגן )לא בטיחותי לאש( רעועה
 
 

 9חוסר במתקני חצר
 

 9חול מטונף
 

 9פחי אשפה שבורים
 

הצללה בוצעה לפני 
 חודשיים.

רת התקרה טופלה במסג
אישור  סגירת המרפסת. יש

 .כיבוי אש
ירכשו במסגרת תר"ש 

 מתקני משחקים.
בוצע תיחוח וסינון  החול 

  .במהלך הקיץ
 הוחלפו לפחים חדשים

ם בתוך הגן )קוביות, יחוסר במשחק גן דוכיפת
 עגלות,9999(

 
 אין ארון לתנור המטבח

 
 ת מתקנים9חצר דל

 
 9מחסן שחודרים מים והורס את הציוד

 
 

מקום מקורה )גם לחורף( לתיקי  אין
 9הילדים

 

  לא קיים חוסר במשחקים
 
 

הארון סופק לפני מספר 
 חודשים.

מספר המתקנים בחצר לפי 
 הסטנדרט.

בוצעה אטימה בחיבור 
המחסן לרצפה למניעת 

 חדירת מים.
בוצעה הרחבת מרפסת 

 מקורה ובה מקום לתיקים

 

 

 הערות ליקויים  גן
 9םחול מזוה / גלעדגן גולן 

 
 9מודרניים בחצר מתקניםחוסר 

 
 9טייח מתקלף )חלק נפל(

 
 9 לא לקור ולא לחום9מזגנים לא יעילים

בוצע תיחוח וסינון  החול 
 9במהלך הקיץ

בחצר עם קיימים מתקנים 
 אישור מכון התקנים.

 1340טופל בקיץ 
 

לפי תר"ש להחלפה/הוספת 
 מזגנים

 
ים גדר דוקרנית וחלודה והילדים מכניס גן גלבוע

 דרכה ידיים וראש9
 

, הגדר כוסתה בבד יוטה
תחילת  1341יטופל בסוף 

1342.  
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הטיח בתקרה מתקלף ונופל במספר 
 מקומות

 
 נזילה קבועה מהצינור ביוב בשירותים

 הנושא טופל בקיץ.
 
 

 הנושא טופל במיידי
אין בחצר מתקנים כלל החל מתחילת  גן דרור

 השנה9 
)הדס( צינור הניקוז של הגן והגן הסמוך

 מתנקז בחצר הגן, דבר המושך יתושים
 ומזיקים9

 
שידת טלויזיה מתנדנדת, במקום זרוע 

 לגובה9

 הושלמו מתקנים חדשים.
 

צינור הניקוז הוא של המזגן 
והמים מתנקזים לחול ואין 

 יתושים ומזיקים.
 

השידה הוחלפה לשידה 
 ללא מגירות

מתקנים בחצר ישנים ולא מתוחזקים,  גן רותם
מהם שבבי עץ ופוצעים את יוצאים 
 הילדים9

המתקן המשולב תוקן 
ונצבע, הותקן מתקן טיפוס 

התקנים אושרו חדש. -נוסף
 ע"י מכון התקנים.

 
 

 שאלת המשך, בבקשה9 :צביקה צרפתי

אנחנו בכל שנה מקבלים את התשובה הזאת, מבקשים גם  :לוי אהוד יובל

ספירה מסודרת לפתיחת השנה9 כל שנה אנחנו שומעים 

בשנה הבאה תהיה בספטמבר, תחילת ספטמבר תהיה ש

של פתיחת השנה ואנחנו לא מקבלים את סקירה מסודרת 

של  זה9 התייחסתי לנגזרת הכי קטנה, הכי מצומצמת

 מפגעים9 

אני חוזר, כנראה לא קראת את התשובה9 תקרא את  :צביקה צרפתי

 התשובה9 מצורפת טבלה, 

 אבל תרשה לי, אתה יודע, גם שמעתי וגם קראתי9  :לוי אהוד יובל

 תשאל שאלת המשך בבקשה9  :צביקה צרפתי

הבטיחות של הילדים זה הדברים הבסיסיים9  תרשה לי9 :לוי אהוד יובל

למרות כל התשובות המלומדות בכל שנה אנחנו חוזרים 

אליהם: לא ניקו את החול, לא הסירו חיידקים, לא תיקנו 

 יפות9ביובים, לא תיקנו מזגנים, לא תיקנו דל

אני רוצה לדעת אם אפשר להבין עכשיו, אולי יגיד לנו  
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ום שום מפגע פתוח המנכ"ל שלאור התשובה שלכם אין הי

נוכל להגיד להם  כדי שכשניתקל בו בהורים מחר בבוקר, 

ליכם שראש העיר אמר שאין שום מפגע כזה9 ואז לבוא א

אין אבל יש9 אני ברשימה ונגיד לכם רבותיי, אמרתם ש

 וח9 תאין שום מפגע פ מוע בצורה הכי ברורהרוצה לש

 ?, אתה מרשה ליאני יכול בשם המנכ"ל :צביקה צרפתי

9  :לוי אהוד יובל  לא, המנכ"ל יכול לדבר בשם עצמו

ו :אשל ארמוני הוא על סדר היום9 קודם כל, כמובן שהנושא לגיטימי 

כל מכיוון שהשאילתא שנשאלה היא אנחנו לקחנו קודם 

 .1-מית, והיא הביאה מספר של יותר היתה מאוד ספציפ

גנים והיא שאלה שאלות ספציפיות, אז אנחנו  15-גנים, כ

 ענינו דבר דבור על אופניו לגבי המפגעים9

ם כל אין מפגעים בטיחותיים וכפי שניתן לראות אז קוד 

בכלל9 חלק ניכר מהליקויים שהם אינם בטיחותיים ושהם 

ולם מתוקנים צים, לא כנכנסים תחת הכותרת של שיפו

 לתכנית עבודה9מיידית, אלא חלקם נכנסים 

חלק מהם העלות שלהם גבוהה, ובסופו של דבר יש הרבה  

מאוד ליקויים שצריך לתקן אותם, מכיוון שרוב המבנים של 

 גני הילדים בכפר סבא הם מבנים ישנים9

יחד עם זה, יש לנו תכנית סדורה גם לתיקון ליקויי  

יקויים שאינם בטיחות והם בגדר ת, גם לתיקון הלהבטיחו

מעבר לזה, שצריכים להיעשות שיפוצים9 יש דברים שנעשים 

החול אמנם דרך אגב ע"י הצוות של הגן9 זאת אומרת, 

מתוחח, אבל הצוות של הגן ובעניין הזה נעשה תדרוך  

מסודר לגננות ולסייעות, ואפילו מי שלא קיבל אז יש פה, 

ילדים בכפר סבא9 ופה גם צירפה לי מיכל חוזר לגבי גני ה
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הוראות מאוד מדויקות לסייעות מה עליהן לעשות בחצר, 

 ובין היתר יש גם את העניין של ניקוי החצר9 

תקלה שקיימת ולא נכנסת לתוך אני הייתי אומר שאין  

מערכת הטיפולים של העירייה9 אנחנו גם שיפרנו דרך אגב, 

לבין  את הממשק ואת הסנכרון בין הגננות לבין המוקד

 הגופים שמטפלים גם בבטיחות וגם בתקלות9

שב חממו database, שיהיה גם databaseאנחנו גם נייצר  

ננסה לתת לכל  יופיעו כל הדברים שהם נדרשי תיקון9שבו 

דבר כזה גם איזשהו תאריך יעד, למרות שצריך לקחת 

בחשבון שצריך לאפשר לנו גם מרחב גמישות עם מה שצריך 

הלך שנה מסוימת, שהוא יהיה מתוקן בחג להיות מתוקן במ

 כזה או בחג אחר9

אבל באופן כללי, ואני חושב שזה המסר בנושא הבטיחות,  

אגב בצדק, לגבי ם9 ודרך גם בנושא הדברים שאתם העלית

 חשש מתולעים9 

 סבלנו מהם9  :לוי אהוד יובל

ויש  :אשל ארמוני בסדר9 חלק גדול מהגנים יש להם חצרות פתוחים, 

ים, ולכן יש צורך להחליף את החול, ים ויש עוד דברעטלפ

ויש צורך לדאוג לניקיון החול, ולגרף אותו9 והדברים האלה 

נו ואנחנו נעשים9 גם כמובן טוב שאתם באים ושואלים אות

צריכים לענות תשובות, וצריכים לבדוק את עצמנו9 אבל אני 

בכללו הוא מטופל9 סבור שאפשר לומר שהנושא הזה 

שנה הקרובה גם אתם תוכלו לראות בדיוני לקראת ה

 לנושא9  התקציב את התקצוב

אני יכול לקבל את הדו"ח? כמו כל שנה אני מבקש את  :לוי אהוד יובל

 הדו"ח, 
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 אני אומר, תפנה למנכ"ל9  :צביקה צרפתי

9 :לוי אהוד יובל  אני פונה אליו

 לא פה9  :צביקה צרפתי

 יע,אתה פורמליסט, אתה מפר :לוי אהוד יובל

 ענת,בבקשה9  אני פורמליסט9  :צביקה צרפתי

 אין לך ערוץ תקשורת, רק פה?  :עמירם מילר

 עמירם, לא פניתי אליך9 אשל תגיד לפרוטוקול,  :לוי אהוד יובל

 ענת, בבקשה9  :צביקה צרפתי

 

 הצעות לסדר.  .1

 

 הנגשת מידע במחלקת הרווחה. -הצעה לסדר  א.

 

עוסקת בהנגשת מידע ה לסדר היום שאז אני העליתי הצע :ענת קלומל

למחלקת הרווחה9 נקודת המוצא שלי כמובן, זה לשפר את 

במחלקת הרווחה השירות לתושב ועל אחת כמה וכמה 

לא רק זה כשאנשים פונים וצריכים את המידע, בדרך כלל 

 9במצוקה

קבוצת רווחה, הומלסים פונים לזאת אומרת, זה לא רק  

אם ההורים שלהם שורה אלא בעצם אנשים מההקיצון, 

שיש או  ,אם הם התגרשו ואם באמצע החייםו, קשישים

 להם ילדים עם צרכים מיוחדים, והם צריכים מידע9 

ואני באתי ובדקתי וראיתי שפונים, גם לפעמים פונים ולא  

-בנושא הזה, זה נושא מאודתמיד מקבלים תשובה, וגם 

יך שתמיד שמישהו פונה למחלקת הרווחה צרמאוד חשוב 

לקבל את סטטוס הטיפול שלו כפי שבן אדם פונה כשהוא 



   90.10..19. .1 מועצה מן המניין   

 

מקבל אס אם אס מהדירה שלו ואז הוא  גזםציא את המו

 שהגזם הוצא מהבית שלו9 

התקבל איזשהו פקס, התקבל אותו הדבר מחלקת הרווחה9  

, נקבל תשובה, הסטטוס יטופל, מה צריכים לעשות, אימייל

 למי צריכים לפנות9

תשובה ואני רוצה לפנות למישהו אבל כשאני מקבלת  

מהרווחה, לא ייתכן שיהיה רק אימייל אחד בכל מחלקת 

הרווחה9 צריך שיהיו בעלי תפקידים, לציין כל אחד מה 

הסמכות שלו, מה תחום האחריות שלו9 צריך להיות מידע 

על תוכן, הרבה יותר מידע על איזה שירותים מתקבלים 

 מהרווחה9

זה בסיס חוקים מתקבלים9 על לפרט  ולומר על איאפילו  

 איזה חוקים משויכים לכל דבר9 צריך לקבל מידע, 

 איפה בדקת? באתר? יהודה בן חמו:

בדקתי באתר9 ולא רק בדקתי, עשיתי אפילו עבודה   :ענת קלומל

, ובדקתי מה קורה ברשויות מקומיות אחרות, מידענית

 וראיתי שיש הרבה יותר מידע9 

 מה למשל?  יהודה בן חמו:

למשל בהוד השרון יש אפילו פירוט של בעלי התפקידים9  :ענת קלומל

וגם ראיתי שאת השאילתא שאני שאלתי פעם שעברה, יש 

שם תשובות ואני יכולה להוכיח, לשלוח לכם את זה במצגת 

 את הכל, של אתרי האינטרנט, 

,  :צביקה צרפתי  בדקת ושלחת אותי לבת ים, שלחת אותי להוד השרון

9 :ענת קלומל  נכון

 קראתי אפילו את ההצעה לסדר9  :צביקה צרפתי

 יופי, אז יש שם רעיונות9 :ענת קלומל
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  גם בדקתי את כפר סבא9 :צביקה צרפתי

וגם  :ענת קלומל הרעיונות הם למשל מה שהוא מציין לגבי בת ים 

בירושלים, יש את עמותת כל זכות שמפרטת את הזכויות 

ת הזכויות לתושב למה שאנחנו לא נפרט אשמגיע לתושב9 

כמה שיותר? שיהיו הרבה יותר זכויות9 ל נושא כונקשר 

 9 שיידעו מה הזכויות שלהם

המטרה שלנו להנגיש את המידע9 לא אני צריכה ללכת  

יכולת הלמשרד הרווחה כדי לדעת איזה מידע יש9 

ויכולת הקריאה שלי ה הרבה יותר טובה, לא אוריינית שלי 

לקרוא ולהתמודד עם המידע9 אבל אני יכולה  ,יותר טובה

אבל אנשים או התושבים הרגילים לא צריכים להתברבר 

וללכת לחפש באתרים שונים9 צריכים לעשות את המידע 

 באתר של הרווחה9  

אני אומרת, יש לי פה רעיון לשפר את זה וזה לא שיפור  

יותר מדי דרמתי, אבל זה שיפור שבהחלט ישפר את השירות 

הפונים שלנו כעיריית כפר סבא של  לתושב וישפר גם את

תושבים9 עירייה מתקדמת, עיר מתקדמת  ...,..1-יותר מ

שאין צורך שאצלנו יהיה מידע לוקה בחסר9 אין שום סיבה 

 שזה יקרה9 

 אפשר לראות את האתר? :צביקה צרפתי

9 אנחנו כמובן קודם כל אני מודה לך על ההצעה לסדר :אשל ארמוני

ו באתר שלנו וגם בדקנו באתרים בעקבות ההצעה, גם בדקנ

אחרים9 אבל בכל מקרה, כי אני חושב שהנושא שהעלית 

לא רק את מנהלת הביא לפה הוא חשוב, אני ביקשתי ל

עובדות סוציאליות מהטובות, על מנת שהן  1גם  אלא ,האגף

 יקשיבו ויראו אם באמת אפשר ללמוד9
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זה קודם כל את  בכל אופן, מה שאני רוצה להראות לכם 

  האתר שלנו, זה בהשוואה באמת, זה האתר של רעננה9

 אני יכולה גם להראות מצגת?  :ענת קלומל

הגישה לנושא של רווחה הוא זה האתר שלנו9 קודם כל,  :אשל ארמוני

נמצא כבר  בדף הבית, שזה מאוד נוח9 דרך אגב, זה לא 

חוץ מזה שהאתר שלנו הוא גם מופיע באתרים האחרים9 

 כמובן הכי יפה9 

הרווחה עצמה, יש פה ניתן לראות קודם כל בדף הבית של  

כל מיני דברים שהם קופצים לעין, חדשות ודברים שהם 

דברים מעניינים9 מבחינת הנגישות של המידע לא צריך 

 לבוא ולחפש, זה מוגש פה בצורה מאוד אסתטית9

למשל, הנושא הזה של הגמלאי, שזה דבר שמעסיק, אתה  

קבל בעצם את מלוא הזכויות של בלחיצה אחת מגיע ומ

 הגמלאים9 

אבל אם אני אחזור חזרה, דרך אגב אתם יכולים לראות  

 פה, אגף הרווחה, אודות האגף9 אפרופו מה שאמרת, 

 אפילו המילה חזון כתובה9  :???

כן9 אני רוצה קודם כל להתייחס לאתר9 אחר כך אם יש  :אשל ארמוני

לזה9 לגבי הנושא הזה אני יכול להתייחס גם  דברים נוספים

יש פה גם את  -וקבלת קהל, דרך אגב א' של טלפונים 

הפירוט הרחב של המחלקות וגם את המדורים, כולל מספרי 

ומיילים אישיים, שזה דרך אגב דבר שלא מופיע  טלפון

 בשום אתר באף עירייה9

האמת היא, שזה לא דבר טריוויאלי9 זאת אומרת העובדה  

רמת האחראיים על נושאים שיש פה נגישות באמת ב

ספציפיים, אני חושב שזה מראה על איזשהו לפחות רצון 
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 לייצר את התקשורת הזאת9

, נגיד מבוגרתאוכלוסייה אני יכול להראות לכם למשל  

 מועדוני גמלאים9 יש פה פירוט של מועדוני הגמלאים9 

 זה חדש, אבל לא משנה9   :לוי אהוד יובל

 רבע שעה עשו את זה9 זה לקראת הישיבה9  כן, זה לפני יהודה בן חמו:

 אני צריך להודות לכם,  :לוי אהוד יובל

צריך להודות לכם שאתם שואלים שאלות וגורמים  :רויטל לן כהן

 לתיקונים9 

 לא נכנסתם לאתר הנכון, זו הבעיה9  יהודה בן חמו:

9 דבר-יש פה, אני אומר לכם באחריות, אני יכול לעבור דבר :אשל ארמוני

דם כל האתר, נמצאת פה איילה, האתר נמצא כל הזמן קו

ל התחדשות ובתהליך של תוספת דברים9 יש פה בתהליך ש

 לגבי פרט ומשפחה, 

  זה אתר דינמי9  יטל עמר שלום:בר

יש פה למשל דברים חדשים שקרו, דברים  זה אתר דינמי, :אשל ארמוני

 -שלתושב שמחפש א' שקשורים למרכז הגישור9 אני חושב 

פרטי קשר, אז האתר הזה יותר טוב מהאתרים  -דע, ב' מי

האחרים9 אבל בכל זאת אני כן רוצה לציין דבר שלא מופיע 

באתר, ובזכות מה שרשמת אנחנו נוסיף אותו, וזה הדבר של 

לחוקים, על מנת שמי שמתעניין  הקישור עם הלינקים

אין לנו את זה וזה בזכאות שלו כפי שנמצא בחוקים שונים, 

 אנחנו נוסיף9 דבר ש

 -ואני מודה לך על ההערה9 אבל באמת אני חושב שא'  

האתר של רעננה, אני גם הסתכלתי באתר של הוד השרון 

האתר שיש שם הרבה מלל, אבל חזותית הוא מאוד לא יפה9 

של רעננה, תשימו לב, הרווחה בכלל לא מופיעה פה9 בשביל 
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, ואז זה מופי ע פה להגיע לזה צריך להיכנס ל'תושבים'

למטה ב'קהילה ורווחה'9 זה הרבה פחות נגיש9 יש שם הרבה 

אין בכלל מיילים  -וברמת פרטי התקשורת פחות מידע9 

 אישיים9 יש רק את הטלפון של המחלקה9 

, זה האתר של עיריית תל אביב9 אבל האתר הכי פחות נגיש 

ולכן יש פה רק בתל אביב יש כנראה רק אנשים צעירים, 

ושם9 אני כדי להגיע למה שקשור לרווחה, לבלות וזה ופה 

קצה השמאלי ליחידות צריך פה לחטט באתר, להגיע פה ל

ללחוץ, ואז אתה מגיע פה למינהל השירותים  העירייה,

, אתה לוחץ פה, ועד שאתה מגיע שם לקבל, זה החברתיים

נגיד על אגף שירותיים חברתיים מזרח, זה  מה שאתה מקבל 

 ן ופקס9 מה שאתה מקבל9 זהו9 טלפו

אני שמח על ההצעה שזה לא יישמע כאילו אנחנו, קודם כל,  

לסדר ועל זה שאנחנו גם יש לנו ברוך השם חברי מועצה 

משפרים אותנו ובמיוחד בנושא הרווחה, ואנחנו גם נקדם ש

כל רעיון שיגיע או אם זה יהיה באמצעות מתי, הוועדה או 

 ישירות9 

ובדות הסוציאליות, וחשוב גם בגלל זה גם הטרחתי את הע 

, ולא תמיד יש כדי שישמעו גם מה יש לחברי המועצה להגיד

להם דברים טובים להגיד על הרווחה9 אבל אני רוצה להגיד 

לכם שבסופו של דבר יש לנו צוות של עובדות סוציאליות 

תיקים, שזה  ...,5-על יותר מ תקנים 05ערך בסביבות ב

 עומס רב מאוד9

ל אנשים שעושים עבודה חשובה, ויש שם קבוצה גדולה ש 

הרחק מגלי הרדאר9 אבל גם בעניין הזה כל ועושים את זה 

מאוד מבין ורואה ורת וכל דבר יתקבל בברכה9 ואני ביק
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בעין חיובית גם כאשר חברי המועצה מתייצבים לימינם של 

אנשים פה בעירייה, ותובעים את זה שאנחנו נהיה יותר 

ים9 אני חושב שזה מה יותר קשובים, יותר חכמטובים, 

 שיוצר את האינטראקציה9 

אבל אנחנו לכן רציתי להראות לכם שיש לנו אתר טוב,  

 כמובן תמיד בתהליך לרצות להיות יותר טובים9 

אני מברכת את זה קודם כל שיש שיפור ושזה ישתפר יותר,  :ענת קלומל

אני ויש לי אפילו יותר הצעות איך אפשר לשפר יותר9 

 ומרים שאני אספתי ואת העצות שלי9 אעביר את הח

אני מבקש להוריד את  -א'  גע גם בזה9י אני אתאמיני ל :צביקה צרפתי

ההצעה מסדר היום9 אבל בעקבות ההצעה, בעקבות האתר 

מחזיק תיק הרווחה, תעבירי אליו שהוא דינמי, יש פה יו"ר 

את כל הפניות9 גם חלק מהערות להעביר אליו, האמיני לי 

בכל מה שדינמי, בכל מה שאפשר והגיוני לפרסם9 הוא יטפל 

אנחנו לא מסתירים כלום9 אנחנו גם לא יודעים הכל9 

 בבקשה, מול מתי9

 9 מבחינה מקצועית המטרה להיות מעולים :ענת קלומל

 מה הצעת ההחלטה? :לוי אהוד יובל

הצעת ההחלטה: להוריד מסדר היום ולהעביר למתי להמשך  :צביקה צרפתי

 ר פה אחד? תודה רבה9 טיפול9 אוש

מחליטים להוריד ההצעה לסדר בדבר הנגשת מידע באגף  :10החלטה מס' 

הרווחה מסדר היום, ולהעביר הטיפול למחזיק תיק הרווחה, מתי 

 פז.
 

  בבקשה, הצעה לסדר הבאה9תודה לעובדות הרווחה9  :צביקה צרפתי

ו :מתי פז עדה, דיברנו, הייתי עם ענת וסיכמנו שאנחנו נקים איזה 
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לא יגיד שהוא לא מצרף אותך ואת מצטרפת אלינו ושיובל 

 כי זה לא היה באישורו9 

 

 מספר המחשבים בבתי הספר. -הצעה לסדר  ב.

 

  בבקשה, הצעה לסדר הבאה9 :צביקה צרפתי

הצעת לסדר הבאה לגבי תקשוב בתי ספר9 זה אחד הנושאים  :ענת קלומל

ר, כי אני שמאוד חשובים לי, הנושא של תקשוב בבתי ספ

מאמינה שהמיומנויות שתלמידים צריכים לצאת עם 

מגיל צעיר9 זו מגמה  מיומנויות, יכולת עבודה עם מחשב

 שהכרחית9 אנחנו צריכים להכשיר אותם להיות מקצועיים

 במאה העשרים ואחת9

לכן בית הספר הוא מקום שבו הם צריכים ללמוד9 אנחנו  

במחשבים  יודעים שרוב הילדים משתמשים הרבה מאוד

למשחקים, בסמארטפונים9 אבל זו לא המטרה, בתי הספר, 

ללמוד בבתי  סך הכל המטרה היא שתהיה להם הזדמנות

 9 ספר ולהכשיר את עצמם

, קיבלתי את 0.10אני קיבלתי בשאילתא שהעליתי במרץ  

הנתונים לגבי המחשבים בבתי הספר, וערכתי ניתוח9 ישבתי 

בתי ספר בכפר סבא9 לבדוק מה קורה בוחשבתי ורציתי 

לבדוק מה הממוצע, מה היחס בין מספר התלמידים למספר 

 המחשבים בבתי ספר9

גיליתי, כמובן הבנתי את זה כבר קודם כשראיתי בדו"ח  

התקציב שהתקציב בבתי הספר הוא דומה, שווה לגבי 

המחשבים, כאשר מספר התלמידים בבתי הספר הוא שונה9 

הזה ואכן גיליתי  נושאואז התחלתי לחקור ולבדוק את ה
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שהיחס למשל בתי ספר יסודיים, היחס בין מספר המחשבים 

היחס הוא הגרוע  יצחק שדה בבית ספרלמספר התלמידים 

 תלמידים על כל מחשב9  11ביותר, שהוא 

תלמידים  3היחס הוא  לעומת זאת בבית ספר אוסישקין 

תלמידים למחשב  .1למחשב אחד9 בית הספר הירוק הוא 

תלמידים למחשב אחד9 אני  .זה ית הספר רמז אחד, ב

מקריאה לכם את זה, כי קודם כל אנחנו רואים שיש חוסר 

שוויוניות בין בתי הספר מבחינת התקציב, שאת זה צריכים 

 לתקן9 

הבעיה היא לא רק מספר המחשבים בבתי הספר, אלא גם  

מספר המעבדות בבתי הספר9 כלומר, אם בית ספר רמז הוא 

ומשהו  ...אז יש לו הספר הגדולים ביותר, אחד מבתי 

מחשבים והשנייה  13מעבדות, כאשר אחת  0תלמידים ורק 

מחשבים, זה בעייתי9 זאת אומרת, גם את זה הייתי  .0

 מתקנת9 הייתי משפרת את זה ביחסיות שבין המעבדות9

לחטיבות הביניים, וראיתי שלמשל בבית אחר כך עברתי גם  

הוא הפחות ביותר9 יש שם איזה שרת מספר המחשבים ספר 

תלמידים למחשב9 ובשאר בתי הספר גם היחסיות היא  11

 לא שוויונית9 

הכי התפלאתי לראות שבבתי הספר התיכוניים למשל,  

בתיכון גלילי, התיכון הטוב ביותר, הכי כדאי שם עפ"י 

תלמידים לכל מחשב9 שאר בתי  0מספר המחשבים, יש 

 תלמידים לכל מחשב9  6 הספר התיכוניים זאת אומרת,

אם אני מסתכלת לראות את היחס שלנו בין בתי ספר  

קודם כל זה שיש חוסר שוויוניות, את זה אני אחרים בארץ, 

רוצה לתקן9 אני חושבת שצריכה להיות ועדה שתתקצב 
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מחדש את התקצוב לכל בתי הספר, וצריכה לבדוק שיש 

 שוויוניות בין בתי הספר9 

ציב נוסף למי שכבר יש מספיק לא ניתן תקכלומר,  

מחשבים, אלא אנחנו קודם כל נצמצם את הפערים בין בתי 

חברי הספר9 שזה דבר חיוני, שאני חושבת שמבחינתנו כ

 מועצה אנחנו צריכים לדאוג לכך9

א מהגרועים בארץ הדבר הבא, בסך הכל כפר סבא היא ל 

9 טייבה למשל, שהמנהל מבחינת היחס של מספר המחשבים

 מחשבים9  .0, צחשם נר

9  יהודה בן חמו:  ענת, בלי קומפלימנטים עכשיו

 אני אומרת בטייבה,  :ענת קלומל

 היא אמרה אותך ואת טייבה בנשימה אחת9  :לוי אהוד יובל

תלמידים למחשב, זה  .1בטייבה למשל המצב הוא גרוע9 זה  :ענת קלומל

בבית שאן מצאתי שיש בכל בתי הספר, כלומר שפה  בעייתי9

חנו רואים שהממוצע בכפר סבא אם אנחנו מחשבים את אנ

זו  790, 790כולם ביחד, זה  וחצי תלמידים למחשב9 אבל 

התפלגות לא נכונה, כי גלילי משנה את כל הסטטיסטיקה, 

 זה סטיית תקן9 אז זה לא חישוב נכון9

 9 0בית שאן עוברים אותנו פי  :לוי אהוד יובל

תלמידים למחשב9 וניו זילנד זה  1אבל בית שאן למשל, זה  :ענת קלומל

  מחשב לכל תלמיד9

אני רוצה לציין שבניו זילנד זה אחד המקומות שיש בהם  :רויטל לן כהן

 שילוב הכי מדהים בעולם9 

אנחנו יותר קרובים אפשר להגיד שבין טייבה לבית שאן,  :לוי אהוד יובל

 לטייבה מאשר לבית שאן9 

999 בשנת  :ענת קלומל שהראה גם שאין היה דו"ח  0.10דו"ח מבקר 
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תלמידים  10מספיק התקדמות, שהממוצע בארץ זה 

מספר מועט של מחשבים יש  ,מחשב, בעיקר ערים ראשיותל

 אז זה לא הממוצע הנכון9 שם9

 .1-עשו תכנית, המטרה היא להגיע ל 1..1בשנת אבל גם   

תלמידים לכל מחשב בבתי ספר9 אז בכפר סבא  .1מחשבים, 

תלמידים למחשב9 אז אנחנו  11יצחק שדה שיש יש בית ספר 

כי אנחנו נשפר  צריכים לדאוג שלא יהיו לנו בתי ספר כאלה9

 את כל בתי הספר ונתקצב מחדש9

דבר נוסף שאני מביאה פה בהצעה לסדר היום, לגבי  

הפורטל החינוכי של בתי הספר, שאני בחנתי אותו גם 

בחסר  מבחינת הנגשת מידע, וגם שם ראיתי שהוא לוקה

אולי הוא לא שימושי מבחינת והמידע בו הוא דל ו

 השימושיות שלו9

הסתכלתי על השכנה שלנו, ברעננה, היום המגמה היא בכל  

בתי הספר, בכל הרשויות, ליצור פורטל אחד שיאחד את כל 

יהיה שם9 יש את זה למשל, בתי הספר, את כל החינוך ו

הוא  ברעננההפורטל בשוהם הוא פורטל מאוד מוצלח9 

אני חושבת שיש פה  מוצלח9 ובכפר סבא הוא הוזנח מאוד9

  -זה גם חלק ממקום לשפר את זה, כי 

 כמה בתי ספר יש בשוהם לעומת?  :???

הוא נותן גישה למאגרי  הפורטל נותן הרבה יותר תוכן9 :ענת קלומל

999 לבתי ספר9 אפשר להשקיע שם הרבה  מידע, הוא נותן 

תו9 אפשר לעשות עבודה הרבה אפשר לשפר או מאוד תכנים9

יותר יפה ועבודה הרבה יותר איכותית, וחבל שבכפר סבא 

  יהיה פורטל שהוא פחות מבינוני אפילו9

 תודה9 אשל, בבקשה9 :צביקה צרפתי
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קודם כל באמת קודם כל שוב, תודה על ההצעה לסדר9  :אשל ארמוני

היה לך הוא מידע כבר לא עדכני9 אנחנו מאוד המידע ש

 ו מאז9 השתפרנ

 ? 0.10-מ :ענת קלומל

 9 0.10-לא, מ אורן כהן:

ככה, קודם כל 9 אבל אני רוצה גם להסביר, 0.11-ומ 0.10-מ :אשל ארמוני

פנים9 הראשון זה כמובן  0-התפיסה בכפר סבא היא בנויה מ

  התשתיות הפיזיות9הצטיידות כל הנושא של 

לכת בעניין הזה של הצטיידות בתשתיות פיזיות, התפיסה הו 

לכיוון של יצירת כיתות מתוקשבות9 זאת אומרת, שכל 

הכיתות וגם כל הגנים יהיו אזורים מתוקשבים9 כלומר, 

שיש מקרן ויש מחשב והלמידה מתבצעת באמצעות מקרן, 

 מחשב ומסך ולא דרך מעבדות9

כי המעבדות יוצרות קצת בעיה למה אני אומר את זה,  

את מבחינת הסטטיסטיקה9 הדבר שהוא חשוב ז

הסטטיסטיקה של מספר הכיתות המתוקשבות9 מבחינת 

מספר הכיתות המתוקשבות כפר סבא נמצאת היום במקום 

 אלו כיתות מתוקשבות9 מהכיתות 36%-ש

, בעצם לסיים 0.16כאשר הכוונה בשנה הבאה ועד אמצע  

את ההצטיידות, כך שכל הכיתות תהיינה כיתות 

ות בהתאם מתוקשבות, באופן כזה שהלמידה תוכל להיעש

 דרך אגב, להנחיית המנהל/ת בתוך הכיתה9

הדבר השני זה הדבר שדיברת עליו, שזאת הפלטפורמה  

הדיגיטאלית9 שבעצם נושאת עליה את היכולת המתוקשבת, 

ואני מצטרף לדעתך9 זאת אומרת, בעצם האגף מצטרף 

 הפורטל היה פורטל של מט"ח9 אגב,לדעתך לגבי הפורטל9 
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9  זה לא איזה פורטל שנמצא איפשהו

קריטריונים פורטלים שונים9  0אבל אגף החינוך בחן עפ"י  

כל מיני פיצ'רים טכנולוגיים  -, שתיים השטח 999 -אחד 

פלטפורמה  -שמאפשרים ממשקים יותר ידידותיים9 שלוש 

 מאפשרותשמאפשרת למידה משותפת, לא כל הפלטפורמות 

נה בהתאם לממשק למידה שהיא למידה999 זה משת

יש לו פורטל המשתמש9 וגם וזה היה דבר מאוד חשוב, שה

ניסיון בתחום החינוך לגיל הרך, מתוך מגמה להתרכז 

 בנושא המתוקשב בגני הילדים9 

אחרי שבחנו את זה, בחרו בפורטל חדש9 פורטל, ואת  

, והפורטל הזה הוא 00.פורטל שנקרא  מוזמנת לבדוק אותו,

בתהליך הדרגתי, והוא בשנה הבאה  הפורטל שיתחיל לשמש

 יותר מוצלח9 זו הרגל השנייה9 פורטלאכן 

הרגל השלישית זו ההטמעה הפדגוגית שאני לא אכנס אליה9  

אולי והרגל הרביעית זה הנושא של פרויקטים מיוחדים, ש

עדי תכף תרחיב, שבו יוצרים בית ספר שהוא כולו בית ספר 

ים, דומה מאוד לפטופים שיש לתלמיד מתוקשב באמצעות

, שזו חטיבה ותיכון ששם תיכונט בתל אביבלתפיסה שיש ב

כל הלמידה, כל כולה נעשית באמצעות לפטופים9 יש גם 

מורים, אבל הכל, כל השיעור נמצא בתוך הלפטופ, וכמובן 

 שאפשר להתווכח האם זה טוב או לא9

סטטיסטיקות שלא בעניין הזה צריך לציין שחלק מההבדל ב 

שונות מבחינת הכיתות המתוקשבות, כי שיש  נובעות מזה

הרי אנחנו רוצים להגיע למצב שכל הכיתות תהיינה 

 מתוקשבות, אלא מבחינת הנושא של כמה מעבדות צריך9 

העניין הזה במידה מסוימת, וזה גם עפ"י המדיניות של  
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למנהל או ראש אגף החינוך שאנחנו מתחברים אליה, ניתנת 

בחינת הפרשנות שלו ללמידת , מלמנהלת עצמאות מסוימת

הלמידה המתוקשבת9 אז כך שיש בתי ספר שיש שם יותר 

מעבדות, ויש בתי ספר שיש שם פחות מעבדות, וזה מה 

 שיוצר את היחס השונה9

לי פה, הנה צריך לציין ואני פשוט עשיתי, יש   עם זאת, 

אתם יכולים לראות, העלו פה את היחסים שדיברת עליהם, 

שאכן נדמה לי בגלילי היחס הוא היחס אז אפשר לראות 

9 וכמובן .-ל 1הקטן ביותר9 יש מספר בתי ספר שהיחס הוא 

וירד9  שבמשך הזמן זה ילך 

אבל בכל בתי הספר, בכל כולם היחס הוא מתחת לנדרש ע"י  

הבעיה היא לא 9 לכן אני חושב ש.1-ל 1משרד החינוך שהוא 

 בתשתיות, לא הבעיה, אולי האתגר בגדול הוא לא

בתשתיות, אלא הוא בדבר שלא דיברתי עליו שהוא הנושא 

 9 של ההטמעה הפדגוגי

הפיכת הלמידה ללמידה שהיא  -ההטמעה הפדגוגי  

, השימוש האופטימאלי והמכסימאלי אולי מתוקשבת

ביכולות הדיגיטאליות, זאת מיומנות פדגוגית שלא בטוח 

 והעניין הזה זה העניין שצריךשלומדים אותה בסמינרים9 

  9להשאיר בו גם את הלבבות

דרך אגב, כי יש איזושהי פיקסציה לפעמים אצל מורים  

שלא רוצים להשתמש בזה, אבל גם את המיומנות לדעת 

ביכולות הדיגיטאליות כדי לייצר למידה שהיא להשתמש 

, גם מאפשרת למידה שנעשית לא רק בכיתה, גם בבית הספר

ה המרחב הגדול שקיפות כלפי ההורים9 ובעניין הזה, שם ז

שצריך ללכת, וכמובן שאת זה כרגע אנחנו לא מציגים9 אבל 
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אפשר גם לדבר כמו שאמרתי, במקומות אחרים זה דבר ש

 9 עליו לוועדת החינוך, אפשר להשתתף ואפשר להשפיע וכו'

 רק תספרי משהו על הפרויקט המיוחד9 ואולי עדי

רד החינוך באמת מה שקרה השנה זה שסוף כל סוף מש :דרור-דרי עדי

להצטרף לקול קורא של תכנית אפשר גם לכפר סבא 

התקשוב9 עד עתה זה באמת יועד לפריפריות או גיאוגרפיות 

אנחנו פה ברשות הגשנו את כל בתי הספר או חברתיות9 

 שעמדו בקריטריונים שהוגשו ע"י המשרד9 

המשרד בחר מתוך בתי הספר שאנחנו הגשנו את בתי הספר  

בתי ספר  3להיכנס9 אנחנו מדברים על שמבחינתו יכולים 

שנכנסו לדגם הבסיסי9 מלכתחילה מתייחס ליסודי 

ו 0ולחטיבות ביניים9  בתי ספר יסודיים  6-חטיבות ביניים 

 וחטיבה אחת שנכנסה לדגם המתקדם9 

הדגם המתקדם הוא דגם של למידה באמצעות מכשירי  

היא חטיבת שז"ר9 זו קצה, לפטופים9 החטיבה שנבחרה 

יבה שלאורך שנים פעלה בתכנית כתום, ולכן חדר חט

המורים הוא מלכתחילה היה יותר באוריינטציה מוכשר 

 וקיבל את הכלים9

היא מאפשרת לנו לעשות הייחודיות באמת של התכנית זה ש 

תהליך משמעותי של הטמעת הכלי של הלמידה המתוקשבת 

עם חדרי המורים, גם מבחינת הכשרות של חדרי מורים 

 ות של אנשי צוות ובעלי תפקידים9 והכשר

 תודה9   :צביקה צרפתי

אני רוצה להעיר הערה אחת, ברשותך ענת9 תראי, אני מאוד  :עמירם מילר

מעריך את העבודה שעשית ושיש שוויוניות ומספר 

מזה בעיניי זה אישיותו של המחשבים999, הרבה יותר חשוב 
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ורה המורה, וכמה תלמידים פר מורה יש בכיתה, ומה המ

 מעניק לתלמידיו9 

בסופו של דבר, כמה מורים התלמידים זוכרים כשהם  

מסיימים את לימודיהם, כאיזה דמויות מופת שהיו יכולים 

, אני אומר לך שיש ודווקא בחינוך הדתילהתחנך לאורם9 

אמונה כאלה, מנהיגים כאלה, מנהיגים בישיבות אנשי 

גם ערכי  , שבהחלט יכולים לשמש לדוגמא לחינוךרוחניים

 ללא מחשבים9 

 ,אני לא מתמצאת לגבי המחשבים במגזר הדתי אולי החרדי :ענת קלומל

כשיל אותם9 הנושא הזה של המחשוב וזה רק מבעייתי  זה

שאנחנו הולכים  0.15תקציב , לקראת אבל מה שחשוב לי

מבחינת  להיערך אליו, איך אנחנו נתקצב את התיכונים

 המחשבים? 

 שיבות תקציב9 זה בי :צביקה צרפתי

אני חושבת שצריכה להיות החלטה אסטרטגית של המועצה  :ענת קלומל

 לתקצב את זה בצורה שוויונית יותר,

 השאלה, אתה יותר קרוב לבית שאן ויותר רחוק מטייבה,  :לוי אהוד יובל

תודה רבה9 אני לא מבין למה אתה חי פה בכלל אם אתה לא  :צביקה צרפתי

אני מבקש להסיר את ההצעה  זה9 לא מבין את מבסוט9

מסדר היום, וככל שיהיה וועדת החינוך שראש העיר הוא 

יש חברי מועצה בוועדת החינוך, יו"ר הוועדה שלה, 

ישתף את בפרויקטים כאלה אני מאמין שראש העיר גם 

ויהיו שותפים לפרויקטים האלה9 מי  חברי הוועדה שילוו 

 בעד להסיר את ההצעה? 

 נת על עבודה יסודית9 להחמיא לע אורן כהן:

 מאוד9 כל הכבוד לענת9   :רויטל לן כהן
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ממה, אורן, עמירם, צביקה, יהודה, עילאי, פליאה, רויטל,  :צביקה צרפתי

יהודה, רביטל, דבי, מתי, שמעון, אמיר, אמיר גבע, איתן9 

יובל וענת9 תודה, ההצעה הוסרה9  תודה9 מי נגד? 

סדר בדבר מספר המחשבים בבתי מחליטים להסיר ההצעה ל :03 מס' החלטה

 הספר, מסדר היום. 
 

 דיון בדו"חות הכספיים של החכ"ל ותאגיד הפנאי  .1

 

את  ביקשו מאיתנו להקדים, בבקשה הסעיף הבא אם אפשר :צביקה צרפתי

9 רו"ח של החברה סעיף הדיון בנושא הדו"חות הכספיים

הכלכלית צריך לצאת אז אם אפשר להקדים9 אפשר 

 דיון? בבקשה, החברה הכלכלית9 להקדים את ה

, בדו"ח הרווח 0.11אני רק אגיד כמה משפטים על תקציב  :אלעד קנדל

וההפסד ואם יש אחר כך שאלות, אז רו"ח שלנו דוד 

פה כדי לענות על שאלות יותר ספציפיות9 אני רוזנברג נמצא 

מאפיינים בעצם את הרווח והפסד של אגע פה בשאלות ש

 , שנה לפני כן0.109ביחס לשנת  0.11שנת 

שנת ל₪ מיליון  65היקף ההכנסות מפעילות עלה מסך של  

אנחנו מדברים פה על גידול 9₪ מיליון  115לסך של  0.10

 אני חושב שהמספרים מדברים בעד עצמם9  175%9של 

 0.10בשנת ₪ אלף  66.כמו כן הרווח הנקי גדל מסך של  

מדברים על  9 גם פה אנחנו0.11לשנת ₪ מיליון  096לסך של 

  %9.07גידול שאפילו יותר מזה, אנחנו מדברים על 

כל ההישגים האלה בסופו של דבר נרשמו, כאשר הוצאות  

התפעול, הנהלה וכלליות של החברה הכלכלית עלו בסך הכל 

 9 אז אנחנו רואים גידול%.1וזה גידול של ₪ אלף  .06-ב
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גם לעומת עלייה  %.1בהוצאות תפעול, הנהלה וכלליות של 

9 זה הנתונים %.07, וגם רווח נקי של 175מההכנסות של 

 הכללים, ואם למישהו יש איזושהי שאלה, 

 אין שאלות9 בסדר גמור9  :שמעון פרץ

  יש שאלות? :צביקה צרפתי

איפה אתם נמצאים בנושא של פרויקט צפון בן יהודה,  :לוי אהוד יובל

י לא כי אני חייב להגיד שאול וכמה כסף עבר לתקציב הזה

 9 הספקתי לעיין מספיק עמוק

 9 לא פרויקט של החברה הכלכלית זהפרויקט צפון בן יהודה  :אלעד קנדל

 הוא עבר אליכם9  :לוי אהוד יובל

 לא, לא9 ממש לא9  :אלעד קנדל

 איפה זה מופיע, יובל? באיזה עמוד? :עמירם מילר

ברה למדנו שהחבמאזנים הקודמים של החברה הכלכלית  :לוי אהוד יובל

אלף  .3אלף, פעם אחת  .5הכלכלית השקיעה פעם אחת 

אני מופתע9 אני אומר אני  בתכנון חוזר של צפון בן יהודה9

אבל המאזנים של מופתע לשמוע שזה לא פרויקט שלכם9 

 החברה הכלכלית והדיונים שהיו לנו עם קודמך, 

על  -, מה שאתה מדבר 0.11אנחנו מדברים פה על שנת  :אלעד קנדל

שנים קודמות9 ייתכן, ואני לא הייתי ם שנעשו לפני דברי

מספר בשנים האלה, ממה שאני מכיר את הנתונים שלפני 

שנים נתנו כנראה לעשות איזושהי בדיקה, פרוגרמה 

 ראשונית,

 לא, תכנון,  :לוי אהוד יובל

אולי איזשהו תכנון שהוא תכנון ראשוני9 בשנים האחרונות,  :אלעד קנדל

צת שאני נמצא, זה לא פרויקט שנמצא לפחות בשנתיים וק

ולא  0.10, לכן לא תראה לא בשנת אצל החברה הכלכלית
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 איזושהי הוצאה על צפון בן יהודה9  0.11בשנת 

י :לוי אהוד יובל  ודע איפה הגזבר או מי שיענה לנו9 לא 

 זה לדיווח בעצם הדו"חות9  ד"ר אמיר גבע:

 דיווחים9 חברים תראו, ציה ואמיר, אתה מכיר ענייני רגול :לוי אהוד יובל

 רק תזכור שזה לא לאישור פה אלא רק לדיווח9  ד"ר אמיר גבע:

כן, אבל דיווח צריך להיות דיווח9 אנחנו שואלים שאלה  :לוי אהוד יובל

שעקב פסיקה של בית  ,שבשנים עברו הציג פה ראש העיר

של שטחים  המשפט בוצע תכנון לא עמוק של צפון בן יהודה,

השטח הזה  שם, והיה צורך לחזור לתכנון חוזר9מסוימים 

 היה אמור להיות מתוכנן ע"י החברה הכלכלית,

 טוב, תודה רבה9  :צביקה צרפתי

 אני אשמח לדעת,  :לוי אהוד יובל

 , להיות שהיהמאוד יובל, יכול  :אברהם שיינפיין

 תן לי לגמור משפט אבל9  :לוי אהוד יובל

 ירים לך שזה לא מופיע9מסב 0.11, 0.10 :אברהם שיינפיין

 יש שאלות נוספות לחברי המועצה? :צביקה צרפתי

למה האלימות הזאת? מה הולך? זה שאתה סליחה, סליחה,  :לוי אהוד יובל

 נכנס לדברים שלי באמצע משפט9

 יש שאלות נוספות?  :צביקה צרפתי

 אנחנו לא דנים בזה9 זה רק דיווח מקבלים9 :שמעון פרץ

ם כל אני מבקש לקבל דיווח איפה עומד התכנון של קוד :לוי אהוד יובל

צפון בן יהודה, מי מתכנן אותו, ואם החברה הכלכלית 

במאזנים קודמים9 אני מבקש לדעת איפה  השקיעה כספים

 זה עומד היום9

 אם אין, תודה רבה לחברה הכלכלית9 שאלה נוספת יש? :צביקה צרפתי

 סליחה, אבל אין פה תשובה9  :לוי אהוד יובל
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 תאגיד הפנאי, שגיא9 יש שאלות לנושא תאגיד הפנאי?   :צביקה צרפתי

 פה אחד9  :עמירם מילר

 לא צריך לאשר9  :צביקה צרפתי

 הקצאת מבנה בית ספר לעמותת "מעיין החינוך התורני". .1

 

: הקצאת מבנה בית ספר 0אנחנו מקדימים את סעיף  :צביקה צרפתי

 , איילה9 לעמותת "מעיין החינוך התורני"9 בבקשה

משרד החינוך דרש מכל הרשויות בארץ שכל מוסדות  :איילה זיועו"ד 

אם הם  החינוך ששייכים לזרם המוכר שאינו רשמי,

, שזה יהיה מוסדר בחוזה דרך משתמשים בנכסים עירוניים

 ועדת הקצאות9

הבקשה שפה מונחת היא של "מעיין החינוך התורני", בית  

הגישו בקשה, היו ספר שפועל כבר הרבה שנים9 הם 

ים ולכן הבקשה היא שהמועצה תאשר את המלצת פרסומ

ועדת ההקצאות לאשר להם את ההקצאה של המבנה 

 תשע"ה ותשע"ו9 ל

 פה אחד9  :שמעון פרץ

 תודה איילה9 אפשר לאשר פה אחד?  :צביקה צרפתי

 לא9  הנדין:-עילאי הרסגור

, כהן , אורןיןשיינפי , ממהקלומל , ענתלוי יובל בעד: :צביקה צרפתי

-שלום יטלבר, בן חמו יהודה, צרפתי , צביקהמילר עמירם

, אמיר גבע, קולמן , אמירפרץ , שמעוןפז , מתישני , דביעמר

 9 צנעני איתן

 אין9  נגד:

 קטנר , פליאהכהן-לן , רויטלהנדין-הרסגור עילאי: נמנע

 9 יוגד ויהודה
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ך התורני" מס' להקצות לעמותת "מעיין החינו מאשרים :04 מס' החלטה

  .43מבנה וחצר של בית ספר ברח' יערה  213414021
 

 )מדברים ביחד( 

אתה דיברת על אחדות לפני רגע אמרו שיש אחדות בעם,  :אברהם שיינפיין

 בעם לפני רגע9 איפה האחדות? 

חבר'ה, לעילאי יש זכות להביע את דעתו9 אתם לא חייבים  :לוי אהוד יובל

את  מאוד רוצה לשמוע זכות ואני להסכים איתה, אבל יש לו

 דעתו9 

 ה9תודה רב :צביקה צרפתי

 אין דיון9  אין דיון, היתה הצבעה9אבל  :עמירם מילר

 אבל הוא סגן ראש העיר9 הוא בכיר ממך9  :לוי אהוד יובל

9 :עמירם מילר  בוודאי הוא בכיר ממני

 )מדברים ביחד( 

 יובל, מספיק9 אני מבקש9  :צביקה צרפתי

אתה רוצה להגיד שהגישה הליברלית היא שאם יש מערכת  :לוי אהוד יובל

 999  חינוך ממלכתית, אתה 

נו9 תגיד, מה אתה מטיף  :צביקה צרפתי  999? באמת, 

עילאי, אפשר לצטט אותך שדת999 כולם לחינוך ממלכתי  :לוי אהוד יובל

 עצמאי לא נראה לך?זרם ו

  פרוטוקול ועדת כספים9שגיא בבקשה9  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

 אף אחד לא חולק עליך,  :לוי אהוד יובל

אבל אתה חתום על הסכם קואליציוני שאומר ששומרים על  אורן כהן:

 הסטטוס קוו9 
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יש לה את הזכויות אף אחד לא חולק עליך שמערכת החינוך  :לוי אהוד יובל

 אנשים רוצים לחנך לפי דרכם, אתה מתנגד? שלה9 

 ה9 בבקשה, שגיא9 תודה רב :צביקה צרפתי

 עילאי אתה,  :לוי אהוד יובל

 יובל, בבקשה9 יובל, יובל,  :צביקה צרפתי

 אבל אתה משתיק,  :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

מרצ, אני  סליחה, הבן אדם מתנגד לפלורליזם והוא נציג :לוי אהוד יובל

 לבטל גם את בתי הספר האחרים? רוצה לשמוע את דעתו9

 גיא בבקשה9 יובל, אתה לא מנהל את הישיבה פה9ש :צביקה צרפתי

אני מתנגד דרך אגב, יובל, יובל, אני לא מתנגד לפלורליזם,  הנדין:-עילאי הרסגור

עכשיו לגרש את הילדים מבית לא באים  9אנחנו נמנענו

 הספר9 

  אין לך אפשרות כזאת9 :שמעון פרץ

 איפה אתה רוצה שהם ילמדו?  עו"ד איתן צנעני:

 חינוך ממלכתי דתי שהיא מערכת טובה, יש מערכת  הנדין:-סגורעילאי הר

 אבל הם חרדים9  עו"ד איתן צנעני:

מחנכת לערכים ביניהם  מספקת את צרכי הציבור הדתי, הנדין:-עילאי הרסגור

9 ערכי הדמוקרטיה 99  , שאני חושב 

,  אורן כהן:  עילאי ההצבעה שלכם היא בניגוד להסכם הקואליציוני

 ,אני רוצה להגיד משפט בעניין הזה, כי אמרת :ןרויטל לן כה

  אבל חבר'ה, אם זה דיון,  :עמירם מילר

9 :צביקה צרפתי  מספיק9 אי אפשר9  די, זה לא דיון

 היתה הצבעה והתקבלה החלטה9  :עמירם מילר

 הוא אמר משהו, ואני רוצה לענות9  :רויטל לן כהן

 את לא צריכה לענות9  :עמירם מילר
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 רויטל, מספיק9 די9  :צביקה צרפתי

9  :לוי אהוד יובל 9 חתמת? תכבדי את ך9 יביטוי דעות חופשי, בחי9

 ההתחייבות שלך לא לדבר9 

 החינוך הקים אגף חרדי9 רש :רויטל לן כהן

  04/31אישור החלטות פרוטוקול ועדת כספים מישיבתה ביום  .0

 

 סליחה, יש שאלות9  :לוי אהוד יובל

  ה בנושא ועדת כספים9שאלות בבקש יהודה בן חמו:

 חברתי ענת קלומל העלתה שאלות,  :לוי אהוד יובל

 דרך אגב, השאלות שלה מופיעות בפרוטוקול9  :צביקה צרפתי

 למרות שהיא לא היתה, התייחסנו בדיון וכתבנו תשובות9  שגיא רוכל:

אין לי שום ספק, ובכל זאת נשמח לשמוע לפרוטוקול של  :לוי אהוד יובל

השאלות שלי, אם תואיל לענות כי חברי המועצה, כל 

 ו לשמוע, כי לענת יש, המועצה לא ישבו בישיבה וישמח

 מצורף לפרוטוקול?  יהודה בן חמו:

 כן9  :צביקה צרפתי

תודה9 תודה רבה9 ענת, זה מצורף לפרוטוקול9 בבקשה9  יהודה בן חמו:

 שאלות נוספות? 

על הכותרות  אני רק רוצה לציין רויטל, עברנו שוב :ענת קלומל

"שירותים למפגר", זה שונה, משנים את זה ל'שירותים 

 לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים"9 

 תודה רבה9  :רויטל לן כהן

-ורה ארגון באגפים-שגיא, אני רוצה להבין, דיברנו על רה :לוי אהוד יובל

, האגף לאיכות הסביבה נראה ארגון באגף איכות הסביבה

ייעוץ ת, הפעם זנוספ 999לי שזו   65-ארגוני שגדל בה עוד 

ארגון באגף הזה שעזב -אלף שקל9 ואנחנו שמענו על רה
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תו עובד בכיר, דני הרוש, באופן מפתיע, אחרי שהמכרז או

זכה לכל ההגנות למרות שהוא לא היה בעל השכלה שלו 

 פורמלית,

 מה השאלה?  :צביקה צרפתי

 למה זה קשור לוועדת הכספים?  ד"ר אמיר גבע:

חבר'ה, תרשו לי, סליחה9 אי אפשר פה9 אתם עומדים פה  :לוי ובלאהוד י

סכינים וכל אחד קופץ9 אני לא חבר קואליציה, אתם רבים 

אני לא מדבר על טייבה ולא  ביניכם, מה אתם רבים איתי?

 מדבר על טירה9

ייעוץ ארגוני9 אני כל פעם שומע שמדובר פה   יש פה נושא של 

אינו מכרזים9 אז עכשיו אני יועץ כזה, יועץ אחר9 לא רעל 

ייעוץ ארגוני גם  רוצה לשאול שתי נקודות בבת אחת9 

, ראוי שתפרטו יותר9 אני ללשכה, גם לאגף איכות הסביבה

אשמח לשמוע ממך במה מדובר, אם זה קשור או לא קשור 

 בפיטוריו של דני הרוש9 

ואנחנו חוזרים ומבקשים כל פעם, כל דבר שני, ביקשנו  

ת שלא במכרז, כל עבודה שיוצאת מתחת ל999 שיוצאעבודה 

מחייב מכרז9 חייבת דיווח לפחות רבעוני ואנחנו לא רואים 

את הדיווחים האלה9 עבודות יוצאות בלי מכרז9 תקנות 

 המכרזים מחייבות אותך לדווח עליהן9 

עכשיו לדוגמא, ציפור קטנה לחשה לי, שלמשל דווקא לא  

שם זוכה בהארכות,  חברת שוהר או חברה אחרת רחוק ממך

 -כבר כמה חודשים בלי חוזה ובלי מכרז9 אז אני מבקש א' 

 פירוט לגבי ייעוץ ארגוני, למי זה הולך, מי היועץ9 

דבר שני, למה אנחנו לא מקבלים את הדו"חות על עבודות  

יודעים  שיוצאות מהעירייה, באיזה היקפים9 אנחנו 
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אנחנו לא ים9 למה שהמבקר קודם התלונן על היקפים עצומ

מקבלים את הרשימות האלה? זה המקום לקבל אותם, ואני 

ברשותך אכין לך את השאלה הבאה, כי יש פה נושא של 

 היטלי הטמנה ופינוי אשפה9 

 תשאל את הכל ביחד, הוא יענה על הכל ביחד9  :צביקה צרפתי

עדכון תקציב פינוי אשפה היטל הטמנה עפ"י ביצוע בבקשה9  :לוי אהוד יובל

, אנחנו רוצים לדעת מה הפרמטרים שלפיהם חזוי

בתחשיב היטל ההטמנה כי התכוננתם9 מה היתה הטעות או 

אלף שקל להיטל הטמנה,  ..5מדובר פה בסכום צנוע של 

יון וארבעים אלף אלף שקל לפינוי אשפה9 בערך מיל .51

 שקל פה זזים בקטנה9 

והמועצה דנה על מחשבים ברמת מחשוב של טייבה או רמת  

שוב של בית שאן9 מיליון שקל בקטנה היו מעבירים מח

רמת מחשוב הרבה יותר גבוהה בכל בתי הספר9 אז אותנו ל

 9 ניתן לזה את הדיון הראוי המינימאלי

אני חושב שחברי הקואליציה דווקא, כי אנחנו לא  

משפיעים, חברי הקואליציה ישמחו לדעת למה תקציב בית 

  הוקטן עפ"י תחזית9 .3בשכונת ספר 

אשמח לדעת מהי תכנית ת, אני לנושא תחבורה עירוניו 

, הוכנה התחבורה העירונית, מכיוון שהיתה פה תכנית

ועד  שנים, 5,6תכנית מתאר או תכנית אב כלשהי עוד לפני 

היום אף אחד לא שומע על התכניות האלה, רק תקציבים, 

 תקציבים9

אף אחד לא רואה את התכניות, אף אחד לא רואה את  

, אז אנחנו נשמח לשמוע איפה זה עומד, קדמות במצבההת

ת אנחנו לא הכסף יוצא, בעובדה9 אבל את התוצאוכי 
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 רואים9 

קודם כל, ענינו לעניין היועצים גם בישיבה9 יש תקציב  שגיא רוכל:

ייעוץ  יועצים אחד, הוא נמצא באגף משאבי אנוש והדרכה9 

חידות החלטת מנכ"ל העירייה ביארגוני ככלל ניתן עפ"י 

ך לבצע את שונות, בהתאם לאופן שבו הוא רואה את הצור

 השינויים9

 ? פה שמית9 את מי שכרת :לוי אהוד יובל

אני לא זוכר שמית להגיד לך את שם היועץ, אבל אני אומר  שגיא רוכל:

התקשרות הזאת אינה חייבת במכרז, היא אושרה כך, ה

 בוועדת ההתקשרויות של העירייה9 

יזה ייעוץ ארגוני, אנחנו שמנו את זה המנדט לקבוע א 

ומחלקים בהתאם לצורך, לדגש9 לא מחלקים , 1בסעיף כללי 

תכנית את זה בהתאם לאגפים9 במקרה הזה אכן מדובר על 

אתה רוצה שמוביל מנכ"ל העירייה באגף איכות הסביבה, 

 תפרט9 אם לא,  -לפרט 

פיסה9 כשאני שינוי תבשמחה רבה9 אנחנו עשינו תהליך של  :אשל ארמוני

'עשינו', אני מדבר כמובן גם על עילאי9  של שינוי אומר 

תפיסה בנושא של ניהול האזורים, שבו מנהל האזור תהיה 

ת ואחריות מלאה על כל מה שקיים לו תפיסה יותר הוליסטי

היה אחראי רק  באזור שלו9 מנהל האזור בתפיסה הקודמת

 ל הגינון9 , והיה מנהל אזור אחר שהיה אחראי עעל הניקיון

כיום מנהל האזור אחראי על הכל9 זאת אומרת, גם על  

ת לתאורה וגם לתקלות שקשורות תקלות שקשורו

למדרכות9 הוא צריך להתריע עליהם, הוא צריך לבדוק שזה 

 9 נעשה, הוא צריך לחזור לתושב

הזה חייב גם שינוי מבחינת ההערכות הארגונית9 התהליך  
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זה מורכב9 יש את המוקד ויש המון ממשקי עבודה, -המוןיש 

היה צריך הרבה מאוד קבלנים וגם את הגופים השונים9 יש 

לעשות עבודה עם האנשים עצמם, שטיפה מזיזים להם את 

 הגבינה9 

בתהליך שבו  זה, אז לקחנו איזשהו יועץ-ולצורך זה, אם זה 

 אנחנו לוקחים יועצים, שזה תהליך שעובר דרך ועדה

מביאים עירייה, בראשות צביקה9 שיושבים בה נציגים של ה

, שהוא עומד זההצעות, דנים בהם וזה נעשה כמובן בהליך ה

 בכל התבחינים של החוק9 עניתי לגופו של עניין9 

אני רוצה להוסיף, אם כבר אנחנו מדברים על העניין הזה  הנדין:-עילאי הרסגור

וטוב שאתה שואל לגבי השינוי הזה9 האמת שאשל נתן 

באמת, הכוונה היא של הנושא, ואנחנו  סקירה די ממצה

לשפר ולהפוך את התפקוד של העירייה להרבה יותר יעיל, 

ולהביא לעיר הרבה יותר נקייה, עיר הרבה יותר מתוחזקת, 

קריאות בצורה הרבה יותר מהירה9 ולסגור מעגלים של 

 הרבה יותר טובה9-מוקד בצורה הרבה

 ד איתנו בצמוד, היועץ עובאנחנו עושים שינוי מאוד יסודי,  

 אני לא זוכר, אתה יכול להגיד את השם שלו?  :לוי אהוד יובל

9 הנדין:-עילאי הרסגור  יניב קוממי

 והוא נבחר במכרז?  :לוי אהוד יובל

ב הנדין:-עילאי הרסגור הצעות מחיר9 הוא לא צריך9 הוא עושה מסגרת הוא נבחר 

מאוד יסודית9 אנחנו עושים עבודה מאוד -עבודה מאוד

9 משנים הרבה מאוד דברים9 אנחנו כבר ודית בכל האגףיס

שדברים, כבר יש מגמת התחלנו פיילוט, אנחנו כבר רואים 

ואנחנו נמשיך לעשות את זה9 ונמשיך לעשות  שיפור ברורה

 הכל כדי לספק לתושבים כאן שירות כמה שיותר  טוב9 
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9  :צביקה צרפתי  תודה עילאי

 שפה נחלק באמת לשניים9 לעניין תקציב פינוי הא שגיא רוכל:

לפני פינוי האשפה, אם אתם לוקחים עבודות ושוכרים  :לוי אהוד יובל

אנשים שלא בנוהל של מכרז או באישור מועצה, אתם 

בפרסום החוזים שיצאו מחויבים עפ"י תקנות המכרזים 

פנקס החוזים שלא במכרז9 סליחה, שלא בנוהל מכרז רגיל9 

 אנחנו לא מקבלים אותו, 

 אנחנו כבר מסרנו את פנקס החוזים9  רוכל:שגיא 

 שגיא, תענה על השאלה9  :צביקה צרפתי

ועדת כספים, אתה מעלה את זה פעם נוספת, אנחנו הנושא  שגיא רוכל:

מסרנו לעיון יותר מפעם אחת, ואם צריך  את פנקס החוזים

 עומד לעיונך9תפנה שוב, תקבל אותו שוב9 

 שגיא, בבקשה תמשיך9 :צביקה צרפתי

בתקציב השנה הקודמת היינו בהליך  -לעניין פינוי האשפה  שגיא רוכל:

מכרז לבחירת קבלן חדש, עשינו את התקציב, היה של 

אומדן, הערכה שלנו לכמה, מה יהיו תוצאות המכרז, כמה 

יהיה9 לא היה לנו את כל התוצאות ואת כל המידע כשערכנו 

 את התקציב9 

 ?סוף שנה שעברהנערך באתה מדבר על מכרז ש :לוי אהוד יובל

סוף שנה שעברה, כן9 אבל אנחנו עורכים את התקציב קצת  שגיא רוכל:

קודם, וגם אם יש תוצאות אנחנו לא תמיד מספיקים לעדכן 

ערב סגירת החוברת9 בעצם תאריך שאנחנו עורכים את זה 

 קודם ולא תמיד מספיקים לעדכן9  כמה חודשים

יצועים, גילינו שיש נו לעבוד9 אנחנו בודקים את הבחלתה 

פערים ועשינו הליך של בדיקה ארוך כדי לוודא שהפערים 

אכן נאותים ולא צפויים להיסגר9 השתתפו כמה נציגים 
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מהאגף, נערכו לא מעט ישיבות בנושא9 אחרי שהשתכנענו 

סגור את הפער, לא בשום שינוי התנהגותי שאין אפשרות ל

 אחר, אז אנחנו מביאים את הצעת ההגדלה9

ן לעניין התחשיב של היטל ההטמנה, באותו תחשיב אכ 

שערכנו את התקציב אכן נפלה טעות9 טעות אחת שהמחיר 

שאנחנו הערכנו שיהיה להיטל ההטמנה בשנה הקרובה, 

הגנת הסביבה העלה את המחיר למחיר בסוף המשרד ל

שיהיה9 המכסימאלי מעבר לאותו מחיר שאנחנו חזינו 

טכנית בעריכת התחשיב הערכה9 וחלק מהסכום היה טעות 

 זה גם יכול לקרות בתקציב גדול9 עצמו9

 איך?  :לוי אהוד יובל

 אני אומר לך, איך יכול לקרות שעושים טעות בתחשיב? שגיא רוכל:

 מי כמוך יודע איך עושים טעויות9  :עמירם מילר

 ? טכנית, מה לא יכול לקרות שגיא רוכל:

 ת? במכפלה? במה טעית? בתעריף? בכמויו :לוי אהוד יובל

וגם טעות טכנית באקסל, גם בכמויות וגם במכפלה9  שגיא רוכל:

והם היו שגויות אנחנו הערכנו הערכות מסוימות, בתעריף9 

, בדקנו את ואנחנו מתקנים9 לעניין כמויות הפינוי עצמן

עצמנו9 לפני שבאנו לאשר את התוספת המבוקשת בדקנו את 

בחלק מהישיבות  עצמנו פעם ועוד פעם9 עילאי גם כן היה

להעיד על איזה תחקירים אני  והוא יודעאצלי במשרד, 

 עושה לפני שאני מאשר תוספת9

מה התוספת שנדרשת, איפה בדקנו את עצמנו לעומק לוודא  

היו הגידולים, באיזה מקומות נוספו כתוצאה מאכלוסים 

נוספו דרישות לפינויים נוספים9 עשינו בדיקות, עשינו 

ואנחנו מביאים את הסכומים לסוף שנה, אומדן מחדש וצפי 
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שאנחנו מאמינים שסוגרים את הצורך בהגדלת התקציב 

 הזה עד סוף השנה, אחרי שבדקנו את זה לעומק9

, אז עפ"י האומדן שלנו צפוי .3בית ספר לעניין תקציב  

עודף בפרויקט, אני לא מתבייש9 אם אנחנו מסיימים 

י מאוד גאה על זה פרויקט ויש בו יתרה, אני מאוד שמח, אנ

והם נגמרים בתקציב ולא שאנחנו מסיימים פרויקטים 

מנצלים את מלוא הרזרבה9 אני גאה9 המטלות שהוטלו 

במסגרת הפרוגרמה, במסגרת מה שהיה צריך להתבצע 

 בוצעו9 וזה אני מאוד גאה9

אנחנו יכולים לקחת ולהשתמש בזה לדברים אחרים9 אני לא  

השני כשצריך להגדיל זה  חושב שיש בזה טעם לפגם9 בצד

בעודף, אני מאוד  מאוד לא נוח לי9 אבל כשמסתיים פרויקט

שמח ואני מקווה שיהיו עוד פרויקטים שיסתיימו ביתרה 

 חיובית9

לעניין תכנית תחבורה עירונית, אתה רוצה להגיד מילה,  

 עמירם? בבקשה9 

ב ה כללית, זו תכנית איובל, זו לא תכנית אב לתחבור :עמירם מילר

וזה מבטא את הלך הרוח בשנים  לתחבורה ציבורית9

האחרונות ואת כיווני מועצת העיר לתגבר עד כמה שאפשר 

את התחבורה הציבורית, לעודד את הציבור להשתמש בה, 

להגדיל את הנגישות של האוטובוסים והתחנות וכמובן 

 והקווים לטובת כל הציבור9 

ו בנושא של עומס זה עוזר לנו בנושא של חניות, זה עוזר לנ 

על הכבישים9 ואני מקווה שהתכנית הזאת שתאושר ע"י 

, תביא גם לשינוי דרסטי בקווי התחבורה משרד התחבורה

 הציבורית בתדירותה ובמסלוליה9 
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? ממשיך      BRT-שינוי דרסטי זאת אומרת שזה חלק מה :לוי אהוד יובל

 בשם אחר? BRT-ה

ל :עמירם מילר  BRT 9-ב איננה קשורה ל9 תכנית האBRT-לא קשור 

 ..0עם מצד אחד  BRTאם יש לך  אז איפה זה עומד? :לוי אהוד יובל

 מיליון בתכנית הזאת? 

 לא קשור לתחבורה ציבורית או תחבורה בכללBRT  9-ה :עמירם מילר

זה תחבורה ציבורית9 אם כל המלחמות של התחבורה  BRT :לוי אהוד יובל

 ית? הציבורית לא קשור לתחבורה הציבור

אב הזאת תיקח את כל המשתנים בחשבון, כולל תכנית ה :עמירם מילר

 BRT 9או שלא יהיה  BRTאפשרות שיהיה 

 ?1אם אין שאלות נוספות, אפשר לאשר את סעיף  תודה9 :צביקה צרפתי

 זה דיווח9  :לוי אהוד יובל

לא9 זה העברות מסעיף לסעיף תקציב, אפשר לאשר פה  :צביקה צרפתי

 אחד? 

 , צביקהמילר עמירם, כהן , אורןשיינפיין ממה :בעד

, כהן-לן , רויטלקטנר , פליאההנדין-הרסגור , עילאיצרפתי

יוגד, רב יהודה , שני , דביעמר-שלום יטלבן חמו, יהודה 

 9 קולמן , אמירגבע , אמירפרץ , שמעוןפז מתי

 9 קלומל וענת לוי יובל נגד:

העברות  – 04/31מיום  4 החלטת ועדת כספים מס' מאשרים :01מס'  החלטה

  המצורף לפרוטוקול. 1341לשנת  2מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס' 
 

, יש הערות? 6העברות מסעיף לסעיף תב"רים מס'  בבקשה, :צביקה צרפתי

  לא? אפשר לאשר?

 אנחנו נמנעים9  :לוי אהוד יובל
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 תודה9 :צביקה צרפתי

העברות  – 04/31ום מי 1החלטת ועדת כספים מס'  מאשרים :00מס'  החלטה

  המצורף לפרוטוקול. 1341לשנת  1מסעיף לסעיף תברי"ם מס' 
 

דיון דו"ח כספי, יש שאלות לגבי דיון דו"ח כספי רבעוני  :צביקה צרפתי

 ? 0.10שנת 

יש הערה אחת, שחברי המועצה צריכים לדעת שזה צריך  :לוי אהוד יובל

ש פיגור, חודשים9 עברה חצי שנה9 אז נניח חוד 1להגיע תוך 

ים פיגור9 יושב פה בנקאי אחד, יושב פה בנקאי נניח חודשי

 1שני9 דו"ח כספי המשמעות שהיא נקבעת בחוק שיוצא תוך 

 חודשים יש לזה משמעות,

אתה כיו"ר ועדת ביקורת דן עכשיו על דו"ח שלפני שנתיים,  אורן כהן:

 ?אתה מדבר איתי על חודשיים

ת אותו9 רצינו להגיש, אמרת אל שנתיים, ועוד לא הגש :צביקה צרפתי

 תגישו,

אני מודה לכם על ההערות שלכם, ובכל זאת, דו"ח כספי לא  :לוי אהוד יובל

 דן בהיסטוריה, 

אני מציע שיו"ר ועדת ביקורת קודם כל יבדוק את עצמו  :צביקה צרפתי

 ואחר כך,

 ההצעות שלך התקבלו באהבה,  :לוי אהוד יובל

יודע שההצ :צביקה צרפתי  עות שלי מתקבלות באהבה9 אני 

אני מציע בכל זאת שבנושא התנהלות כספית של מועצת  :לוי אהוד יובל

 העיר צריך להגיש דו"חות בזמן9 מסובך? 

, אמיר, אתה רוצה להתייחס 0סעיף  הערתך נרשמה, תודה9 :צביקה צרפתי

 לתרומה? אישור תרומה אפשר לפרוטוקול? פה אחד9 תודה9
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תרומת  – 04/31מיום  0החלטת ועדת כספים מס'  םמאשרי :01מס'  החלטה

 פסל של האומן ציהולי המצורף לפרוטוקול. –משפחת אקרמן 
 

התקשרות עיריית כפר סבא עם משרד הבינוי  -פינוי בינוי תקומה  .2

 והשיכון.

 

קומה, ת, בהמשך להתקשרות פרויקט פינוי בינוי 5סעיף  :צביקה צרפתי

מלי ויש פה הצעת החלטה אנחנו צריכים לעשות אקט פור

להתקשרות עם משרד השיכון9 אני אקריא את הצעת 

ההחלטה: "מועצת העיר מאשרת את התקשרות עיריית כפר 

התחדשות סבא עם משרד הבינוי והשיכון, ביחס לפרויקט 

פתיחת תב"ר על סך עירונית, פינוי בינוי למתחם תקומה9 

ן את פתיחת חשבון ייעודי בבנק דקסיה, וכ₪,  ...,65

מתקציב הפרויקט"9  795%השתתפות העירייה בשיעור 

אפשר לאשר פה אחד את הצעת ההחלטה? תודה רבה, פה 

 אחד9

התקשרות עיריית כפר סבא עם משרד הבינוי  מאשרים :02מס'  החלטה

בינוי( למתחם -והשיכון ביחס לפרויקט התחדשות עירונית )פינוי

חשבון יעודי  פתיחת₪,  12,333"תקומה", פתיחת תב"ר ע"ס 

 1.2%בבנק דקסיה, וכן את השתתפות העירייה בשיעור של 

  מתקציב הפרויקט.
 

 עדכון זכויות חתימה בחשבונות בית ספר מפתן. .1

 

עדכון זכויות חתימה בחשבונות בית ספר מפתן9 אנחנו  :צביקה צרפתי

צריכים לאשר, התחלפו שם9 זה חילופי אנשים9 אפשר 
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 לאשר פה אחד?  

 מנהל התחלף, מנהלת שם נכנסה במקומה9  כל:שגיא רו

  עדכון זכויות חתימה בחשבונות בית ספר מפתן. מאשרים :01מס'  החלטה
 

 מינוי גלית שניידר מימרן כמנהלת הארנונה.  .1

 

לשחרר את גלית ואחרי זה נדון  .,3אני מבקש לקדם את  :צביקה צרפתי

גלית , מינוי 3בתאגיד הפנאי9 אני רוצה לעבור לסעיף 

 שניידר מימרן כמנהלת אגף הארנונה9 שיראו אותך9 

 כמה משפטים עליך9  יהודה בן חמו:

אני גלית, אני רואת חשבון במקצועי9 אני בעלת תואר  גלית שניידר מימרן:

אני ראשון מאוניברסיטת תל אביב בכלכלה וחשבונאות9 

וגבייה9  15מביאה איתי  שנות ניסיון בניהול כספים 

רון שימשתי כסמנכ"לית כספים של חברת פז בתפקידי האח

מערך גבייה גז איילון9 במסגרת התפקיד הייתי אחראית על 

בתי אב, אלפי  ...,.15ומערך כספים מאוד גדול של 

עסקים9 מאות מיליוני שקלים מחזור ומיליון חשבוניות 

בשנה9 זהו9 אני שמחה להצטרף לצוות העירוני, ומודה לכם 

 על קבלת הפנים9 

תרשי לי לברך אותך ולאחל לך בהצלחה, אבל לבקש ממך  :לוי ד יובלאהו

להגביל את ההצלחה שלך בגבייה9 שתגיעי למקומות שבהם 

 יום, שלא נקרא בעיתונים, -יש להם קשיי יוםאנשים ש יהיו

 מתוך ניסיון שהוא הביא מיליונים לעיר9  יהודה בן חמו:

  999זה מיליון 75מי שעיכב תרומה של  :לוי אהוד יובל

 אפשר לאשר?  :צביקה צרפתי

שלא נשמע עוד פעם ולא נקרא בעיתונים על עיקולים  :לוי אהוד יובל
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 בבתים, 

 תודה רבה9 אפשר לאשר פה אחד את המינוי? תודה9  :צביקה צרפתי

פה אחד את מינוי הגב' גלית שניידר מימרן, ת.ז.  מאשרים :01מס'  החלטה

 1סבא, בהתאם לסעיף -ית כפרכמנהלת הארנונה בעירי 340101014

לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

  .4011-התשל"ו
 

 מינוי גלית שניידר מימרן כממונה על הגבייה ופקידת הגבייה. .0

 

 כנ"ל? תודה, פה אחד9 .גם  :צביקה צרפתי

"מועצת העיר מאשרת את מינויה של מנהלת אגף ההכנסות  שגיא רוכל:

ת כפר סבא, הגברת גלית שניידר מימרן, לממונה על בעיריי

הגבייה לפקידת הגבייה לצורך גביית ארנונה ותשלומי 

חובה המגיעים לעירייה עפ"י דין ולצורך גבייתם לפי סעיף 

לחוק העונשין התשל"ז, של קנסות שפסק בית המשפט  .7

לעניינים מקומיים לטובת הוועדה המקומית לתכנון, לפי 

י' לחוק  9 1.65התכנון והבנייה  פרק 

 013כל סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף  

לחוק  13לחוק האמור, וכן לעניין גבייתם לפי סעיף 

, של קנסות מנהליים שהוטלו 1.35העבירות המנהליות 

לטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה 

חוק העבירות  שבידה ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית לפי

 המנהליות9 

מינויה של הגברת דבורה הררי כממונה על הגבייה ופקידת  

 הגבייה בנושאים שפורטו לעיל, בטל"9  
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את מינויה של מנהלת הארנונה  הגב'  פה אחדמאשרים  :01מס'  החלטה

, לממונה על הגבייה, לצורך 340101014גלית שניידר מימרן, ת.ז. 

בה המגיעים לעירייה על פי דין ולצורך גביית ארנונה ותשלומי חו

, של קנסות 4011-לחוק העונשין, התשל"ז 13גבייתם, לפי סעיף 

שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הוועדה המקומית 

, ושל כל 4012-לתכנון לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה

לחוק  141סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף 

וכן לעניין גבייתם לפי סעיף ה לחוק העבירות  41אמור, 

סות מינהליים שהוטלו לטובת נ, של ק4012-המינהליות, התשמ"ו

העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן 

להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות. מינויה 

פקידת גביה, בנושאים של הגב' דבורה הררי, כממונה על הגביה וכ

 בטל.  –שפורטו לעיל 
 

 

מינוי מיכל בן הרוש, מנהלת רשות החניה והפיקוח העירוני לפקידת  .43

גבייה לצורך גביית קנסות בגין עבירות של ברירת משפט וקנסות עפ"י 

 חוקי העזר.

 

מינוי מיכל בן הרוש מנהלת רשות החנייה והפיקוח העירוני  :צביקה צרפתי

יה לצורך גביית קנסות בגין עבירות של ברירת לפקידת גבי

 אפשר לאשר פה אחד?  משפט וקנסות עפ"י חוקי העזר9

 פה אחד9  :שמעון פרץ

גם שם יש נוסח9 "מאשרת מינויה של מנהלת רשות החנייה  שגיא רוכל:

והפיקוח העירוני בעיריית כפר סבא, הגברת מיכל בן הרוש 

ת המגיעים לעירייה לפקידת הגבייה לצורך גבייתם של קנסו

בשל עבירות שהן עבירות של ברירת משפט, כאמור בסעיף 
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א' לחוק סדרי הדין הפלילי, בשל קנסות בגין עבירות  003

עפ"י חוקי העזר של העירייה, שנקבעו כעבירות קנס לפי 

 לפקודת העיריות"9  065סעיף 

 תודה9  :צביקה צרפתי

מנהלת רשות החניה  שלפה אחד את מינויה  מאשרים :00מס'  החלטה

סבא, הגב' מיכל שין בן הרוש, -והפיקוח העירוני בעיריית כפר

, לפקידת הגבייה, לצורך גבייתם של קנסות 310100141ת.ז. 

המגיעים לעירייה בשל עבירות זהן עבירות של ברירת משפט 

)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,  111כאמור בסעיף 

בגין עבירות על פי חוקי העזר של  , ושל קנסות4011-התשמ"ב

לפקודת העיריות  112העירייה שנקבעו כעבירות קנס לפי סעיף 

  ]נוסח חדש[.

 

 12%אישור שכר בכירים לוידאל צרפתי, עוזר אישי לראש העיר,  .44

 משכר מנכ"ל.

 

אישור שכר בכירים לוידאל צרפתי, עוזר אישי ראש העיר,  :צביקה צרפתי

 שר לאשר פה אחד? משכר מנכ"ל9 אפ 05%

 פה אחד9  :שמעון פרץ

 תודה9 :צביקה צרפתי

לוידאל צרפתי, עוזר אישי לראש  שכר בכירים מאשרים :13מס'  החלטה

  משכר מנכ"ל. 12%העיר, 
 

 03%אישור שכר בכירים לתומר מועלם, מנכ"ל לשכת לראש העיר,  .41

 משכר מנכ"ל. 
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לשכת ראש העיר, מנהל  אישור שכר בכירים לתומר מועלם :צביקה צרפתי

  משכר מנכ"ל9 אפשר לאשר? %.1

 פה אחד9  :לוי אהוד יובל

 

שכר בכירים לתומר מועלם, מנהל לשכת ראש  מאשרים :14מס'  החלטה

  משכר מנכ"ל. 03%העיר, 
 

 הישיבה נעולה9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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 30/30/41מועצה מיום ריכוז החלטות 
 

מחליטים להוריד ההצעה לסדר בדבר הנגשת מידע באגף  :10החלטה מס' 

הרווחה מסדר היום, ולהעביר הטיפול למחזיק תיק הרווחה, מתי 

 פז.
 

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר מספר המחשבים בבתי  :03 מס' החלטה

 הספר, מסדר היום. 
 

תת "מעיין החינוך התורני" מס' להקצות לעמו מאשרים :04 מס' החלטה

  .43מבנה וחצר של בית ספר ברח' יערה  213414021
 

העברות  – 04/31מיום  4החלטת ועדת כספים מס'  מאשרים :01מס'  החלטה

  המצורף לפרוטוקול. 1341לשנת  2מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס' 
 

העברות  – 04/31מיום  1החלטת ועדת כספים מס'  מאשרים :00מס'  החלטה

  המצורף לפרוטוקול. 1341לשנת  1מסעיף לסעיף תברי"ם מס' 
 

תרומת  – 04/31מיום  0החלטת ועדת כספים מס'  מאשרים :01מס'  החלטה

 פסל של האומן ציהולי המצורף לפרוטוקול. –משפחת אקרמן 
 

התקשרות עיריית כפר סבא עם משרד הבינוי  מאשרים :02מס'  החלטה

בינוי( למתחם -ט התחדשות עירונית )פינויוהשיכון ביחס לפרויק

פתיחת חשבון יעודי ₪,  12,333"תקומה", פתיחת תב"ר ע"ס 

 1.2%בבנק דקסיה, וכן את השתתפות העירייה בשיעור של 

  מתקציב הפרויקט.
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  עדכון זכויות חתימה בחשבונות בית ספר מפתן. מאשרים :01מס'  החלטה
 

נוי הגב' גלית שניידר מימרן, ת.ז. פה אחד את מי מאשרים :01מס'  החלטה

 1סבא, בהתאם לסעיף -כמנהלת הארנונה בעיריית כפר 340101014

לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

  .4011-התשל"ו
 

פה אחד את מינויה של מנהלת הארנונה  הגב' מאשרים  :01מס'  החלטה

ה על הגבייה, לצורך , לממונ340101014גלית שניידר מימרן, ת.ז. 

גביית ארנונה ותשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין ולצורך 

, של קנסות 4011-לחוק העונשין, התשל"ז 13גבייתם, לפי סעיף 

שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הוועדה המקומית 

, ושל כל 4012-לתכנון לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה

לחוק  141בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף  סכום שציווה

וכן לעניין גבייתם לפי סעיף  לחוק העבירות  41האמור, 

, של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת 4012-המינהליות, התשמ"ו

העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן 

ויה להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות. מינ

של הגב' דבורה הררי, כממונה על הגביה וכפקידת גביה, בנושאים 

 בטל.  –שפורטו לעיל 
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פה אחד את מינויה של מנהלת רשות החניה  מאשרים :00מס'  החלטה

סבא, הגב' מיכל שין בן הרוש, -והפיקוח העירוני בעיריית כפר

, לפקידת הגבייה, לצורך גבייתם של קנסות 310100141ת.ז. 

המגיעים לעירייה בשל עבירות זהן עבירות של ברירת משפט 

)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,  111כאמור בסעיף 

, ושל קנסות בגין עבירות על פי חוקי העזר של 4011-התשמ"ב

לפקודת העיריות  112העירייה שנקבעו כעבירות קנס לפי סעיף 

  ]נוסח חדש[.
 

כירים לוידאל צרפתי, עוזר אישי לראש שכר ב מאשרים :13מס'  החלטה

  משכר מנכ"ל. 12%העיר, 
 

שכר בכירים לתומר מועלם, מנהל לשכת ראש  מאשרים :14מס'  החלטה

  משכר מנכ"ל. 03%העיר, 
 

 


