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חברים, ערב טוב, אני רוצה לפתוח את הישיבה מן המניין  :צביקה צרפתי

. בסוף הישיבה ביקשו שני חברי מועצה: 2015 לחודש מרץ

יוגד ו איזשהו אירוע  רויטל לן כהן כל אחד לומריהודה 

על אותו אירוע. אנחנו  דשהם עברו, רצו כל אחד דקה להגי

אני רוצה לפתוח בסדר היום.  .נאפשר להם בסוף הישיבה

 סעיף ראשון הצעה לסדר.

 מזל טוב לכלה.  יהודה בן חמו:

קודם כל מזל טוב, באמת אני יכול להגיד לך כאחד שעשה  :צביקה צרפתי

ואני באמת מאחל לכם  ק., שמרי על זה חז2ונמצא בפרק 

  כל טוב, שתיהנו מהזוגיות ופרו ורבו. 

, הגברת לא רק שינתה אם כבר מברכים אז יש עוד ברכה :לוי אהוד יובל

סופית את שם המשפחה, גם שינתה את הקדימון, היא כבר 

בבקשה דוקטור ענת קלומל צוויג. לא גב' היא כבר דוקטור. 

 ראש העיר, לפני פתיחת סדר היום. 

, אנחנו בהחלט רוצים לברך, ברשותכם במסגרת ההודעות יהודה בן חמו:

ליוותה שנים  27-שהיתה במשך כ היום נפרדנו ממיכל טל

בצורה כזו או אחרת את השולחן הזה, ובהחלט עשתה 

עבודה נאמנה. היא ממשיכה להתנדב בעירייה בארכיב 

 העירוני ובהחלט נאחל לה בריאות טובה והצלחה. 

ק לפני מספר שעות נודע לי באופן פורמלי רכמו כן,  

שמיסטר רוזנברג מוויסבאדן שבגרמניה, אדם שעמד בראש 

שנים,  10עמותת הידידים, הוא היה גם מנכ"ל העירייה 

 יו"ר עמותת הידידים של ויסבאדן כפר סבאולאחר מכן 

במשך עשרות שנים. הוא עדיין אחד הידידים והתומכים של 

 שראל והוא החליט לעזוב.ומדינת יהעיר כפר סבא 

שנות ידידות בין דלס לכפר  40מספר שנים, כשציינו לפני  
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סבא, מועצת העיר התאחדה והחליטה להעניק מגן הוקרה 

לגב' ג'ודי קלוק, שהיא באמת היתה, היא עדיין מיוחד 

 מעמודי התווך של היחסים בין כפר סבא לדלס שבהולנד. 

עצת העיר הבאה, אותו כנ"ל אנחנו מבקשים בישיבת מו 

את כל הרקע שלו והכל, נבקש את מועצת העיר לאשר נביא 

לו אות מיוחד שנעניק לו את זה או באחד מהביקורים שלו 

המשלחת שלנו שתיסע כאן בארץ, או באחד מהביקורים של 

 לגרמניה. 

זה לא מחייב אותנו לכלום. זה לא יקיר העיר, זה לא אזרח  

ד שהענקנו אותו רק לאדם כבוד, אבל זה בהחלט אות מיוח

אחד שהוא מחוץ לגבולות העיר והמדינה, ואנחנו רוצים גם 

להעניק אותו גם בחודש הבא. נביא את זה בצורה מסודרת 

אחרי שהוא יקבל את ההודעה באופן פורמלי מגרמניה 

 כתובה, ורק לאחר מכן נביא. בבקשה, צביקה.

 

 

ה, בנושא אגף הרווחל של יובל לוי, אלי כהן וענת קלומהצעה לסדר  א.

 .07/02/15הוגשה בתאריך 

 

 בבקשה ענת.  :צביקה צרפתי

בנושא הרווחה תודה. אנחנו מעלים שוב הצעה לסדר היום  :ענת קלומל

, ואולי כי זה נושא שאני חושבת שחשוב מאוד לטפל בו

למודל, למקום שהפעילות של אפילו להפוך את כפר סבא 

רשות המבצעת שמבצעת שזה ההרווחה, היישום של הרווחה 

 לתושבים.את החקיקה בתחום הרווחה, יהיה יותר טוב 

אנחנו גם שבוע שעבר דנו על זה, ואני שוב מעלה את זה כי  
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כואבים. אפילו עכשיו מאוד -מקרים מאודאני שומעת 

וסיימה  דיברתי עוד פעם עם חברה שלמדה איתי בתיכון,

חיים תיכון בכצנלסון. אני בגליל. חברה מהשכבה. ה

 התגלגלו ויש לה בנות באומנה.

מאומנה, יש היא אומרת לי תשמעי, מעבירים את הילדה  

חוסר יציבות של ילדים באומנה. כל מעבר כזה זו טלטלה. 

הביתה ואז היא אומרת לי הילדה שלי מתקשרת אליי 

בלילות ואומרת שקר לה. שומעים על מקרים כאלה, עדיין, 

רים האלה, זה פשוט כואב כאילו זה פשוט, לשמוע את המק

 לשמוע את זה כל פעם מחדש.

יש עוד מקרים. מקרים קיצוניים. זה לא הרוב. ברור שלא  

הילדים בסך הכל, יש בתי ספר וחינוך ומשפחות הרוב. רוב 

כשמגיעים לאיזושהי החלטה שמוציאים  שדואגים. אבל

ילדים ממשפחות או מרחיקים אותם או מעבירים אותם 

אבל מוציאים אותם מהקהילה, לא ה, למשפחות אומנ

משאירים אותם בתוך הקהילה, מרחיקים אותם. הפתרונות 

 הם פתרונות הזויים.

או שאבות גרושים לא מצליחים לראות את הילדים שלהם  

וזו תופעה שהיא בארץ א'  איזה אבא, מי במרכז קשר, 

בפייסבוק אחריהם שומעים מקרים כואבים שעוקב אחרי 

במשך בכפר סבא יש מקרים כאלה שאבות  בכל הארץ, וגם

תקופה ארוכה מונעים מהם לראות. וזה התשה. וזה לוקח 

 חודש. לפעמים יכול להגיע לשנה ושנתיים.עוד חודש ועוד 

זאת אומרת, אני לא אומרת פה דברים שלא קרו. והרווחה  

אמורה לגשר. הרווחה צריכה למנוע את מצבי הקיצון, שלא 

נתק בין הורים לילדים. אם זה  יכול להיות מצב שיש
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אמהות חד הוריות שהן חלשות יותר ומוציאים את הילדים 

 ת. שלהם למשפחות אומנה, או לפנימיו

וזה לא אומר שבפנימיות יותר טוב, כי בפנימיות הם גם  

ברמת סיכון מסוימת. הרי גם יש סיפורים על אונס, מקרים 

שם. וילדים של אונס ויש מקרים כאלה, כי ילדים חשופים 

. גם אם המשפחה כן רוצים להיות עם המשפחות שלהם

 חלשה יותר, הם מעדיפים להיות עם המשפחה.

המטרה שלנו למנוע את מצבי הקיצון האלה. המטרה שלנו  

למצוא את הפתרונות בקהילה ולחשוב איך להגיע לפתרונות 

יוציאו אותם רחוק מהקהילה. לכן אני חושבת שבגלל  שלא 

כאלה בכפר ים כאלה, וגם קורים מקרים שקורים מקר

 סבא, זה לא משהו שלא קורה בעיר שלנו. 

אני חושבת שהרווחה לא יכול מקום שהוא נטול בקרה.  

בגלל החיסיון הילדים בסיכון, הזנחה, אסור לספר, אי 

בקר אותם. יש ארגון, יש מבצעים שאנחנו משלמים פשר לא

 ם. להם את המיסים, משלמי המיסים משלמים לה

 דקות. 10תרשה לה ...1תקרא, הצעה  :לוי אהוד יובל

 היא יודעת יותר טוב ממך, תן לה.  יהודה בן חמו:

יודע שהיא יודעת :לוי אהוד יובל  יותר טוב, אבל תהיה סבלן, תכבד...  אני 

  גם אפילו השב"כ והמוסד היום יש עליהם בקרה, משנות  :ענת קלומל

זאת אומרת, אין היום  הבינו שגם עליהם יש בקרה. 80-ה

כמעט ארגון שאין עליו בקרה. אבל יש אנשים שפונים 

לרווחה ואנחנו לא יודעים כמה זמן מטפלים בהם ואיך 

 מטפלים. 

לכן אני חושבת שאנחנו חייבים להרחיב את רמת הבקרה,  

 איך אני יודעת שהפקס הגיע ואכן יש תגובה, וכמה זמן
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רי הפקסים לא תגובה יש על זה. איך במערכת. כי ה

מחוברים למערכת המידע. איך אני יודעת שבאמת הפנייה 

 ? התקבלה וכמה זמן לקח עד הטיפול בה

אם לא ביקורת חיצונית אז אני אומרת לבוא ולעשות אפילו  

איזושהי ועדה של חברי מועצה מכל הסיעות, ממר"צ, יש 

, פה אנשים שמבינים בזה, שיש להם הרבה מאוד ניסיון

ר משלי בתחום הרווחה. לעשות איזושהי ועשה, אפילו יות

לעשות סקר בקרב אותם אנשים שמקבלים שירות 

, לשמוע את הקול שלהם. מה הם חושבים על מהרווחה

 שלהם. הרווחה, על השירות

הם לא אנשים מפגרים שלא מסוגלים לענות על זה. אולי יש  

להם רעיונות יותר טובים? בואו נשמע את קולם, נעשה 

ת, וננסה מזה להוציא מסקנות הי ועדת ביקורת פנימיאיזוש

שהן פנימיות לתוך העיר שלנו, ואפילו אולי לשפר את 

 , להוות דוגמא יותר טובה בעיר כפר סבא.השירות שלנו

אני חושבת שכל זעקה שאני שומעת, אפילו חברה שלי  

מהשכבה, שהיא אומרת לי את הדברים האלה, אני חושבת 

ת נה לי עכשיו בתור אישה שמתמודדשאת העצות שהיא נת

 עם ילדות במשפחות אומנה, צריך לשמוע לעצות שלה

 ולהקשיב לה. 

זה  טוב, תודה. בקצרה, אני חושב שגם בישיבה הקודמת :צביקה צרפתי

ו. בקרה, מדברים על חוזר על עצמו וחבל שזה חוזר על עצמ

CRM התקדמות. אני מאוד מצטער. במועצת , מדברים על

בנושאים פרטניים ובנושאים שהם אפשר לדון  איהעיר 

 מעוגנים עפ"י החוק וחסויים עפ"י החוק. לצערי הרב. 

אנחנו יכולים לרצות לשנות את החוקים, אבל יש חוקים  
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במדינת ישראל. יש בקרה של משרד הרווחה על אגף 

הרווחה, יש ועדת רווחה אם אתם רוצים להעלות את זה. 

פז, שם זה הרבה יותר ברשות מתי  יש ועדת רווחה

 מצומצם. אפשר לפנות למתי פז, 

 יש לכם גם נציגים.   יהודה בן חמו:

יש נציגים. אפשר לפנות למתי, מתי יכול לשבת עם מנהלת  :צביקה צרפתי

אגף הרווחה, לראות מה כן אפשר לראות, מה אי אפשר 

, עם כל הכבוד. ואני זה לא לדיון במועצת העירלראות. 

הבעיות של כולם ואני מטפל בבעיות ואני  מאוד מכבד את

  .מלווה אנשים

אבל ללוות בליווי אישי זו הפררוגטיבה שיש לך כחברת  

שאם מישהו פונה אליך, יש לך את היכולת גם ללוות מועצה 

אותו באופן אישי ולא דרך דיון כזה שאני לא יודע אם הוא 

 רוצה שיידונו בדיונים האלה. 

בדיוק מה שהוא שאת מציגה פה זה ואני לא בטוח שכל מה  

עלולים להלבין פני אמר לך, ועלולים להיות מצבים ש

אנשים והאמת צריכה להיות הפוכה. אני לא רוצה לגעת גם 

  בדוגמא שנתת.

יש  -אני מבקש להסיר מסדר היום, ואם יש בעיות רווחה  

. אני מבקש לקיים הצבעה על הסרת הנושא ועדת רווחה

מי בעד להסיר את ההצעה? אפשר פה  מסדר היום. תודה.

עילאי, פליאה, אורן, צביקה, עמירם, יהודה, אחד? לא. 

נגד? יובל רויטל, יהודה, דבי,  מתי, אמיר, איתן, ממה. מי 

 וענת. תודה. 

לסדר היום בנושא אגף  המחליטים להסיר את ההצע :  92 מס' החלטה
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 הרווחה
 

 שלנו בתור חברי מועצהחשוב לי רק להדגיש שהתפקיד  :רויטל לן כהן

הוא באמת בתוך ועדת הרווחה, מי שחבר בוועדת הרווחה, 

לשאול את השאלות מהסוג הזה. לא לגופו של עניין פרטני 

כי אין לנו את היכולת לעשות את זה, אבל בהחלט להיות 

ולהיות שם כדי  עם האצבע על הדופק ועם היד על הלב,

 לבדוק את הדברים האלה. 

את זה במסגרת מה שהחוק מאפשר לנו, ואנחנו נעשה  

 והחוק מאפשר לנו בתוך הוועדה לעשות את זה.

בקרב  ? לעשות למשל סקרסקרלעשות אבל מה עם למשל  :ענת קלומל

  .התושבים

 כי אנחנו לא יכולים. :רויטל לן כהן

 ההצעה של ענת אומרת,  :לוי אהוד יובל

לאף ועדה.  נתה נציגיםמיחשוב לי להעיר שסיעת תפו"ח לא  ד"ר אמיר גבע:

  לא לוועדת התרבות,

 תודה אמיר, הערה במקום.  :צביקה צרפתי

 אחר כך אתם באים לפה.  ד"ר אמיר גבע:

לא שלחנו אף אחד לחו"ל ולא השתתפנו באף אחד  :לוי אהוד יובל

 מהכשלים של הוועדות שאתה מדבר בהם. 

 נכשלים? פה כולם למה, אתה חושב שאנשים  :צביקה צרפתי

אני דווקא בגלל האמירה הזאת ודווקא בגלל ההצעות לסדר  :רויטל לן כהן

בנושאים של רווחה  ודווקא בגלל שענת ואני מאוד מעורבות

בעיר, גם בנושאים האלה, כן מזמינה את ענת להצטרף 

לוועדת הרווחה. זה נורא חשוב. בואי נעשה את הדברים 

  מבקש מאיתנו לעשות את זה בהם.מהמקום שהמחוקק 
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 את אומרת שהם מוגבלים במקומות האלה,  :לוי אהוד יובל

לנו אנחנו חייבות לפעול אבל במסגרת מה שהחוק מאפשר  :רויטל לן כהן

  ללא לאות.

 רויטל, זה לא יעזור. ההסבר ייפול על אוזניים ערלות.  :צביקה צרפתי

 זה לא משנה. אני אסביר עד שהפה שלי ייפול מהמקום.  :רויטל לן כהן

 תודה. אנחנו נמצאים בסעיף הבא.  :יקה צרפתיצב

 )מדברים ביחד( 

זו ועדה סטטוטורית, לא יכולה.  :רויטל לן כהן  לא יכולה, 

ועדה סטטוטורית לא יכולה, יש מקומות, אני לא חושש  :לוי אהוד יובל

מדיון אבל אני אקשיב לך אם תרשה לי. עד שהמעטפה 

אפשרות להקים החוקית של הוועדה מוגבלת, יש לכם את ה

כלי, להביא אנשי מקצוע שהחיסיון לא עניין של פוליטיקה, 

שהם לא אסור להם לשמוע מקרים פרטניים, שמותר להם 

אחד. זה הכלים שלכם כהנהלה, כקואליציה -לבדוק אחד

 לבוא לעשות.

 לא. ממש אסור לנו. ממש אסור לנו.  :רויטל לן כהן

  ת העבודה שלנו.אנחנו, תאמין לי, עושים א :צביקה צרפתי

 למה אתה לא ממנה נציג לוועדת הרווחה?  :דבי שני

 לא רק לוועדת רווחה,  אני אגיד לך, :לוי אהוד יובל

 נציגים מגיע לך. 3 ד"ר אמיר גבע:

 לא רק לוועדת רווחה. :לוי אהוד יובל

 יש לזה סיבה?  :דבי שני

 כן.  :לוי אהוד יובל

. כש יהודה בן חמו: ..  הוא אמר כולם נכשלים. לים. הוא אמר לך שהם 

לפי זה אני שמח שוועדת תכנון ובנייה לא נכשלה, לפי  עו"ד איתן צנעני:

 דבריך. 
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 נכשלה. לא אחת.  :לוי אהוד יובל

 אז למה אתה חבר שם? מה זה שונה מהרווחה? עו"ד איתן צנעני:

 סליחה אדוני, שם אני מנסה לתקן כי יש לי את הכלים,  :לוי אהוד יובל

 תתקן גם ברווחה. תתקן גם בתרבות.  ד איתן צנעני:עו"

, עכשיו היא שאלה שאלה טובה ואני החברים שלי הצטרפו :לוי אהוד יובל

אגיד, לא פעם אנחנו רואים שהוועדות משמשים עלה תאנה 

  עם החלטות מוחלטות מראש.

 ביזיון, תאמין לי,  :צביקה צרפתי

א להעליב אתכם. שמענו לא בא להעליב אתכם, לא ב :לוי אהוד יובל

 הצהרות של אנשים לפני, 

אנחנו אפילו לא יודעים מה קורה אצל מתי בוועדה, הוא  :צביקה צרפתי

 מנהל אותה לבד. אצל דבי,

והיתה פגישה גם בישיבות קודמות ענת העלתה בקשה,  :מתי פז

, לא הכל סודר, לא נפתר אבל מינסקיברווחה עם ענת 

 דברים התקדמו. 

חלילה. אמרתי דבר פשוט, ענת לא מדברת על עניין פרטני.  :לוי אהוד יובל

כדי לא להיכנס לפרטני היא אומרת במערכת יש כשלים. לנו 

 יש מגבלה לרדת אליהם. 

ועדת ועדת ביקורת. איזו מגבלה יש?  אתהמה מגבלה?  :צביקה צרפתי

ביקורת אתה לא עושה כמו שצריך כדי לבדוק את מה 

 שצריך,

 אתה מרים את הקול כרגיל.  :ילו אהוד יובל

  עובדות. אני לא מרים את הקול, אני רק אומר :צביקה צרפתי

של חברי הקואליציה דהיום, ששעה לפני  שמענו הצהרות :לוי אהוד יובל

שנכנסו למועצה או שנכנסו למועצה, אמרו שהם ישנו סדרי 

שנות סדרי עולם. והם חברי קואליציה ויש להם את היד ל
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 . עולם. ולא

 והם משנים.  :צביקה צרפתי

 , הם חזרו על אותם דברים שהיו עד היום, אותם כשלים :לוי אהוד יובל

 הם משנים, אני אומר לך,  :צביקה צרפתי

הם היום שותפים להם.  שהם התפארו עליהם בעיתונות, :לוי אהוד יובל

 אנחנו לא רוצים להיות שותפים.

 היום. תודה. הסעיף הבא על סדר  :צביקה צרפתי

אני רק מבקשת שתבדוק את הדברים שלך, כי זה כמעט  :רויטל לן כהן

יודעת מה אני עושה. כשאתה ברמת הוצאת דיבה. כי אני 

. אני מבקשת ממך לא אומר לא עושים, אתה מדבר גם עליי

 לדבר בהכללות כשאני יושבת סביב השולחן הזה. 

ואת לא מסוגלת  סליחה, את מתכוונת להבטחות שפיזרת :לוי אהוד יובל

 לקיים אותם? 

 , אני אומרת לך שהיא מסוגלת :צביקה צרפתי

  עברת את הגבול. אני סיימתי דיונים איתך.  :רויטל לן כהן

סליחה ברשותך, אני לא חושב שאנחנו יכולים להבליג  יהודה בן חמו:

קואליציה. חברים, -ולעבור לסדר היום, לא כרגע אופוזיציה

ה לקרות, הדברים יקרו בצורה ניתן לדברים פאנחנו 

שתפתיע את כולנו. לבוא ולכנות חברי מועצה, ואני יכול 

אחד, כולל חלק מחברי האופוזיציה -להעיד פה על אחד

 שעושים עבודה נאמנה. באמת אני מתרגש לומר את זה.

כשאני מקבל את הפרוטוקולים של ועדת רווחה, כשאני  

ד ואחד, אני דבי, של כל אח מקבל את הפרוטוקולים של

שם, עילאי שמטפל במסירות בנושא של -אנקוב שם

הקיימות ואיכות הסביבה. תבקרו פעם אחת בוועדת 

ריכזה ותשמעו את הגורמים המקצועיים, הנגישות שפליאה 
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לא המקומיים, הארציים, איך הם משבחים ומהללים או 

 עסקים קטנים או ועדת תרבות.

בגלל שכולם  באים ומטיפים פה ולא שולחים נציגים 

 כישלונות,  

 לא אמרנו שכולם כישלונות.  :לוי אהוד יובל

מנגנון ההשלכה שלך עובד שעות נוספות. לא יכול להיות  יהודה בן חמו:

אתה תטיל דופי באנשים שהם שליחי ציבור אמיתיים. זה 

 לא יכול להיות דבר כזה. אני שומע פה ואתם יושבים, 

ונבנה. אנחנו נהרוס ונבנ :צביקה צרפתי  ה. עוד הרבה שנים. 

ח להודיע לך, קיבלת מכתב ממני בעל כורחך, אני גם שמ יהודה בן חמו:

יוקלטו מהישיבה הבאה, גם אם ישיבות ועדת הביקורת 

 תרצה או לא תרצה. 

 על כורחך אתה הורס הרבה דברים. תנסה.  :לוי אהוד יובל

וד ברורה, מא-אתה תראה. אתה תראה. יש הנחיה מאוד יהודה בן חמו:

ואני מתבייש באמירה שלך שאין כישלונות. אילו היית 

ם האלה, היית אנשיהרומיל האחוז ממה שעושים פה עושה פ

  אולי גאה קצת. אבל אתה לא עושה. חבל.

... על מה שאתם עושים,  ...אני  :לוי אהוד יובל יש לכם את העשייה, ואני 

 דברים שאני לא רוצה להיות שותף להם.

 

  26/2/15ר החלטות ישיבת ועדת כספים מיום אישו .2

 

הסעיף הבא על סדר היום אישור החלטת ישיבת ועדת  :צביקה צרפתי

שאלות,  . יש הערות לפרוטוקול ועדת הכספים?כספים

 הערות, בבקשה. 

אני לא רוצה ל... את כולם ערב חג, אנחנו ביקשנו מידע  :לוי אהוד יובל
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של תוספת של סכום של רשימת היועצים, הנה דוגמא לגבי 

אם אני מצטט נכון. ואנחנו שואלים לאן ₪ אלף  170-כ

. ביקשנו את רשימת היועצים, ביקשנו את הכספים הולכים

 . מכרז או חוזה של אדם ספציפי, עד היום לא קיבלנו

אז אתם מעבירים כספים, וזה מכובד. המכובד היה  

תביא  ה שקוף, בוא,להתהדר בהנה, עוד כישלון. אמרת שאת

א' שעד היום לא  140לנו את פנקס, תצלם אותו לפי החוק 

 ים, קיימת. תביא לנו את רשימת היועצ

פנקס היועצים בישיבת ועדת הכספים תונח על שולחן  :צביקה צרפתי

 הוועדה.

א' למסור אותו לפני חודשיים. אז  140היית צריך לפי  :לוי אהוד יובל

. אני מוכן להתחייב עכשיו, הנה רבותיי, הגדלתם את השכר

יודעים  ולא מכירים לא את פה שחברי הקואליציה לא 

 המנגנון. היועצים, לא את השכר שמשולם להם ולא את 

אז אני מכבד את ההצלחה שלכם בוועדת מינוי יועצים,  

תספרו לי שגם זו עוד הצלחה גדולה. אם מישהו יכול בטח 

 שה. מחברי הקואליציה להגיד לי לאן הכסף הולך, בבק

תודה. אפשר לאשר את פרוטוקול ועדת כספים למעט חוק  :צביקה צרפתי

 אפשרי פה אחד? העזר שנאשר אותו בנפרד? 

 לא. :לוי אהוד יובל

ועדת כספים סעיפים, אני מי בעד לאשר את פרוטוקול  :צביקה צרפתי

 , 2,3אקריא את הסעיפים: סעיף 

 ן פרץ. סליחה צביקה, צריכים לצרף את שמעו :עמירם מילר

חברים, אני רוצה את פרוטוקול ועדת שמעון, בוא לפה.  :צביקה צרפתי

אורן, עמירם, צביקה,  , מי בעד?6-ו 2,4,5כספים סעיפים 

דבי, מתי, יהודה,  יהודה, עילאי, פליאה, שמעון, רויטל,
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  אמיר, איתן, ממה. מי נגד? יובל, ענת.

  26/2/15מיום אישור החלטות ישיבת ועדת כספים  : 39מס'  החלטה

 

 

 2015, התשע"ה (אישור חוק העזר לכפר סבא )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי

 

 

לפרוטוקול ועדת כספים חוק עזר עירוני, בבקשה  1סעיף  :צביקה צרפתי

 ראש העיר. 

כמה מילים ברשותכם, לפני שנעביר את זה לגורמים  יהודה בן חמו:

אני  ון.חזי סביב השולחן, פרץ רצ, בבקשה. המקצועיים

ה השעה שבאמת כולנו יכולים להיות, אני בכל חושב שהגיע

אופן מתרגש, אנחנו יכולים להיות גאים על המהלך שנעשה 

 בחודשים האחרונים. 

כמו כל דבר טוב שחושבים עליו, לקח קצת זמן אבל  

אנחנו נמצאים במחשבה ראשונה, שנייה וגם יותר מכך, 

ים להחליט על אחד ברגע באמת מבחינת העיר שאנחנו הולכ

 מחוקי העזר העירוניים החשובים שיש לנו. 

כפי שהסברנו גם בוועדת הכספים, אבל מי שלא היה  

ולאורחים שנמצאים פה, מדובר פה בשיתוף פעולה לא 

רדי ממשלה לבין השלטון המקומי. ישנם שגרתי בין מש

 שיתופי פעולה, אבל לצערי הרב חלקם לא כל כך ברורים

אנחנו רואים איך שאנחנו יותר ויותר ובמהלך הדרך 

 נושאים בנטל ובעול.

פה אנחנו מבקשים לאשר חוק עזר שמביא את השיטור  

שילוב של משטרה ביחד עם  העירוני לקדמת העשייה.
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שיטור במצב שייווצר מההפיקוח העירוני. אני חושב ש

שיקלטו  שיהיה לנו כאן בעיר, מעצם העובדה שהשוטרים

 ך ורק בגבול השיפוט של כפר סבא. למערכת, הם יהיו א

זאת אומרת, גם אם יהיה אירוע בירושלים וגם אם יהיה  

אותם אירוע צפון, דרום או בעיר אחרת אפילו בתחנה שלנו, 

עם דרכון. שוטרים לצורך ההמחשה הם יצאו מכפר סבא רק 

מאוד משמעותי -ולכן אני חושב שזה כבר צעד מאוד

  ל את השיטור בעצמנו.מבחינתנו, שאנחנו יכולים לנה

זה לא אומר שהשוטרים לא יהיו כפופים למפקד התחנה, זה  

לא אומר שהם כפופים אליי או משהו כזה, אבל במסגרת 

ננהל אותם ברמה של הפעילות העירונית ככל שנבקש, ככל ש

 עד גבול היומי, אנחנו נוכל לזכות לביטחון יותר מוגבר.

דת הכספים אבל אני צריך לציין, אמרתי את זה גם בווע 

חוזר על זה שוב, שמרבית מפקדי התחנות שמגיעים לכאן 

, התנהלות הם מקבלים את כפר סבא כאפליה מתקנת

מתקנת. הם מגיעים אחרי טייבה, מגיעים אחרי נתניה, 

 אחרי חדרה ושם מתמקדים גם בפשיעה. 

ולשמחתנו פה יש יותר עבירות של איכות חיים, קריוקי  

רעש בגנים הציבוריים. גם אצלנו יש  למיניהם, מטרדי

במינונים הרבה יותר נמוכים. עבירות פליליות אבל אצלנו 

אבל בכל זאת אנחנו רוצים להגיע לפתור את הבעיות של 

איכות החיים, את מטרדי הרעש למיניהם, את שירי 

 לאחרונה והולך ומתפשט.הקריוקי שקיבל טרנד 

עסקו מקצועיים שאני בהחלט רוצה להודות לכל הצוותים ה 

במלאכה, זה לא היה פשוט. זאת היתה התנהלות בינינו 

יודעים, את חוקי העזר  לבין משרד הפנים. כפי שאתם 
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  מאשרים מול משרד הפנים.

אני חושב שהיה פה שיתוף פעולה מאוד יפה עם המשרד  

לביטחון פנים. אני רוצה לציין פה החל מהשר אהרונוביץ 

תו וסוכם שכפר סבא תיכנס שפורש, שבזמנו נפגשתי אי

קוראים לו דני שחר. צריך לקחת בחשבון לשיטור העירוני. 

 שנים לעיר ללא אלימות. 5שלא מזמן ציינו 

אני לא יכולתי  הרכזת שלנו, שירלי, וגם מנכ"ל העירייה, 

להגיע, גם אני הוזמנתי, אבל גם מנכ"ל העירייה הוזמן 

גם ום. ת בתחוכפר סבא הוצגה כאחת הערים המובילו

מההתייחסות המקצועית, גם משיתופי הפעולה. גם מגיוס 

. פה מילת המפתח לנושא של שיטור עירוני הקהילה בכלל

כשהם ראו שפני הדברים הם כאלה, אז  ועיר ללא אלימות.

 החליטו לתת תעדוף לכפר סבא. 

רק בכדי לסבר לכם את האוזן, בעיר תל אביב למשל,  

שקלים למטר  2ר העירוני על השיטומשלמים תושבי העיר 

-מרובע לשנה לתושב. אנחנו הלכנו על הצטמצמות מאוד

 מאוד משמעותית. 

צמצמנו את העלויות כמה שרק ניתן יחד עם גזבר אנחנו  

יחד עם המשטרה ו ,העירייה, יחד עם גורמי הביטחון, ניר

ישבנו ושקדנו איך אנחנו יכולים לייעל את הניהול של 

אנחנו  נו מגיעים למצב שבמכסימוםואנח השיטור העירוני.

 1.20-למטר לשנה. כשהכנסנו גם לתוך ה שקל 1.20נגבה 

שקל את מנגנון ההנחות של הארנונה. מי שזכאי להנחה 

 לקבל את ההנחה.  ל גם על השיטור העירוניכיו

סגרנו את הסכום הזה מול משרד הפנים, אנחנו עדיין לא  

חנו עשויים להגיע אנחנו שואפים אפילו בהתנהלות כזו, אנ
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 1.20-שקל ל 1.10. אני מניח שזה יגיע בין שקל 1.20עד 

 שקל, ככה המספרים הולכים ומראים.

היו התנהלויות לא פשוטות מול משרד הפנים. משרד הפנים  

שנגבה אפילו יותר. אנחנו התנהלנו על פחות. ההפך, דרש 

 , מי שהתנהל מול המשרד זה גם שגיא רוכל וגם רון קוגמן

 בהחלט מגיע לכם ישר כוח.יהם. גם חזי. שנ

גם נמצאים פה מפקד התחנה פרץ רצון, שזו ההזדמנות  

להודות באופן כללי על שיתוף הפעולה, על הקשר שבאמת 

 ואני מברך על כך.במשמרת שלך הוא הולך ומתהדק. 

אפילו הפיצוץ אתמול היה בשיתוף פעולה, מבוקר ובשיתוף  

גם לצוות של המחלקה  פעולה מלא. אני בהחלט רוצה

לאלון, לשרון, לבתיה, לכולם כולם להודות על  המשפטית

הברוכה הזו. העבודה גם התחילה בתקופתו של העבודה 

אשל, ואושרת משלימה את המלאכה כמנכ"לית, אבל 

   .בהחלט כולם גם יחד

כמו שאנחנו צריכים לעבוד ברמה הקהילתית, היתה פה  

שבסופו  ,רמים המקצועייםמאוד יפה בין הגו-חבירה מאוד

של יום מביאים לנו את התוצאה הטובה. אז באמת תודה 

 לכולם. 

 . 2וגם לערוץ  :שמעון פרץ

 . 10גם לערוץ  יהודה בן חמו:

 לרוני דניאל. :לוי אהוד יובל

 בבקשה חזי.  :צביקה צרפתי

בפורום המאוד ערב טוב לכולם. אני ממש שמח להיות  :נירחזי 

 ראש העיר אמר, אני רק אמשיך אותו,מכובד הזה. כמו ש

, שנמצא פה מפקד התחנה פרץ. נמצא שם הבחור הגדול
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 . מימינו נמצאת אריאל, שהוא יהיה מפקד השיטור העירוני

נוח נמצא גם גר, היא קצינת העיר של המשטרה. ימירי 

חיימסון, שהוא ינהל את הצד של הפיקוח העירוני של 

 הפקחים בשיטור העירוני.

והמנכ"ל היוצא והמנכ"לית ן בהובלת ראש העיר אז כמוב 

אני רוצה להציג לכם כמה דקות את תפיסת הנכנסת, 

את זה למי שכן ראה אבל האבטחה, מי שלא ראה. קיצרנו 

העקרונות פה מדברים בפני עצמם. ובסוף מי שרוצה כמובן 

 לשאול שאלות, מוזמן. 

רק אני רוצה להגיד שהעבודה, עד עכשיו היתה הרבה  

בודה, כמו שראש העיר ציין. ואחרי שאם הכל יאושר והכל ע

הרבה עבודה קדימה, גיוס אנשים, -יש לנו עוד הרבהבסדר, 

הוכיח את עצמנו לתושב ת, רכישת ציוד ובסוף גם להכשרו

שבסוף משלם את האיקס כסף, לתת לו את הביטחון 

 ה הזאת.שהובטח לו. ואנחנו נעמוד בהבטח

ים במציאות ביטחונית משתנה, רק לגבי הרציונאל, נמצא 

מושפעת תדיר מאירועים ברחבי הארץ. המשטרה בגלל 

תי, וזה ות מקומיות והעברת כוח אדם משטרריבוי משימ

מחס שמי שלא מכיר, המשטרה בסוף מתעסקת בהכל. 

סם לך את החנייה, עד מישהו שחו וחלילה רצח, שוד וכו',

-ש הרבהי עושה לך קריוקי ובתוך זה הם חייבים לפעול.

 הרבה קריאות. וכמובן אף פעם אין כוח אדם מספיק. 

אנחנו מדברים על אוכלוסיית העיר שצמחה בשנים  

, באושירה, G-עסקי נרחב בהאחרונות ותגדל עוד. פיתוח 

 באזור מגה שם, עוד מרכזי בילוי שימשכו אנשים גם מהעיר

אבל גם מחוצה לה. דברים שיכולים לגרום מצד אחד, 
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בעיות ם פורחים וכו', מצד שני אנשים וכמובן עסקי

 פליליות או עבירות איכות חיים.

לרכבי סיור נוספים, מצלמות וכדומה, אנחנו אנחנו נדרשים  

נפרט את זה בהמשך. השיטור העירוני הוא כבר מזמן לא 

רשויות שפועלות. כפר  55פיילוט. אנחנו מדברים על כמעט 

 נכנסה כאחת מהם.סבא 

ת התחלנו לדבר על זה, אנחנו ות הנדרשוהעלויות הכלכלי 

מיליון שקל בשנה, וזה בנוסף למיליונים  5.5-מדברים על כ

שאנחנו מוציאים. אבטחת מוסדות חינוך, אבטחת הרבים 

האירועים הכי אירועים, מאירוע גדול ביום העצמאות ועד 

קטנים. סיורי הביטחון לא יורדים כמובן, זה הכל בתוספת. 

 נוסף לטובת העניין.לכן נדרש מימון 

אז אנחנו מדברים על מי שמכיר או לא מכיר שיטור עירוני,  

כוח מצד אחד של פקחים, עובדי עירייה, מצד שני שוטרים. 

גם השוטרים וגם הפקחים עוברים הכשרה מתאימה. כל 

 אחד בתחומו.

מערך שיטור עירוני יפעל בתחומי הרשות המקומית בלבד,  

תמהיל הפעילות כולל  -כי חשוב לא יוצאים מכפר סבא. וה

פעילות יזומה, פעילות תגובתית, בהתאם למאפייני הרשות, 

 עונות שנה, חגים וכדומה. זאת אומרת, שלא פועלים רק

עכשיו אם עכשיו פורים ויש  במשמרות גבוהות, אלא יודעים

יודעים הרבה נפצים בשעות ערב או יש אירוע מסוים, 

 ה. להגביר את הפעילות לכיוון הז

רפורמה לאנחנו מדברים על פוטנציאל  -עיקרי התרומה  

ברמה העירונית, הגברת תחושת משמעותית באכיפה 

ות, הביטחון בקרב הציבור, ראש הרשות מוביל וקובע מדיני
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י כמובן בתיאום עם מפקד התחנה, עם סדר העדיפות העירונ

מתן כלים ואמצעים משמעותיים למימוש המשטרה. 

זה הרשות. איכות החיים של האזרח והאחריות של ראש 

 המשפט הכי חשוב, במוקד העשייה שלנו. 

היום אנחנו נטפל מהרגע שיקום השיטור העירוני, בדברים  

מעניינים את האזרח. אנחנו עוד מעט נעבור על שבסוף 

הפרמטרים הרלוונטיים. וסמכויות אכיפה מורחבות 

 במערך השיטור העירוני. לפקחים

ל תחום של איכות חיים, מי שיכול לראות אנחנו מדברים ע 

 . בריונות ואלימות אז מדובר בהפרעות מנוחה, קריוקי וכו'

זה כל הדברים שהם  -מאוד חשוב. בריונות בתנועה -מאוד

 לא חנייה סתם בכחול לבן, אלא הדברים שבאמת מעצבנים

.  והם עבירות כמו חניית נכים וכו'

אומרת, פקח  רישוי עסקים, סיוע לבעלי סמכות. זאת 

שנתקל בעבירה מסוימת וצריך משטרה, זה המשטרה 

 וביצוע צווים, זה דבר מאוד חשוב.הזמינה שיכולה להגיע. 

זה איזשהו סדר פעילות תקופתי, זה יכול כמובן להשתנות.  

סיירים בבוקר, הכוונה רק לסיירי  4אנחנו מדברים על 

 4לה. כי המשטרה שמה את הצד ש 2עירייה. תכפילו הכל פי 

שישי תגבור  סיירים בלילה. 4סיירים בצהריים,  2סיירים. 

 בלילה. שבת גם בלילה. 

שהתכנית מושפעת משעון הפעילות של אבל הכי חשוב  

 , ומשקללת בתוכה את כל הדברים האלה. העיר

 כשמתקשרים אנשים שיש להם בעיה,  :ענת קלומל

 תכף, תני לו.  :צביקה צרפתי

נותנים ומה המשטרה, שזה בעצם המשרד  רק מה אנחנו :נירחזי 
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קטנועי  2ניידות עירייה,  2 פקחים, 14לביטחון פנים נותן, 

בקומה  68פיקוח. אנחנו משפצים את המבנה שיהיה בתל חי 

זה המוקד הביטחון העירוני, ולעומת השנייה. המוקד שלנו 

 .100זאת יש גם את מוקד 

 106-או ל זאת אומרת, כשתושב מתקשר הוא יכול להתקשר 

, והפעילות תנותב לשיטור העירוני, אם זה 100-או ל

 הנושאים הרלוונטיים אליו. 

ים שהם בתחומים אחרים, אם זה דברים של זה נושאאם  

העירייה או מצד שני דברים של משטרה פרופר, כמו פלילי 

, אז  ניידות אחרות של המשטרה יטפלו בזה. ציוד אישי וכו'

 שרות וכו'.כמובן, ציוד צוותי והכ

 פחות המספרים וכו'זה  זה מאוד חשוב. -ריכוז עלויות  

פה תפיסה, זה לא רק מה שחשוב זה בעצם לקחנו  אבל

השיטור העירוני הוא כמובן הנדבך המרכזי,  .שיטור עירוני

לנו פה אבל יש פה הרבה מסביב. זאת אומרת, שאין 

 לעשות פעילויות סטטיות. איזשהו תקציב 

ם יש איזושהי גינה ציבורית או מרכז העיר זאת אומרת, א 

או הפארק בקיץ, שיודעים שהוא מקור לבעיות, אנחנו כבר 

וזה  תרופה למכהמקדימים את הבעיה. זאת אומרת, שיש 

 . בדיוק יפתור את הבעיה

ורק יהיו כתגובה, אלא גם הם  זה לא שהניידות רק ירוצו 

בגינות  את המהלכים בשיתוף הסדרנים שיהיו יוכלו ליזום

 או בכיכר העיר, למשל, או בפארק.

כמובן זה מחייב תגבור במוקד. המוקד ביטחון הופך להיות  

למצלמות  , כולל עוד קצת תוספתהרבה יותר מאסיבי

זהו פחות או . באזורים שאנחנו יודעים שהם בעייתיים
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 יותר. 

איזושהי השוואה בין זה השקף האחרון. אנחנו מדברים על  

ם האחרונות שהגישו היטלי שמירה. אנחנו בערי ההיטלים

 שקל 1.70שקלים, קרית ביאליק  2 מדברים על תל אביב

. מי שתמיד שואל את עצמו  אז מה רעננה והוד השרון וכו'

גובים את זה כבר הרבה שנים, גובים, אז רעננה והוד השרון 

ההיטל החדש, הם גובים את זה פר בית אב או בית עסק, 

מטר  60לי. אבל זה לא משנה אם יש לך בכל 2שזה בערך פי 

 ם את אותו סכום. תשל , אתה350או 

זה משהו שהיה פעם בעבר, היום כבר לא עושים את זה.  

 הדבר הזה.עושים את זה עפ"י 

 כמה משלמים פחות או יותר?  :ענת קלומל

מטר דירה, תשלמי למטר לשנה, לא  100אם יש לך  :נירחזי 

זה לשנה. מדובר בסכומים  להתבלבל, זה לא לחודשיים.

 באמת, 

 שקל לחודש.  17משהו כמו  :צביקה צרפתי

  איך הגעת? מה פתאום? יהודה בן חמו:

 מצד שני זה ייתן פה, ואנחנו הבאנו גם את המשטרה,  :נירחזי 

 ... זה לשנה.  :???

בתקופה אנחנו ניתן פה בדיוק כמו שחסר לעיר שקלים.  10 :נירחזי 

 ון. אני מקווה, הביטחאת כל נושא הזאת, 

יש איזה  האחיין שלי ככה התקשר אליי, אמר לי תשמעי, :ענת קלומל

מישהו מסתובב, התקשרתי למוקד, קיבלתי שירות. 

התקשרו, שלחו לי אס.אם.אס שלחו לשם ניידת סיור. 

עכשיו אני רוצה לדעת, האם במצבים כאלה שיש חשש 

או שמישהו מסתובב או משהו כזה, מתקשרים למוקד 
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 אם יודעים למי מתקשרים?  למשטרה?

 זה לא משנה.  :רויטל לן כהן

 הנה, אני יכול לספר סיפור מהבוקר,   :נירחזי 

.  :לוי אהוד יובל  שלא יתחיל הפינג פונג של 'תתקשר לזה, תתקשר לאלה'

 לא, לא, לא. זה גם וגם. :נירחזי 

 מה זה גם וגם?  :לוי אהוד יובל

ביחד עובדים  106והמוקד של  100קד של זה גם וגם. המו :נירחזי 

כבר שנים. אם יש משהו שהוא משטרה, אז אנחנו לא 

, אנחנו לוקחים את הפנייה 100-אומרים לתושב תתקשר ל

 ומטפלים בה. 

.  :לוי אהוד יובל  לא, המשטרה אומרת קודם כל תלכו למוקד העירוני

להם אם יש  לא, לא, לא. הם מתקשרים אלינו ישירות. :נירחזי 

ניידת פנויה הם ישר שולחים. אם הם יודעים שהם יכולים 

 להפעיל אותנו, שזה מצוין, אז סינרגיה פה. 

 בבקשה פרץ.  :צביקה צרפתי

עם קודם כל אני רוצה לומר לכם שהשיתוף פעולה שלנו  :פרץ רצון

הוא מצוין. הוא  העירייה, עם הרשות, עם כל עובדי הרשות

גם שיש את עיר ללא אלימות,  אני מזכיר לכם באמת מצוין.

 תפיסת עולם שרצה בכפר סבא. 

ואגב, כפר סבא היא אחת הערים שמשמשות לדגל בנושא  

למול ערים אחרות בארץ. הרבה לומדים  עיר ללא אלימות

גם מהעיר כפר סבא, ואם אני מסתכל טוב על העניין הזה, 

הכוח המבצעי לצורך העניין של אז הנדבך הסופי שבעצם 

 לא אלימות זה השיטור העירוני.עיר ל

אני חושב שהפטנט הזה שהמציא אותו השר לביטחון פנים,  

השר אהרונוביץ, הוא היה לדעתי פטנט. הוא באמת הביא 
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רעיון אדיר. כי לקבל שוטרים חדשים זה משהו שהוא כמעט 

 בלתי אפשרי במשטרה.

תחנות  3לי יש קצת ניסיון בתחנות משטרה. אני כבר עובר  

ה. לפעמים לקבל תקן של שוטר אחד זה יכול להיות משטר

 שוטרים. 14לא שנתיים של עבודה. שוטר אחד. 

השיטה הזאת היא בעצם היתה החלטת ממשלה מאוד  

ומשמעותית, ולכן זה מקבל את הגג של הממשלה.  חשובה

זה לא משהו שהוא נטו של המשטרה. אנחנו מדברים על 

 ערים מתפתחות, לא רק כפר סבא. 

 הם גם תוספת עבורכם?האלה  14-ה רן כהן:או

 ודאי. זה שוטרים. יש שוטרים ויש פקחים. :פרץ רצון

 לתחנה. 14עוד זה  אורן כהן:

 כן.  :פרץ רצון

 ורק בכפר סבא.  אורן כהן:

תנו לי, אחר כך אם יש אני אגיד על זה כמה מילים. כן.  :פרץ רצון

שאלות, בכיף. אנחנו נמצאים בתקופה של התפתחות 

מתמדת, אבל התחנה כתחנת משטרה, לא רק התחנה הזאת, 

אם כמעט כל תחנות המשטרה המצבה שלהם לא משתנה. 

תראו שנים אחורה,  10שנים,  6שנים,  5תבדקו נגיד 

 שהמצבה של השוטרים לא השתנתה. 

, בונים שכונות, אבל המשטרה כמות האוכלוסייה גדלה 

בעיה של נשארת כמו שהיא. זו בעיה לא של המשטרה אגב, 

 המדינה, אבל זה היה רעיון מצוין.

שמיכה בלצורך העניין כדי להדגים לכם, אנחנו נמצאים  

ו 3מאוד קצרה בעיקר במקומות כמו פה שיש לי   15-ערים 

 יישובים לטפל. 
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 זה קו תפר, על הגבול. אורן כהן:

אם לדוגמא אני מטפל היום בתקופה הזאת בפרשיית  כן. :רץ רצוןפ

סמים גדולה, שאני מניח שהיא תצא לפרסום, שהיא לא 

בכפר סבא אגב, היא בעיר אחרת פה באזור, אבל היא 

באופן שגרתי  מצריכה אותי להפעיל את כל הבלשים שלי

במשך כבר שבועיים אני עובד על זה לפחות, וייקח לי עוד 

 ם לטפל בזה.שבועיי

זה אומר שאף בלש לא נכנס לכפר סבא בתקופה הזאת, וזה  

משמעותי. זה פוגע בעיר בשלב הזה, ולכן כשמביאים את 

הפרויקט הזה של עיר ללא אלימות ושיטור עירוני, 

ואומרים השוטרים האלה צמודים למקום הזה, לא זזים 

 מפה, זה מאוד משמעותי. הם לא מבינים את זה. 

 יום, אני בא עכשיו מרעננה, מעדלאידע ברעננה.לדוגמא ה 

ואז אני צריך לשים שם יותר שוטרים ממה שאני שם פה. 

יורדת. זה באופן אוטומטי כמות השוטרים בכפר סבא 

... את השוטרים לפי המשימות שלנו.   טבעי. אנחנו 

ברגע שיש לנו פה שוטרים שהם לא זזים וזה שוטרים  

עיר הזאת. אנשים יראו כל ופקחים, זה מאוד משמעותי ל

וזה  הזמן משטרה. הם יראו שוטרים ופקחים כל הזמן.

 כמובן יגביר את תחושת הביטחון. אין לי ספק שזה יקרה. 

על  אני אגיד אולי מילה לגבי עקרונות ההפעלה. דיברו פה 

עקרונות הפעלה, אבל העקרונות הבסיסיים, בעברית מה 

  שנקרא, לא מצגות, משהו מאוד פשוט.

קודם כל, אנחנו עונים לצורך. ראש העיר יושב איתי, מדי  

פעם נשב, נראה מה הבעיות שיש בעיר, נטפל בדיוק בבעיות 

שיש בעיר. לא נטפל בבעיות שאין בעיר. לא נמציא בעיות 
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 אלא נטפל בדיוק בבעיות שיש בעיר. זה בבסיס.

לאחר מכן אנחנו מדברים על סוגים של סמכויות. תזכרו  

ו פקחים עם סמכויות של עירייה ושוטרים עם שיש לנ

סמכויות של שוטר. היום אם אתה שולח פקח להמון 

, ברוב המקרים או שהוא יחששו לבצע את משימות

ת, והיו מקרים ויש הרבה מקרים, שפקח פוחד. מה המשימו

לעשות, יש לו עכשיו בצד השני איזה עבריין שהוא לא רוצה 

ו שוטר לידו. וזה מאוד להתמודד איתו, אבל היום יש ל

משמעותי. אתה משתמש בסמכות של הפקח עם המקל של 

 שוטר. ולהפך.ה

פל, ופקח לא אגב, יש המון מקומות שהמשטרה יכולה כן לט 

 יכול להיכנס לשם, ואנחנו נצליח לעשות את האיזון הזה. 

עם השיטור העירוני שזה  נעבודשברגע שאנחנו אין לי ספק  

מן, אנחנו מבחינת השוטרים מוכנים ייקח ממש לא הרבה ז

. חודשים, יש לנו כבר את השוטרים, עשו כבר קורס 4כבר 

אנחנו מחכים בעצם לרשות, לכל התהליך שהיה צריך לעבור 

אנחנו מתכוונים להתחיל כבר ממש בחודש הקרוב, פה. 

נכון? תוך חודש נצא לדרך ואין לי ספק שהתושבים בעיר 

 רק לכולנו בהצלחה. ייהנו מהשירות הזה, ונאחל 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

שות אישבה ועדה ברבקדנציה הקודמת, למי שלא היה פה,  :לוי אהוד יובל

החברים שלנו, החברים שלי ניצב בדימוס יוסי סיטבון. 

מהאופוזיציה היו בדעה שבגלל פסק הדין של בית המשפט 

לל הנושא של עירוב סמכויות והמס שאי אפשר , בגהעליון

 גבות אותו, הנושא פסול. ל

אני אז הלכתי בניגוד לדעת האופוזיציה, אמרתי שלא רק  
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שזה ברכה לעיר, בתקווה שהתקציב ץ, שהדבר הזה נחו

יגיע לאן שאנחנו מצפים לראות אותו, שנראה  באמת 

 נוכחות בעיר, נבדוק את זה. 

ובאמת יהיה שיפור, אם זה בבטיחות, בעבירות רכוש,  

יות, אם יש תוספת של כזה כוח התפרצו בהתפרצויות, גלי

אז יראו שוטרים בעיר. בתקווה שזה גם יצור את ההרתעה 

 וגם ימנע את הפעילות באופן ודאי. 

שיש מקומות שאפשר להגיד  ובגלל זה אם כבר אמרתי 

שהנהלת העיר כן עושה משהו, אז אני רוצה לברך שהדבר 

 הזה יצליח. 

יבוא בקדנציה הזאת, גם הדבר הזה כשאני אמרתי בעבר ש 

כשהדבר הזה יגיע למועצה לא רק שנברך, אנחנו חושבים 

שהסכום שנקבע פה הוא נמוך. התעריף הוא נמוך, כי אנחנו 

לא רוצים שהדבר הזה יתפקד כמו שלצערנו במשטרת 

 פעם אין כסף לתיקון ניידת ופעם אין כסף לזה. ישראל 

, ואפילו אלא אנחנו רוצים שהעסק הזה יעבוד בפול הכוח 

       אם השכר היה עולה למינימום שנקבע פה עפ"י החוק 

כמו שאמר החבר שלי אורן כהן ברוך ו .שקל למטר 1.50-ל

קילוגרם, אז אנחנו אני התברכתי במטרים, לא רק בהשם 

לא נתנגד. אנחנו נברך, והנה הזדמנות לכל הספקנים שגם 

 אפשר להגיד שיש פה ברכות.

 פשר פה אחד לאשר את חוק העזר? תודה. א :צביקה צרפתי

שני קודם כל לפני שמאשרים, אני רוצה להגיד כמה מילים.  הנדין:-עילאי הרסגור

דברים. דבר ראשון, אנחנו מקבלים כאן לא רק סמכות אלא 

אחריות השמירה על ביטחונו של הציבור,  גם אחריות.

ח, לשמור על נושאים כמו ות לשמור על זכויות האזראחרי
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בשנה האחרונה מאוד חשוב. -הפגנה, שהוא מאודחופש ה

באמת ראינו שהמשטרה כאן כיבדה את זה, ואני רואה את 

 שיתוף הפעולה טוב מאוד.

אנחנו מקבלים את האחריות לשמור על פרטיות האזרחים.  

מדובר במצלמות. גם עכשיו מופעלות מצלמות ואנחנו 

 כמובן משתדלים להמעיט ככל האפשר בהפעלת מצלמות

ת לשמור על פרטיות, רחב הציבורי. אך זו כמובן אחריובמ

של התושבים לעשות את הפגיעה המינימאלית ביותר בחופש 

 שלנו. זה דבר ראשון.

אני לא מקבל ל אחרי זה תרחיב בנושא, דבר שני, גם רויט 

את הבשורה. זו בשורה מאוד חשובה ואנחנו כן שמחים 

. אבל עצם חביהיה לנו כוח שיטור הרבה יותר גדול ונרש

העובדה שאנחנו צריכים להשקיע כספים עירוניים ואפילו 

אבטחה הזאת, היא לתת איזשהו היטל על מנת לממן את ה

 בעיניי תעודת עניות לממשלה. 

. עו"ד איתן צנעני: נו, די  גם בזה ביבי אשם? 

אתה מצביע בעד ואתה אומר שהממשלה אשמה? מאיפה  אורן כהן:

  הבאת את זה?

 די מספיק. צנעני: עו"ד איתן

 מה אתה, מוקיון של המועצה?  אורן כהן:

 נו, בשביל מה, עילאי?  עו"ד איתן צנעני:

 מותר להגיד את זה.  הנדין:-עילאי הרסגור

ואתה אתה הולך להצביע בעד, להגיד מותר הכל, זה בחינם.  אורן כהן:

 אומר הממשלה אשמה? מה אתה, ליצן החצר? 

 הולך להצביע בעד.  אני הנדין:-עילאי הרסגור

  הו. זה חשוב. עו"ד איתן צנעני:
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 המימון של כל התכנית לא מגיע מהממשלה. זה הכל. חבל ש הנדין:-עילאי הרסגור

 בזה אנחנו מסכימים איתך.  ד"ר אמיר גבע:

 תודה.  :צביקה צרפתי

אני בכל זאת רוצה להגיד משהו, למרות שעילאי ככה נגע  :רויטל לן כהן

ר בממשלה הזו ולא בקודמת, וגם לא ראש א מדובבזה. ל

ממשלות ישראל לדורותיהן פושטות את הממשלה הזאת. 

עצמן מחובותיהן כלפי האזרחים. הדבר שדיברה עליו 

הרווחה הוא גם תוצאה של מקודם ענת בנושא של 

 ההתנהלות הזאת. 

אז לפחות יש לנו ביטחון, אז היום ואם תמיד אמרנו טוב,  

יכולים להגיד. ואני חושבת שכעיר  גם את זה אנחנו לא

איתנה אנחנו צריכים להגיד את זה בריש גלי. העובדה 

מיסים למדינה אנחנו שאנחנו נאלצים לשלם מס נוסף, כי 

 בכל מקרה משלמים כדי שתהיה לנו משטרה. 

העובדה שאנחנו צריכים לשלם מס נוסף כדי שיהיה שיטור  

ישראל  עירוני, היא לא רק תעודת עניות לממשלות

מאוד בעייתית. כי אנחנו כרשות -לדורותיהם, היא מאוד

 איתנה עוד יכולים לעמוד בזה.

המחשבה על זה שהתוצאה של הדבר הזה היא לא רק המס  

על התושבים שלנו, אלא העובדה שיהיו במדינת ישראל 

כי מדובר פה על מצ'ינג, ושם  שלא יוכלו לעמוד בזה,ערים 

הו לדעתי כאזרחים אחראיים יהיה פחות ביטחון, הוא מש

 אנחנו לא יכולים להשלים איתו.

לא יודעת, למרכז השלטון ואני קוראת מפה בצורה  

 המקומי, 

 נגיד את זה לנתניהו כשהוא יחזור.  אורן כהן:
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לא מעניין אותי נתניהו, לא עכשיו ולא קודם, ומקווה שלא  :רויטל לן כהן

אני לא ברחל בתך הקטנה אמרתי שממש לא.  אחר כך.

 מדברת על ראש הממשלה הזה בהכרח.

 בבקשה, בואו נתקדם.  :צביקה צרפתי

, 15-אני קוראת מפה למרכז השלטון המקומי ולפורום ה :רויטל לן כהן

 -להתנהג באחריות ציבורית, ולעשות שני דברים: אחד 

להמשיך לפעול כדי שממשלות ישראל הבאות ייקחו חזרה 

שראל, על הביטחון שלהם, את האחריות על אזרחי מדינת י

 על הרווחה שלהם, על החינוך שלהם. 

 אפשר להתאחד.  יהודה בן חמו:

  וייקחו את זה גם כאחריות אזרחית וגם כאחריות ציבורית. :רויטל לן כהן

 את צודקת.  :אברהם שיינפיין

סביב אישור חוק העזר  תודה. אפשר להתאחד פה אחד :צביקה צרפתי

 העירוני? תודה.

חוק העזר לכפר סבא )שמירה,  מחליטים לאשר את    :49מס'   החלטה

 .2015אבטחה וסדר ציבורי(, התשע"ה 
 

 פרץ תודה. אריאל, תודה.  :צביקה צרפתי

גונן פרץ, אולי לפני שאתם הולכים, אני רוצה לומר משהו. רגע  :אושרת גני 

זה לא בסדר היום אבל חשוב לי להגיד כשאתם עוד כאן, 

ה ימים התבשרנו שראש העיר שלנו זכה אנחנו לפני כמ

ן, המועצה "באות יקיר תנועות הנוער הארצי ע"י מת

על תמיכה בתנועות הנוער, על כל הארצית לתנועות הנוער. 

התמיכה בעצם בכל הנושא של החינוך הפורמלי בתנועות 

 הנוער, והם בחרו אותו.

זה בא מלמטה. זה בא מתנועות הנוער, מהחניכים. ואנחנו  
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תנועות הנוער וע הבא במסגרת שבוע הנוער העירוני ויום שב

בכיכר חוגגים עם כל  ,17:00ביום שלישי הבא בדיוק בשעה 

 ועות הנוער את יום תנועות הנוער.תנ

במת"ן את וגם באותו מעמד אנחנו רוצים יהודה, לתת לך  

כולכם מוזמנים. פרץ, אתם -אות תנועות הנוער. כולכם

אתם תקבלו ל חברי המועצה, תקבלו על זה וכמובן כ

 הזמנה. 

 

 חוזה מכר פרויקט רוזנבלום  .4

 

, חוזר מכר פרויקט 3החברה הכלכלית בבקשה, סעיף  :צביקה צרפתי

  . רוזנבלום, מיכל

אני היועצת המשפטית שמי עו"ד מיכל רוזנבוים, ערב טוב.  :רוזנבוים מיכלעו"ד 

ת מכירהמועצה מתבקשת לאשר את  .של החברה הכלכלית

המקרקעין שבבעלות העירייה ברחוב יאיר רוזנבלום. אני 

 מרעננת את זיכרונכם. 

מדובר בפרויקט רוזנבלום, פרויקט דיור לצעירים תושבי  

. החברה הכלכלית מבצעת את הפרויקט. בוצעה כפר סבא

הגרלה לתושבי כפר סבא זוגות צעירים. במקביל להגרלה 

חרה חברת רמי מכירת המקרקעין. במכרז נבפורסם מכרז ל

 שבירו.

ועדת המכרזים של החברה הכלכלית אישרה את הזכייה. גם  

ועדת המכרזים של העירייה אישרה את הזכייה. היות 

ומדובר בעסקת מקרקעין מתבקשת המועצה לאשר את 

 העסקה. 

מפנייה  להזכירכם, אתם רשות איתנה, אנחנו פטורים 
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המועצה למשרד הפנים, אנחנו צריכים למעשה את אישור 

 לעסקה במקרקעין. 

יש לי שאלה. החוזה הזה פה, למה אין תאריך פה של  :ענת קלומל

  המכרז?

אבל איזו , כבר אני לא רואה עד לשם, מצטערת, מפאת גילי עו"ד מיכל רוזנבוים:

 ? -חוברת

רת, אז הביאו חוזה בלי שום מה שחילקו לנו פה בחוב :ענת קלומל

אני חושבת שזה דבר בסיסי תאריך. אין תאריכים על חוזה? 

 ,שלא צריך להיות משפטן כדי לדעת בחוזה

, עו"ד מיכל רוזנבוים:  ברגע שהחוזה נחתם אנחנו

 היא אומרת היתה ישיבת מכרזים. :לוי אהוד יובל

אני אסביר. במסגרת המכרז חוזה המכר כבר צורף הרי  עו"ד מיכל רוזנבוים:

ורמט קיים. פורמט כפכנספח למכרז עצמו, ולכן קודם כל ה

המכרזים תתקיים ולכן יש לא ידענו בדיוק מתי ועדת 

שבמסגרת החתימה ימולאו ידנית כל שורות ריקות. כמובן 

 הפרטים הרלוונטיים. 

את זה, יש לך לא הבנת מה אמרתי. את אמרת שאת הכנת  :לוי אהוד יובל

 נייר עם חתימה אבל לא ידעת מתי תהיה הוועדה? 

לק ממסמכי המכרז יש חוזה מכר. לא, לא. בחלק מהמכרז ח עו"ד מיכל רוזנבוים:

יש חוזה מכר שמצורף כנספח. חוזה המכר נשאר בפרטים 

ריקים כיוון שלא ידענו מתי ועדת המכרזים תתכנס, במועד 

 שפרסמנו את המכרז לכן יש פה את המקומות הריקים. 

 תודה. אפשר לאשר פה אחד?  :צביקה צרפתי

 פה אחד.  :שמעון פרץ

 תודה. פה אחד, תודה מיכל, תודה לחברה הכלכלית. :יקה צרפתיצב
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 חוזה מכר פרויקט רוזנבלום מאשרים את  : 95מס'  החלטה
 

 תמיכות  .5

 

  תמיכות. -הסעיף הבא על סדר היום  :צביקה צרפתי

סליחה צביקה, יש כאן עמותה אחת שיש לי קשר אליה ואני  עו"ד איתן צנעני:

ינים ולכן אני לא אשתתף לא בדיון עלול להימצא בניגוד עני

  ולא בהצבעה בנושא תמיכות.

 אפשר להתאחד סביב התמיכות ולאשר פה אחד? חברים,  :צביקה צרפתי

 פה אחד.  :שמעון פרץ

 אפשר? תודה.  :צביקה צרפתי

 2015לשנת  תמיכותפה אחד את ה םמאשרי : 96מס'  החלטה
 

  1/12/14אישור החלטות ועדת שמות מיום  .6

 

על סדר היום, אישור ועדת שמות, אפשר לאשר  5סעיף מס'  :צביקה צרפתי

 פה אחד? תודה.

 1/12/14ועדת שמות מיום  שמות בתי הספר שלאישור  : 97מס'  החלטה
 

 סקירת פעילות מועצת נשים.  .7

 

 אני מבקש את הדר להביא לשולחן המועצה. :צביקה צרפתי

תעלה המצגת אני אגיד מילה שלום לכולם, וערב טוב. עד ש :הדר לביא

על עצמי, כי אני מכירה את כולכם אבל לא כולכם מכירים 

שמי הדר לביא, יש לי את הזכות, העונג והכבוד  אותי.
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 מועצת נשים בעיר. לקיים בשנה וקצת האחרונות כיו"ר 

וקצת בדרגת רב במילה על עצמי, אני השתחררתי לפני שנה  

, לה, תואר ראשוןסרן מצה"ל. אני בוגרת תואר בכלכ

ובתכנית אמירים רוח מהאוניברסיטה העברית, במהלך 

תואר שני במדיניות ציבורית. שגיא עוזר לי לכתוב את 

 התזה.

וינט למחייתי, במכון למנהיגות וממשל. ומה   אני עובדת בג'

שהתבקשתי לבוא פה היום, זו פעם ראשונה שיש לי באמת 

ם את מועצת את העונג לשבת איתכם, זה קצת להציג לכ

 נשים בהקשר יום האישה הבינלאומי, וכמובן בכלל. 

וזו פעם ראשונה, אני הולכת לרציונאל ולערכים שלנו.   היות 

מה שאני הולכת להציג לכם זה קודם כל מה זה מועצת 

נשים בכלליות בארץ, וכמובן אצלנו. מה הערכים שלנו, מה 

האסטרטגיה שאנחנו פועלות לאורה. וכמובן פעולות 

 . לתת לכם קצת פרספקטיבה.2015-ו 2014-מרכזיות ל

 מועצות קודם כל מה זו מועצת נשים, מה זה הגוף הזה? 

שנה בכל רחבי הארץ, במטרה  20נשים הוקמו בערך לפני 

לייצג נשים בזירה העירונית. ואחת השאלות ששואלים 

אותי הכי הרבה, וזו הסיבה שזו השורה הראשונה במצגת, 

ין נדרש'? האם צריך לייצג נשים בזירה זה 'האם זה עדי

? מישהו יודע מה אחוז הנשים שמייצגות את כפר העירונית

 סבא כאן? 

  . 19מתוך  5 :???

יודע מה הממוצע הארצי? 26%זה  19מתוך  5 :הדר לביא אנחנו . מישהו 

ייצוג של  15%יחסית במצב טוב לערים, הממוצע הוא  של 

 . תושבים בגוף הנבחר, במועצת העיר
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שיש ערים שאין בהן ולו אישה כדאי להזכיר בהזדמנות הזו  :רויטל לן כהן

 אחת בתוך זה. 

ויותר מזה, אם תסתכלו על הקדנציה הקודמת של כפר סבא  :הדר לביא

. פחות 19נשים מתוך  2היו שהיא עיר מובילה בתחום הזה, 

מהממוצע העירוני. מובילת הסטטיסטיקה העירונית היא 

צריך לצלצל פה לכולם זה שזה . מה ש50% רעננה עם כמעט

 קורה דרשני. 

נשים, זה שמייצגים אותם רק ברבע  50%זאת אומרת יש  

וזו הסיבה שמועצות נשים הוקמו.   . 51%זה מעניין אותנו. 

הגוף הזה שנקרא מועצת נשים זו שותפות עירונית  

נסיה שותפתי וקהילתית. אני נציגת ציבור במובן הזה, 

הנציגות העירונית, ואנחנו פועלות תחת חסות  וזוגתי היא

בהובלת ראש העיר, בהובלת מנכ"לית העירייה, העיר 

פעולה כפי שנראה עם המון גופים בעיר במטרה  ובשיתוף

שמעניינת את כולנו פה בחדר, שזו  לקדם את הנשים בזירה

 כפר סבא.

דיברתי זו כבר שאלה של בחירה.  מה הייעוד שלנו, למעשה? 

וג נשים. ייצוג נשים זה ברמה הערכית המאוד על ייצ

בסיסית. זווית הראיה הנשית, אם אפשר בכלל להגדיר דבר 

כזה. אבל עצם העובדה שיש אישה בחדר, אומר שיש זווית 

 ועד ממש העצמה.  ראייה נשית

מאוד -אני חושבת שכפר סבא בכלליות נמצאת במקום מאוד 

אין לי עבודה  טוב מבחינת הייצוג של הנשים. במובן הזה

קשה בכלל. אנחנו מדברים על עירייה לדוגמא, שהיא מופת 

אני בטוחה שזה חריג  מנהלות. 62% עובדות. 82%. בתחום

 יחסית לארץ, זה כמובן בכל הדרגים. 
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. :עמירם מילר  אנחנו מבקשים אפליה מתקנת עכשיו

כמובן שיש מנכ"לית, זה מבחינתי לעמירם אנחנו מוכנים.  :הדר לביא

ייעוד, זו לא מטרה,סי זה סימפטום לכל  מפטום. זה לא 

הקידום של נשים שעושים בצורה מאוד יפה בעיר. אבל 

אנחנו כעיר בחרנו למקד את העשייה עבור נשים, כמו 

שאנחנו בוחרים למקד עשייה עבור ילדים ונוער לדוגמא, 

 כמובן בהיקף שונה לגמרי.

במודל אחר.  כל מועצת העיר בארץ זה כדאי שתכירו, פועלת 

. לא לא בכל עיר יש מועצת נשים שמיוצגת ע"י האזרחים

 בכל עיר העירייה בוחרת להשקיע הרבה במועצות נשים.

אני מאוד גאה בעיר שלנו גם לפני שהייתי בתפקיד הזה,  

שהיא שמה. וזה באמת  במוקד שהיא שמה בתחום, בפוקוס

. עניין גם שלכם כחברי מועצת העיר, גם של הנהלת העיר

תכף נראה לכם מה אנחנו עושים עם הקרדיט הזה שאתם 

 נותנים לנו.

יודעים, נושא   קודם כל מבחינת הערכים, נשים זה לא, אתם 

סגור וייחודי. זה נושא שקורא לשותפויות וככה אנחנו 

עובדות בצורה ערכית, עקרונית וגם פרקטית. השותפויות 

ה יש לנו ברמה הפנים עירונית. כמובן בתוך העירייהם גם 

ת, לדעתי עם כל אגף. אני לא מצליחה לחשוב על אגף שותפו

 לא עובדים איתו בכל הרמות.שאנחנו 

כמובן ברמה הקהילתית, גם עם גופים שמייצגים נשים, גם  

ליגת מאמא נט מצד אחד, מאמות בכפר סבא בצד שני, וגם 

בצורה מאוד פרטנית כל אישה שפונה אלינו מהעיר לא 

מקבלת מענה. אני אומרת ל ומה האג'נדה, משנה מאיזה גי

גם מבחינת המענה למייל ולטלפון אבל גם מבחינת השירות 
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 שאנחנו מנסות לתת.

מועצות נשים  כמובן שהקבוצות שלנו הן גם חוץ עירוניות, 

ולאומיות ברמה  אחרות למעמד האישה, מועצותאחרות, 

 ראש הממשלה לקידום מעמד האישה,של ורד סוויד, יועצת 

. עם כל מיני גופים. זה ערך. זו שיטת פעולה. זה לא משהו  ..

שהוא מקרי. זה משהו שככה אנחנו עובדות, החל בזוגיות 

 יום של העשייה.-כלה באמת ביוםשל נסיה ושלי ו

זו   הרציונאל שלנו זה עשייה עבור הקהילה. כחלק מזה 

תי, התושבות וגם התושבים, עשייה עם הקהילה. כמו שאמר

חלקם יושבים סביב שולחן זה, שותפים מאוד תתפלאו, 

לעשייה בהכוונה, ביוזמה. לא כל השכל נמצא אצלנו, 

ים לשמוע את הקהילה מעלה צרכים כדי ואנחנו רק רוצ

 שנוכל לענות עליהם.

כגוף שהוא פתוח כחלק מזה אנחנו רואים את עצמנו  

ושקוף, ועבדנו קשה לעשות את זה. אני חושבת שכל גוף 

יך להיות כזה. אנחנו עובדות כדי לשקף את ציבורי צר

 שלנו, לא מסתירות שום דבר. כחלק מזה אנחנו פה. העשייה

והלאה, ככל שאני  מה אסטרטגיית הפעילות לשנה האחרונה 

מוקדים עיקריים. אנחנו  4רואה קדימה לפחות, אז יש לנו 

 נפרט טיפה על כמה מהם.

מינים במערכת קודם כל, הטמעת תכנית מגדר ושוויון בין ה 

שנים העברנו  3החינוך, כפי שרובכם, כולכם מכירים. לפני 

. כבר עברה תכנית המגדר בכל גופי החינוך חוק עזר עירוני

לי. אנחנו מיישמות את זה ברוח אלי, לא פורמאבעיר, פורמ

 גבית מאוד גדולה מכם.

מבחינת העצמת נשים בקהילה, אפשר לעשות פה המון  
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מה אנחנו עושים. וכמובן שאנחנו לא דברים. אנחנו נציג 

מוותרים על ציון של אירועים משמעותיים בתחום גם 

 המגדר, גם הנשים בעיר. 

חלק ממה שאנחנו עושות ולא היה מובן מאליו לפחות עד  

לפני שנה, זו החתירה להגיע לקהל ולשתף אותו כפי 

שציינתי, שמתבסס גם על ערך הפתיחות, גם על ערך 

מאוד חשוב וזה גם אתגר לא פשוט לשקף  ההשיתוף. לי ז

 לקהל מה אנחנו עושים ולרתום אותו לעשייה שלנו.

מה עשינו, ואנחנו מתקרבים פה באמת לפואנטה של השקף.  

קודם כל, אנחנו מפעילות בשוטף עשרות פרויקטים רצים. 

זה לא פרויקטים חדשים. מועצת נשים בכפר סבא קיימת 

ות שרצות כבר כמה שנים יותר מעשור. יש הרבה פעילוי

 טובות.

מי שרוצה, מוזמן להיכנס גם לפייסבוק. נכניס אתכם גם  

לניוזלטר, תכירו את הכל. אני בכוונה לא נכנסת, למרות 

 שמדגדג לי.

יוזמות של   פיתחנו פרויקטים חדשים גם עם הקהילה, גם 

אבל גם שהם הקהילה שהעלינו, שבעיקר היו נקודתיים 

 ה ואני מקווה שימשיכו הלאה. ממשיכים משנה שעבר

הגענו מבחינת שירות למאות נשים, גם בצורה פרטנית  

לאלפי נשים ומשפחות באירועים רחבים. זה אנשים גם 

 תראו את התמונות שלהם ואת השירות שמגיעים אליהם. 

שאנחנו ואני חייבת להגיד במאמר מוסגר, שפה כל קבוצה  

ת את הערך מקבצים נשים אליה בחדר, גם היא מקבל

הציבורי של מה שאנחנו מעבירים, וגם בצורה מאוד טבעית 

זו הופעת להיות קבוצה עם עוצמה שמחזקת אחת את 
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 השנייה, ועושה ובונה. וזה מקסים לראות.

, תשתיות של הגעה לקהלמבנה הבהתמקדנו כמו שאמרתי,  

 . כדי גם לשקף וגם אם זה פייסבוק, אם זה ניוזלטר וכו'

 לקרוא לקהל.

מה שבחרנו להתמקד ולהראות לכם מבין כל הפעילויות  

פה נסיה כמובן  שאנחנו עושות, זה פעילויות המגדר בחינוך.

רץ זה  תציג. מה שאתם תראו לפחות בהתחלה על המצגת

  דוגמאות לפעילויות שלנו.

אם תבחרו להרים את הראש מהפלאפון, זה תלוי בכם. זה  

ות לפעילויות. אני בסדר גם אם לא. אתם תראו קצת דוגמא

וליזום פרויקטים גם באמת אזמין אתכם לראות ולהציע 

 כמו שחלקכם עושים גם ליום האישה הבינלאומי וגם בכלל.

רוב הזמן אנחנו האמת שבשתי דקות אני יכולה להגיד ש :שטרסבורג קיסר נסיה

והפעילות שקשורה חושבים על העבר, מתעסקים בהווה 

היא בעצם מנסה  בעתיד. במגדר בחינוך מתעסקת בעיקר

לעבוד על מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית המגדרית 

ת, גם עם הבניות חברתיות. לבדוק אם הילדים והילדו

 ההורים דרך אגב, את מערך הערכים והסטריאוטיפים

שמוביל אותם להתנהגות כזאת או אחרת, שמשפיעה בסופו 

 ת שלהם. של דבר על הבחירו

שמים דגש גדול מאוד על רך אגב, דהיום במשרד החינוך  

נושא של קידום בנות בתחום המדעים והטכנולוגיה 

ייצוג של נשים בעולם  מהסיבה הפשוטה, שיש תת 

 30%הטכנולוגי. גם בצבא, גם בהיי טק. אמנם יש מעל 

וזה הולך וגדל, אבל רובן נמצאות במערך משאבי נשים 

ווקא האנוש, השיווק והפיננסיים. עולם שמתפתח. אבל ד
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 בתחום הטכנולוגי יש צורך בעידוד הבנות. 

אנחנו לומדים יותר ויותר שהנושא הזה קשור לא רק  

להם הזדמנויות, אלא גם ביכולת שלנו  ביכולת שלנו לתת

ולבחון איזה לעודד בנות להסתכל על ההזדמנויות בעיניים, 

סטריאוטיפים כולנו גדלים וגדלות ממש מגיל הגן. וזה מה 

 ות לעשות. מנסשאנחנו 

שנים בעצם סביב השולחן הזה  3הדר הזכירה שלפני  

עושות  התחילה הדרך שבה קיבלנו תקציב, ואנחנו היום

פעילות בכל חטיבות הביניים. אנחנו עובדות עם כל הגננות 

והסייעות בימי הכשרה. אנחנו משתדלות לעבוד עם צוותי 

של מגדר יחד עם התכניות ומטמיעות תכניות  הורים

בזכויות אדם, בכבוד ימות בבית הספר שמתעסקות הקי

 האדם וכו'.

היום אני יכולה להגיד שאנחנו כבר לא מחזרות על  

אלא מקבלות פניות וזה מאוד משמעותי. אפשר  הפתחים,

השנים  3-בהחלט שינוי חברתי. אני אסכם ואגיד שבלראות 

, והיום אנחנו עובדות עם האלה התחלנו לעבוד עם הבנות

 נות. בנים וב

כשאנחנו מתעסקות שכל סדנא תעשה לכיתה כולה, ואנחנו  

. אולי זה מצביע על מרגישות שהשיח הזה הוא דיאלוג

ביטוי בשטח, י. אני מאוד שמחה שיש לתקציב הזה השינו

באיזשהו  ואני מקווה שגם נראה פירות בעוד כמה שנים

 . שינוי של החברה הישראלית

  שמוע שאלות, הצעות, הערות.זהו מבחינתנו. נשמח ל :הדר לביא

איך אנחנו של האו"ם,  135לי יש שאלה. הנושא של החלטה  :רויטל לן כהן

יכולים למנף את זה פה בכפר סבא? כי אנחנו העלינו את זה 
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 וזה ככה לא הלך לשום מקום. פעם אחת חברות המועצה, 

 תרענני את זיכרוננו.  :עמירם מילר

... של האו"ם  :הדר לביא התקבלה לפני יותר משנה במטרה החלטה 

 לקדם נשים באזורי מלחמה בעולם. 

חשוב להגיד, במקומות שהם מדברים בהם גם על שלום,  :רויטל לן כהן

 יטחוניים שיש אוטוריטה גברית שם. ביטחון, על דברים ב

 כדי לקדם נשים לוחמות?  :עמירם מילר

 לא, לא. חלילה.  :רויטל לן כהן

באזורים ביטחוניים, ישראל נחשבת אחד  קידום נשים :הדר לביא

מהם, אומרים באזורים שבהם יש סוגיות ביטחוניות ראוי 

לקדם נשים אפילו יותר, כי זה אולי בתקווה יביא למשהו 

 אחר. 

היא הכוונה היא לא לתפקידים ביטחוניים בצבא. הכוונה  :רויטל לן כהן

להיות חלק מהשיח אודות הביטחון במדינה. העובדה 

ך שנים אנחנו חיות במדינה שאנחנו לא חלק מהשיח שבמש

הביטחוני בה, ובעצם גברים מחליטים החלטות שהתוצאה 

, היא בעיניי הזויה ואני יום-שלהן משפיעה עלינו ביום

מאוד שמחה שיש את הגיבוי הזה של האו"ם שאומר, 

העובדה שאנחנו נשים ולא היינו ביחידת מסתערבים לא 

 אומרת, 

 ת יכולה להצטרף. א :עמירם מילר

היום כן. פעם לא יכולנו. כשאני הייתי בצבא רציתי להיות  :רויטל לן כהן

 המשך לכל המשפחה שלי ואמרו לי לא. צנחנית ב

לכן מה שאני אומרת שיש חשיבות אדירה לעובדה שגם  

 נשים ישבו בתוך השיחות הביטחוניות. 

ית. השאלה ההחלטה של האו"ם היא לא פרקטית, היא ערכ :הדר לביא
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איך אפשר ליישם את זה ברמה העירונית היא שאלה 

 פתוחה, ואנחנו נזמין אתכם לקיים דיון על זה. 

 שהוקם,  בכוח השיטור העירוני :עמירם מילר

 )מדברים ביחד( 

 שאלות נוספות? התייחסויות?  :צביקה צרפתי

 -אם רוצים העצמה של נשים ומעורבות, זה ה :ענת קלומל

 בבקשה, ראש העיר יסכם.  :צביקה צרפתי

ברשותכם כמה מילים, אלא אם כן יש עוד הערות,  יהודה בן חמו:

 התייחסויות? 

רק אולי יהודה להגיד, ששבוע הבא בעצם אנחנו מתחילות  :הדר לביא

לחודש חל יום  8-בפעילות של חודש האישה הבינלאומי. ב

האישה הבינלאומי בארץ ובעולם, ואנחנו לוקחות את זה 

על פני כל החודש. כמובן שכולם  שנה, פורסות את זהמדי 

 מוזמנים. 

אנחנו משתדלות לגעת בכל האוכלוסייה, מאוד משתדלות  

קודם כל להזמין גברים, לא להדיר גברים מהשיח, יש לנו 

השנה יחד עם אגף התרבות שבעצם מייצרת דיאלוג תערוכה 

וכו'. בין גברים ונשים  לח אנחנו נששהביטוי הוא אמנותי 

 את זה בצורה מסודרת. 

רציתי להגיד רק כמה מילים. אני חושב שבשנים האחרונות  יהודה בן חמו:

בשתי הקדנציות, קצת יותר, שאני ראש עיר, אני מרגיש את 

מאוד משמעותי בעיר. -הפעילות של האנשים באופן מאוד

רחבת השורות אחד הדברים שבאים לידי ביטוי זה לא רק ה

  .םאלא גם ההעמקה שלה

טיפה, -ואנחנו רואים את אחד הדברים שהתחלנו טיפ 

לקראת סוף הקדנציה הקודמת ואנחנו מממשים את זה 
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 בצורה בלתי רגילה היום יחד עם מועצת נשים. 

גם במערכת החינוך, כל הנושא של לימודי מגדר. מי שקרא  

לא השורה הכי גדולה, יף עטוב את ספר התקציב ראה ס

פר התקציב תמיד יהיה איזה אבל יש מספר חשוב שבס

משהו, אפשר להוסיף, אפשר להוריד, אפשר להתווכח אבל 

 לנו כעיר. ש תמאוד משמעותיאמירה כשזה מופיע זה 

אני  חושב שהתמיכה שלנו בלימודי המגדר ומי שיסייר בגני  

שלוקחים את  הילדים היום, יוכל לראות חלק מגני הילדים

עושים חילופי ך מאוד משמעותית. אי-זה בצורה מאוד

תפקידים ילדים. בנים ובנות משחקים בכל התפקידים. 

הן גם שחקניות כדורגל, ולא רק  אחיות,רק לא  ןהנשים ה

 בצבע כחול וצהוב אלא גם ורוד וכל מיני כאלה.

'אני לא רוצה שהבן שלי יהיה כזה ולא   קיבלתי גם טלפונים 

 ים. מינפהבת שלי תהיה כזאת', אבל לאט לאט גם ההורים מ

אני חושבת שהורים צריכים להפנים שלילד יש נטיות בלי  :רויטל לן כהן

 ההורים שלו. 

מעבר ללימודי המגזר שזה מתחיל לחלחל ומהגנים זה עובר  יהודה בן חמו:

ליסודיים וגם להורים וכן הלאה. זה מה שרציתי להגיד, 

שנתיים האחרונות באו לי בביטוי בכך שאנחנו רואים -השנה

יותר דברים מובנים מאליהם. מה שפעם היינו יותר ו

 צריכים להסביר, היום זה כבר מתחיל לזרום. 

אי אפשר להתעלם מהנתון שפה אושרת נגעה בו, שבעירייה  

מנהלות נכנסות. אני אף פעם לא  אנחנו רואים יותר ויותר

ם תפקיד אישה רק בגלל שהיא אישה למעט בחרתי לשו

נו להביא נציגות צימקומות שחייב אותנו החוק, ור

ו את הנשים הטובות ביותר חיפשנלדירקטוריון וזה, גם אז 
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באותו התחום. אם זה תרבות, אם זה כלכלי, כל תחום 

 ותחום. 

יכול היצע של נשים שבהחלט אבל היום אנחנו לשמחתנו יש  

. לבוא לידי ביטוי בצורה טובה מאוד, והן באות לידי ביטוי

הכי טובה -הכי-חינתי הכיאני נתתי דוגמא והדוגמא מב

אושרת צמחה כמעט שיכולה להיות במערכת שלנו, באמת 

ומתפקיד מאוד זוטר כמנהלת מדור במחלקת הנוער, מאפס, 

וכל תפקיד שנעשה הוא נעשה בצורה ממש טובה, וזה היה 

טבעי שהיא תמשיך ותתפתח במערכת, ונכון לגבי כל 

 התפקידים בעירייה. 

נשים מעיזות להתמודד, רוצות  אנחנו רואים יותר ויותר 

להתמודד. רוצות שיש את ההזדמנות להתקדם והן עושות 

 זאת. 

להדר, לנסיה, ויש מסביבן לא מעט אני רוצה להודות באמת  

שמתנדבות, שבאות לכל פעילות. אני מגיע לפעילויות  נשים

מכיר גם משנים קודמות, אבל כל ואני פוגע אותן. אני גם 

בוסס יותר על מתנדבות מאשר על עובדי אירוע ואירוע זה מ

 העירייה. 

שמצליחות להביא  זה גם כן דבר ייחודי למועצת הנשים 

עשרות ומאות של נשים לפעילות. חבל לי היה, ובאמת 

 להבא נקפיד יותר להזמין את חברות וחברי המועצה. 

הפעילות האחרונה שאני הופתעתי, פעילות שנעשתה למען  

 ,ת גם מאחד היישובים הערבייםנערות, והגיעו נערו

קבוצת נערות, גם נערים היו שם. מבחינתי הגיעו  ,מפרדיס

בהחלט אלה מסוג חבל שלא יכולתי להישאר יותר, אבל 

 הפעילויות שאנחנו צריכים לעודד, צריכים לתמוך בהם
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ברמה של לפתח דיאלוג, לא נשואים ולא בניית בתים פה, 

היא בסופו של יום אבל ברמה של פעילות שאני מאמין ש

 . תקרב

ואם נגענו בנשים, אז אני באמת מאמין ואמרתי את זה גם  

בהתבטאויות, לא רק בפורום נשים. אני באמת מאמין 

 ויסלחו לי פה הגברים, שאם אנחנו ניתן לשני מגזרים

להוביל גם את התהליך הכל כך חשוב, ודיברו פה על שלום 

יידעו  וכו' וביטחון, אני מאמין ששני מגזרים יום  בסופו של 

 להביא פתרון לסכסוך בינינו לבין הערבים. 

נאיבי מדי, אבל אני מאמין בזה. אני מאמין שגם אנשים  

שיצאו לנהל את המשא ומתן עסקים אבל הגונים וישרים, 

הם לא אוהבים להפסיד. הם אוהבים להציג הוכחות 

 ורווחים. וגם נשים, מכיוון שנשים כשמגיעים לקונפליקט

 ן משאירות את האגו בחוץ, במיוחד מול גברים. ה

 . מצוין. אז נשות עסקים ופתרנו את העניין :רויטל לן כהן

אז באמת תודה על המצגת. אמנם היא היתה מתומצתת  יהודה בן חמו:

אבל היא היתה מתומצתת רק בגלל הזמן הקצר שהקצנו 

 לכם. 

 ולא רק על המצגת, תודה על העשייה.  :רויטל לן כהן

אבל בהחלט העשייה הברוכה שנעשית, ונפרסת על השנים  יהודה בן חמו:

האחרונות, על השנה האחרונה כפי שהיא הציגה עם חזון 

לאחל לכולנו, כולכם מוזמנים  לשנים הבאות. ובהחלט

עם הילדים, עם הנכדים, עם כל מי  להגיע לקרנבל פורים

שיש. יום חמייש בפארק העירוני. בהחלט נאחל לכולם 

 ורים שמח. פ

רק הערה אחת, אני חושב שצריכים להודות גם לעו"ד שלי  :עמירם מילר
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שהיתה בקדנציה עמרמי, חברת מועצת העירייה לשעבר, 

יו"ר מועצת הנשים וגם היא עשתה עבודה מאוד  הקודמת 

  טובה ורחבה. 

יש לי איזושהי נקודה להעלות פה. זה קצת הצידה אבל אני  :יוגדיהודה 

שוב שזה ייאמר. כולם מכירים אותי, יודעים שזה חחושב 

שאני גם יושב פה מטעם סיעת מר"צ וגם בעוונותיי גם 

 מסתובב ברחובות, כרגע מייצג, 

 לא כולם מושלמים.  יהודה בן חמו:

לא כולם מושלמים. יש לי את הדעות שלי ואני גאה בהן.  :יוגדיהודה 

ז כפר מרכשעות ב 4-4.5עברתי איזושהי חוויה היום לפני 

ם ברעננה, הגענו לכפר סבא עסבא. סיימנו איזושהי פעילות 

שארית של בלונים, אמרנו נסתובב במרכז כפר סבא נחלק. 

הגענו לרחבה של הקניון ופשוט אני לא יודע איך לתאר את 

אני אגיד את המילה לינץ' זה קצת זה, אבל המצב הזה, 

 עליהום. נקרא לזה עליהום.

ם של תיכון, חטיבת ביניים, יריקות, בני נוער מגילאי 30-כ 

דבר ללא שום הבעת דעה, ללא שום ם, קללות, גידופי

 מכיווננו. רק בגלל שלבשתי את חולצת מר"צ.

אנחנו בעיר שהיא עיר מכילה ועיר מחנכת ומלמדת ויש לנו  

נוער מדהים, מתנדב באחוזים מדהימים. אבל אני חושב 

ויה הזאת שלי צריכים לקחת מהחומועצה שאנחנו כחברי 

משהו הביתה וזה לא יכול להיות שזה ימשיך ככה. זה לא 

 יכול לקרות פה. זה פשוט לא יכול לקרות פה. 

אי אפשר להתייחס לזה בתור תופעה מקומית או נקודתית  :רויטל לן כהן

 , צריך לשאול את עצמנו איך זה קרה. -כי מזה זה יכול

יודע, :יוגדיהודה  למי שעובר לידי ברחוב  אני רגיל לאמירה, אתה 
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לרמה כזאת שמאלני, אני שמאלני גאה. אבל  ואומר משהו

 זה הגיע למצב, 

 ן את התופעה הזאת באופן יותר ספציפי? בחאתה יכול לא :עמירם מילר

תקשיב, האמירות לא יודע, אני לא. בני נוער בגילאים של  :יוגדיהודה 

 שאני שמעתי זה, 

איזושהי פעילות ממוקדת שידעו עליה  זה גם לא שהיתה :רויטל לן כהן

 ובאו. הם במקרה עברו, חילקו את שארית הבלונים. 

בלונים שנשארו. ילדים רצו, לקחו  20חילקתי כמה בלונים,  :יוגדיהודה 

והייתי ברחבה של הקניון בלי כלום. סתם חולצת  ממני.

מר"צ עליי, ופשוט קיבלתי כמות של יריקות, אמירות של 

ויגאל וך גולדשטיין וכל הכבכל הכבוד לבר וד ליגאל עמיר, 

 זה הסגנון. עמיר הגבר ויהודי זה נשמה וערבי זה בן זונה. 

 קבוצה של ילדים,  יהודה. שזה  מקריות,יכול להיות שזה  :מתי פז

 זה לא מאפיין ממש את תושבי כפר סבא.   :???

כפר  ילדיםזה לא מאפיין כלום, אבל זה לא יכול לקרות.  :יוגדיהודה 

 סבאים. זו בקשה שלי להעלות את זה לסדר היום. 

 יהודה, זה חמור מאוד.  עו"ד איתן צנעני:

 זה הכל. לא רוצה לפתוח על זה דיון.  :יוגדיהודה 

וזה לא בסדר, אבל אני לא רואה, לגבי יום שישי גם דקרו  עו"ד איתן צנעני:

 פה איזה בן אדם ברחוב ויצמן. זה לא מאפיין את העיר וזה

 לא בסדר אבל. 

  מה שאנחנו מבקשים להעלות למודעות.  :רויטל לן כהן

 

 

 אושרת גני גונן
 העירייה  יתמנכ"ל

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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