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 עיריית כפר סבא
 24/17-12/15פרוטוקול מס' 

 (11/02/15תשע"ה ) טשבב ב"כ ,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 

 משנה לראש העיר  אורן כהן   

 חבר המועצה  וגדיהודה י 

 חבר המועצה אליהו כהן 

 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 

 חברת המועצה  ענת קלומל  

 חברת המועצה  שלום עמררביטל  

 חבר המועצה אברהם שיינפיין )ממה( 

 חברת המועצה  ר דבי שני"דד"ר  

 

  

 

  סגן ראש העיר  ו"ד איתן צנעניע    :                               חסרים

   חבר המועצה "ר אמיר גבעד 

 

  העירייה  יתמנכ"ל אושרת גני גונן      :                               וכחיםנ

 יועץ משפטי בן זקן עו"ד אלון  

 יועצת משפטית  עו"ד בתיה בראף 

  מבקר העירייה   דוד תורג'מן 

 מנהל אגף החינוך  דב רקוביץ 
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 אגף החינוך   עדי דרעי  

  מנהלת אגף הרווחה ענת ניסקי 

 מנהלת הרשות העירונית למאבק  שני חן כהן 

 בסמים ואלכוהול  

 

 11.02.2015 - מן המניין שיבת מועצהי

 

 :דר היוםסעל 

 :שאילתות  .1

 חניית רכבי עירייה בחניית "חבק נשק וסע".בנושא  אשאילת א.

 חישוב ארנונה.שאילתא בנושא  ב. 

 .מפעל קניאל ובראוןשאילתא בנושא  . ג

 

 :הצעות לסדר .2

 .זמן המתנה לפקידות סעד במחלקת הרווחההצעה לסדר בנושא  א.

תוכנית  - בריונות ברשת האינטרנטהצעה לסדר בנושא  ב. 

 .אסטרטגית

 .שקיפות פרסום יועצים בעירהצעה לסדר בנושא  . ג

 

 אישרור מינוי ענת צ'רבינסקי כמ"מ מהנדס העיר. .3

 .סקירת הפעילות המחלקה לסמים ואלכוהול .4

  .מקדמה ע"ח המענק השנתי –עמותת "מלוא הטנא"  .5

  .הקצאת מקלט לעמותת "זהב"י" .6

וף לשכר שיאושר ע"י משרד נועם אריכא, ע/מנכ"לית העירייה בכפאישור  .7

 .הפנים

 מינוי איתי צחר כדירקטור בחברה הכלכלית. .8
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 ישיבה מן המניין, נתחיל עם השאילתות. :צביקה צרפתי

 

 שאילתות. .1

 

חבק " בנושא חניית רכבי העירייה בחנייתשל סיעת תפו''ח,  אשאילת א.

 .27/01/15-נשק וסע'', הוגשה ב

  

צורה לא בטוחה היא ורדת תלמידים בבית הספר ב"ה

מסוכנת ביותר ועלולה לגרום לפגיעה בילדים. הורים 

רבים הביעו את דאגתם נוכח מצב מסוכן שבו הורים 

עוצרים את הרכב בשולי הכביש, מורידים בעצמם את 

ילדיהם בצד הכביש, תוך פתיחת דלתות הרכב לכיוון 

התנועה. כך מסכנים הם את עצמם ואת ילדיהם, וגם 

על  .כובים בתנועה, וכן לצפיפות ולחץ בכבישגורמים לעי

מנת להקל על העיכובים בבקרים ובייחוד על מנת לשמור 

על בטיחותם של הילדים והוריהם, נפוצה יוזמה ברוכה 

הבאה למנוע תאונות מיותרות ומטרתה תרגול עם ההורים 

 והתלמידים הורדה נכונה ובטוחה. 

ום". כך ך נולד ברחבי הארץ פרויקט "נשק וסע לשלכ

מורדים תלמידי בית הספר מהסעות הבוקר על ידי 

הורי התלמידים עוצרים   -הוריהם בצורה נכונה ובטוחה 

 –את רכביהם במפרץ המיועד לעצירה, כאשר תורן אחראי 
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הורה או מתנדב מטעם "אור ירוק" פותח את דלת 

המכונית ועוזר לתלמיד לצאת מהרכב אל המדרכה 

מן להורים בחניית הרכב, יציאה בבטחה. באופן זה נחסך ז

כך נשמרת בטיחות  –ממנו והורדת הילד, והחשוב מכל 

 התלמידים בצורה האופטימאלית ביותר.

גובות התלמידים והוריהם לפרויקט הינן חיוביות ת

ביותר. התלמידים מקבלים בברכה הגשת העזרה של אדם 

מבוגר בירידה מהרכב. ההורים משתפים פעולה עם 

יחוד שמחים על שנחסך מהם זמן המתנה האחראים ובי

 יקר בבקרים בחיפוש ארוך ומייגע אחר מקום חנייה.

ם עיריית כפר סבא עמדה על היעילות שבפרויקט הנ"ל, ג

והנהיגה בעיר את הפרויקט המבורך. לא רק זאת, אלא כי 

אף הגדילה ועשתה וייעדה לפרויקט דף באתר האינטרנט 

צי חנייה מוסדרים שלה, בו היא מורה על הקצאת מפר

ועדת  –להורדה והעלאה של תלמידים, הקמת צוות מוביל 

זה"ב בית ספרית, גיוס ושילוב הורים ותלמידים מתנדבים 

להנחיה ואכיפה ידידותית וכן על הקמת פאנל רחב לגיבוש 

 רעיונות והוצאתם לפועל בתחום תאונות הדרכים.

בימים האחרונים מציפות את הרשת  –הנה כי פלא ו

מונות של רכבי עירייה חונים במפרצי "חבק נשק וסע", ת

בעיר. מיותר לציין כי חניית רכב  80בעיקר בשכונה 

במפרצים הנ"ל אסורה ולמעשה חוטאת למטרת הקמתם, 

מסרבלת ומעכבת את התנועה בבקרים ואף מעמידה 

בסכנה את התלמידים בשעות הבוקר בהן תנועת הרכבים 

אף חסרת סבלנות. מיותר בקרבת בית הספר ערה צפופה ו

 לציין, כי התנהלות שכזו מטעם נציגי העירייה הינה 
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אבסורדית, ועלולה להכשיל את המיזם שנועד להקל על 

 עומסי התנועה ולשפר את ביטחון התלמידים.  

 : להלן השאלות 

מדוע חוזר על עצמו מצב בו רכבי עירייה חונים  .1

פרצים במקומות שלא מיועדים לחנייה, כדוגמת המ

 הנ"ל? 

מהן הסנקציות שיש להפעיל כנגד החונים במפרצים  .2

 הנ"ל?

האם יש במקום אמצעי פיקוח בשעות הבוקר שתפקידו  .3

לנווט ולשמור על המפרצים ריקים מחניות כך שיוכלו 

 לשמש למטרה שלשמה הוקמו?

מדוע לא  –במידה ולא קיים במקום אמצעי פיקוח  .4

יאפשר תנועה מעמידה העירייה גורם מטעמה על מנת ש

 זורמת ונוחה במקום?

האם קיימים גורמים בעירייה להם תו חנייה מיוחד  .5

המתיר חנייה באזורים האסורים לכלל האוכלוסייה? 

מיהם הגורמים האלו? מהם הקריטריונים  –במידה וכן 

לתו שכזה? מדוע בכלל מתאפשרת חנייה עבור אותם 

 "גורמים על חשבון תושבים אחרים?

 

  :ירתשובת ראש הע
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רכבי עירייה חונים במפרצי חניה אלו באישור רק  .1

לטעינה ופריקה או למתן שרות. לא התקבלו תלונות 

ספציפיות על חניית רכבי עירייה בחניית "חבק נשק 

 וסע".

 דוחות חניה. .2

בחלק מהמקומות ישנו פיקוח קבוע, לא בכולם, בשאר  .3

 המקומות ישנם סיירים.

מקום בשעות בחלק מבתי הספר ההורים מתנדבים ב .4

 הבוקר על מנת לנווט את התנועה.

 אין תו חניה מיוחד המתיר חניה במקומות אסורים. .5

 שאלת המשך.  יהודה בן חמו:

 אין.  :צביקה צרפתי

 

                    , חישובי ארנונהבנושא אהוד יובל לוי שאילתא של  ב.

ב  .27/01/15-הוגשה 

 

 :רקע" 

שכונת גני השרון שנה שב 21עירית כ"ס נזכרה לאחר  .1

מ"ר של ארנונה על  8צריך לחייב דיירים בעוד 

 "מרפסת", לכאורה. 

 : שאלות
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נבקש הסבר לסעיף על פיו הוצאו תוספות ארנונה, אשר  .1

שנה למספר רב של בתים, למה  21לא חוייבו מזה 

 העירייה נזכרה אחרי כל כך הרבה שנים? 

 על פי איזה נוסחת חישוב ארנונה עיריית כפר סבא .2

 פועלת? 

השטח הנוסף שחוייב בתשלום, האם הודעות הארנונה  .3

שנשלחו לתושבים, האם שטח זה צויין ואם כן מדוע לא 

   גבו אז ולמה נזכרו עכשיו?

האם עיריית כפר סבא ידעה על השטח המדובר ולא  .4

 – 200021-07יפו( -אביב-גבתה ארנונה? ראי ה"פ )תל

 . (29.4.10) יפו-אביב-נאוה רבין ואח' נ' עיריית תל

האם היה פטור לשטחים אלה מתשלום ארנונה? ראי  .5

ו 10864/07( עע"מ 09/02/2011לעניין זה )  -גלבר הלן 

נ' עיריית אשדוד. 229  אחרים 

בצו הארנונה של עיריית  6אם לאור הכתוב בסעיף ה .6

כפר סבא השטח המדובר היה בחזקת "שתק" או 

 "בעבור רכיבי שטח שהוחרגו בצו הארנונה". 

 :תשובת ראש העיר 

הבסיס החוקי על פיו נבנית שומת הארנונה בעיר כפר סבא " 

 הינו צו הארנונה.

 שבתוך על פי צו הארנונה, יש לחייב במסי ארנונה כל שטח 

 למבנה. הצמוד אחר מקורה שטח כל מגורים וכן מבנה

חשוב לציין, כי במקרה הנדון לא ננקטה מדיניות חיוב  

חישוב, אלא המדובר בשטחים שהיו חדשה ו/או שינוי שיטת 

צריכים להיות מחויבים במסי ארנונה ובשל טעות, לא 
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חויבו בפועל. שטחים אלו התגלו בעת ביצוע בדיקות 

שגרתיות, הנהוגות לצרכי בקרה ונקיטת מדיניות של 

שוויוניות כלפי כל התושבים והעסקים ומשהתגלתה 

 הטעות, העירייה מחויבת לתקנה.

טלת החיוב נעשית החל מהיום בו התגלתה על כל פנים, ה 

 הטעות, ולא באופן רטרואקטיבי.

בשל הנסיבות שפורטו לעיל, גם פסקי הדין שהוזכרו  

 "בשאילתה כלל אינם רלוונטיים לענייננו.

 שאלת המשך, בעצם יש לנו פה,  :ענת קלומל

יש פה פה אפשר ברכת המשך? מזל טוב לרגל החתונה שלך.  יהודה בן חמו:

 על המזל טוב.  אחד

שקבע השופט  2010העניין הוא שיש פסק דין בשנת תודה.  :ענת קלומל

יונה אטדגי, ששיהוי רב ובלתי סביר של הרשות המקומית 

בעקיפת גבייתו של חוב ארנונה, עשוי לשלול ממנה את 

אז איך קרה שכל כך הרבה שנים  הזכות לפעול לאכיפתו.

 בעצם לא נכלל אותו שטח?

בשאילתא ענו לך, שאין קשר לפסק הדין שאת מציגה. קראו  :יצביקה צרפת

אז את פסק הדין ששלחת, בדקו אותו ואין קשר לשאילתא. 

  אין קשר.  את רוצה לשכנע אותנו שבכל זאת יש קשר?

 

         תפו''ח בנושא מפעלי קניאל ובראון, הוגשה  סיעת שאילתא של ג.

 .27/01/15-ב

 

 : שאלות" 

   1 .ימה התביעה שנקטה עיריית כפר סבא כיצד הסתי\ 

התובע העירוני נגד מפעל קניאל לאחר שהעביר פעילות 
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מה הייתה   ייצור ללא אישור מראש של העירייה?

)אם וככל שאכן   ?  ההחלטה השיפוטית? הקנס ששולם

. \נקנס  שולם(

   2 . האם מפעל קניאל הרחיב בפועל את שטחי הייצור

 ?2008מאז שנת 

   3 .יין מתבצעת או מותרת פעילות צביעת פחיות האם עד

 במפעל בחומרים מסוכנים ?

   4 . 2014מהם התוצאות של הבדיקות שהתגלו בשנת-

און -בבדיקות איכות הסביבה הקשורות למפעלי בר 2015

 ? 80וקניאל בשכונה הירוקה 

    נא לצרף מסמכי התוצאות והבדיקות החוזרות ככל

 שנערכו.

   5 . וככל שנמצאו, בשפכים שהוזרמו מהם החריגות, אם

 לביוב בניגוד להיתר הזרמה לים ובאויר וברעש.

   6 . האם נדרשה פעולה כלשהי מהמפעלים למניעת הישנות

 חריגות אלה? אם כן מהי?

   7 . האם שונו תנאי ההיתר ורישוי עסק למפעלים הנ"ל

עקב החריגות ותלונות הציבור על פגיעה באיכות החיים? 

 ןההחמרות שנדרשו בתנאי הרישו אם כן פרט מהם

 וההיתר לעסק.

   8 . מדוע עיריית כפר סבא אינה מבטלת את רישויי העסק

באיכות החיים   לשני מפעלים אלה עקב פגיעתם הקבועה

 של תושבי השכונה?

   9 . האם הרישיון לאחזקת רעלים במתחם קניאל ולייצור

 עדיין בתוקף? אם כן מדוע לא יבוטל? 
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   10 .ות התקבלו במוקד העירוני עקב מפגעי מה תלונ

ינואר 2014המפעלים בשנת   "?2015? בחודש 

  

 :תשובת ראש העיר 

 1 נגזר על בעלי 21.10.2010 . במשפט שנערך בתאריך ,

 ₪ 13,000 המפעל קנס בסה"כ 

 2את שטחי הייצור ואף צמצם אותם.  לא הרחיב  . המפעל 

 3פעילות הצביעה בוטלה והועברה לפתח תקווה .. 

 4 מפורסמות בשקיפות סביבתית  . תוצאות הבדיקות

 באתר העירוני של כפר סבא לנוחיות הציבור.

 5 בבדיקה של טיב השפכים שנערכה ע"י משרד להגנת .

לא היו חריגות. גם  20.10.14הסביבה בתאריך 

 בבדיקות של פליטת חלקיקים לאוויר לא היו חריגות.

 6.תנאי ההיתר לא שונו . 

 7לגבי מפעל  ל" מפוקח ולא מהווה מטרד.. מפעל "קניא

"בר און", העירייה בשיתוף פעולה עם התושבים, 

המפעל והמשרד לאיכות הסביבה בכל הקשור לפעילות 

המפעל. בהתאם לנוהל, פנייתנו לקבלת אישור על כך 

הועברה למשרד להגנת הסביבה, אשר מופקד על קיום 

 מטרה של שמירה על איכות נאותה של הסביבה.

 8.  המשרד לא נתן אישור לביטול רישיון העסק בנימוק

שרק לאחר קבלת התוצאות של בדיקות פתע שערך 

המשרד, ייבחנו הנתונים על ידי אנשי המקצוע ותינתן 

 חוות דעתו לגבי ביטול הרישיון.

    היתר רעלים ניתן ע"י משרד להגנת הסביבה עד לתאריך

29.9.15 .  )מדובר בכמות מזערית של החומרים(
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    למפעל "בר און" בלבד. בשנת  כל התלונות התייחסו

 48 – 2015קריאות מוקד ובינואר  902התקבלו  2014

 קריאות מוקד.

יצוין, שחלק מהתלונות נבדקו ע"י מומחים בתחום 

 מטרדי ריח. עובדתית הצביעו על מקור ריח אחר.

.-לגבי מפעל "קניאל"  לא התקבלו תלונות 

 

 הצעות לסדר.  .2

 

 זמן המתנה לפקידות סעד במחלקת הרווחה.בנושא לסדר  הצעה א.

 

 הצעות לסדר. הצעה ראשונה מחלקת הרווחה. ענת, בבקשה.  :צביקה צרפתי

הנושא הזה, בכלל התפקוד של הרווחה והאנשים שמגיעים  :ענת קלומל

או רק החלשים ולא משלמי הארנונה לשם הם לא בהכרח 

מתקצבים את לא משלמי המיסים, שמדינת ישראל בעצם 

 . הארנונה

בסופו של דבר עפ"י החזון של המחלקה, הארנונה צריכה  

לספק שירות לאותם אנשים שמבקשים את הטיפול של 

 יר לבית המשפט. סקהרווחה, או שהם צריכים את הת

התווכח אולי אני לא עובדת סוציאלית ואני לא יכולה ל 

 איתם על שיטות העבודה שלהם, אבל בנושאים של מוסר

 אני בהחלט יכולה להתווכח. 

אני רוצה להתחיל מאיזושהי נקודה, אמירה פילוסופית לא  

עמנואל קנט, וכפי  18-שלי, של הפילוסוף הידוע מהמאה ה

 שהוא אומר: "מהו הציווי שעל פיו אנחנו מבחינים בין

הכלל של קנט פשוט למדי.  מעשים מוסריים ולא מוסריים.
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רית אם היא אוניברסאלית. לדבריו פעולה מסוימת היא מוס

היינו, אם היא פעולה שתהיה מקובלת על כל מי שיימצא 

 באותו המצב. 

כך למשל אם מישהו סבור שעבדות היא מוסרית, עליו  

היות עבד בעצמו. לא ייתכן שמישהו יצהיר כי להיות מוכן ל

עבדות היא מוסרית ויטען כי הוא אינו יכול להיות עבד בשל 

 גזעו ומעמדו. 

ה שאני באה לומר פה, שהאנשים שנמצאים זמן ארוך  מ 

בהמתנה לאיזשהו שירות מהרווחה, או שהם נמצאים 

בחוסר ודאות אם התקבל הפקס, התקבל המכתב, אם 

הבקשה שלהם התקבלה, אם כן יש תשובה או אין תשובה. 

לא מקבלים היום כמו שנהוג בכל המחלקות האחרות לקבל 

 יה. אס.אם.אס על כל איזושהי פני

אני פניתי כדי לקבל את הפח של איכות  106-אפילו ל 

הסביבה, אז יום אחרי זה קיבלתי אותו וקיבלתי גם 

אס.אם.אס. או שפניתי גם לרבנות וגם פתחו את התיק, אז 

 שלחו אס.אם.אס. 

כמעט לכל מערכת היום יש איזשהו עדכון לגבי המשך  

ול, כמה , מה קורה לגבי הטיפהטיפול, איפה הטיפול נמצא

חודשים.  3זמן ייקח לעשות את התסקיר, חודש, חודשיים, 

 ?לא התקבל ?זה התקבלשלחו תסקיר לבית המשפט, האם 

 ? פתוח ?התיק סגור

כל מיני מצבים שהם בעצם גם עניינים בירוקראטיים שאני  

חושבת שמזה אפשר להתחיל את הטיפול. זאת אומרת, אין 

ל טיפול, ולהגיד חסוי, לנו את כל המידע לגבי מה קורה בכ

לא חסוי. אין לי גם עניין להיכנס לכל פרט. אבל 
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מתפרסמים מקרים וגם אני רואה את זה, אני עוקבת אחרי 

פייסבוק ומגיעים אליי אנשים, ואני עוקבת אחרי המון זה ב

 מקרים, ואתה מזדעזע לשמוע. 

כפר סבא, זה גם קורה בארץ זה לא רק ברמה המקומית של  

, אבל כל כך הרבה מקרים בעייתיים שנמשך מותבעוד מקו

הטיפול כל כך הרבה זמן ואני אומרת איך זה קורה עדיין 

במאה העשרים ואחת. איך קורה שעדיין אנשים מטרטרים 

ברווחה או שהטיפול לא נעשה בצורה מהירה, או  אותם

שמגיעים למצב שמתייאשים מול הרווחה או שהם צריכים 

  כדי לקבל איזשהו טיפול מהרווחה. להפעיל כוחות יש מאין 

אם הוא היה צריך זה דבר שאני חושבת שכל אחד מאיתנו  

פעמיים. איך קורים דברים להגיע למצב כזה, היה חושב 

 כאלה?

לכן אני אומרת שצריך להתחיל איזשהו תהליך קודם כל  

מבחינת לקבל יותר סטטיסטיקות על הטיפולים שיש 

לראות כמה הסטטיסטיקות. להתחיל בכפר סבא, ברווחה, 

כמה באמת לוקח טיפול של בקשות של תסקיר מזמן 

הבקשה ההתחלתית עד שזה מתכבד. כמה זמן לוקח להגיב. 

 מבחינת כוח אדם. ?לא מסוגלים ?האם הם מסוגלים להגיב

האם יש להם את מערכות המידע המתאימות כדי להגיב 

 לבעיות של אנשים?

ילו כל רבעון, כל מספר אם אנחנו נקבל סטטיסטיקה, אפ 

איך העירייה  מה הכמות שמטופלים באמת ברווחה, חודשים

יכולה לטפל בזה. האם אנחנו יכולים לשפר את השירות 

שלנו לאותם האנשים? איך אנחנו נעשה את זה? איך אנחנו 

, לא ידרדרו, לא נגיע למצב שהמצבים לא יהיו מצבי קיצון
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ולים לראות את יהיה מצב שאנשים תקופה ארוכה לא יכ

לא יראו הילדים שלהם. לא יהיה מצב שנשים חד הוריות 

 ת.מתקופה מסוי

המקרים זאת אומרת, איך אנחנו באמת מגיעים למצב ש 

האלה, לא יהיה אפילו מקרה אחד, אם נצליח בכלל להגיע 

למצב כזה. איך אנחנו יכולים להשתמש במערכות המידע או 

טיביים שיסייעו או עוד גורמים אדמיניסטר כוח אדם

 . בטיפול

אפילו לחשוב על עוד פתרונות שהעירייה תיתן. לכן אני  

אומרת שאם אנחנו נתחיל, אנחנו כדירקטוריון, להתחיל 

נגיע לתוצאות ואפילו  להפעיל את הבקרה הזאת אנחנו 

 להניע מודל בארץ כדי לשפר את השירות.

 תודה. בבקשה, ענת.  :צביקה צרפתי

תסקירים, כמו שאת אמרת באמת ענת, הוא באמת נושא ה :ענת ניסקי

שנים האחרונות היה  4-בעיה ארצית מוכרת, ובמהלך ה

גידול מאוד גדול בארץ בפניות ובקשות לתסקירים. משרד 

 הרווחה למרות זאת לא נתן תוספת כוח אדם.

מתוך העתק תקני כוח אדם, עד היום ממשרד הרווחה  

שהעירייה ראתה, ואני . אבל כתקנים 4.3לנושא הזה יש לנו 

יכולה להגיד שהמנכ"ל הקודם נסע איתי למנכ"ל משרד 

קיבלנו אישור שזו באמת הרווחה. העלינו את הבעיה הזאת, 

 בעיה קיימת, אבל אין להם את היכולת להוסיף לנו.

 2הוסיפה תקן וחצי, שזה  2014עיריית כפר סבא בשנת  

פר את שהן עו"ס לחוק סדרי דין, ובאמת זה שי עובדות

, ואני המצב באופן דרמתי. ההמתנה הצטמצמה לחודשיים

 מקווה שעד סוף השנה הזו נצמצם אותה ללא יותר מחודש.
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היה גידול של יותר     2014-ל 2010אני יכולה להגיד שבין  

של תסקירים  66%ופניות לתסקירים, ועליה של  40%-מ

 שחוזרים אלינו עם סמכויות, שמחייבת את תפקיד... במשך

ללוות משפחה כל כמה חודשים, באמת לתת,  שנים לפעמים,

 מאוד מעיק. -להגיש תסקיר. וזה באמת מאוד

אבל כיוון שהעירייה הוסיפה ובהחלט עשינו התארגנות  

 מאוד רצינית, המצב כמו שאני אמרתי מאוד השתפר.

היו  2015בינואר תסקירים בהמתנה.  63היו  2014בינואר 

י חושבת שזה מראה באמת על אנתסקירים בהמתנה.  11

 השיפור הדרמתי.

אין משפחות שממתינות למרכז קשר, אני אגיד את זה  

אחרת. כשאנחנו מקבלים הוראה מבית המשפט שהורה 

מאוד קשה -יראה את ילדיו במרכז קשר, גם בתקופה המאוד

המתנה גדולה, מקרה כזה לא המתין. אם היתה שהיתה 

בעיה שאחד אם היתה  הוראה אנחנו מיד נכנסו לתמונה.

לבית מהצדדים לא שיתף פעולה, היינו חייבים לחזור 

המשפט. אבל אנחנו כזה דבר לא עיכבנו אף פעם. אין לנו 

 המתנה למרכז קשר.

באתר האגף הוכנסו כל החוקים שקשורים באמת בעבודת  

עו"ס בחוק. יש רכזת חדשה שנמצאת כאן, אלינור, התחילה 

מעמיק  עובדת על הסדר יותר בחודשים האחרונים, שכרגע

 להוסיף לאתר.

אין טפסים רלוונטיים למקרה הזה, אז לא היה מה להוסיף.  

ואני יכולה להגיד שאת המעקב אנחנו עושים בטבלאות 

נמצא משהו אחר אנחנו אקסל. בארץ אין משהו אחר, ואם 

 בשמחה, 



   11.02.2015 16 מועצה מן המניין   

 

 תודה. אני רק אוסיף לעניין של המעקב. בקרוב עומדת :צביקה צרפתי

למערך העירוני, שהמערכת הזאת  CRMלהיכנס מערכת 

 אמורה גם לתת פתרונות לחלק מהדברים האלה. 

 זו החברה לאוטומציה?  :ענת קלומל

שגם הרווחה נמצאת בתוך  CRMלא יודע החברה, מערכת  :צביקה צרפתי

בגלל הרגישויות, התכנית של להכניס אותה פנימה. כמובן 

, אז זה ייקח קצת יותר זמן כי יש חיסיון על כל מיני דברים

צריכים להיות רגישים וגם לפעול עפ"י החוק. אבל גם 

ן פתרונות גם של בקרה וגם של מידע המערכת הזאת תית

 יותר טוב.

אני מבקש לאור ההסבר של ענת, להסיר את ההצעה מסדר  

ממה, אורן, עמירם, צביקה, יהודה, עילאי, היום. מי בעד? 

 תודה. , רביטל, דבי, מתי, רויטל, יהודהפליאה, 

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בנושא זמן המתנה לפקידות  :83 מס' החלטה

 סעד, מסדר היום.
 

 תוכנית אסטרטגית. -בריונות ברשת האינטרנט  לסדר בנושא הצעה  ב.

 

   ההצעה לסדר השנייה בנושא האינטרנט, בבקשה.  :צביקה צרפתי

נ :ענת קלומל מצאים השבוע בשבוע ביטחון הילדים נושא הסייבר. אנחנו 

אני בטוחה שלרבים מכם שיש ילדים היום באינטרנט, ו

מתעסקים הרבה עם המחשבים ועם הטלפונים, ואי אפשר 

להפריד את זה מהחיים שלנו, את הוירטואליות. יש מעטים 

זה חלק מהחיים מאוד שמצליחים לעשות את ההפרדה, אבל 

 שלנו. 
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להיות עם המון מודעות לכל  מה שקורה, אנחנו צריכים 

מצבים שבהם הנושא של בריונות ברשת, אלימות ברשת, 

ילדים נחשפים. אמנם משרד החינוך אכן מתייחס לזה ויש 

התייחסויות. אבל אני גם שמעתי בכפר סבא שבעצם כל בית 

ספר היום מאוד אוטונומי איך הוא מתמודד עם שבוע 

 הבטיחות של הילדים באינטרנט. 

מרת, אם אנחנו רוצים באמת לראות את העתיד, מה אני או 

הולך להיות בשנים הקרובות, וכבר עכשיו הסטטיסטיקה 

, ילדים הם קורבנות של בריונות. זה 37%-40%של בערך 

חרם בפייסבוק יכול להיות חרם בוואטצאפ, זה יכול להיות 

שכותבים עליהם. בפייסבוק זה הרבה יותר חיצוני. 

מכניסים אותך ותך מקבוצה, מוציאים אבוואטצאפ 

 .לקבוצה

יש כל כך הרבה היום כלים שילדים נפגעים בהם, וגם לא  

תמיד מספרים את זה להורים או למורים בבית הספר. 

חטיבת הביניים למרות שאפילו שמעתי סיפור שהיה ב

בהרצוג של הדתיים, ושם גם היה מקרה, אפילו שם היה 

מאוד מקפידים שם  חרם של ילדים, בבית ספר דתי שאנחנו

על ערכים, גם שם היה חרם. ובית הספר טיפל בזה ברמה 

יועץ חיצוני.עצמאית. הביאו  הם הצליחו לטפל  איזשהו 

 בזה, אבל היה מקרה כזה. 

אני אומרת שאנחנו בכפר סבא לא צריכים ללכת רק  

להסתמך על משרד החינוך. אני אומרת שאגף החינוך צריך 

זהירות שאנחנו לוקחים את לקחת את הנושא הזה כמו 

בדרכים, ויש פה פעילות מאוד יפה של זהירות בדרכים 

 הוועדה לבטיחות בדרכים. 
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באותו אופן יכולים להיות לנו קורבנות גם פה, ואנחנו  

צריכים לקחת את זה כתכנית רצינית יותר, מקיפה יותר. 

הכפתור האדום ברעננה כבר אימצו את זה, שמו את זה על 

נחנו צריכים שזה גם יהיה באפליקציה של כפר הפורטל. א

 לתלמידיםוגם גם להורים  ,לבתי ספרסבא, לשלוח את זה 

מתוך התכתובות שלנו מול ההורים, מול בתי  שיישלחו

 הספר. 

לנסות לשלב את זה כמעט בכל איזשהם אזהרות כמו  

שאנחנו מזהירים את הילדים בבתי הספר, אנחנו צריכים 

האלימות ברשת. פשוט לקחת את זה להזהיר אותם לגבי 

מתוך מודעות, לא לחכות שיהיו קורבנות. להכין את עצמנו 

 מראש.

 תודה. נמצא פה דב ועדי מאגף החינוך.  :צביקה צרפתי

שעוסקת בפתיחה, ואחר כך עדי  אני אגיד כמה מילים :דב רקוביץ

אצלנו בתקשוב היא תפרט יותר. אני רק רוצה להגיד לך 

יש מומחית . שנים 5בנושא הזה לפני  שהתחלנו לעסוק

לנושא הזה, ד"ר מורן גוניאל מאוניברסיטת חיפה, הבאנו 

ועדי שנים, והתחלנו לחשוף אותה גם ל 5אותה כבר לפני 

 הורים, גם חדרי מורים וגם בתוך הכיתות.

אין ספק הנושא היום יש לו מודעות מאוד גבוהה, ותכף  

יש  בכל בתי הספר,תראי את העשייה. אנחנו נראה פריסה 

יש עדיין אלימות  כי אכן היוםלזה מודעות מאוד גבוהה, 

פיזית, לצערי. אני לא יכול להגיד שאין אלימות פיזית, אבל 

זה נכון מאוד שאלימות ברשת היא אלימות שהולכת 

 ומתגברת.

אני אגיד יותר מזה, זו לא רק מודעות של עשייה בתוך בתי  
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ם. מה שאנחנו קוראים ואני הספר, זה בעיקר גם עם ההורי

אחד הדברים היותר קשים הוא שילד היום עונה לך על זה, 

ת, יש לו טלוויזיה, יש לו מחשב, וילד יושב בחדר לבד בבי

יכול להיכנס לכל העולמות שההורים בעצם לא חשופים גם 

בטלפון הנייד שלו וגם במחשב. אנחנו קוראים להם להיות 

 מאוד מעורבים. -מאוד

ומר שהדבר הזה לא יצליח, זה לא רק בית ספר, זה אני א 

לא רק מורים. זה גם הורים וגם התלמידים. אז אנחנו 

השנים  5-נראה לכולם עכשיו מה הפעולות שעשינו ב

ת. תמיד צריך לעשות יותר, אבל עושים הרבה האחרונו

 מאוד פעולות.

אני רוצה להעיר רק הערה אחת לגבי דבר עקרוני שאמרת.  

חוץ מביטחון  מאמין בטוטאליות וגם לא בדבר,אני לא 

ובטיחות שאת יודעת, זה לא שואלים אף אחד ובמוסדות 

ביטחון ובטיחות מכריחים את כולם לעשות את אותו  חינוך

 .והק

ם גם יש בנושאים כאלה גם כן מקום לפלורליזם, כי לפעמי 

מועצות תלמידים יש כאלה שעושים דברים בנושאים האלה, 

ר. כלומר, כן צריך לאפשר. צריך שהנושא הזה גם בתי ספ

להורים וילדים, אבל יש  יהיה במודעות, צריך שהוא יגיע

בתוך המגוון שעדי תציג, דרכים שונות ואחרות ותכף תראי 

את תראי שמטפלים בזה אבל כל מוסד חינוכי יכול לבחור 

 גם את הדרך הנכונה לו.

להגיד לך  אנחנו עוסקים בזה הרבה מאוד. אני רק רוצה 

שהיו גם מקרים שאני הייתי מעורב בהם, של ילדים, 

במקרה זה ילדים מיישוב אחר שלומדים אצלנו, שהיו 
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מעורבים בנושאים כאלה. אנחנו הערבנו גם את השפ"ח, גם 

יש היום יחידה גם במשטרה איפה שצריך את המשטרה, 

שעוסקת בנושאים כאלה. כלומר, הטיפול בגדול הוא רב 

 עכשיו ברשותך, אני אתן לעדי. מערכתי. ו

רק רגע, רק שאלה. בטח יש מקרים כאלה מגיעים לבתי  :ענת קלומל

ספר, אז אתם כאגף החינוך אתם מנחים את המנהלים ואת 

 המורים במקרה שיש, 

 היא תכף תראה לך בדיוק.  :דב רקוביץ

לפני שהגשת את ההצעה לסדר, הייתי יושבת איתם ושומעת  :ר דבי שני"ד

כל הפעילות שנעשית. זה לא משהו חדש. צריך פשוט את 

 לקבוע פגישה ולקבל את כל המידע. 

את צודקת, ואני שמח על הגישה שלך. אם היית יודעת  :לוי אהוד יובל

בעיה קשה מאוד על כל חברי איזו וגם היום היתה שבעבר 

 . המועצה לגשת לפקידים

 מה אתה אומר.  :צביקה צרפתי

 י לכם בקואליציה, אול :לוי אהוד יובל

דווקא על יש לך למה להגיד.  על האלימותמעניין שדווקא  יהודה בן חמו:

 האלימות? 

 יהודה, אל תיקח את זה אישית.  :לוי אהוד יובל

 דווקא על האלימות?  יהודה בן חמו:

 מה, אתה חושב שאני מתכוון אליך? לא.  :לוי אהוד יובל

 אומר לך משהו, זיכרונו לברכה. אברהם מולה עכשיו היה  יהודה בן חמו:

יודע?  :לוי אהוד יובל  טוב שאתה מדבר מפי מתים, אתה 

.   יהודה בן חמו:  אברהם מולה היה אומר לך משהו

 גזר., תאכל אתה ..., תתביישפתחת את הפה? תאכל  :לוי אהוד יובל

 תתבייש.
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 עדי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 נכון? בחינוך אתה אלוף העולם, :לוי אהוד יובל

 התייחסות להתנהלות בעולם הווירטואלי,  :עדי דרעי

 טוב שעל חינוך אתה מדבר.   :לוי אהוד יובל

 כבד את עובדי העירייה.  :צביקה צרפתי

היא התייחסות שמעסיקה אותנו כבר החל משנת הלימודים  :עדי דרעי

תשע"א. זאת אומרת, שכבר אז זיהינו את זה כנקודה 

מיוחדת מבחינתנו. וכשאני  שצריכה לקבל תשומת לב

אומרת מבחינתנו, אני מדברת גם מבחינת אנשי אגף החינוך 

 , אבל גם מבחינת משרד החינוך. כאן

הפיקוח על זאת אומרת, חברנו כמובן הפיקוח הכולל,  

כולנו ביחד  הייעוץ, השירות הפסיכולוגי, עיר ללא אלימות,

אני חייבת בעצם בנינו את האני מאמין שלנו כאן העירוני. ו

להגיד שזה עירוני, כי כשהתחלנו לעשות את זה לא היתה 

מדיניות ברורה של משרד החינוך, וגם היא השתנתה לאורך 

 השנים האחרונות. 5

אז אנחנו מאמינים שכל מי שעוסק במלאכת החינוך מחויב  

להכיר את הסביבה הווירטואלית, להראות בה נוכחות 

להיות רים. מבחינתנו ולהקנות כלים, ידע, תמיכה ותמרו

מורה זה להיות מורה לחיים, והחיים של הילדים זה גם 

 ברשת, ולכן אנחנו צריכים להיות גם שם.

לא באופן טוטאלי, אבל כן בצורה כזו שמלמדת אותם איך  

להתנהג בצורה שהיא מטיבה ובטוחה ברשת. השאיפה שלנו 

היא להפגיש אותם גם עם המידע החיובי שקיים ברשת, 

איך להעריך את המידע ד אותם גם איך לחפש מידע, ללמ

שהם מוצאים, איך להתייחס למשמעות של הידע הבעייתי 
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גם בעין ביקורתית. כי כולנו יודעים שלאינטרנט או 

יש שני פנים, ולא רק הכל הוא בהכרח לרשתות החברתיות 

 שלילי, רע ומסוכן.

נה ומתוקף זה הגדרנו לעצמנו מספר מטרות. המטרה הראשו 

זה להרחיב את העבודה המערכתית בנושא הדיאלוג, 

כי ברור  תלמידים גם במרחב הווירטואלי.-הורים-מורים

 לנו שהנוכחות של המבוגר משמעותי לא רק במרחב הפיזי,

אלא גם במרחב הווירטואלי ששם הם נמצאים, תוך מתן 

תשומת לב מיוחדת לנושא השימוש באינטרנט וברשתות 

 ילות הסברתית.חברתיות, וקיום פע

לכן הקדשנו את השנה הראשונה, שנת הלימודים תשע"א  

להכשרה. הכשרה ולמידה של הצוותים המקצועיים, אם זה 

ימי עיון למנהלים, לצוותים טיפוליים, לצוותים חינוכיים, 

בבתי הספר. הכשרות לכל חדרי למדריכי המוגנות הפועלים 

 המורים בכל מוסדות החינוך בעיר.

הורים גם בפורמט העירוני וגם בפורמט הבית הכשרות ל 

ספרי, כשפה אנחנו מדברים על האינטרנט בהיבט הנרחב, 

מההיבט הרגשי ועד ההיבט הפדגוגי, לאו דווקא 

 בהתייחסות צרה.

בתום אותה שנה ולקראת שנת הלימודים תשע"ב גיבשנו  

קורא למנהלים להבנות תכנית תי, מודל שכמודל עבודה מער

, לתלמידים מוריםת מענה מקיף ומלא לעבודה שנותנ

 ולהורים.

הגדרנו להם את המטרות ובאמת ביקשנו מהם, כמו שאתם  

יכולים לראות, לעבוד דרך מספר צירים, כשכל אחד כמובן 

 בוחר את הצירים שאליהם הוא יותר מתחבר.
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אם זה באמת דיון בנושא במסגרת הפורום אח"מ, זה  

התייחסות לנושא במסגרת , אקלים חינוכי מיטבי בית ספרי

. חשוב להדגיש, באותה התקופה שהמודל תקנון בית הספר

הזה נבנה מבחינת בתי הספר לא היתה התייחסות לנושא 

של אלימות או בריונות וירטואלית. היה לנו מאוד חשוב 

שהמורים והמנהלים יבהירו גם להורים שזו אלימות וזה 

 התייחסות.אירוע משמעתי והוא יקבל 

יחס לנושא במסגרת איגרת שיוצאת להורים, להתי 

השתלמות לחדרי מורים, קבוצות מנהיגות. יש לנו שתי 

תכניות, גם נט"ע שזה נוער טכנולוגי ערכי עם עליזה רגב, 

נוער וגם תכנית נגב שפועלת בחטיבת בר לב, שזה בני 

שקיבלו הכשרה ממוקדת בנושא של אינטרנט בטוח, גלישה 

סדנאות והם יוצאים לבתי ספר יחד איתם בנו בטוחה ו

יסודיים ומעבירים שיעורים בנושא של גלישה בטוחה 

 לשכבות הנמוכות.

בלמידה, שהתלמידים יהפכו למורים מעורבות תלמידים  

בריהם לבית וילמדו חלק מהם את המורים, חלק מהם את ח

הספר, לספסל הלימודים. כמובן זה קיבל ביטוי שרק הלך 

כישורי חיים. להרחיב את העיסוק    וגדל עם השנים בתכנית

שקיבל  הבית ספרי או צוות מתנדבים... בנושא ע"י מדריך 

הכשרה ייעודית ורלוונטית לנושא. ופעילות להורים 

 זה ניתן להם.  במסגרת העירונית והבית ספרית.

שנים אחרי  5עכשיו אנחנו בשנת הלימודים תשע"ה,  

ים את התכניות וכשאנחנו באים ובוחנשהמהלך יצא לדרך, 

אנחנו יכולים לראות שיש הטמעה של הנושא. כי הנושא 

עצמו שזור בתוך תכניות העבודה הפדגוגיות והחינוכיות של 
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אורך השנה ולאו דווקא רק כל מוסדות החינוך בעיר, לכל 

 בשבוע האינטרנט הבטוח. 

אנחנו יכולים לראות את זה בעשייה בכל הרצף הגילאי,  

ם ועד התיכון, ועם כל קהל היעד: מבתי הספר היסודיי

מורים, תלמידים והורים. ויש פה דוגמאות באמת של כל 

 שהן פועלות.  החינוך ללא יוצא מן הכלל מוסדות

 S.O.Sאני ככה אתחיל ואתן דוגמאות: ברנר, עמותת  

יש פעילות  מעבירה הרצאה למורים בנושא סכנות ברשת,

תלמד של גלעד של אמיר גפן. מי שמכיר, אמיר גפן הוא מ

האן. הוא בעצם בן חסותו, שגלעד הוא חוקר משטרתי 

, והוא מעביר פעילות בתחום של הסייבר ופשעי אינטרנט

, הורים ותלמידים בימי שישי , ו'  .לשכבות ד', ה'

בבית ספר יצחק שדה קבעו הרצאה לתלמידים יחד עם  

ההורים עם גילה אדן. חברת מרתון מגיעה לפעילות בבית 

מורים מעבירים שיעורי חינוך, חלק מהשיעורים הספר. ה

הם גם מסונכרנים. בבית ספר רמז הכשרה לחדר מורים, 

 פעילות במסגרת שבוע האינטרנט הבטוח, קבוצת נגב. 

הקבוצה מבר לב שמגיעה ומעבירה הכשרה בנושא של  

גלישה בטוחה לתלמידי כיתות ד'. פעילות עם המחנכות 

ם, חלוקת מגנטים, שיח של במסגרת כישורי חייוהיועצות 

המנהלת עם כל שכבת גיל בנפרד. הרצאה להורים ולצוות 

 בית הספר ע"י גילה אדן.

דנה אבירם שהיא עובדת סוציאלית שכתבה שני  - 60הירוק  

וטורף ברשת, עשתה הרצאה  פייסבוקספרי ילדים: 

לתלמידים ולהורים. סדנאות לתלמידים בנושא של בטוחים 

ו'. בעקבות הסדנאות, מערכי שיעור  -ברשת לשכבות ג' 
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ברשת האינטרנט, בטלפון חכם, בנושא דפוסי השימוש שלנו 

קשרים בינאישיים בעידן הנוכחי, כרטיס הביקור שלי 

 ברשת ועוד.

סרטונים,  יצירת אמנת רשת כיתתית, פעילות מתוקשבת, 

עוד פעם מליאה לחדר  -משחקים, משימות. בן גוריון 

 נושא של גלישה בטוחה. בהמורים, שיעורים 

 תני דוגמא מחטיבה ותיכונים.  :דב רקוביץ

-מורים-פעילות עם הוריםשכן יש איזשהו רעיון לעשות  :עדי דרעי

אני קופצת כמו שביקשת, תלמידים בהרצאה של גלעד האן. 

ש עם אמיר גפן גם להורי לחטיבה. חטיבת בר לב, המפג

על נושא של התלמידים על מדיות חברתיות, גם לתלמידים 

 התנהלות ברשת. המחנכות מעבירות שיעור של חינוך. 

עמותת אשנב מפעילה לכל כיתה פרויקט בנושא של גלישה  

פרויקט בריונות ברשת במסגרת שיעורי תרבות  בטוחה.

הרצאה להורים. פרויקט נגב שדיברנו עליו, חטיבת  -ישראל 

 קיימה, אלון 

 ן להם סבלנות כבר.לא, לא, רק תיכון אחד. אי :דב רקוביץ

אני אגיד על אלון משפט אחד כי זה חשוב להגיד, כי  :עדי דרעי

בחטיבת אלון בנוסף לכל העשייה נבנתה תכנית ספיראלית, 

המוגנות מעביר לכל שכבת גיל מערך שיעור שמדריך 

חיים וירטואליים, טשטוש מותאם, אם זה פייסבוק, 

 גבולות.

, שמעבר כצנלסוןאת תיכון דווקא אני אקח  -תיכון  

אות למורים, גופים לשיעורי חינוך הם גם עושים סדנ

הרצאות של ד"ר מירן בוניאל נסים להורים  שמסייעים,

 אלון קיר.  ,ולתלמידי שכבות י"א, י"ב
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, שנקרא קורס מגפון, חופש הביטוי לאןיש קורס ייחודי  

 שעוסק במה מותר להגיד ומה הגבול בעצם של הביטוי.

תלמידים הפיקו עיתון בית ספרי שעוסק ובמסגרת זה ה

 בנושא הסכנות ברשת וכן הלאה. 

 תודה. :צביקה צרפתי

 מי מממן את כל הסיפור הזה? :עמירם מילר

 גם וגם וגם.  :עדי דרעי

. :עמירם מילר  גם אנחנו

 אנחנו בעיקר.  :עדי דרעי

 אז זה תגידי חזק.  :עמירם מילר

האלה יעלו לאתר האינטרנט  עכשיו אני רוצה שכל הדברים :ענת קלומל

 של העירייה, ושהדברים האלה יהיו, 

 ענת, סליחה.  :צביקה צרפתי

 תורידי את ההצעה,  :???

 , עיראני מוכנה להוריד את זה, אבל אני חושבת שבעיר :ענת קלומל

  צריכה,

 פעם אחת הוגנת, תגידי לא ידעתי... תהיי :???

בעולם ידעה על זה והיא חיה את  טועה, כי אם ענת לא  :לוי אהוד יובל

ואנשים הסייבר ומלמדת סייבר, אז קל וחומר הורים 

 אחרים שהסייבר הוא איום עבורם, 

 מה זה קשור שהיא עובדת בעולם הסייבר?  :צביקה צרפתי

אם היית אומרת לי אבל זה נמצא באתר האינטרנט, היית  :לוי אהוד יובל

יודעת מה, את צריכה רק לראות את זה, הייתי אומר לך 

 טעינו. אבל זה לא. עכשיו, אם הורים לא מגיעים לזה, 

הורים מגיעים ונחשפים בבתי הספר על כל פעילות. יש  :צביקה צרפתי

הפעילויות פתוחות בפורטל בבתי פורטל של בתי הספר, 
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 הספר. 

באופן אישי אני יכולה להגיד לך שאני נחשפתי לזה דרך  :רויטל לן כהן

  .הילדים שלי

אני רוצה לשמוע. פעם אחת שאפו. וואלה פעם אחת תגידו  :קה צרפתיצבי

 תגידי שאפו, כל הכבוד.

ת. זה לא ענת, זה לא בושה, זה יותר בושה לעסוק באלימו יהודה בן חמו:

 בושה לטעות, זה בסדר.

אני חושבת שנושא כזה שאנחנו מדברים עליו בישיבת  :ענת קלומל

, אני רוצה סדר להורידמועצה הוא חשוב שנדבר עליו. זה ב

 רק, 

 פעם אחת לקבל החלטה שתכניס את זה, ואוו.  :לוי אהוד יובל

את אני חושבת שצריך להגיד לך תודה שבזכותך ראינו  יטל עמר שלום:בר

 המצגת הזאת. 

אבל את לא נחשפת לזה מבתי הספר עם הילדים, כמו  :לוי אהוד יובל

 חבריך? 

את זה לאתר האינטרנט והנושא הזה ואני גם חושבת שיעלו  :ענת קלומל

 יהיה מפורסם, אופן הפעילות. 

תודה ענת. קודם כל אני רוצה להודות לאגף החינוך, באמת  :צביקה צרפתי

שיהיו  שאפו לעילא ולעילא, תמשיכו ככה ואני בטוח עבודה

עוד דברים חדשים שענת תשאל ואנחנו נענה שהם קיימים 

מסדר היום לאור  כבר. אז אני מבקש להסיר את ההצעה

 המידע שקיבלנו. 

 היא מסירה כבר.  יהודה בן חמו:

 כפתור אדום שיהיה אבל בכל מקום.  :ענת קלומל

  אפשר פה אחד? :צביקה צרפתי

 לא.  :לוי אהוד יובל
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 לא? למה?  :צביקה צרפתי

 , כי תפתח דיון כמו בן אדם :לוי אהוד יובל

אורן, צביקה, עמירם,  מי בעד להסיר את ההצעה? ממה, :צביקה צרפתי

יהודה, עילאי, פליאה, רויטל, יהודה, רביטל, דבי, מתי, 

 אלי, ענת. תודה.  אמיר, שמעון פרץ. תודה רבה. מי נגד?

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בנושא בריונות ברשת  :84מס'  החלטה

 .האינטרנט, מסדר היום
 

 לסדר בנושא שקיפות פרסום יועצים בעיר.הצעה  ג.

 

 שקיפות, פרסום יועצים.  -ההצעה הבאה  :צרפתי צביקה

צביקה, אני יכולה להתייחס רגע להצעה שהיתה מקודם על  :ר דבי שני"ד

 הרווחה? אני רוצה משהו, 

 אם היא ירדה מהסדר, אז היא ירדה.  :עמירם מילר

 היא ירדה מסדר היום.  :צביקה צרפתי

נגד דיון, אז  אין לך דיון. החברים שלך החליטו, :לוי אהוד יובל את החלטת 

 ההתייחסות שלך היתה צריכה להיות במסגרת דיון. 

 בסדר, היא מבינה. תאמין לי.  :צביקה צרפתי

 לא משנה.  :ר דבי שני"ד

 ? -אנחנו לא פוסלים את ההבנה שלה. למה אתה :לוי אהוד יובל

  דווקא לשמוע אותה,ההפך,  :ענת קלומל

 נחנו בעד דעות של חברי מועצה בכלל. דעתה חשובה לנו. א :לוי אהוד יובל

והיא קידמה הרבה  אני יכול להגיד לך שדעתה נשמעתאז  :צביקה צרפתי

  מאוד דברים,

 רגע ביקשה לדבר, למה אתה מונע ממנה?היא ה :לוי אהוד יובל

נגיד מה דבי  בניגוד אליך :צביקה צרפתי היא קידמה. אנחנו בפעם הבאה 
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 קידמה, ואז תלמד, 

 דבי, את לא באופוזיציה, את בניגוד אליי.  :לוי אהוד יובל

 לא משנה.  :ר דבי שני"ד

ודעתך חשוב שתשמע. לא, לא, חשוב שתשמע דעתה, בשביל  :לוי אהוד יובל

 זה פותחים דיון. 

 ענת, בבקשה.  :צביקה צרפתי

בוא נשאל בבית יד לבנים מה דעתם על שקיפות באלימות  :לוי אהוד יובל

אזכרה אני אזכיר לך את נשאל. באיזו  בואואנשים מתים. 

 זה, אם אתה כזה גיבור. 

אז אנחנו כולנו יודעים היום שהנושא של שקיפות הוא  :ענת קלומל

נושא שהוא מתחזק בארץ, אנחנו רוצים גם ברווחה שתהיה 

יותר שקיפות. אנחנו רוצים בהרבה גורמים, גם ברמה 

ן. יש הממשלתית, ברמה הלאומית, שיהיה לנו ממשל זמי

לו, מתעסקים בזה המון גם ברמה של הממשלה ויש לנו אפי

ת וחופש המידע ישראל דיגיטאלית וכל הנושא של שקיפו

ויותר מבינים את הצורך שלו. האתרים אמורים לספק  יותר 

 הרבה יותר מידע. 

פה אנחנו באים ברמה המקומית, מה קורה לגבי יועצים  

לעיריות טה ומכרזים, ברור שזו לא תופעה שהיא פשו

ורשויות בשיטות העבודה שלהם, אך ככל שתהיה יותר 

נדע שקיפות בסופו של דבר בטווח הקצר והארוך אנחנו 

שזה יותר טוב לעיר. לזה אני חושבת שכולנו מסכימים 

 ואנחנו מודעים לזה היום יותר.

אם אנחנו גם נדע את התרומה של כל יועץ, זה גם יתרום  

יועץ שהוא  בא לתרום לעירייה, וזה לא דבר לנו וגם אותו 

גדולה ומורכבת  פשוט לתרום לרשות מוניציפאלית
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אז שהוא יגדיר את התרומה שאנחנו גם נדע , ומסועפת

לדברים שבאמת משפרים את העיר,  שכספי הציבור מופנים

 ותמיד יש מה לשפר. זה לא שזו פעולה חד פעמית.

יועץ לעניינים א  זרחים גם ככה אנחנו נדע אם יש בכלל 

כי התפרסם דו"ח של מבקר המדינה ותיקים בכפר סבא, 

 ואמר שבהרבה רשויות לא קיים. 

 שמה? יהודה בן חמו:

  לא ידעת שיש פה? :צביקה צרפתי

 אז מי הוא ומה הוא?  :ענת קלומל

 ?את לא קוראת :צביקה צרפתי

 תנו לה.  יהודה בן חמו:

 אני רוצה שנדע.  :ענת קלומל

ז יהודה בן חמו:  תמשיכי.  ה את לא מודעת, בבקשה עוד. תמשיכי.גם 

תכניות העבודה מפורסמות בעירייה או שזה רק פעילויות  :ענת קלומל

של תרבות למשל, כשאנחנו מקבלים בפייסבוק אז אני 

באמת מתעדכנת בפייסבוק של העירייה על התרבות 

אבל מה לגבי דברים שהתפרסמו גם בעירייה, ואירועים. 

ם כאלה? אולי גם דברים כאלה צריכים ועדכוניתכניות 

 לעדכן. מי היועצים. ואז יותר קל לדעת. 

של מכרזים וגם דברים שלא  יש חוק לגבי מכרזים ופרסום :לוי אהוד יובל

לא מגיעה נכנסים למכרזים. עיריית כפר סבא באופן עקבי 

לכמות החוזים שהם לא  -בזמן לפרסום. קשה להגיע א' 

יועצים נוצר פה פתח שבו  -ב'  עברו את המועצה, לגבי 

אומרים את היועץ הזה אנחנו רוצים בגלל מומחיות 

או שהיא לא  מיוחדת, ואז ההעסקה שלו לא נעשית במכרז

 נעשית באמצעים שהם שקופים. 
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מה וכשאנחנו מבקשים פנקסים לגבי העסקת יועצים,  

התפקידים שלהם, זה תפקיד של אופוזיציה, אנחנו לא 

יציה שעושה עבודה בתחום של הניהול. מתחברים בקואל

 של פרסום ושקיפות.אנחנו מתחרים בתחום 

 140-כשאנחנו לא מקבלים ותשובות של שאילתות, בקשות ל 

, שזה סעיף שמחייב המצאת מסמכים, דברים שגם לא  א'

מגיעים לוועדת הכספים, אז פעילות היועצים לא רק שהיא 

ביקורת בזמן רחוקה מהמועצה, לא רק שהיא לא מגיעה ל

אמת, הסכומים שמשולמים, התמורות, האנשים שמגיעים 

הסיבות להעסקה שלהם, התוצאה של הפעילות שלהם לשם, 

 לא מגיעה למועצה. 

התפקיד של הביקורת של האופוזיציה בתוך הביקורת, הוא  

 קודם כל לראות את הדברים האלה ולדאוג שיהיו שקופים. 

ס את השכר שמשולם כמו שאנחנו מקבלים פה על כרטי 

, למנהלי אגפים, המשכורות הגבוהות שעלות לנבחרים

המעסיק הגבוהה שהעירייה משלמת לאותם עובדים 

בכירים, יש הגיון פשוט מאוד שעירייה שמעסיקה יועצים 

 בשמות שונים במקומות שונים, תפרסם. 

לא מקבלים את החוזים בזמן, וגם הבקשות שלנו לא  -א'  

וזה אומר שהניהול פה הוא לא  ודרת.מגיעות בצורה מס

כשאנחנו מבקשים, אפילו נוקבים בשמות של  -שקוף. ב' 

אנשים, מקרים מסוימים שעלו, התפרסמו בעיתונות ויש 

 טעם להסיר ספק, לנקות נקודה מסוימת, זה לא מגיע. 

. אין מערכת אין צורת ניהול כזאת. אין חברה. אין ארגון 

אין מישהו שיושב פה ואומר  שיכולה להתנהל בצורה כזאת.

שהוא תורם לדבר הזה, ואני בטוח שהקואליציה תגיד לנו 
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את התשובות עוד רגע שהם קיבלו בישיבת הקואליציה 

 להכל.

יודעים הכל. כל זה לא   אני בטוח שאתם חושבים שאתם 

א' צריך לענות,  140בישראל שאומר שעל משנה את החוק 

ר שהעסקת יועצים היא כל זה לא אומולא עונים פה היום. 

דלת אחורית לטענות שמועסקים פה כל מיני אנשים שאף 

אחד לא מבין מה התרומה שלהם ומה השכר שמשולם להם. 

 אז אתם תיקחו על עצמכם את הדברים האלה. 

שאתם תצדיקו את העסקת היועצים, כי  אנחנו מבקשים 

דברים האלה. אתם הקואליציה. אנחנו צריכים לראות את ה

נו לדרוש אותם, במיוחד כשזה מגיע לעיתונות. וזה חובת

. ועצוב מאוד שכל פעם  עצוב מאוד שהדברים האלה..

שולחים אותנו, כך שהדרך היחידה שיש לנו זה להגיע 

לממונה על המחוז שלא טורח לעשות את זה, וזה לא רק 

 פה. 

אנחנו רואים את המצב היום בכל הרשויות בארץ. זה לא  

ומשהו רשויות שהן בתהליכים של בדיקה  40סוד שיש היום 

כזאת או אחרת. השאלה היא למה. וברגע שהאופוזיציה או 

בבקשה מפורשת, אפילו הביקורת לא מגיעה לדברים האלה 

שהדברים האלה היו חייבים להיות נדחפים קדימה, אז יש 

 פה פגם.

עכשיו, כל מי שיושב פה היום בקואליציה צריך לקחת  

 ה של הפגם הזה ולהגיד, ו נקודה קטנלעצמ

 טוב,  :צביקה צרפתי

כל אחד שיושב  אדוני יתאפק ויכבד את המעמד.לא, טוב.  :לוי אהוד יובל

א' לא -פה מהקואליציה לוקח לעצמו חלק מאחריות לזה ש
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ב'   -מקוים פה החוק בזה שהנתונים לא נמסרים בזמן. 

וג'  כשאתם  -שהם מבוקשים באופן ספציפי הם לא נמסרים. 

הבעיה תישאר צביעו בעוד חצי דקה להורדת הנושא, ת

גם כשהאופוזיציה מבקשת דו"חות וגם בעינה. אין שקיפות ו

לנו תהיה כשרוצים לדון בהם בוועדות, הדרך היחידה ש

 כנראה רק דרך בית המשפט.

אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו פה. אני רוצה לקבוע  יהודה בן חמו:

שאני  השנים האחרונות 11-ד בלא היה מקרה אחשקטגורית 

ולא ראש העיר, שמישהו מבין חברי המועצה קיבל מסמך 

 אני קובע את זה קטגורית.ניתנה לו הזכות לעיין בו. 

נכון הוא שהיו בקשות שונות ומשונות ומוזרות, שמבקשים  

שנים האחרונות. אז אומרים במקרה כזה  5-ות של החשבוני

 5לא יצלמו לך קלסר של  יראו לך את הכל, תכנס לגזברות,

 - מסמך שתרצהשנים, אבל תבוא לגזברות וכן יראו לך כל 

 זה אחד.

בענייני היועצים, אני רוצה באמת לעשות פעם  -שתיים  

גם אחת ולתמיד לפחות לחלק מהאנשים שלא מכיר, כי 

, אבל נוח להעלות את זה כאילו חברי האופוזיציה מכירים

ולא נפריע להם באמצע  ברמה של אם ניתן הרצאה עכשיו

 אז כאילו הדברים הם נכונים. ההרצאה, 

אז ככה. קודם כל, נכון הוא ענת שיש לראש העיר, יש לי  

לי עוזרת למעמד האישה. ויש לי עוזר לענייני גמלאים. ויש 

תקן לעוזר לענייני קהילה. ויש לי תקנים גם לעוזר לכל 

 נושא כמעט שאני רוצה. 

ים שאכן קולטים עובדים כי יש את לא מעט ראשי ערישנם  

ומה יש, למה לא. נחמד. בוא נסדר התקן ויש את התפקיד, 
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 לחבר'ה. 

השנים  11-שב אז אני אומר לכם, גם פה אני קובע קטגורית  

רונות לא לקחתי את היועצים האלה בשכר, אלא בחרנו האח

וך העובדים בתוך המערכת עובדים שחלקם היו לפני מת

ירייה בכלל, עובדים שפגשתי בהם לע שאני נכנסתי

 לראשונה כשאני נכנסתי לעירייה. 

של יועץ לענייני גמלאים. פניתי לאדם ולא הוספתי תקן  

שהסכים על התפקיד שלו לקחת עוד תפקיד נוסף, ראובן 

בעברו היה מנהל בית דיור מוגן ויש לו זיקה אבישר, ש

מיכל היתה מיכל בעבר,  ,לעבודה עם גמלאים. פניתי לנסיה

שהיא עובדת העירייה שהיא טל, ומאוחר יותר פניתי לנסיה 

 עצת למעמד האישה. בנוסף לתפקידה גם מכהנת כיו

הלת המחלקה לנוער, פניתי לאושרת בזמנו, שהיא היתה מנ 

צעירים וקהילה, היום שירה, שהיא היועצת שלי לענייני 

לא העמסתי תקנים. בקלות יכולתי לבוא נוער וקהילה. 

משרד, צריך את וכל יועץ כזה גם צריך פקידה, צריך  ,ולומר

 הפסיליטי מסביב.

ואני אומר את זה בגאווה רבה. אני אומר את זה בגאווה  

 שלא בכדי הכספים האלה מושקעים בפעילות.רבה מכיוון 

הכספים האלה שהם מושקעים בנוער, מושקעים בגמלאים, 

נקבל מושקעים במועצת הנשים שבאנו עכשיו וחבל מאוד, 

את ההערה של רויטל לן שהעירה, יש פעילות יוצאת מגדר 

 הרגיל. אני יושב פה וליבי שם.

בנות נוער מכפר סבא, מפרדיס, מהרצליה, מבת ים, על  

הבנות בגיל הנעורים, כיצד הן מתמודדות נושא של מעמד 

ישבנו אושרת, אני ועוד כמה עובדות עירייה עם הקשיים. ו
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וכל הכספים האלה שחסכנו  ילות,שם והתמוגגנו מעצם הפע

 השוטפת.הם הולכים לטובת הפעילות 

יועצים נוספים שהיינו  5,6בקלות יכולנו למצוא פה עוד  

צריכים לשלם להם גם שכר. נכון הוא שבכדי לנהל את 

 SEND-העירייה העבודה לא נעשית בלחיצה על כפתור ה

 שניות זמן אוויר מקבלים תשובות. 10ותוך  בנייד

. מה זה גורמים ודה מתבצעת ע"י גורמים מקצועייםהעב 

ייעוץ מקצועיים? אם אני אתן לשגיא כגזבר  להתעסק עם כל 

שיש לו, אנחנו לא נקבל כזה או אחר בעשרות תתי סעיפים 

שמסתובב בין כל הניירות גזבר, אנחנו נמצא פקיד שליח 

משרדים למיניהם ולא מקבל את האיכות שאנחנו מקבלים ב

 היום. 

האם מישהו חושב שכל ם אני לוקח את אגף ההנדסה, א 

זה המקום שאני תב"ע, אולי ראוי שתדעו גם את זה ובאמת 

היא באה מחבר להערה של דבי שהיא לא באה ממקום ציני. 

ממקום שאני אומר לכם, אופוזיציה זה אחד התפקידים 

ואני אומר לכם   החשובים ביותר בעשייה המוניציפאלית.

 .נים בהגדרה באופוזיציהש 10כמי שהיה 

אלא מה, שתפקידה לפחות מנקודת מבטי, תפקידה של  

קודם כל למצוא את האופוזיציה זה קודם כל לחקור. 

ולהגיד דברים בעלמא, התקלות שלנו. אבל לא לבוא 

זה לא שאת באה  דברים האלה נמצאים בני אדם.מסביב הו

 מטיחה לקירות, לשולחנות או לעצמים כלשהם.

שמדובר בבני אתם זורקים לפעמים דברים שתיקחו בחשבון  

מדובר שאנשים שמתנדבים. מדובר אדם, מדובר בעובדים. 

אם  95%באנשים שבאים ונותנים את כל כולם. ותאמיני לי, 
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לא באים בגלל השכר. כי זה  לא יותר מכך מעובדי העירייה

 לא שכר. כי זה לא שכר.

שענת בנפשכם למשל  לכן אני בא ואומר, אתם משוועים 

כאדריכלית היא זו שמשרטטת כל תב"ע, כל שינוי נקודתי 

בעיר היא תבוא ותעשה את זה פיזית? אתם משוועים 

אם הוא צריך לעשות איזו רפורמה או  בנפשכם שדב רקוביץ

ימת בסקטור מסוים, גני ילדים או מסואיזו פעילות 

עשה את יסודיים או חטיבות או תיכוניים, מה, הוא יבוא וי

 זה? יהיה גם הקורדינאטור?

יש לו את האנשים שכן החוק מאפשר לקחת את אותם  

ויתנו    את נייר העבודה שנוכל לעבוד לפיו.יועצים שיבואו 

אז הנה אני מודה ומתוודה. הנה היום הודעה אישית שלי,  

מה לא שנים לאחר ש 11אחרי  אני גם שוקל להתפטר אפילו,

י, אם זה בפן הכספי, אם זה האשימו, אם זה בפן האיש

 המשפחתי. מה לא אמרו. 

נסעתי לבית ספר גורדון, אני והיום אני מתנצל, האוטו שלי  

נסעתי לבית ספר גורדון ושמתי מאוד מתנצל בפניך ענת, 

דתי, נישקתי את הילדה שלי את האוטו ב"נשק וסע", יר

 ואוו.  ונסעתי. והנה, צילמו את האוטו שלי ב"נשק וסע".

אני  שנים 11מאוד שמח שאחרי -משהו. אני מאוד זה 

אחרי  מואשם בזה שאני עוצר את האוטו שלי ב"נשק וסע".

שנים באים ותפסו את ראש העיר במערומיו. לקח יועץ  11

לא כפר סבאי, לא הכרתי בעבר, לא פגשתי אותו מעולם 

הוא אחד פעיל או תומך, אני אפילו לא שבמקרה  ,לפני

 יודע, במרצ.

  למי? מקורב :לוי יובלאהוד 
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שאני לא יודע איפה הוא  שומו שמיים. תפסו איזה מישהו יהודה בן חמו:

.. או היה יועץ של שהוא בא גר בארץ, לא בכפר סבא,  . או 

 מרצ. 

 משא ומתן מטעם מרצ? ...במקרה הוא  :לוי אהוד יובל

ן והבן אדם הזה אני אומר לך על השולחן הזה באחריות, הב יהודה בן חמו:

אדם הזה ייעץ לעיריית כפר סבא. ואני אומר לכם ,שבפניי 

 כראש העיר לא חדש, 

?  :לוי אהוד יובל  מה הבעיה שלך ל...

 אתה לא בזכות דיבור עכשיו.  :צביקה צרפתי

פתח מספר דלתות לעיריית כפר סבא. לא מעט גם השגנו  יהודה בן חמו:

 בזכות, 

 דוני. אל תרים עליי את הקול, א :לוי אהוד יובל

 תחזור מהאמירה שלך.  :צביקה צרפתי

כמו אז מה הבעיה שלך עם כל הנאום הזה לתת את החשבונות  :לוי אהוד יובל

. 140? למה אתה לא מוסר שנדרשת .  ? .א'

. :צביקה צרפתי  הוא לא בחקירה עכשיו

אני מבין שאתה לא רוצה לתת לעובדות לבלבל אותך, אבל  יהודה בן חמו:

 תשמע לעובדות. 

 דקות, אז הוא משקר?  20אבל אומר לך הבן אדם  :לוי אהוד יובל

 תקשיב. תקשיב.  יהודה בן חמו:

... מה קרה?  :שמעון פרץ  אז מה, 

 אל תתערב פה.  קהל:-יעקב

 אדון יעקב, יש כללי, יעקב, אתה תצא החוצה. :צביקה צרפתי

 ...  קהל:-יעקב

  כללי התנהגות.יש  חזי, תוציא אותו החוצה בבקשה. :צביקה צרפתי

 אתה לא יכול להוציא אותו החוצה.  :לוי אהוד יובל
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  יש כללי התנהגות שאתה הצבעת בעבורם. :צביקה צרפתי

 חזי אל תיגע בו. חזי, יש חוק. חזי, אתה בניגוד לחוק.  :לוי אהוד יובל

 הלו, הוא לא חבר, הוא לא חבר מועצה, הוא יכול להוציא.  :שמעון פרץ

פעמים. אדוני, אתה  3החוק אומר שהוא חייב להתרות בו  :לוי אהוד יובל

 לא מכיר את החוק. 

 אתה אדוני ראש העיר.  קהל:-יעקב

, אתה לא תיגע בו. פעמים 3סליחה, הוא חייב להתרות בו  :לוי אהוד יובל

הוא לא  חבר'ה, מה יש לכם? גם החוק הזה בטל בעיניכם.

 פעמים.  3התרה בו 

 בל. רק לחבר מועצה, יו :???

. קהל:-יעקב  אל תיגע בי

 חזי, אל תרים עליו יד.  :לוי אהוד יובל

 תצא עכשיו. לא ידעת להתנהג כמו שצריך, אתה  :חזי ברזני

. קהל:-יעקב .  לא, אני רוצה ל.

 אתה יוצא עכשיו? :חזי ברזני

 לא.  קהל:-יעקב

 עכשיו. אתה יוצא :חזי ברזני

  לא יוצא. קהל:-יעקב

 .אתה יוצא :חזי ברזני

  לא יוצא. קהל:-יעקב

 .אתהתצא  קהל:

  תזמין לו משטרה, מה אתה עושה צחוק? :לוי אהוד יובל

.  :שמעון פרץ .  הוא לא יכול להישאר פה אחרי שהוא דיבר.

 חזי, תרביץ לכולם. מה זה האלימות שלכם?  :לוי אהוד יובל

.  :צביקה צרפתי . אתה תצא החוצה, אני מבקש. אנחנו בישיבה שקטה, אז .

 חנו מבקשים לכבד את הישיבה.אנ
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 מה זה האלימות הזאת פה?  קהל:

 אנחנו מבקשים.  :צביקה צרפתי

 מה הבעיה בעיתונות שמצלמת?  :לוי אהוד יובל

 זו אלימות.  קהל:

שחונה באדום לבן מי צילם את סגן ראש העיר סליחה,  :לוי אהוד יובל

צביקה, זה היה האוטו שלך שחנה באדום לבן  ?-בכניסה ל

 ? כביש עמוס? Gכניסה לקניון ב

תראה לי איפה תיזהר, אני אתבע אותך על הוצאת דיבה.  :צביקה צרפתי

 פורסם, תראה לי באיזה עיתון. 

 פורסם, פורסם בעיתונות. :לוי אהוד יובל

תראה לי איפה. אני אתבע אותך, תיזהר. כי זה לא פורסם,  :צביקה צרפתי

  אז תיזהר. אתה תקבל עוד תביעה.

 זה בכל זאת היה אוטו שלך.  :לוי ד יובלאהו

דיברת לפרוטוקול עכשיו ואמרת דברים שאני יכול לתבוע  :צביקה צרפתי

 אותך. 

  זה היה האוטו שלך או לא? :לוי אהוד יובל

ולומר לכם, להסתכל לכל אחד  אני רוצה לסכם את דבריי יהודה בן חמו:

כם ואחת מכם מחברי המועצה בראש ובראשונה, ובאמצעות

עובדי העירייה, באמצעות העובדים ובאמצעותכם ל

 בשרשרת העשייה הזאת,  לתושבים, אני יכול להיות גאה

 למי ישראל כהן מקורב?  :לוי אהוד יובל

 שמביאה אותנו,  יהודה בן חמו:

 מה היה חלקו במשא ומתן? :לוי אהוד יובל

 מה שישראל כהן תרם בכפר סבא אתה לא תרמת אפילו :צביקה צרפתי

 ציפורן. 

יובל, אם אתה רוצה להגיד משהו, תגיד אותו באופן  הנדין:-עילאי הרסגור
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 מפורש. 

יודע.  :לוי אהוד יובל  אני שואל, אני לא 

 תגיד אותו באופן מפורש. מה אתה רוצה לרמוז? הנדין:-עילאי הרסגור

 הוא מפחד לקבל תביעת דיבה.  יהודה בן חמו:

 ה לרמוז? מה אתה רוצ הנדין:-עילאי הרסגור

לא? שאלתי אם הבן הוא היה חבר במשא ומתן של מרצ או  :לוי אהוד יובל

 אדם,

מה אתה רוצה לרמוז כלפי המפלגה הכי נקייה במדינת  הנדין:-עילאי הרסגור

הכי נקייה. אצלנו אין מזוכים. אין זיכויים מחמת ישראל? 

 כל מיני, הספק ואין 

 מרצ, מה היה החלק שלו?עבר ב ...אמרו לי שהוא  :לוי אהוד יובל

אין לנו דברים כאלה. אין לנו דברים כאלה וזה לא יעזור  הנדין:-עילאי הרסגור

 . לנסות להטיל דופי בנו. זה לא יעזור לך לך

 עילאי, אני מגן עליך.  :צביקה צרפתי

סליחה, צריך להגן עליך? שאלתי מה היה חלקו במשא  :לוי אהוד יובל

 ומתן.

 הוא מנהל את הישיבה.  :הנדין-עילאי הרסגור

שהוא  שאלתי מה היה חלקו במשא ומתן. ראש העיר אמר :לוי אהוד יובל

 ..  רק עבר פה פעם.

 ראש העיר בזכות דיבור.  :צביקה צרפתי

פה, לחלק אני רוצה לסכם את דבריי ולומר לנבחרי הציבור  יהודה בן חמו:

המשמעותי שסביב השולחן הזה, לעובדים, לתושבים, לא 

שנים  11שנים,  10מקבלת ברצפיות י עיריית כפר סבא בכד

ניהול תקין. לא בכדי העירייה הזו מגיעה להישגים  פרס

ואני אומר את זה בזכות כולנו, חלילה, שאני לא אשמע כמי 

עושה את זה לבד אלא עושים את זה כחלק מצוות שהולך ש



   11.02.2015 41 מועצה מן המניין   

 

 כברת דרך ארוכה ביחד.

להיות גאים בעשייה  אני יכול לומר לכולנו שאנחנו יכולים 

הזו. אין שום ספק שבעשייה, תוך כדי שאתה נע בתנועה עם 

גוף כזה גדול, עם תקציבים כאלה גדולים, עם יותר          

תושבים וכן הלאה, יש דברים שניתן לתקן, אין  100,000-מ

 ספק בכלל. 

אנחנו כל הזמן שוקדים גם על הנושא של הביקורת העצמית  

ממך ענת, כאחת  ם זאת כן הייתי מצפהשלנו. אבל יחד ע

חס וחלילה בלא שאני מאוד מעריך, ואני אומר לך את זה 

שמץ של ציניות, שכן תחקרי את אמת, שכן תבררי. ואת 

יודעת טוב מאוד. את יודעת טוב מאוד שלא היה מסמך 

 ולא קיבלת,  ביקשתשאחד 

? :לוי אהוד יובל ...  למה 

 נת, אני מדבר כרגע לע יהודה בן חמו:

 אתה לא מדבר אמת.  :לוי אהוד יובל

 אני מדבר לענת.  יהודה בן חמו:

ל :לוי אהוד יובל  א'?  140-למה לא ענית 

 בבקשה, ראש העיר,  :צביקה צרפתי

 א' על ישראל כהן, למה לא המצאת?  140התבקשת  :לוי אהוד יובל

 ראש העיר בזכות דיבור.  :צביקה צרפתי

ואומר לכולם, כל היועצים שאני מכיר שעובדים לכן אני בא  יהודה בן חמו:

בעיריית כפר סבא עובדים עפ"י הנהלים, עובדים עפ"י 

עפ"י מה שמשרד הפנים התעריפים או השכר שמשולם להם, 

מאשר ואין אחד שמתקבל שלא עפ"י החוק. ואין אחד 

אך ורק עפ"י אמות  שמתקבל עפ"י קרבה כזו או אחרת.

ואני מקווה מאוד שזה נו. המידה הגבוהות ביותר שיש ל



   11.02.2015 42 מועצה מן המניין   

 

 ימשיך ככה. 

...?   :לוי אהוד יובל  למה עבדה פה אשתו של 

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

בשביל זה בזבזתם חצי שעה? בשביל להסיר אותה מהסדר?  :שמעון פרץ

 יאללה. 

ליאה, רביטל, ממה, אורן, עמירם, יהודה, צביקה, עילאי, פ  :צביקה צרפתי

 שמעון. תודה. יהודה, רויטל, דבי, מתי, אמיר ו

מחליטים להסיר ההצעה בדבר שקיפות פרסום יועצים,  :85 מס' החלטה

  מסדר היום.
 

 אישרור מינוי ענת צ'רבינסקי כמ"מ מהנדס העיר. .3

 

מינוי ענת  אני רוצה לעבור לסעיף השלישי, אישור :צביקה צרפתי

 העיר. בבקשה, יהודה. צ'רבינסקי כמ"מ מהנדס

חברים, ברשותכם אני רוצה להציג את הנושא הזה בקצרה.  יהודה בן חמו:

קבלתה של ענת לא מזמן קידמנו בברכה חמה את 

צ'רבינסקי כמנהלת מחלקת התכנון וכסגנית מהנדס 

 הרשות. 

, זו גם כן אחת נמצא איתנו פה בהפתעה, אני חייב לציין 

ראות שהדברים תפורים המעלות של ארז, שהוא רוצה ל

וסגורים עד הסוף, ארז אייזנר המהנדס היוצא, נאחל לך 

 בהזדמנות זו בהצלחה בטכניון.

אנחנו נדרשים בהעדרו של מהנדס, עד שנמצא מישהו  

של מהנדס הרשות שמתאים, להעביר את סמכויות החתימה 

רבינסקי כממלאת מקום מהנדס הרשות, כסגנית לענת צ'

ל הסמכויות של המהנדס, לרבות וממלאת מקום. את כ
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.  חתימה על היתרים כמובן

אחל שוב, עוד פעם בהצלחה נוספת לענת. זו ההזדמנות גם ל 

ואני סמוך ובטוח שמרבית חברי המועצה למדו להכיר את 

 העבודה מקרוב של ענת, ואני מאחל לך שוב בהצלחה. 

 תודה. אפשר לאשרר פה אחד?  :צביקה צרפתי

 . פה אחד :שמעון פרץ

 , קודם כל ענתברשותכם, אם תרשו לנו את זכות הדיבור :לוי אהוד יובל

שמחתי לשבת איתך בישיבות. אם אני יכול לדבר בשם 

המינוי שלך יעבור פה אחד. אבל יש לי חבריי, אני מניח ש

מוגבר שלהבדיל מחברייך שהתחלפו פה בקצב  בקשה אליך,

  והקצב עלה מיום ליום, תחזיקי מעמד איתנו.

שתוציאי את שנותיך, אפילו אולי נראה אותך יוצאת  

באגף שלך,  לפנסיה מפה, כי קשה לנו שהחברים שלך

 בהנהלה, 

 שאלוהים ישמור אותנו מאלה הברכות. אורן כהן:

בליכוד נהוג להתחלף מהר מדי, כל אחד שם מוצאים לו  :לוי אהוד יובל

שלהבדיל מחברך, יושב שם, אני מאחל לך איזה משהו. 

בי פה שנים, גם מהחברה שלך שקדמה לך. ונזכה שתר

שתוציאי את הקדנציה הזאת ואולי עוד קדנציה לפחות, 

תבטיחי לנו, ושהחיים שלך יהיו יותר קלים משהיו 

 . ובקלות ושזכות החתימה תנוצל לטובלקודמים שלך. 

שנים, אל תזלזל. זה לא כל כך  7קודם כל יובל, הייתי פה  :ארז אייזנר

 מהר. 

 לא בתפקיד.  :לוי ד יובלאהו

יש יציבות באגף שנה.  18האדריכל לפני שרון היה בתפקיד.  :ארז אייזנר

   ההנדסה.
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 היתה אדריכלית לפניה.  :לוי אהוד יובל

קיבלתי את הסמכויות פה  2009באפריל הכל בסדר.  :ארז אייזנר

במועצה הזאת, והיום אני מעביר אותם באמת בלב שלם 

. אני רוצה להגיד לפני חצי שנה לענת, שקלטנו אותה

לי באמת העונג לעבוד עם כולכם. לכולכם תודה רבה. היה 

תמיד הדלת שלי היתה פתוחה לכל חבר מועצה בכל 

 קדנציה.

כפר סבא היתה באמת כמו בית בשבילי, למרות שאני גר  

עברתי בקיבוץ גבעת חיים. באתי פה כל בוקר בשמחה. 

ת המהנדס הראשי של לתפקיד אחר, אתגרי מאוד, להיו

גם לי ואני באמת מאחל לכולכם בהצלחה, והטכניון בחיפה. 

בתפקיד החדש. ורוצה להגיד תודה רבה לכולכם, ולך ראש 

באמת תודה לתמיכה המלאה, ולך גברת אושרת. העיר, 

 רבה.

 *** מחיאות כפיים ***

מינוי אדריכלית העיר ענת צ'רבינסקי, כממלאת  מאשרים : 86 מס' החלטה

מקום מהנדס העיר עד למינויו של מהנדס אחר, או לתקופה של 

  שלושה חודשים, לפי המוקדם מבין שני המועדים.
 

 סקירת הפעילות המחלקה לסמים ואלכוהול. .4

 

הנושא הבא, אושרת העלתה רעיון מבורך, כל ישיבת מועצה  :צביקה צרפתי

, תבוא מחלקה שונה  אם היא לא תהיה בהתאם לסדר היום

, תציג את העשייה שלה משהו כמו רבע לקות העירייהממח

שעה, עשרים דקות. שלא תגידו שראש העיר מסתיר את 

 העשייה. 
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 את הסעיף הזה תשים בסוף.  :שמעון פרץ

של הרשות  הנושא ,אני רוצה להגיד כמה מילים, ברשותכם יהודה בן חמו:

כמה משפטים לפני ששגיא ומורן יציגו למלחמה בסמים, 

רוצה להגיד כמה מילים על הרשות למלחמה  אני פה.

בסמים בהתגלגלות וההתפתחות של הרשות מאז שהיא 

 הוקמה.

. גם היום אני נושא בתפקיד יו"ר הרשות למלחמה בסמים 

זה לא משום שאין לי מספיק תפקידים לעשות או שיש זמן 

שאני זוכר שבזמנו יצחק רבין  פנוי, אלא מתוך תפיסת עולם

שלה, בתקופתו קמה הרשות הארצית המנוח כראש הממ

למלחמה בסמים, והוא בכדי לרתום את המערכת 

הממשלתית הארצית, הוא החליט לקחת על עצמו תחת 

אחריותו את נושא הטיפול בנגע הסמים והאלכוהול, 

לשימוש ברעה בסמים ואלכוהול. מהדגם הזה כשנבחרתי 

 לרשות העיר, החלטתי להמשיך ולעמוד ברשות. 

, שנתיים אחרי 1995איפשהו שם בשנת קמה הרשות הו 

וכחלק שנבחרתי לקדנציה הראשונה שלי כחבר מועצה. 

מאוד -מהעבודה הקהילתית שלי ראיתי בזה חשיבות מאוד

מאוד -גדולה להקים את הרשות בעיר. היתה תפיסה מאוד

 . שונה מאשר היום

אם פעם למשל נכנסנו לבתי הספר, אז מנהל בית ספר יכול  

ד אולי בבית הספר השני. אצלי אני מוכן להישבע היה להגי

בקרב  תופעות של שימוש לרעה בסמיםשאין. או למשל 

 מקומות אפילו ציבוריים. 

מאוד גדולה. לצערי אני -לאט הבאנו למודעות מאוד-לאט 

וזה לא מאפיין את כפר סבא וזה לא מאפיין את אומר, 
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ם כל את המדינות המערביות עאלא מאפיין בכלל  ,ישראל

מאוד -מאודהשפעות היתרונות שיש למדינות המערב יש גם 

 ברמת הפתיחות וההתנסות.שליליות 

מאוד -יות מאודמאז שהקמנו את הרשות, נעשו פה פעילו 

חשובות. מעבר לכך שהקמנו את קבוצת נאל"ל, נוער אומר 

, הקמת הרשות למלחמה בסמים, יחידה טיפולית לא לסמים

אם זה בבדיקות שתן, בדיקות נקיים,  שמטפלת במכורים

בריאותיות כאלה ואחרות על מנת לשמור אותם במצב של 

 ניקיון תמידי.

אני מאוד משמעותי, -עם השנים הרשות קיבלה שדרוג מאוד 

מאוד שמח בפעילות הנפלאה של שני כמי שמנהלת -מאוד

את הרשות, מורן לצידה ועוד צוות לא מבוטל של מתנדבים 

 נפלאה. שבהחלט עושים עבודה 

לי ספק, כששאלו אותי לפחות איזה נושאים להביא, אין  

את ביקשתי את אחד הנושאים הראשונים, להביא דווקא 

הנושאים החברתיים, שתוכלו לשמוע מקרוב על 

 .ממש לא פשוטה-, על דרך העשייה שהיא ממשההתמודדות

לנסות לטפל בנושא של לא אחת אני אומר בכדי לטפל או  

מים ואלכוהול, אנחנו חייבים את כל שימוש לרעה בס

הקהילה גם יחד. העירייה לבד לא יכולה, המשטרה לבד לא 

יכולה. מערכת החינוך הפורמלי או הבלתי פורמלי לא 

  את הקהילה לבד בטח ובטח שהיא לא יכולה.יכולים לבד. 

לכן אנחנו צריכים יותר ויותר שותפים על מנת שנוכל. אי  

צם למינימום האפשרי את אפשר למגר, אבל כן לצמ

 ואלכוהול. סמיםבהשימוש לרעה 

גיל ההתנסות הולך ויורד. אנחנו רואים לצערנו תופעות של  
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קשה להתמודד איתה, אבל עם העבודה זו תופעה ש

המאומצת והמרוכזת והמאוחדת של הרשות למלחמה 

 אנחנו מצליחים לראות גם תוצאות טובות.בסמים, 

מה שאמרת זה די מתקשר ל אי אפשר להתעלם מהעובדה, 

קודם ענת, על הגלישה באינטרנט ובפייסבוק וכן הלאה, 

שאי אפשר להגיע לאפס מקרים של למנוע את האלימות גם 

  .לא בסמיםבתחום האינטרנט, בטח ובטח 

ניצול   של שסביב עולם הסמים אנחנו מוצאים הרבה מאוד 

אנשים חלשים, הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד אינטרסים 

שה אפילו ללמוד אותם במפגש כזה, אבל בהחלט ברמה שק

, הטיפולית, וגם ברמת האכיפה, ההסברתית, המניעתית

ויותר פעילויות מבורכות. אנחנו   רואים יותר 

למרות שאנחנו עפ"י דיווחים מהמשטרה אנחנו מדווחים על  

מעט מאוד גורמים עירוניים שעוסקים בכלל בפשיעה. גם 

  בתחום הסמים.

שגם עשבים שוטים עת לעת אנחנו כן פוגשים תופעות אבל מ 

, אבל בהחלט זה המקום יש פה, גם באים אנשים מבחוץ

הנפלאות שעושות עבודה טובה. אנחנו נשמע להודות לבנות 

את הסקירה, כמובן, לאחר מכן תוכלו גם להתרשם וגם 

 בבקשה.  לשאול את השאלות.

באופן אישי מול אותנו  תודה באמת ליהודה כאן, שמלווה :שני חן כהן

אני שני כהן, מנהלת הרשות למאבק יו"ר הוועדה שלנו. 

יש היא רכזת המניעה.  -הסמים ואלכוהול, אני ומורן צדק 

לנו תחום שנקרא תחום מניעה במגזר עולי ברית המועצות 

 לשעבר. 

עובדת בכל עיר עפ"י חוק. בכפר סבא קיבלנו בגלל הרשות  
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ולי ברית המועצות, קיבלנו עוד שיש עהעבודה שלנו ובגלל 

אנשים אבל יש עוד  3ואנחנו בגדול את התפקיד של הרכז, 

 מתנדבים. אני תכף אספר.

 יש עוד רכז דובר רוסית? :לוי אהוד יובל

. :שני חן כהן נדבר עליו ונייצג אותו בכבוד, הוא עושה עבודה נפלאה.  כן

אז אנחנו שלושתנו עובדים. אנחנו אנשים שבאנו גם 

שטח וגם יש לנו את הידע התיאורטי, ככה שאני יכולה מה

להגיד שמה שמיוחד מבחינת העבודה של הרשות למאבק 

בסמים, שכל רשות רשאית לבנות לעצמה את תכנית 

  העבודה בהתאם לעיר שלה.

מאוד יפים בשיתוף פעולה הדוק עם -נבנים פה תכנים מאוד 

, עם החינוך, עם עיר ללא אלימות, עם בטיחות בדרכים

ונבנות פה תכניות עומק עם מועצת נשים. הרווחה, 

רוחביות, לא סדנאות חד פעמיות שאנחנו לא מאמינים 

איזשהו הן הרבה פעמים עושות את הפעולה ההפוכה. בהם. 

 נזק. 

אז אנחנו עושים עבודות רוחביות, מתרכזים המון בנוער.  

לאט הגילאים יורדים. אנחנו -כמו שיהודה אמר, לאט

ה' כי לשם מגיע גיל -ו מתחילים לעבוד בכיתות ד'לצערנ

הולכים לעבוד על נרגילות, על ההתבגרות בימינו. כן, אנחנו 

 אלכוהול.

 הגיל יורד ואנחנו צריכים להתאים את עצמו כל הזמן 

למציאות משתנה אז אנחנו שם. אני מתחילים גם בגני 

 הייחודיות שגם יש פהילדים, אבל אני אגיד כמה מילים על 

את הנושא של רכז עולים, גם יש את הנושא של כתיבת 

ייחודיות לעיר, שאנחנו מאוד גאים בהם כי באים תכניות 
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.  אנשים מבחוץ גם ללמוד את המודלים שלנו

שחשוב לי להגיד בגדול על החזון הזה, זה מילים נורא מה  

נחמדות, אותנו מעניין לבוא ולהגיד להורים, לבני הנוער, 

זה הסמים, זה מה שיש, תכירו , לקהילה, לסבים, לסבתות

, כשהתקווה שלנו בסופו את עצמכם, תכירו את הגוף שלכם

של יום שברגע ההחלטה לקחת, לא לקחת, להתמודד, לא 

 נתנו להם את הכלים הכי נכונים. להתמודד, 

בגלל שסמים, להגיד שסמים זו בעיה, זה קצת בעייתי. כי  

עושה טוב לאנשים.  סמים עושים טוב לאנשים. אלכוהול

והיום אנחנו  סמים הם לא בעיה. סמים הם סימפטום של.

לא עוסקים בנרקומנים, אנחנו מדברים על תרבות פנאי של 

נוער ושל צעירים.  בני 

יש לנו את הנושא של מכורים, מכורים נקיים, אבל מרבית  

האוכלוסייה ומדברת על תרבות  העבודה שלנו מדברת לכלל

 הפנאי של היום.

רמות המניעה. המניעה הראשונית  3-אנחנו עובדים ב 

כל מיני קבוצות  -שמדברת על הקהילה, מניעה שניונית 

אנחנו תכף נראה אותם פה. ומניעה שנמצאות בסיכון, 

 שלישונית שמדברת על היחידה להתמכרויות. 

נקיים שנמצאים פה בעיר שנקיים הרבה -חבר'ה מכורים 

יע לגמילות, ואנחנו עובדים שנים, או חבר'ה שצריכים להג

 גם איתם. 

לתאם את כל נושא הסמים, אבל והתפקיד שלנו הוא מניעה  

נקיים אנחנו עוזרים להם לקבל -עם החבר'ה המכוריםגם 

מלגות, ולקדם אותם ולהביא אותם לגמילות ולעזור להם, 

 מאוד יפה.-והקהילה פה עובדת מאוד
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ל סמים, אלכוהול זה בגדול החזון שלנו, כשאנחנו מדברים ע 

כל הרטלינים מבחינתנו זה ההינו הך. וגם כמובן  -ותרופות 

 למיניהם. 

יש לנו רבע שעה, שמעתי גם שיש משחק של ברצלונה, אז  

אנחנו  אני אנסה לגעת בדברים המעניינים כמה שיותר מהר.

מתחילים לעבוד מגני הילדים. איזושהי תכנית שבנינו ביחד 

וצרים הקשבה, שמדברת על עם עיר ללא אלימות, שי

של סייעות, של גננות, של לזהות את אותם  איזשהו אקלים

 כבר מגיל כזה. ילדי קצה 

, אבל אנחנו 18ילדים אסור להם להיות מאובחנים עד גיל  

, כל מיני ADHD-כל מיני ילדים ש 18כן רואים מתחת לגיל 

ילדים עם הפרעות שאנחנו יודעים שאותם ילדים 

איזשהם הפרעות, עתידים לקשיים חברתיים שמתחילים עם 

 וקשיים בלימודים.

-כנראה יש שם כל מיני גורמים גנטיים, והרבה מהם לאט 

לאט מגיעים גם לנשירה מכל המוסדות האלה, וגם ללקיחה 

של כל מיני חומרים ממכרים. אז כן, חשוב להתחיל כבר 

 שם.  בגני הילדים ואנחנו עובדים

, ו' אנחנו מת  חילים בפעילויות. בדרך כלל אתם כיתות ה'

תראו את זה לקראת ל"ג בעומר. אנחנו עושים איזושהי 

וילדים ביחד, כי מאוד מאוד חשוב -פעילות של הורים 

שהורים יבינו כשילדים מתחילים לשתות, בדרך כלל פורים, 

אנחנו  ל"ג בעומר זה איזשהם טריגרים להתחלה של שתייה.

להם ביום שישי לבית מביאים את ההורים עם הילדים ש

 הספר לאיזושהי פעילות משותפת.

אנחנו עושים המון פעילות בחינוך הפורמלי והבלתי  
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שם קשר, אני מרגישה, חלק מהמחלקה פורמלי. יש לנו 

שלהם, האגף שלהם. אנחנו עובדים שם בכל קבוצות 

 נכנסים לכל בתי הספר באופן שוטף.אנחנו המנהיגות. 

א כל כך קל למשרד החינוך אני חייבת להגיד שזה ל 

שנכנסים אליו עם תכניות שהם תכניות שלא הם כתבו. 

, משרד החינוך יש לו את המחלקות שלו ואת המפקחים שלו

מאוד חופשית -ואני חייבת להגיד שקיבלנו דלת מאוד

חדרי מורים. ופתוחה, ואנחנו נכנסים להמון שיעורים ול

 כל השנה.  מאוד רחבה לאורך-אנחנו עושים פעילות מאוד

אני חושבת שזה כן ייחודי פה לעיר, תכף אני אתן דוגמא  

 של איזשהו פרויקט שקיים במשרד החינוך.

זה משהו ככה שאני מדי שנה  -פרויקט תעסוקה לנוער  

בזמן שלהם  חושבת שיהודה ואושרת עוד התחילו אותו

בנוער. העירייה מעסיקה בני נוער במטרה לצמצם את הזמן 

הגדול, שלא יסתובבו ברחובות ויחפשו מה שלהם בחופש 

 .לעשות

נוער שלומדים להכיר את העירייה. הם  40-עובדים פה כ  בני 

'וי'. הם מקבלים  עובדים באמת, הם לא באים סתם לסמן 

-נוער שצריכים את השכר הזה, זו ועדה מאודשכר. זה בני 

ות רבות מאוד ארוכה של למיין אותם. מגיעים תמיד כמוי

שבסופו של דבר מועסקים פה במהלך חודש  פניותמאוד של 

  זה ככה פרויקט שהוא ייחודי לעיר. .יולי

 נוער בכלל או נוער בקבוצת סיכון? :???

נוער בקבוצת סיכון. זה נוער שחשוב לנו גם שיקבל  :שני חן כהן לרוב זה 

את הכסף. זה בני נוער צעירים שלא מעסיקים אותם, זה 

נותנים את הכסף להורים שלהם  . הרבה מבני הנוער15, 14
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נוער שחשוב לנו שלא יסתובבו עד ועוזרים בבית . זה בני 

חוסר  השעות הקטנות של הלילה חסרי מעש, כי בדרך כלל

 ת סיכון.מעש מוביל להתנהגויו

חבר'ה צעירים אנחנו עובדים איתם. יש לנו את כל הנושא  

 של התרמילאות, שחבר'ה אחר כך נתקעים. אני לא מדברת

חבר'ה  .על אלה שנשרטים וצריכים איזושהי עזרה נפשית

צעירים הרבה פעמים נמצאים באיזשהו מצב שמטיילים, 

חוזרים, חוזרים, מטיילים ולא מוצאים את עצמם. אז גם 

 במקום הזה אנחנו מנסים לעזור. 

תחום ההורים אני לא רוצה להרחיב עכשיו, אני תכף אדבר  

עולי ברית המועצות. כמו ו. קהילה, אירועים, מגזר עלי

שאמון על התחום הזה. שוב, לא בגלל שאמרתי, יש לנו רכז 

 איזושהי סטיגמה שהעולים שותים יותר. 

עולי ברית המועצות לשעבר בעיר,  8,000יש פה כמות של  

נוכח זה ועבודה טובה שהיתה פה קיבלנו את הרכז הזה, 

א עושה שזה אומר עוד תקציבי פעילות ועוד מימון שלו. הו

 עבודה נפלאה עם מורים. 

יש כאן בעיית הגירה, יש בעיות שפה, עדיין זו קהילה שכן  

חלקה נשארת בתוך עצמה, ואנחנו מביאים להם בשפה 

שלהם ולפי התרבות שלהם את המניעה בדרך שלנו, עם 

גישור לתרבות הארץ ישראלית שהם הגיעו אליה, היא לא 

 תמיד פשוטה להם.

 בעיות ספציפיות שאת יכולה להצביע עליהן במגזר?יש  :ר דבי שני"ד

במגזר הרוסי? לא, אני לא חושבת שהם שונים. אני דווקא  :שני חן כהן

כי  והאתגר שלנו זה במגזר האתיופי.חושבת שהעבודה שלנו 

קשיי ההגירה שם הם יותר נרחבים. הם הגיעו משתי 
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מדינות, הם הגיעו למדינה מערבית ממקום שממש לא 

 המון קשיים.-ונוצרו שם המון מערבי,

העלייה מברית המועצות כבר כמה שנים טובות פה, אבל כן  

והגיעו  Xדיין קשיי הגירה, ואנשים שהיו במעמד יש ע

, הורים שהתחנכו בחינוך הרוסי, הילדים שלהם Yלמעמד 

ארץ ישראלים. יש כל מיני דילמות שמוסיפות לדילמות של 

 ראלית.גיל ההתבגרות ולכל ההוויה היש

אבל אני לא יכולה להגיד שבמגזר עולי ברית המועצות שם  

 יש בעיה של סמים ואלכוהול. לחלוטין לא. 

 המגזר הדתי, גם להם אנחנו עובדים,  

אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה, מהקשיים של עולים  יהודה בן חמו:

שיש להם, חדשים שמגיעים למדינה חדשה, עם כל הקשיים 

שיש להם. כשאנחנו מסתכלים על העלייה עם כל היתרונות 

בכלל, לא בנושא של שימוש לרעה בסמים ואלכוהול, אנחנו 

מסתכלים על הקהילה שהגיעה מחבר העמים, אז יש לה 

מאוד משמעותית לחיי הקהילה פה -תרומה ותמורה מאוד

 בעיר. 

מדרדרים. כמו מכל העליות. אבל בתהליך יש גם כאלה ש 

 ה גדולה, משרדי הממשלה, אבל מכיוון שהיתה עליי

יש להם הרבה יותר קשיים שהם צריכים להתמודד איתם,  :ר דבי שני"ד

 היא הרבה פעמים,  והתוצאה של זה

הגיעה עליה גדולה מחבר העמים אז מטבע הדברים אז  יהודה בן חמו:

אבל אי אפשר להתעלם  המספר הוא קצת יותר גדול,

 מהתרומה הייחודית והערך הסגולי שלהם. 

 המגזר הדתי, מה?  :עמירם מילר

 שני, בבקשה.  יהודה בן חמו:
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משהו שהוא סטיגמתי, נכון, אני גם בת למשפחה ששותים  :שני חן כהן

וודקה, אבל לא שותים וודקה באופן שונה כשצעירים, 

לא שם טמונה הבעיה. הבעיה  -וישראלים שותים וודקה 

דל בברית היא יותר בקשיי ההגירה, ובפער הזה של הורה שג

והפער ביניהם,  ונולד לו ילד ארץ ישראלי, והקרע המועצות

ושוב אני אומרת, אנשים שהיו מהנדסים ומגיעים פה ולא 

 מוצאים עבודות.

ופה הוא לא יכול. פה מתחילים שם הוא היה מרפא  

 הקשיים, וזה קשיים שנובעים יותר מהגירה. 

 קשיי קליטה בכל הארצות. יהודה בן חמו:

בכל מגזר. מגזר דתי אנחנו גילינו שלקראת פורים מרבים  :כהןשני חן 

התחלתי תעזור לי כי בשמחה, מרבים בשתייה, ואולי 

להיכנס ולראות ממה המצווה ומה לא. מה אומר הרמב"ם, 

 התחלנו לשבת.  בית שמאי, בית הלל.

  מגזר הדתי תיכנסי בפורים, תתחילי את התהליך בפורים. יהודה בן חמו:

בקרב בני הנוער יש שתייה עדלאידע שמתחילה עכשיו  :כהןשני חן 

יש נטייה של בני נוער להגיע גם בחופש הגדול  .בפורים

לחופי הכנרת ולאילת, בני נוער דתיים, ולהוריד את כל 

הסממנים שלהם. שם אנחנו גם צריכים לעשות ועושים 

עבודה שהיא מותאמת והיא מתחילה עכשיו בפורים. בדיוק 

 נו לשבת על הפעילות במרץ.היום התחל

ה, פרויקט ייחודי מקסים עם המשטרה של בני "פרויקט מיל 

.. הרבה עהנוער, פנימיית  . לומים. פרויקט מדהים בעיניי, 

מדהימה ונפלאה, תקציבים. המשטרה עושה פה עבודה 

נותנת תקציבים ופעילויות מדהימות לבני נוער עם ר.פ, 

בסופו של דבר, הם שאם הם עוברים את כל התהליך הזה 
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 מנוקים ממנו, הוא נמחק לו. 

והם עוברים תהליך מדהים גם של לפנות למשטרה כגוף  

שעוזר לי ולא המנייאק, וזה שתפס את אמא שלי ואבא 

  שלי, שאלה בני הנוער שמגיעים לפרויקט.

 חלק גדול מהם מגיע לגיוס?  :לוי אהוד יובל

קט מיל"ה האחרון מתנדב חלק גם מתנדבים. הגיע לפרוי :שני חן כהן

שהיה נער, זה עושה להם, מי שמסיים את התהליך הזה 

המון מוטיבציה ומי שמצליח, זה לפי דעתי פרויקט משנה 

ממש. בכבוד. כשמגיע מפכ"ל  חיים עבור אותם נערים.

 זה פרויקט מעצים מאוד. המשטרה כל פעם וזה חשוב לו.

ים להיכנס מגזר אתיופי כמו שאמרתי, שם אנחנו כן צריכ 

ונכנסים השנה. הרבה הכשרות והיחידה להתמכרויות 

 אמונה עליה מרגנית מהרווחה, ואנחנו עובדים שם. 

מורן עושה שם עבודה של שיקום ופעילויות משפחתיות ככה  

ם מבחינת מעבר לטיפול הפרטני והקבוצתי, להעשיר אות

לעשות להם משהו מעבר. לוקחת אותם לטיולים, שאף פעם 

עשו טיולים, לא היו בכותל. זאת טיולים בארץ, לא  לא היו

אומרת, דברים שמעשירים אותם קצת מעבר וגורמים להם 

 על דרך הישר.להישאר 

פרויקטים  3אני אנסה לעשות את זה ממש זריז, אדבר על  

כזרז אלכוהול ייחודיים שאנחנו כתבנו פה: תכנית 

 לכיתות קטנות ומעורבות הורים. לאלימות, העצמה 

למה אלכוהול כזרז לאלימות מינית זה קצת מתקשר  

שדיברנו קודם על האינטרנט. בעקבות כל מה שאנחנו 

רואים שקורה בשנים האחרונות, הרבה תקיפות מיניות שהן 

לא תקיפות מיניות של איזה אנס שהגיע ברחוב ואנס מישהו 
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 הרוב קורה בין חברים.או מישהי. 

ו שומעים על המקרים הרוב מתחיל לקרות לנו ככה, אנחנ 

היותר גדולים בסופי שבוע או פסח, תקופה חמה ואילך, 

יושבים, שותים  יולי אוגוסט. חבר'ה צעירים, בני נוער

כמויות אלכוהול מטורפות, נוצר מצב של ניצול מיני, 

הטרדות מיניות עד אונס. קשה מאוד אחר כך ללכת להוכיח 

 מי התחיל, מי עשה, מה עשה.זה.  את

יש כאן מהדברים האלה מועלים אחר כך לרשתות. הרבה  

תהליך של קורבנות שנייה אחרי שזה מועלה שוב פעם. 

החלטנו בכפר סבא לחבור מועצת נשים, עיר ללא אלימות, 

והכנסנו תכנית שענת לפני יומיים היינו אגף החינוך 

אבל כפיילוט, ענת ניר,  הציגה אותה ,בפגישה במשטרה

הזה תפס את כל בתי הספר ויש תיקנתי אותה שהפיילוט 

לנו טבלה של כל החטיבות וכל התיכונים בעיר עוברים את 

 התהליך הזה. מוכשרים צוותי החינוך.

זאת אומרת מנהלים, יועצים, פסיכולוגים ומורים עוברים  

מיניות פוגענית ואלכוהול איזושהי הכשרה על נושא של 

עושים כזרז לאלימות מינית. הם מעבירים את זה הלאה ו

 כיתות. מערכי שיעור בתוך ה

בנוסף, אנחנו שזה אומר העירייה, לא מה שנעשה בתוך בית  

סדנאות  3סדנאות. זאת אומרת שעוד  3נותנים עוד הספר, 

מקבל כל תלמיד בחטיבה ובתיכון לחינוך ומיניות בריאה. 

מדברים על לא מדברים על מה לא, מדברים גם על מה כן. 

 רז לפגיעות מיניות.מגדר ועל אלכוהול כז

בנוסף, הסיכום של זה יהיה בסביבות אפריל, של הכשרת  

סביב זה. אני  הורים, לעשות איזשהו שיח שגם ההורים
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חייבת להגיד שזה תהליך, חבל שלא הבאתי לכם את 

הטבלה, אבל שכל בתי הספר לקחו על עצמם וכולם נמצאים 

מאוד חשובה -מאוד-בו. אני חושבת שזו תכנית מאוד

 לכולנו.

 אתם מוזמנים גם לשאול שאלות אם אתם רוצים.  

האם יש לך נתונים סטטיסטיים לגבי ערים אחרות  :עמירם מילר

 בהשוואה אלינו?

 בנושא של פגיעות מיניות?  :שני חן כהן

 לא. בנושא של שימוש בסמים.  :עמירם מילר

שימוש בסמים? לא. המחקר האחרון של הרשות הלאומית  :שני חן כהן

אם אני לא טועה, וכפר סבא, הוד השרון,  2011-היה ב

באותו אזור של רעננה, תל אביב נמצאות פחות או יותר 

שימוש בסמים ואלכוהול, ושוב, מה אתה מגדיר ואם זה 

 או לא חודשי. חודשי 

  אנחנו כמו תל אביב? יטל עמר שלום:בר

בני הנוער פחות או יותר. על  17, 15-אני מדברת על הכן.  :שני חן כהן

שמתנדבים, ההתמקדות של המחקר היתה באלכוהול, ומאז 

יש איזושהי ירידה אבל זה רק דרך כל מיני סקרים. יש לי 

יש איזושהי ירידה ברמת שתיית את זה כאן במצגת אחרת. 

האלכוהול. אבל שוב פעם, זה כמו פטריות שצצות לאחר 

  .הגשם. הצלחנו באלכוהול

ה ללכת, אם ילד אומר כן או וזה גם עבירות חשיפה שקש 

לא, זה דברים שקשה מאות לכמת אבל כן צריך לצאת 

 זה נושא אחד.מחקר חדש. 

נכנסנו לחטיבות הביניים. בחטיבות  -כיתות קטנות  

הביניים יש כיתות קטנות, מה שאומר שיש שם ילדים עם 
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מורכבות. לא מדובר רק על איזשהו ילד עם לקויות למידה 

לב בחינוך הרגיל, מדובר על ילדים שיש לקות למידה שמשו

להם מספר לקויות למידה, הם עדיין נמצאים בחינוך 

 אבל הם נמצאים בכיתות קטנות.הפורמלי הרגיל, 

אנחנו החלטנו שנוכח העובדה שהחבר'ה האלה בדרך כלל  

עם סטיגמה לרעה, עם סף תסכול מאוד גבוה עקב חוסר 

מיני מקומות , עם כל ההצלחה, עם ביטחון עצמי נמוך

 מאוד נמוכים, החלטנו לבוא ולהעצים אותם.-מאוד

קבוצות  6שנים, היום יש לנו  3התחלנו מאוד בקטן לפני  

בני נוער שאנחנו  100-החטיבות. יש לנו קרוב ל 4בכל 

פוגשים לאורך כל השנה. זאת אומרת אנחנו לא באים 

בסדנא, אנחנו נכנסים לשם אחת לשבוע למשך שעתיים 

רכת הלימודים שלהם. זה אומר שביטלו להם בתוך מע

 איזשהו שיעור.

אני רק מצביעה שוב פעם על הפתיחות של אגף החינוך פה  

בעיר, והמנהלים שמשתפים פעולה באופן מדהים, שבאו 

ואמרו אנחנו מעדיפים שהם פחות יידעו גיאוגרפיה אבל 

ווה את שכן ניתן להם איזשהו כלי שיחזק אותם. ומי שמל

 ורן, דוד.זה זו מ

לקחנו על עצמנו בגלל שהתכנית כל כך גדלה את קידום  

.. ועוד שתי סטודנטיות שלו  . שנכנסו ואנחנו אחת נוער, 

 לשבוע פוגשים את החבר'ה האלה. 

כל קבוצה כזאת מקבלת איזשהו כלי. זה לא משנה מה.  

גינון, תיאטרון, משהו שישחרר אותם.  קולנוע. כל קפוארה, 

גשים, הם פורקים או לומדים משהו דבר שהוא, הם נפ

עם תכני למשך שעה וחצי, שעה, ואחר כך אנחנו נכנסים 
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 חשובים, הם מעניינים.המניעה האלה שהם 

אנחנו מנסים לעשות את זה דינאמי, אנחנו לא עושים יותר  

המון שאלות צצות. המון. מורן פה יכולה עוד  מדי הרצאות.

שלה. הקשר שנוצר מעט אם תרצו לשאול, לספר מהניסיון 

הוא מדהים. אני חושבת שעל זה הרשות מתחילה לעשות 

מדידה והערכה. על הפרויקט הזה שנה הבאה פיילוטים של 

אנחנו רוצים להלביש מדידה והערכה, בגלל שאני חושבת 

 מאוד יפות.-הוא יראה לנו תוצאות מאודש

הם עושים עכשיו איזשהו פרויקט, ואני חייבת להגיד  

המון גופים: החברה הכלכלית, מכללת -נו המוןשחברו אלי

נוער בשז"ר. הם  אורט, עושים איזשהו פרויקט של בני 

בונים איזשהו פסל סביבתי בשכונה הירוקה והם לומדים 

מאוד יפים והחבר'ה -שם. זאת אומרת נעשים דברים מאוד

 ומדברים.  פותחים

והם לומדים שהעירייה, והם לומדים שהמשטרה זה אנשים,  

הם לומדים שבית הספר שלהם זה מקום שרוצה שיצליח. ו

 מאוד מעצים. -מאוד יפה ומאוד-נוצר שם משהו מאוד

גונן  אני רוצה להגיד על זה משפט. הנחת העבודה היא שבני נוער :אושרת גני 

ת גם גושים ובגלל זה הם רוצים להתנסובעצם מחפשים רי

ת של באלכוהול וגם בשימוש בסמים. על הנחת העבודה הזא

הריגושים הולכת התכנית הייחודית הזאת ובעצם מתאימה 

 אחרים.  את עצמה לייצר להם פעילות פנאי וריגושים

ראיתם שהתכניות האלה כאן מציעות בעצם סוג של ריגוש,  

אם זה פעילויות אחרות. הריגושים האלה אם זה אתגרים, 

 בדרך כלל הם לא לבד, הם לא מחפשים אותם לבד. 

טע זה התרבות תרבות הנוער, שהם עושים את הרי כל הק 
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זה בקבוצת השווים. ואם תרבות הנוער זה שותים עכשיו 

לעשות  ולשתות זה מגניב, אז עכשיו זה הכי מגניב בעולם

משהו אחר. ללכת לסנפלינג או להקים גינה או לעשות 

 דברים אחרים ביחד.

הכי טובה -להם בצורה הכיזה ממש בונה, מותאם לצרכים ש 

של לעבוד עם בני הנוער, מצד כולה להיות. והמשולש הזה י

שני עם מערכות החינוך והצוותים החינוכיים, ובסוף גם עם 

, זו בדיוק אותה המערכת. הם לא ההורים הוא נורא חשוב

 הם בתוך איזושהי מערכת.לבד, 

שמעתי ככה בכנס שאת עשית שני, רק בעניין של ההורים,  

הול, שג'ורג'י סיפרה שהיה בחודש המאבק בסמים ואלכו

נוער.  שתבינו כמה חשוב ואתם כנבחרי איזה אירוע של בני 

ציבור ונציגים להעביר גם את המסר וחיבור של ההורים 

 לזה.

נוער, היה איזשהו אירוע של שתיית אלכוהול של בני  

ואחד ההורים התקשר ואמר 'שמעתי שיש בלגן  מסיבה,

ד ואיבד את ההכרה. ושותים', והבן שלו כנראה שתה מאו

. הוא לא בא בעצמו, הוא לא  והוא אמר 'תזמינו אמבולנס'

.  בא לבדוק. 'תזמינו אמבולנס, תעדכנו אותי מה קורה'

זה נשמע מזעזע, זה הזוי. כאילו לא מחובר למציאות. זה  

אמיתי. יש גם מקרים כאלה. אז אולי זה מקרה מוקצן, 

נורא -נוראאבל בגדול החיבור של ההורים למערכת הוא 

 חשוב.  

והחיבור של המנכ"לית שבאה מתחום הנוער עוד יותר  :לוי אהוד יובל

 חשוב. עכשיו הוכחת. את לא יכול להתאפק.

גונן   לא יכולה להתאפק. :אושרת גני 
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יש לי רק שאלה לפני שאת קופצת לנושא הבא. התכנית  :פליאה קטנר

מאוד עשירה ונראית מעניינת, נראה כמו משהו באמת 

באמת יכול להתחבר אליו. יש את הסרט 'שש פעמים' שנוער 

אונס שהוא מתעסק גם עם נושא של אלכוהול, גם עם נושא 

אבל מעין אונס שמאוד קשה להגדיר אותו. הבחורה שם 

הרבה פעמים משתפת פעולה ואומרת כן אבל זה ברור שזה 

 מאוד גדולה. -בא ממצוקה מאוד

ים, עם תכנית ע שמזמינהסרט הזה מגיע גם עם תכנית, ברג 

ועם שיחה עם היוצרת, זאת אומרת משהו שלם. זה נכנס 

 יש? איפשהו?

 ם, פעמי 3הסרט הזה הוקרן שנה שעברה  :שני חן כהן

 ? -לא, אבל רק לאנשי :פליאה קטנר

ההורים. ההורים כעסו שלא הקרינו לאנשי חינוך ולכלל  :שני חן כהן

ו לבני נוער. במקום אסור לנו להקרין אות אותו עוד פעמים.

, 2.3זה אנחנו משתמשים בתכנית טלוויזיה שהיתה 

שמדבר על ילדה שמנוצלת על שמראים שם איזשהו קטע 

ידי, והיא רוצה לשכב או לא רוצה לשכב, יש שם ניצול. 

 בדיוק מה שאת אומרת.

איתו אנחנו כן עובדים. אנחנו עובדים עם המרכז לסיוע.  

לכוהול כזרז לפגיעות מיניות הסדנאות שדיברתי עליהם, כא

בדיוק מדברות על הנושא הזה. והסרט הזה הוקרן, ואם 

יידרש יוקרן שוב ושוב לקראת הקיץ כדי לעורר את 

 המבוגרים יותר, לא את בני הנוער. 

בארה"ב היה הרבה זמן שהקרינו את העניין הזה שסמים  :לוי אהוד יובל

חה. מצד אחד היתה פה נקודה שהיא לא הכי נוזה ללוזרים. 

אתה רוצה להציל אנשים מסמים, אתה לא רוצה להגיד 
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להם שהם לוזרים, מצד שני באפקט של המניעה היה לזה 

עוצמה אדירה. חבר'ה הפנימו שמי שנכנס לסמים אז הוא 

נוער, היית מסתכל לוזר.  ואנשים שהיית מדבר איתם, בני 

. 'אני לא נוגע בזה, מה אני לוזר?'  עליהם, 

 על איזו שנה אתה מדבר?  :שני חן כהן

 שנים אחרונות. 3-4עכשיו,  :לוי אהוד יובל

בני נוער אני רק אענה לך, זו לא הגישה שלי, אני חושבת ש :שני חן כהן

חיים בתוך סמים ואלכוהול, זו תרבות הפנאי שלהם. אם 

ללוזרים והם יודעים שהחברים  אני אגיד להם שסמים זה

והם יודעים שיש אנשים שלהם יושבים ושותים כל היום, 

וינטים כל היום והם עורכי דין, זה יהיה שקר.  שמעשנים ג'

 יש בעיה עם הסלב שמפרסמים,  :לוי אהוד יובל

אני מעדיפה להיות סובייקטיבית ומקצועית ולהגיד להם  :שני חן כהן

את האמת. ברגע שאני אספר על הפחדות ואמיתות שהם לא 

שלי ואני לא מאמינה ות, אני מאבדת ככה את הקהל אמית

 אני לא חושבת שזו הדרך הנכונה. בדרך הזאת.

אני מאמינה בלתת את המידע האובייקטיבי, ללמד אותם  

מה הם קוראים ואיך הם קוראים, מי כתב את המחקר או 

את המאמר בסופו של יום, כי זה קורה סביבם. לא כולם 

 מגיעים לבית חולים, מתים, לא כולם 

  סלבים מתפרסמים עם הג'וינטים שלהם בטלוויזיה.ה :לוי אהוד יובל

 אוקי, תגיד שהם לוזרים. יהודה בן חמו:

אני אסגור  -מעורבות הורים זה לא הכיוון שלנו באג'נדה.  :שני חן כהן

עם זה, בהמשך למה שאושרת אמרה ומה שיהודה אמר 

פה נושא של הורים. אנחנו עושים קבוצות , יש לנו מקודם

דנאות הורים. עושים את זה, זה לא רק הורים, עושים ס
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 הרשות למלחמה בסמים. 

יש פה מצב, יש פה מועצת נשים, יש פה עיר ללא אלימות.  

הורים זו  -כל אחד עושה מהנקודה שלו. שורה תחתונה 

הנקודה הכי קשה להביא אותם ואנחנו הכי צריכים אותם. 

אני יכולה לספר עכשיו שאנחנו מתמודדים עם נשפי י"ב 

וכדי לממן אותם החבר'ה שקל,  30,000-40,000עולים ש

 עושים הרבה מסיבות בדרך. 

גיל  15למסיבות מוזמנים חבר'ה מגיל   , ששותים 17עד 

אלכוהול לפני, כי אסור למכור להם במקום הזה. ואנחנו 

בני נוער שבלהט היצרים  800, 500מגיעים להתאגדויות של 

שיכורים ומשתטים  ובלהט הדברים רצים אחרי אוטובוסים

 ומסכנים את החיים שלהם.

עובדי העירייה, זה היה מי שישב שם בחוץ בלילות זה היה  

ל, זה היה המשטרה, זה היה עיר ללא אלימות, אויד

חברנו למנהלים, מאוד חסרים. אנחנו -וההורים היו מאוד

יש לנו התמודדות עם עשינו איזשהו נוהל, יש לנו וואצטאפ, 

, חזי גם נמצא איתנו, המשטרה. אנחנו היהביטחון, גם חזי 

 .כולנו מסונכרנים

אנחנו יודעים מראש על מקומות ההתאספות שלהם, אנחנו  

עושים להם פעילויות. ברגע שאנחנו שומעים על זה אנחנו 

ישר עושים פעילות, ופעילויות שעולות הרבה מאוד כספים. 

 . םבסופו של יום אנחנו צריכים את ההורים, ההורים חסרי

 יצירתייםרעיונות זו דרככם להפיץ את הבשורה. לחשוב על  

איך אנחנו מביאים את ההורים למודעות שהילדים הם 

 באחריות שלהם. 

עם כל הכבוד למה שאנחנו עושים ולכמה שאנחנו אוהבים  
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אותם ונהיה שם עדיין בלילות, הורה צריך לדעת מה קורה 

ול זה סם עם הילדים שלו. והורה צריך לדעת שאלכוה

שהילדים שלו לא שותים יין או מסוכן, והורה צריך לדעת 

זול בירה אלא הם גומרים בקבוק וודקה. ובקבוק וודקה 

 לבד. 

מכצנלסון שאמרה לנו  זו דוגמא למנהלת בית ספר דרורית 

הולכת להיות מסיבה, בואו תעזרו לי לעשות מניעה. מחר 

ים, הגיעו תיכונ 4לקחנו את כל התיכונים בעיר, הגיעו 

ושוב, בני הנוער נמצאים  לפעילות מניעה יצירתית אחרת.

 שם. 

ניסינו להדמות להם כל מיני מצבים של  -משקפי האלכוהול  

. בני הנוער שם, חוסר איזון בכל מיני דרכים יצירתיות

ההורים פחות. סקירה קטנה שתראו מה עשינו בחודש 

ויות שלא המאבק בסמים ואלכוהול. יש כאן עוד הרבה פעיל

 נכנסו, זה כן חשוב לי להראות לכם. 

הרכבים בעיר זה היה בבוקר של הסילבסטר, נתלו על כל  

DON'T DRINKE AND DRIVE  של עיריית כפר סבא. זו

אני חייבת להגיד שיש הרבה מתנדבים. זה הפעילות בלילה. 

 אסף מבר לב. 

ירוניים שעובדים אני חייבת להגיד שיש פה המון גורמים ע 

נכרון וחשוב להם. הם נמצאים בליל.ה ביחד, עובדים בס

בלילה כדי לראות שבני נוער לא נוסעים  2-3היינו פה עד 

. , שצעירים לא נוסעים שיכורים בליל הסילבסטרשיכורים

היה מיניבוס שנסע בכל אזור התעשייה כדי לאסוף את 

 .החבר'ה, אבל ההורים חסרים פה

שאני חושבת שמבחינת אם יש משהו שאני רוצה להגיד,  
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וי' על מה עשייה  ' אנחנו כן יכולים לתת לעצמנו איזשהו 

שאנחנו עושים, מבחינת הורים אנחנו נשמח לעזרה שלכם, 

לשמור  שגם אתם תבואו ותתנדבו איתנו בלילות ותעזרו לנו

 . עליהם

 תודה שני, תודה רבה לכם. יהודה בן חמו:

 

 .ק השנתימקדמה ע"ח המענ –עמותת "מלוא הטנא"  .5

 

מלוא הטנא מבקשים מקדמה על חשבון התמיכה עמותת  :צביקה צרפתי

 השנתית. אפשר פה אחד? 

 פה אחד.  :שמעון פרץ

 תודה.  :צביקה צרפתי

  מקדמה ע"ח תמיכות לעמותת "מלוא הטנא". מאשרים : 87 מס' החלטה
 

 .הקצאת מקלט לעמותת "זהב"י" .6

 

ת "זהב"י" שפעילה פה הרבה המשך הקצאת מקלט לעמות :צביקה צרפתי

 . אפשר פה אחד? תודה. שנים

ברח' מורדי הגיטאות  58הקצאת מקלט מס'  מאשרים :88 מס' החלטה

  שנים. 5למשך ,  58-0519676מס' עמותת זהב"י ל
 

אישור נועם אריכא, ע/מנכ"לית העירייה בכפוף לשכר שיאושר ע"י  .7

 משרד הפנים.

 

א עוזר מנכ"לית העירייה בכפוף לשכר אישור נועם אריכ :צביקה צרפתי
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 שיאושר ע"י משרד הפנים. 

 פה אחד.  :עמירם מילר

 באיזה תפקיד אבל?  :לוי אהוד יובל

 עוזר מנכ"לית.  :עמירם מילר

 במקום מיכל טל.  :צביקה צרפתי

גונן אחרי שנים רבות במסירות רבה מיכל טל מסיימת את  :אושרת גני 

מרות שלא רואים עליה, תפקידה, היא פורשת לפנסיה. ל

מיכל הגיעה לגיל פרישה ומיכל פורשת. ואנחנו גם אבל 

ונזמין אתכם.   ניפרד ממנה 

ונועם אריכא מחליף את   אבל בסוף החודש מיכל מסיימת 

 מיכל. נועם, אתה יכול לקום להגיד משהו. תציג את עצמך.

. בגדול מגיע יותר 32נועם אריכא, גר בתל אביב, בן  :נועם אריכא

למדתי בבאר שבע את התואר הראשון,  מהמגזר החברתי.

נוער  תואר בניהול ומזרח תיכון. מעורב הרבה בפעילות עם 

ונוער נכה.  בסיכון 

ת לארה"ב, וושינגטון די סי, בסוף התואר טסתי בשליחו 

. לארץ, עבדתי בקמפוסים בהסברה, הסברת ישראל, . .

הל חזרתי לארץ אחרי שנתיים לבאר שבע, לתואר במינ

 .תעסקים, התמחות במנהיגות חברתי

במקביל גם הייתי מעורב בתהליכים של ייעוץ לעמותות  

המשכתי את הפעילות במסגרת הסוכנות במגזר השלישי. 

הציונית, והתמזל מזלי, אני מאוד שמח שקורות החיים שלי 

 ת, שעברתי את המיונים. הגיעו לאושר

למיכל  צמודובשבוע וחצי שבועיים האחרונים להיות  

כל השותפים עם העשייה של ולשמוע על העשייה בעיר, על 

מקווה שזה ימשיך ככה. ואני הקהילה ואני מבסוט מאוד. 
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כדי לסייע  כדי לשרת את הקהילה ולעשות את הכי טובפה 

 לאושרת להוציא לפועל את כל ההחלטות.

גונן ך לא נפרדים עכשיו ממיכל. נעשה פרידה ממיכל כמו שצרי :אושרת גני 

 שנה.  20אחרי 

עדיין ראוי כאן לציין את פועלה ואת תרומתה הרבה מאוד  הנדין:-עילאי הרסגור

לכפר סבא, וכולנו עצובים שמיכל עוזבת, ואנחנו לא ניתן 

 כשלא תהיי כאן. לך ללכת כל כך מהר. אנחנו גם נתקשר 

 את מינוי נועם אריכא כע/מנכל"ית העירייהמאשרים  :89 מס' החלטה

 שכר שיאושר ע"י משרד הפנים.בכפוף ל
 

 

 מינוי איתי צחר כדירקטור בחברה הכלכלית. .8

 

סעיף אחרון על סדר היום: מינוי איתי צחר כדירקטור  :צביקה צרפתי

 בחברה הכלכלית. אפשר פה אחד? תודה.

את מינוי איתי צחר, סמנכ"ל העירייה, כדירקטור  מאשרים :90מס'  החלטה

  בחברה הכלכלית.
 

.  :רפתיצביקה צ  אני סוגר את הישיבה הראשונה שמן המניין
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 גונן -אושרת גני 
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 

 

 

 

 

 

 

 

 11/02/15ריכוז החלטות מועצה מן המניין מיום 
 

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בנושא זמן המתנה לפקידות  :83 מס' החלטה

 סעד, מסדר היום.

 

חליטים להסיר ההצעה לסדר בנושא בריונות ברשת מ :84מס'  החלטה

 האינטרנט, מסדר היום.

 

מחליטים להסיר ההצעה בדבר שקיפות פרסום יועצים,  :85 מס' החלטה

  מסדר היום.

 

מינוי אדריכלית העיר ענת צ'רבינסקי, כממלאת  מאשרים : 86 מס' החלטה

מקום מהנדס העיר עד למינויו של מהנדס אחר, או לתקופה של 

  שלושה חודשים, לפי המוקדם מבין שני המועדים.

 

  מקדמה ע"ח תמיכות לעמותת "מלוא הטנא". מאשרים : 87 מס' החלטה
 

ברח' מורדי הגיטאות  58הקצאת מקלט מס'  מאשרים :88 מס' החלטה

  שנים. 5, למשך  58-0519676לעמותת זהב"י מס' 

 

ל"ית העירייה את מינוי נועם אריכא כע/מנכמאשרים  :89 מס' החלטה

 בכפוף לשכר שיאושר ע"י משרד הפנים.
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את מינוי איתי צחר, סמנכ"ל העירייה, כדירקטור  מאשרים :90מס'  החלטה

  בחברה הכלכלית.
 

 


