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 4.1.2017 -מן המניין  שיבת מועצהי

 :דר היוםסעל 

 . שאילתות .1

 שיפוצים במרכז לצעירים. א. 

  קיום שלטון החוק במבני עירייה. ב. 

 תכניות חינוכיות בבתי הספר. ג. 

 התחבורה.  שיתוף ציבור בתכנית ד. 

 פרישתו של רון קוגמן מתפקיד סמנכ"ל העירייה. ה. 

השקעות העירייה בתחומים מחוץ להגדרת תפקידים שבפקודת  ו.

 העיריות. 

 סייעות בגני הילדים.  ז. 

הוצאות פרסום ורכישת שטחי פרסום, כולל שערי מקומונים  ח.

 ובטלוויזיה.

  אוכלוסייה מבוגרת. ט. 

 .ר יוםהצעות לסד .2

יול"א. –הפחתת שכר לימוד  .א  גני 

גנים. ב.  זיכוי תשלומי הורים בגין אי פתיחת 

 רפורמה בוועדת השמות.  ג.

 . 2017רווחה  ד.

 פרוטוקול ועדת כספים. אישור  .3

ופרוטוקול ועדת שמות  16.6.2016שמות מיום אישור פרוטוקול ועדת  .4

 . 9.11.2016מיום 

 עבור עמדה בשביל הראשונים.  ₪ 37,000דיווח על תרומה בסך  .5

 עבור פיתוח ה"שייפ פארק".  1,500,000דיווח על תרומה בסך  .6
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  שאילתות. .1

 

וגב' -שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל א.  צוייג 

 עבודות שיפוץ במרכז צעירים.  –אתי הדנה בנושא 

 

ישיבת המועצה הראשונה טוב, חברים, אני רוצה לפתוח את  :צביקה צרפתי

. אני מקווה השנה הזאת, השנה האזרחית 2017לשנת 

אנחנו  .הזאת, יהיו לנו ישיבות מועילות, פוריות וקצרות

נתחיל בשאילתות. שאילתה ראשונה, ראש העיר יצטרף 

 אלינו עוד כמה דקות, שיפוצים במרכז הצעירים. 

, בעירהמהווה בית לבני הנוער  ,מרכז הנוער העירונישיפוץ 

מבחינה הנדסית, אשר חייב גידול  הינו פרויקט מורכב

תקציבי בשל התמודדויות בשטח עם אילוצים שלא היו 

 שנטלו ,ידועים מלכתחילה בעת היציאה לביצוע הפרויקט

חלק מטובי היועצים, אשר נתנו מענה לסוגיות שעלו תוך  בו

 כדי התקדמות הפרויקט. 

זו נבעה בשל העובדה כי מ  דובר בשיפוץ מבנה מורכבות 

 ,1995בשנת  ,בשעתו בנייתואשר  ,תת קרקעי בחלקו ,קיים

נדסיים אשר לא באו לידי כללה מרכיבים האו החסירה 

עבודות בשטח הכניות המבנה. בשעת ביצוע ביטוי בת

התמודדו הצוותים המקצועיים עם גילוי מרכיבים אלו תוך 

 דו. חיזוק המבנה והתאמתו לדרישות תפקי

ת איטום בתפר בין מועדון הנוער יתגלתה בעיבנוסף ה 

לחניון כיכר העיר, שחייבה עבודות שיפוץ של במת כיכר 

העיר וכן נדרשה התקנת לוח חשמל חדש לאחר שלוח 

החשמל המקורי לא עמד בעומס, בניגוד לתחזית של יועצים 
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 מקצועיים. 

ל איטום שצוינו לעיל, עלו סוגיות נוספות שבנוסף לסוגיות  

תו לצרכי משתמשיו העתידיים ועוד, , התאמהמבנה

 בהתייחס לשינויים שבוצעו בשל האילוצים תוך כדי ביצוע. 

 זה סוף התשובה?  אהוד לוי יובל:

 כן.  :צביקה צרפתי

זאת אומרת שאני מבין מדבריך שכל התוספות האלה היו  אהוד לוי יובל:

 תוספות שהוזמנו ואושרו על ידי העירייה לפי הצורך. 

 כל התוספות האלה תקבל תשובות בהמשך הערב, על  :ה צרפתיצביק

 לא, לא, סליחה. אני שואל אותך שאלה.  אהוד לוי יובל:

 אתה שואל ואני עונה.  :צביקה צרפתי

 אתה לא עונה.  אהוד לוי יובל:

 אני עונה.אתה לא יכול  להגיד לי מה אני אענה.  :צביקה צרפתי

אם התגלו דברים, אז הזמינו את  ,ךלא, אני שואל אות אהוד לוי יובל:

 העבודה הזאת? או שהוא עשה את זה על דעת עצמו?

לא, לא עשה על דעת עצמו שום דבר. אף אחד לא עושה על  :צביקה צרפתי

 דעת עצמו. 

 תודה.  אהוד לוי יובל:

בטח שהקבלן. נכון? אנחנו אומרים לך, אף אחד לא עושה  :צביקה צרפתי

 על דעת עצמו. 

תודה. זאת אומרת שהכל הוזמן, יש אישורי הזמנה,  י יובל:אהוד לו

 תוספת, ל

  גרוע. עוד יותראם זה היה ככה אז זה היה  :צביקה צרפתי

 אז יש הזמנה ותוספת.  אהוד לוי יובל:

אני אמרתי. בהמשך הערב יהיה דיון. דרך אגב, חבר מועצת  :צביקה צרפתי

ת עיר, זה להיות רק חבר מועצתעתד להמשיך עיר, ומי שמ
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נוער עירוני, לא מרכז צעירים. מרכז צעירים זה  מרכז 

הגיע הזמן שתדע את יש הבדל. צבי. -בןבגלר, בחטיבת 

 ...אבל אתה לא... חטיבות העירייה. התאפקתי

שאמרת שכל  לא, אני רוצה לשמוע ברור, עוד פעם,לא,  אהוד לוי יובל:

 התוספות הוזמנו ואושרו. רגע, כל התוספות הוזמנו

 ואושרו, נכון? אמרת את זה לפני רגע. 

 

וגב' פליאה קטנר שאילתה של חברי המועצה  . ב מר עילאי הרסגור הנדין 

 קיום שלטון החוק במבני העירייה.  –בנושא 

 

, קיום שלטון החוק במבני העירייה. 36שאילתה לפי סעיף  :צביקה צרפתי

היתרים ניתנים על פי החוק. אנחנו לא מכירים דברים 

 חרים. א

אתם לא מכירים דברים אחרים. אני שאלתי בשאילתה,  עילאי הרסגור:

קודם כל, אני שמח שאתם לא מכירים דברים אחרים. אני 

מקווה שזה אומר שבאמת אין עבירות בנייה במבנים 

עירוניים. אני אבדוק את זה כמובן מול החומר שברשותי. 

. כלפי האזרחים.   שאלתי גם מהי מדיניות האכיפה..

 מבני עירייה. אתה התכוונת מבני עירייה. כתבתי  :צביקה צרפתי

כתבתי מה מדיניות  3בסעיף מבני עירייה, וכתבתי  עילאי הרסגור:

  האכיפה...

אכיפה בשבילי זה מבני עירייה. לא כתבת ברחבי העיר.  :צביקה צרפתי

 כתבתי במבני עירייה, אז זו התשובה. תודה. 

   ...טרך עכשיו להגישאז אני אצ עילאי הרסגור:

גונן: יש מדיניות אכיפה. היתרים ניתנים על פי חוק לכולם. לא  אושרת גני 

 או שזה מבנה של תושבים.  ,משנה אם זה מבנה ציבורי
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  כלומר העירייה חייבת בהיתרים :צביקה צרפתי

 מי שמתקין מזגנים בניגוד לחוק, צנרת בניגוד לחוק,  עילאי הרסגור:

 אוכפים. יודעים אז רואים או ם אנחנו א :צביקה צרפתי

 אוכפים. את הכל אוכפים.  עילאי הרסגור:

 רואים.אם יודעים, יש מידע,  :צביקה צרפתי

אני רק רוצה להבהיר. יש מדיניות אכיפה שהתביעה   עו"ד אלון בן זקן:

  ה, שאפילו מפורסמת. כל אחד יכול...העירונית גיבש

 תודה.  :צביקה צרפתי

 אז יש מדיניות אכיפה.  ור:עילאי הרסג

 תודה, אלון.  :צביקה צרפתי

היא נמצאת באתר? אני אשמח אם תוכלו לשלוח לי. תודה  עילאי הרסגור:

 רבה. 

וגב' פליאה קטנר שאילתה של חברי המועצה  . ג מר עילאי הרסגור הנדין 

 .תכניות חינוכיות בבתי הספר –בנושא 

 

יות בבתי הספר. ראש העיר דוגל כניות חינוכתתודה רבה.  :צביקה צרפתי

בחינוך לערכים, תוך קידום הישגים לימודיים ומיצוי 

הפוטנציאל של כל תלמיד. העירייה מקיימת שיתופי פעולה 

ת, בריאו חינוכיים רבים במגוון תחומים, ביניהם תכנית 

ם הקיימות כניות בתחוחינוך לאורח חיים ספורטיבי, ת

וויון ועוד. כידוע, תכני תכניות מגדר, ש ואיכות הסביבה,

 הלימודים במוסדות החינוך נקבעים על ידי משרד החינוך. 

שאלת המשך. תיארתי לעצמי שאתם מבינים למה שאלתי  עילאי הרסגור:

 את השאלה הזאת. 

 לא, קשה לנו להבין.  :צביקה צרפתי

 אז אני אעזור לכם.  עילאי הרסגור:
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 אני מבין, בעניין ההדתה.  :צביקה צרפתי

בכל זאת אנשים אינטליגנטים. עכשיו, אתם בעצם יפה.  עילאי הרסגור:

 אומרים שהעירייה, 

 . , לא אניין ההדתהיאיתן יענה לך בענ :צביקה צרפתי

המורה טעה והכל  הגפרורים.כבר סגרנו את הנושא של  :אמיר קולמן

 בסדר. 

 דרך אגב, איפה איתן? לעניין הזה של ההדתה.  :צביקה צרפתי

.   :ולמןאמיר ק  גפרורים זה אני

מייצג נאמנה את סיעתו. אם באמת עיריית כפר סבא יכולה  עילאי הרסגור:

להשפיע על תכנים חינוכיים, כפי שאתם אומרים, אחרת מה 

. איך אתם אומרים שתכני הלימוד  .. הטעם להיות עירייה 

נקבעים על ידי משרד החינוך? איך אתם מיישבים את 

 הסתירה הזאת?

אני אגיד לך בקצרה. כל התכנים שהוקראו בשאילתה זה  :רפתיצביקה צ

יימים אותם. על ידי משרד החינוך, ואנחנו מק שהם תכנים

" אורח חיים בריא"כניות כמו באנחנו פשוט לוקחים ת

כנית 'זוזו' למשל, באורח חיים ת. ואנחנו מקיימים אותן

ספורטיבי, זו תוכנית של משרד החינוך. אנחנו פשוט לקחנו 

 אותה והחלטנו ליישם אותה. 

כולים לבחור מבין התוכניות של משרד יכלומר אתם  עילאי הרסגור:

 ?החינוך מה לבצע

כנית ואנחנו חושבים שזה נכון אם משרד החינוך נותן ת :צביקה צרפתי

 ואנחנו גם מתקצבים את זה, אז לפעמים כן. 

 מה המטרה של השאלה אבל?  רביטל עמר שלום:

יום במערכת החינוך בכפר סבא הן כניות שקיימות ההת עילאי הרסגור:

 כניות שהעירייה בחרה. ת
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 עילאי, שאלת שאלת המשך, אבל ענינו לך, תודה.  :צביקה צרפתי

 באמת, עילאי, באמת מעניין אותי מה המטרה?  רביטל עמר שלום:

 אני יכול לענות  לה?  עילאי הרסגור:

  -המטרה היא  :צביקה צרפתי

 כאילו אני לא רואה לאן זה הולך.  שלום:רביטל עמר 

 אם יו"ר הישיבה ייתן לי לענות,  עילאי הרסגור:

היא שלא יהיה חינוך דתי בתוך בתי הספר. שיהיה המטרה  :צביקה צרפתי

 רק חינוך חילוני. 

 לא בדיוק ככה. שלא יהיה שום סימן לדת בבתי הספר.  :עמירם מילר

 הספר, זרם אחד בלבד בבתי  עילאי הרסגור:

 סימן לדת,  :צביקה צרפתי

נותן עילאי הרסגור: ראייה פלורליסטית, רחבה  מייצג זרם אחד בלבד ולא 

יותר של כל הזרמים בבתי הספר החילוניים. אני לא מתערב 

 בחינוך הדתי. יש להם חינוך משלהם. 

 

וגב' פליאה קטנר שאילתה של חברי המועצה  . ד מר עילאי הרסגור הנדין 

 .כנית התחבורהיתוף ציבור בתש –בנושא 

 

 -מענה השאילתה הבאה, שיתוף ציבור בתוכנית התחבורה.  :צביקה צרפתי

שיתוף הציבור בפרויקט 'מהיר לעיר' מתבצע בשיתוף חברה 

כניות תחום מטעם משרד התחבורה, על פי תשמתמחה ב

שיתוף הציבור. בשלב הראשון נערכים מפגשי קבוצות 

מפגשים בהשתתפות עשרות אנשים מיקוד. עד כה נערכו שני 

ובהמשך התקיימו מפגשים נוספים לקבוצות מיקוד ולקהל 

 הרחב. 

עניתם רק חלקית לשאלה שלי. לא עניתם כמה תושבים  עילאי הרסגור:
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מפגש ולא עניתם האם נכונה העובדה  הוזמנו לכל

שהתחייבתם בישיבת מועצת העיר לערוך ארבעה מפגשי 

ר? האם הנתונים שאני אומר הם שיתוף ציבור בחודש נובמב

 נכונים? האם הדברים הוקראו בישיבת מועצת העיר? 

קודם כל, מה שהוקרא גם הוקלט, אז אני לא יכול למחוק  :צביקה צרפתי

את ההקלטה. אנחנו עדיין פועלים על פי חוק. אנחנו לא 

 מפרים חוק ומשנים החלטות. 

 עדיין.  עילאי הרסגור:

לגבי השיתוף ציבור, קודם כל היו מפגשי  משתדלים. :צביקה צרפתי

קבוצות מיקוד. קבוצות מיקוד זה אנשים שאותרו, 

ספציפית לנושא המסוים אותרו, הוזמנו. היו כעשרות בכל 

. אנחנו 60או  50, 40מפגש. אני לא יכול להגיד לך אם היו 

 לא עשינו רישומים. אבל היו עשרות. 

 הוזמנו מאות והגיעו  עשרות.  מתי פז:

התחייבנו, זה תלוי במשרד התחבורה.  - כן. לגבי הנושא של :צביקה צרפתי

אנחנו לא מכתיבים את הקצב. הם מנהלים, אנחנו למעשה 

הכלי שדרכנו הם מזרימים את האנשים, אבל מנהלים את 

הקצב. אז הם בחודש נובמבר לא, כנראה בגלל שהפרויקט  

ם את ה מבחינתם. הם מנהליגם מתעכב קצת, לא יודע מ

 של שיתוף הציבור. תודה.  הקצב

וגב' פליאה קטנר שאילתה של חברי המועצה  . ה מר עילאי הרסגור הנדין 

 פרישתו של רון קוגמן מתפקיד סמנכ"ל העירייה.  –בנושא 

  

שאלה מעניינת. פרישתו של רון קוגמן מתפקיד סמנכ"ל  :צביקה צרפתי

ב הוגשה . הודעה בכת1העירייה. מעניין את מועצת העיר. 

. התפקיד הועבר באופן 2במועד הנדרש על פי החוק. 
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 מסודר. 

  -לא עניתם על השאלה. מהו המועד שבו  עילאי הרסגור:

 זו התשובה.  :צביקה צרפתי

 הוגשה ההודעה? אבל שאלתי מהו המועד.  עילאי הרסגור:

 אז אני אומר, זו התשובה.  :צביקה צרפתי

  אבל זאת לא תשובה. עילאי הרסגור:

 לדעתך זו לא תשובה. אני מקריא את התשובה.  :צביקה צרפתי

 זו לא תשובה. שואלים אותך תאריך.  אהוד לוי יובל:

 זו תשובה מבחינתנו.  :צביקה צרפתי

אתם פוחדים לפרסם את התאריך שבו רון קוגמן הודיע על  עילאי הרסגור:

 פרישתו? 

... שקוף, לא אהוד לוי יובל: רואים את התשובה  יש כבר שאלה כספית. 

 מרוב שהיא שקופה. 

גונן: עילאי, שאלת, אני אענה לך. בהסכם של שכר בכירים, מי  אושרת גני 

מראש  שנמצא מעל שנה צריך להודיע שלושה חודשים

 . לנו בכתב. זה מה שהוא הודיע

 בסדר גמור.  עילאי הרסגור:

 ומתי המועד הזה היה? מתי התממשה הפרישה?  אהוד לוי יובל:

 תודה, אתה לא שואל השאילתה.  :ביקה צרפתיצ

סליחה, אבל שאלה כספית. רוצים תאריך. כל כך קשה לך  אהוד לוי יובל:

 להגיד תאריך? 

 

וגב' -שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל . ו צוייג 

השקעות העירייה בתחומים מחוץ  להגדרת  –אתי הדנה בנושא 

 יריות. תפקידים שבפקודת הע
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השקעות העירייה במיזמים מחוץ לתחום בתפקודה המוגדר  :צביקה צרפתי

בפקודות העירייה. הטענה המועלית בשאילתה בטעות 

על מנת ליצור הכנסות יסודה. העירייה פועלת ללא לאות 

הפרויקטים הנזכרים נוספות ממקורות נוספים, וביניהם 

עבר בשאילתה, אשר הביאו את התרומה המצופה ואף מ

לכך, כפי שמשתקף בנתונים שלפנינו. ההשקעה בייצור 

ועד היום הניב הפרויקט סך של  ₪מיליון  8.6חשמל היתה 

 20. אורך החיים הכלכלי של הפרויקט הינו ₪מיליון  6.8

שנה וההכנסה הנ"ל הינה לתקופה של פחות מחמש שנים. 

לכל  ₪מיליון  20כלומר הפרויקט עשוי להרוויח רווח של 

 הכלכליים.  חייו

הפרויקט הנ"ל הינו בעל ערך ייעודו, מעבר לרווחיות  

סביבתי ניכר, ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת וצמצום 

של מיליון קילוואט פליטת גזי החממה לאוויר בהיקף 

טון פליטות גזי  500-לשנה. מביאים לחיסכון של למעלה מ

 חממה בשנה. 

ירוקה הינם וולטאים והפקת אנרגיה -נושא הגגות הפוטו 

חלק מחזון העיר הירוקה. משרד התשתיות פרסם קול קורא 

לחלוקת מכסות הפקה והזמין רשויות מקומיות להשתתף. 

לעירייה יש סמכות לבצע את הפרויקטים הנ"ל, המיועדים 

 2לפקודת העיריות. סעיף  249לתועלת הציבור מכוח סעיף 

ם מתיר לעירייה להקים, לקיים ולנהל שירותים, מפעלי

ומוסדות שלדעת המועצה לתועלת הציבור וכפי שמוכיחים 

הנתונים שהובאו לעיל, אין ספק שהמפעלים לשירותים אלה 

 הינם לתועלת הציבור.  

 אין אפילו מקום לשאלת המשך.  ד"ר אמיר גבע:
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 נפלא.  :עמירם מילר

 

וגב' -שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל . ז צוייג 

  סייעות בגני הילדים. –הדנה בנושא אתי 

 

סייעות בגני ילדים. בעיריית כפר סבא עובדים לפי התקן.  :צביקה צרפתי

סייעות בתפקידים שונים. סייעת  550-בעירייה מועסקות כ

בוקר, מתגברת או אם בית. בנוסף מועסקות עשרות 

 סייעות, מתגברות, מעבר לתקן הנדרש. 

 נדרש? מעבר לתקן ה אהוד לוי יובל:

כלל הסייעות מקבלות את שכרן על פי החוק ועל פי  :צביקה צרפתי

ההסכמים הקיבוציים. השכר בכל הרשויות המקומיות זהה, 

מלבד פערים בתוך הצהרונים בגני יול"א המנוהלים על ידי 

 חברות פרטיות. 

 550-יש לי שאלת המשך. אני רוצה לדעת כמה מתוך ה :ענת קלומל

 . 16בגיל סייעות הן סייעות 

גונן:  אף אחת. אף לא אחת.  אושרת גני 

 כמה מהן לפני צבא? נתקן.  אהוד לוי יובל:

גונן: אין לנו לפני צבא. יש לנו אולי איזה בת שירות או שתיים.  אושרת גני 

 . 551-אבל הן לא בתוך ה

 כמה כאלה בכלל?  אהוד לוי יובל:

גונן:  כפר סבא.  בוגרות מקבלות שכרן מעיריית 551 אושרת גני 

 כמה נערות עובדות בתחום הזה בתור סייעות? אהוד לוי יובל:

גונן: אין נערות שעובדות בתור סייעות, אלא רק בחופשות  אושרת גני 

 כמתגברות. לא ביום יום. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי
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וגב' -שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל . ח צוייג 

הוצאות פרסום ורכישת שטחי פרסום, כולל שערי  –א אתי הדנה בנוש

 .מקומונים ובטלוויזיה

 

השאילתה השנייה, הוצאות פרסום ורכישת שטחי פרסום,  :צביקה צרפתי

 כולל שערי מקומונים ובטלוויזיה. 

, קמפיין מילואים 2013. 2א' פלוס ב' תשדירי שירות בערוץ  

לא היה  2014. ₪ 19,597 –. קמפיין סדרת ג'ז ₪ 23,400 –

קמפיין  2016. ₪ 23,400 –קמפיין מינויים  2015קמפיין. 

 .₪ 29,250 –פסטיבל משוררים 

ג': עיריית כפר סבא במגמת התייעלות בכל נושא הפרסום  

ולראייה בחמש שנים האחרונות ישנה ירידה משמעותית של 

תקציב הפרסום. יש לציין כי מדובר בתקציב של מוסדות 

אירועי יום העצמאות, אירועי תרבות,  העירייה, הכוללת

אירועי היכל תרבות, אירועי ספורט, חינוך, מידע לציבור 

 - 2011בשנת  בנושא שיפור התשתיות, רווחה, חירום ועוד.

 – 2013, בשנת ₪ 520,110 – 2012. בשנת ₪ 560,260

 – 2015. בשנת ₪ 462,493 – 2014, בשנת ₪ 500,770

,  . ד', כלום.₪ 388,217 – 2016. בשנת ₪ 411,149 לום. כה'

ו 40,075ו',  בכלל זה  ,מאגף החינוך 66,419-מהדוברות 

 קמפיינים לאיתור סייעות לגני ילדים. 

וגב' -שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל . ט צוייג 

 .אוכלוסייה מבוגרת –אתי הדנה בנושא 

 

ה המבוגרת בכפר סבא, נשים האוכלוסייאוכלוסיה מבוגרת.  :צביקה צרפתי
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 18.7%-ומעלה מהווה כ 67ומעלה וגברים בגיל  62בגיל 

מהאוכלוסייה בעיר. כחלק מהאוכלוסייה בעיר אוכלוסייה 

זו נהנית מתקציבים  המופנים  לטובת כלל תושבי העיר וכן 

ייעודיים בתחומי התרבות, הספורט, הנגישות,  תקציבים 

ת, באגף הקהילה, סייה מבוגרהמחלקה לטיפול באוכלו

 11%-נוער ועוד. האוכלוסייה המבוגרת משלמת כו רווחה

מסך הארנונה השנתית, כתוצאה מכך שמגבלת ההנחה הינה 

בשנת  ₪ 270,000מטר. העירייה גבתה סכום של  140עד 

 מהאוכלוסייה כאמור בשאילתה.  2016

ומעלה  65יש לי שאלה. אני ראיתי בכתבה אחרת מגיל  :ענת קלומל

איש מהאוכלוסייה. אז האם זה יכול להיות, כאילו  30,000

  - 67עד  65אם יש גיל 

 איזו כתבה?  :צביקה צרפתי

שהי פעילות של הקתדרה. והאם יכול וכתבה שמייחצנת איז :ענת קלומל

זה אחוז, כל כך הרבה ילדים מאותה  67עד  65להיות שגיל 

 שנה? 

ת הכתבה לקתדרה. אלה תראי, אני לא יודע מי הוציא א :צביקה צרפתי

ונתוני הנתונים הנכונים. אלו נתונים על פי נתוני העירייה. 

 מרשם התושבים, מרשם האוכלוסין. 

 איזה ילדים? מדברים על אוכלוסייה מבוגרת.  :עמר שלוםרביטל 

 כמה תושבים יש בסך הכל, לפי מרשם העירייה?  אהוד לוי יובל:

 . 107,000 :צביקה צרפתי

זה לא, לפי  150,000מה שהיה כתוב באחד המכרזים,  ל:אהוד לוי יוב

נכון להיום  ,הלשכה? לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 אין נתון כזה. לא שומע אותך. אין דבר כזה? 

גונן:   ?מספר התושבים בכפר סבא? 150,000 אושרת גני 
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 בזמן הנוכחי אין דבר כזה.  אהוד לוי יובל:

  .ביםתוש 107,000צביקה צרפתי:    

 תודה.  אהוד לוי יובל:

גונן:  . 107,000כפר סבא, מספר התושבים ב לא, אושרת גני 

 אני מודה לך. אהוד לוי יובל:

 וואלה, הבאת שאלה יפה.  :צביקה צרפתי

 לפעמים הזיכרון מתעתע.  אהוד לוי יובל:

 

  .הצעות לסדר יום .2

 

צוייג -קלומל של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענתהצעה לסדר  א. 

 .הפחתת שכר לימוד בגני יול"א –וגב' אתי הדנה בנושא 

 

יול"א, מי  :צביקה צרפתי אנחנו עוברים להצעות לסדר. שכר לימוד גני 

 מתייחס? מי מעלה את ההצעה? 

כן, ברשותכם. אנחנו דיברנו על שכר גני יול"א, ובשאילתה  אהוד לוי יובל:

פחות  יםשקל 10-בחודש הקודם שמענו שהעירייה מעלה ל

 400משנה קודמת. יש לנו פה גם שכר של דמי הרשמה. 

מוחזרים. ויש לנו פה מנגנון שבו עיריית כפר  200שקל. 

סבא מטפסת מטפסת בשכר הלימוד בגני יול"א ותמיד 

תרשו לי להפריע זה כלול וזה לא כלול.  ,יתחיל הויכוח

ותמיד תהיה השאלה למה אצלנו גבוה יותר ולמה לכם... 

אצל אחרים זול יותר. לכאורה אנחנו זולים יותר מהשכנים. 

בפועל ראינו שבתל אביב או בערים אחרות אפשר להוזיל. 

אחד יגיד שהעיר כבר היום נושאת בהפסדים. אנחנו תמיד 

נגיד שהעיר לוקחת תקורות ומעמיסה כל מיני הוצאות שהן 
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לא ממין העניין. חינוך זה לא עסק, לא תקורה ולא אחוזי 

 תשואה לבניינים. 

יוכלו   כן, יש גם מקום שצעירים שמגדלים ילד או שניים 

לגור בעיר לאו דווקא מי שיכול להרשות לעצמו אלפי 

שקלים לגני ילדים. או לחילופין לעשות מרווחים גדולים 

בין הילדים או לחלופין לעזוב מפה למקום שאפשר לשלם 

גני ילדים וגם משכנתא.   גם 

שנולדים בעיר לבני כפר סבא, הם נטל תוצאה, שילדים  

כלכלי כבד מאוד. אנחנו לא רוצים להאשים את ההורים 

בזה שהם רוצים ילדים. זו עיר שיכולה להרשות לעצמה 

  -מיליוני שקלים בכל מיני הוצאות 

 ילדים זה לא נטל.  רביטל עמר שלום:

 ילדים זה ברכה.  מיר גבע:ד"ר א

 . ילדים זה אושר רביטל עמר שלום:

 אני אמרתי את זה בטון ציני, שהוא לא מספיק בולט.  אהוד לוי יובל:

  ל...ילדים זה אושר, כשאין כסף  :ענת קלומל

אני צריך לתרגל טון סרקסטי, אבל אני מודה שאני חלש  אהוד לוי יובל:

 בזה. תודה על ההערה. 

 ילדים זה שמחה.  :ענת קלומל

ונה, ואנחנו רוצים שיהיו פה הרבה ילדים זה שמחה, זו הכו אהוד לוי יובל:

ילדים. אם אני לא הייתי ברור עד עכשיו. ואנחנו לא 

חושבים שההורים לילדים בגני הילדים הם פרה חולבת. 

כועסים יותר, ואם בשנים קודמות היו ועדים שקטים יותר, 

גני יול"א  מ ה ארבע עד חמש, אמרו שזה בלתי עשדרשנו 

יני טענות שעברנו בעבר נגד ילדים, זו זניחת ילדים, כל מ

 הורים שפגעו בהורים לילדים בגיל הזה. 
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אמרנו שיש דבר שנקרא מחסור בסייעות, מחסור בתקנים.  

הנושא הזה הוא לא צר אך ורק בגרוש, כי אנחנו מצד שני 

אנחנו צריכים עוד תקנים, עוד אנשים. הנושא  ,גם אומרים

פה עודף של הזה הפך להיות נטל כבד. אנחנו חושבים שיש 

גבייה מההורים. אנחנו חושבים שערים אחרות, שיכולות 

להרשות לעצמן, למרות נטל כלכלי כבד, אנחנו יכולים 

להרשות לעצמנו גם כן לבוא לקראת צעירים. לא יהיו 

גדיים, לא יהיו תיישים. לא יהיו צעירים עם ילדים, המצב 

חנו הכלכלי יהיה קריטריון כבד מאוד בשיקול לגור פה, אנ

הופכים את העסק הזה ללא נגיש, חינוך או ילדים יהיו לא 

נגישים לבני כפר סבא, כבר היום בשכונות החדשות מעטים 

מבני כפר סבא באו, חזרו ואכלסו. ולפיכך, הבאנו הצעה 

שהיא יחסית לא ממצה את ההנחות שערים אחרות הציעו, 

ה לא הלכנו להכי זול. הלכנו למחירים שהם סבירים. וגם ככ

עדיין יש מצבים שהעירייה מפספסת, לא מצליחה לספק ימי 

לימוד, לא מפצים את ההורים האלה. גם לא מחזירים להם 

את הסכומים האלה. זאת אומרת שההורים הם פרה 

חולבת, הם לא נמצאים פה, הם לא שומעים פה, כשקובעים 

את שכר הלימוד מראש בספר התקציב, בונים מודל ולפיו 

ראה הם ישלם סכום מסוים. אז ספר התקציב ילד בגן ילדי

שפעם אחת מועצת העיר דנה בו, מחייבת, גם אם היא לא 

 נוקבת תעריף מדויק.

כשמייקרים, אחרי שיצא התקציב, את שכר הלימוד,  

למעשה משנים דבר שנגזר מספר התקציב. זה שינוי שהיה 

מן הסתם צריך להגיע לשולחן המועצה. אבל כשעירייה, 

יבור מסוים מחליט לחייב את הצעירים שגרים כשקהל, צ
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ביישוב הזה בשכר יותר יקר, מעלים לו את הנטל בשקל, 

אני לא מדבר על אחוז אחד בארנונה, שזה על פי חוק. גם 

לייקר את שכר הלימוד, לציבור שהוא ציבור שמצוי 

נייד, שהוא לא יכול ל רשות לעצמו הבמצוקה, שהוא לא 

את זה במשורה וצריך לעשות  הרבה מותרות, צריך לעשות

 את זה בשום שכל וצריך גם לבוא למועצה. אז זה לא קיים.

אז אנחנו חושבים שהכלל הוא ששכר הלימוד כן ייקבע  

במועצה במפורש. זה לא מס, אבל זה נטל כלכלי. ואנחנו 

מהסיבה הזאת חושבים ששינויים צריכים לבוא למועצה. 

ם עלות כלכלית גם הבאנו לכאן בקשה מאוד צנועה. ע

מכובדת. פחות מעלויות כלכליות שאפשר היה לוותר עליהן 

בדברים אחרים. וזו ההצעה שלפניכם. תנו לבני כפר סבא 

להיות מסוגלים לגור פה ולגדל פה ילדים, בלי להיחנק. 

 תודה. 

 בבקשה, אורלי.  :צביקה צרפתי

כאן  גוביםשאנחנו היול"א  דמיטוב, כפי שכבר צוין בעבר,  :אורלי פרומן

בכפר סבא הם נמוכים יחסית לערים השכנות. בהשוואה 

לערים שפה גם ציינתם היא איננה נכונה כי תלוי מה 

התכולה של מחיר הצהרון. מרבית הרשויות שלא כוללות 

בצהרונים לא דמי רישום, לא מסיבות, לא חוגים, 

חודשים  עשרהוהקייטנות של יול"א בכלל מוצאות מה

יך להשוות תפוחים לתפוחים. ודמי השוטפים. כך שצר

שקלים ולא צפויה התייקרות בשנת  1,140היול"א שלנו הם 

 הלימודים הקרובה. 

 סגן ראש העיר אמר.  אהוד לוי יובל:

, לא צפויה 1,140אני עונה לך. שאלת? אני אומרת לך.  אורלי פרומן:
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התייקרות בשכר היול"א לשנה הקרובה. וההצעה שאתם 

מיליון, היישום  9.6-ב שלכם, שמגיע להצעתם עם החישו

 שלה איננו בגדר ניהול אחראי של תקציב היול"א כולו. 

 אדמית, את רוצה להתייחס? תודה.  :צביקה צרפתי

גונן: ן גם חבר נוסף אדמית היא יו"ר ועד גני הילדים. ונמצא כא אושרת גני 

גני הילדים . נמצא כאן סער. אדמית   של ועד  .  . יכטהרב.

ערב טוב. ועד הגנים מנהל דיונים אינטנסיביים עם  :בריכטה אדמית

מנכ"לית העירייה, מנהלת אגף החינוך ומנהלת מחלקת 

הגנים. הדיונים שלנו לא מתנהלים במועצה ולא ברמה 

פוליטי ורואה לנגד עיניו -ועד הגנים הוא גוף אפוליטית. 

את טובת ילדי הגנים בכפר סבא והוריהם. אנחנו עובדים 

ברניטי העירייה מתחילת השנה במספר סוגיות מול ק

בוערות שעל סדר היום ואנחנו שמחים ומברכים על 

מעורבות בכירי העירייה בנושאי הגנים השנה. אנחנו 

ממשיכים בהידברות גם השבוע וגם בשבוע הבא. אנחנו 

נעדכן את ההורים בהתפתחויות. ועד הגנים מעריך את כלל 

נחנו סמוכים ובטוחים כי הגורמים המעורבים בעניין, וא

בסופו של יום ניתן יהיה לפתור את המחלוקות האלה 

 בשיתוף פעולה מלאה. תודה. 

 יש עוד חודש.אם לא, אנחנו נזמין אותך עוד פעם.  אהוד לוי יובל:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

.. שאילתות?  הצעות לסדראז זה אומר שלא להעלות יותר  :ענת קלומל . 

 ענת, תודה.  :צביקה צרפתי

 אומר שתהיו קשובים.  זה יהודה בן חמו:

.... שצריכים להתייחס למצב :ענת קלומל ..   

 עד לפני רגע היה פה נורא נעים.  ..היה פה נחמד לפני רגע. אהוד לוי יובל:
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 ... מה שאמרו לך.  יהודה בן חמו:

 עד לפני דקה היה פה נורא נעים.  אהוד לוי יובל:

 צריך לפתור את התלונות של ההורים.  ועד ההורים מתי פז:

לא, המועצה צריכה, אתה. אתה, מתי. סליחה, אתה  אהוד לוי יובל:

 הנטלהמועצה, קובע, אתה חלק מהמועצה שקובעת את 

 שמטילים על הורים. למה אתם בורחים מההורים? 

תודה רבה. לאור הסבר של מנהלת אגף החינוך, גב' אורלי  :צביקה צרפתי

ויו  "ר ועד הורי גני הילדים, פרומן, 

שמחים לשלם את השכר, אדמית, את שמחה לשלם את  אהוד לוי יובל:

 השכר הזה?

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

 לא שמענו. את שמחה לשלם את השכר הזה, אדמית? אהוד לוי יובל:

 מתי, טל, אמיר, יהודה, דבי, רבי אורן, עמירם, צביקה, :צביקה צרפתי

 האם כל ההורים מסוגלים לשלם את השכר הזה?  :ענת קלומל

אמיר קולמן, איתן, יהודה. מי נגד? יובל, ענת, עילאי,  :צביקה צרפתי

 ופליאה. תודה רבה. הצעה לסדר הבאה. 

של חברי ברוב קולות להסיר את ההצעה לסדר מאשרים  :235מס'   החלטה

צוייג וגב' אתי הדנה -נת קלומלהמועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ע

 .הפחתת שכר לימוד בגני יול"א –בנושא 
 

 מיליון שקל מהכיס של ההורים. תודה.  9את הוצאת  אהוד לוי יובל:

בבקשה, אני מבקש לכבד את ועד הורי גני הילדים. אתה  :צביקה צרפתי

יכול לדבר אלינו, לצעוק עלינו אבל לא עליהם. הם עושים 

 ן לי, עושים עבודת קודש. עבודת קודש. עבודת קודש. האמ

 חבל שאתם לא משתפים פעולה.  :ענת קלומל

 לא משתפים פעולה, הם משתפים פעולה עם דברים נכונים.  :צביקה צרפתי
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. :ענת קלומל .   כדי להשיג את ההישגים.

 תודה, תודה.  :צביקה צרפתי

לא הם משתפים פעולה עם חברי מועצה. אתכם הם יובל,  :אורן כהן

 משתפים, 

 תודה רבה. בבקשה, הצעה לסדר הבאה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 טובת העירייה לא עומדת לנגד עיניכם. כי  :אורן כהן

אתה לא רואה את העיניים שלנו? טובת גולדה עומדת לנגד   אהוד לוי יובל:

 עינינו. 

 רק טובתכם האישית,  אורן כהן:

 וואוו,  אהוד לוי יובל:

רים לכם ההורים לא רוצים, אומרים לכם חברי מועצה אומ אורן כהן:

..לא רוצים  , אומרים לכם זה לא רוצים, אבל.

.  :ענת קלומל . .  אנחנו מקבלים תלונות של הורים 

 תודה רבה. ענת, ענת,  :צביקה צרפתי

מהטענה הזאת  בךאתה רוצה לחזור  אתה רוצה לחזור בך? אהוד לוי יובל:

 לחזור בזה? שממציאים תלונות? אתה רוצה

 לא, לא רוצה לחזור בי.  אורן כהן:

 תחזור לליכוד.  אהוד לוי יובל:

.. לא חוזר בי. ההיפך, אני  אורן כהן: לא, לא רוצה לחזור בי. היית.

... אומר    אתה, הרבה דברים אתה 

  הורים מדמיינים.  עילאי הרסגור:

.  אורן כהן: . .  אני מכבד 

 שלך.  את ההמצאות יש לך אהוד לוי יובל:

 אני מחדד.  אורן כהן:

 תהיה נחרץ. תגיד ברור פעם.  אהוד לוי יובל:
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מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה של חברי המועצה הצעה לסדר  . ב

 זיכוי תשלומי הורים בגין אי פתיחת גנים. –בנושא  קטנר

 

 בבקשה, עילאי.  :צביקה צרפתי

ם נוקטים בו שוב ושוב, אני באמת מצר על הצעד הזה שאת עילאי הרסגור:

של הזמנת ועד הורי ילדי הגנים, שנמצא במצב מאוד לא 

 נוח. ומן הסתם הוא צריך דברים מכם. 

... אתה לא בנאום מהמקום. דבר על ההצעה לסדר.  :צביקה צרפתי  עילאי, 

אני מדבר על ההצעה לסדר. יש עוד הצעה לסדר, יש הצעה  עילאי הרסגור:

תם מערבים את הוועד, וכפי לסדר נוספת. אז חבל שא

 אמרה,  אדמיתש

 את מי אתה רוצה שנערב? אותך?זה גוף מייצג.  :צביקה צרפתי

שהי עמדה במועצת וחבל שאתם גורמים להם לנקוט באיז עילאי הרסגור:

 ...  העיר, שהם לא מעוניינים בזה וחבל שאתם 

 עילאי, היא היתה מאוד ברורה, שהמחלקות קיימות. אהוד לוי יובל:

שמענו ברור. אנחנו מודים המחלקות הן במשא ומתן, קבוע. 

לך על ההגינות, שהצלחת להגיד בצורה יפה את מה שהיה 

 צריך להגיד. 

. עילאי הרסגור: .  חבל שאתם פוגעים.

שמענו ברור שהם רוצים והם מעדיפים לנהל משא ומתן  ד"ר אמיר גבע:

ישיר עם הגורמים המוסמכים, ולא דרך הפוליטיקה 

 וכלכת. המל

 פוליטיקה מלוכלכת? :ענת קלומל

 כן, כן.  ד"ר אמיר גבע:

.  :ענת קלומל . .  פוליטיקה מלוכלכת? אז מה 

 אותה. אבל ענת, הדרך שלך היא רק מכשיליםכי אתם  ד"ר אמיר גבע:
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 תאמיני לי.  ,להכשיל

. :ענת קלומל . .  ... ועדת הכספים, אני רואה כמה 

שישבת פה בצד הזה של השולחן, הוסיפו  אוי, אמיר, הימים אהוד לוי יובל:

 לך הרבה כבוד. 

לא מהקואליציה ולא ... אני לא יכול לדבר ואני לא עילאי הרסגור:

 מהאופוזיציה. 

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

טוב, חברות וחברים. אני מאמין שגם לכם, בדיוק כמוני,  עילאי הרסגור:

האדם  נמאס כבר לחזור שוב ושוב ולעסוק בפרטי איוש כוח

זה היה עניין בגנים. במצב נורמאלי זה היה עניין שולי. 

טכני, שאינו מגיע למועצת העיר. זאת ממש, כפי שאנחנו לא 

דנים בחלוקת המשמרות בכל מחלקה ומחלקה בעירייה. אך 

כשמדובר בחינוכם וביטחונם של ילדינו, אין לנו את 

ת הפריבילגיה הזאת להתחמק מדיון רציני על מנת לפתור א

 הבעיה באופן תשתיתי. 

ידוע לי שהקואליציה, כמו שראינו בהצעה הקודמת,  

מתכוונת להסיר את ההצעה הזאת מסדר היום. כלומר 

י, בתקווה, באופן ענייני, להציג במקרה הטוב ילענות לדבר

כמה מילים מפי גורם חינוכי או מפי ועד הגנים, ואז 

דיון  להצביע בעד הסרת ההצעה מסדר היום, לא עריכת

 אמיתי ורציני. 

אני מבקש מכם, חברי המועצה, לשקול שנית כוונה זו,  

מאחר ולא ניתן להמשיך במצב הנוכחי. הסרת ההצעה 

ונשנים בהם  מסדר היום תהיה התעלמות ממקרים חוזרים

גן שאינו יכול להיפתח בשל חוסר הורים מגיעים בבוקר ל

אסוף את בגננות או בסייעות, מקרים בהם הורים נדרשים ל
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יום עבודה עבורם. אותם הורים ילדיהם באמצע היום. 

בחרו בגני יול"א בדיוק על מנת להימנע מאותם מצבים. אם 

היו רוצים לקחת בייביסיטר הם היו עושים זאת כבר מזמן. 

אך הם בחרו במסגרת החינוכית מטעם עיריית כפר סבא, 

עירייה שעדיין נושאת את הילת ההשקעה בחינוך מהעבר, 

בימים בהם היה אכפת באמת מחינוך, ולא רק מיחסי 

 ציבור. 

הסרת ההצעה מסדר היום תהיה התחמקות מלקיחת  

אחריות על השעות עבורם ההורים שילמו ואשר בסופו של 

דבר נאלצו לקחת בהם ימי חופש, על מנת לעשות את מה 

זהו לא שעיריית כפר סבא היתה אמורה לעשות בשבילם. 

ל, שגם בו העירייה מחויבת לעמוד, אלא שירות עירוני רגי

שירותים נוספים בתשלום. אם היה מדובר בחברה עסקית 

ניתן זיכוי כספי, אפילו בלי איומים בהפסקת  היה 

 התשלומים מצד ההורים. 

פה על המצב המביש שהיה הסרת ההצעה מסדר היום לא תח 

בקייטנות בקיץ. לא תפתור שום בעיה, אלא רק תשתיק את 

עליה. היא לא תחפה על מה שקרה בחנוכה, היא לא  הדיבור

תחפה על מקרים שקורים כל השנה שוב ושוב. הסרת 

ונית שלא וההצעה מסדר היום לא תמחק את החרפה בגן סת

לאחר שלא הגיעה סייעת. לא תשיב את הגננת נפתח, 

שנעלמה במפתיע מגן גפן, לא תסייע במציאת הסייעת 

ארוכה שאני אחסוך אותה  ין, ויש רשימהיהנעלמת בגן מע

 מכם. 

אנחנו מבקשים, כמובן, לא רק להימנע מהסרת ההצעה  

מסדר היום, אלא גם להצביע בעדה לאחר הדיון במועצה. 
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ראוי שתיערך הפקת לקחים, משום שאם עושים את אותו 

הדבר פעם אחר פעם, לא ניתן לצפות לקבל תוצאות שונות. 

ירוצים יש בשפע. המערכת צריכה להשתפר באופן דחוף. ת

ידוע שהתמיכה הממשלתית אינה מספיקה על מנת לספק 

חינוך איכותי, אך כפר סבא ידעה בעבר להתגבר גם על זה. 

יודעים, אינה רק ציוני  הובלה בחינוך, כפי שאתם בוודאי 

בגרות, למרות שגם בהם אנחנו כבר לא מובילים. אינה רק 

 פעילות התנדבותית. 

 בילים מזמן. לא מו אהוד לוי יובל:

אינה רק אחוזי גיוס. חינוך איכותי חייב להיעשות כבר  עילאי הרסגור:

בגילאי הגן. זהו הבסיס להקניית ביטחון רגשי, ערכים 

וידע, שילוו את הילדים לאורך כל חייהם. המצב בגני ילדים 

רבים בנקודת הזמן הנוכחית אינו מאפשר זאת. ואני יכול 

רים שנכתבו בפייסבוק לקרוא אינסוף תגובות של הו

ובאימיילים  ופניות שקיבלנו. אני רק אקריא כמה. אמא 

ליום עבודה  ₪ 1,000אחת כותבת: 'אני מרוויחה בסביבות 

וגם מצפה להחזר על יום העבודה האבוד שלי, פלוס הכנסות 

. כל  עתידיות מלקוח שעזב אותי כי לא הגשתי בזמן עבודה'

מדברים רק על  מיני הורים שאומרים 'מה אתם בעצם

הכסף, כששילמנו ולא קיבלנו תמורתו, אלא גם הפסד ימי 

אנחנו כמובן לא מבקשים ללכת כל כך רחוק. רק . 'עבודה

שתהיו מודעים שהנזק הכלכלי להורים הוא הרבה יותר 

. גדול.  אמא אחרת כותבת: 'שמחה על הבאת הנושא לדיון'

 ממש עכשיו, חלק מהתגובות. 

ג  ם על יולי, חודש שמושתת כולו על בני אבל יש צורך לדבר 

יולי  נוער וסייעות מחליפות. חנוכה הוא אירוע שבועי, אבל 
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הינו חודש שלם בו ילדינו מופקרים בידי בני נוער וסייעות 

שהם לא מכירים ולא מיומנים בתפעול מספר רב כזה של 

 ילדים, עזרה בשירותים וכו'.

יה שיבוץ אמא אחרת כותבת: 'במשך שלושה ימים לא ה 

לאיש צוות שני אחר הצהריים. מה שגרר טלפונים ולחץ על 

סייעות הבוקר שיישארו וחוסר ודאות'. עוד כותבים: 'כל 

תהליך שיבוץ הסייעות בחנוכה, על אף הרצון הטוב של 

'. ואני  הבנות שאיישו את הבנות, היה לא מקצועי ולא רציני

ים יכול להמשיך. זה לא דברים שאני כותב. אלה דבר

 שהורים אומרים. 

אני חושב שבמקרה הזה כדאי שפעם אחת לא נסיר את  

ההצעה הזאת מסדר היום. פעם אחת כדאי שבאמת נדון 

במועצת העיר, שלצערי היינו צריכים להביא את הנושא 

הזה אל פתחה. נדון באמת במצב הזה, על מנת לשנות, 

לעשות משהו שונה. לחשוב על דרך חדשה, מאשר כל פעם 

וצאות שונות. והיה שות את אותם דברים  ולצפות לתלע

מי הוא הבן אדם שעושה אותו דבר שוב כבר מי שאמר, 

ושוב ומצפה לתוצאות שונות? זה לא רציני. בואו באמת 

נחזיר את כפר סבא להיות עיר שמשקיעה בחינוך, עיר 

שבאמת מתגאה בתחום הזה, עיר שבאמת אכפת לה 

 . תודה רבה. מהחינוך, גם חינוך בגיל הרך

 אורלי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

טוב, ההתייחסות היתה בשאילתה לגבי נושא חופשת  :אורלי פרומן

החנוכה. בחופשת החנוכה, גם סייעות, גם עובדי עירייה וגם 

ולו גן  סייעות עובדות עירייה ותגבור של בני נוער, ולא היה 

עבדו פה קשה כדי לך חופשת החנוכה, אחד שנסגר במה
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ייש את ימי החופשה ולא היה גן שהסתיים לפני תום יום לא

 הלימודים הרגיל שהוא צריך היה. 

 תודה. אני מבקש, אנחנו נכנסים להצבעה.  :צביקה צרפתי

 אורלי, את מרוצה מתקן הסייעות?  אהוד לוי יובל:

אנחנו בהצבעה עכשיו. אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר  :צביקה צרפתי

רן, עמירם, צביקה, יהודה, דבי, רביטל, היום. מי בעד? או

יטל, יהודה. נגד, מיר, מתי, אמיר קולמן, איתן, רוא

יובל, ענת, פליאה ועילאי.   תודה.בבקשה. 

של חברי ברוב קולות להסיר את ההצעה לסדר מאשרים  :236מס'   החלטה

זיכוי  –בנושא  מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנרהמועצה 

 בגין אי פתיחת גנים. תשלומי הורים
 

מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה של חברי המועצה הצעה לסדר  . ג

 .רפורמה בוועדת שמות –בנושא  קטנר

 

 הצעה לסדר הבאה, רפורמה בוועדת שמות.  :צביקה צרפתי

טוב. אני יכול לקרוא את מה שכתבתי בדברי ההסבר, אבל  עילאי הרסגור:

ועצת העיר קראו את הדברים אני מקווה שחברות וחברי מ

האלה והתעמקו בהם. תראו, איך אני אגיד את זה? זה לא 

רציני מה שקורה בעיר הזאת. לא שמעתי על אף עיר, לא 

ין חברי מועצת עיר בישראל ולא במקום אחר בעולם, שבה א

לא שמעתי מעולם על ועדת שמות בוועדת השמות. 

מקבלת שמתכנסת במחשכים, לא מפרסמת פרוטוקולים, 

  עמים רבת בהצבעה טלפונית, בצורה...החלטות פ

 זו עיר ירוקה, אז מעמעמים את החשמל.  יהודה בן חמו:

שבאמת היא זילות של כל הנושא הזה. נותנת שמות לבתי  עילאי הרסגור:
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ספר, לא רק בלי להביא את העניין אל ישיבת המועצה 

ו יש להצבעה. נעזוב את זה, זה כבר יותר מדי לבקש. עכשי

גם פטנט חדש. בכלל לא מיידעים את חברי המועצה על 

השמות שנותנים לבתי הספר. כלומר קוראים שמות לבתי 

הספר ואני פותח את העיתון ורואה ידיעה על אירוע 

שהתקיים בחטיבת הביניים ע"ש אילן רמון. לא זכור לי. 

ככה התחלתי לחפש, אולי היתה ישיבת מועצה שפספסתי. 

 לא היתה כזאת.  לא יודע. לא,

, את את המסמכים 'א 140ואז אני מבקש לפי סעיף  

ואני לא מקבל פרוטוקול  הפרוטוקולים של ועדת השמות,

 שבו ניתנו שמות לבתי הספר האלה. דברים מאוד מוזרים. 

תפקיד ועדת השמות הוא תפקיד ציבורי. זה תפקיד שיש לו  

את משמעות ציבורית וסמלית מאוד גדולה. הוא מבטא 

של העיר. הוא מבטא את המטען הערכי  "אני מאמין"ה

שאנחנו רוצים להעביר באמצעות השמות של רחובות, בתי 

הספר ומוסדות הציבור שלנו. ואם אפילו את זה חברי 

מועצת העיר לא יכולים לעשות, בשביל מה אנחנו כאן? זה 

צחוק מוחלט. לא עלינו, לא מחברי האופוזיציה, כן, גם 

ליציה. עושים מכולנו צחוק. אתם לא קובעים מחברי הקוא

כלום בעיר הזאת. כלום. אפילו שמות, שם מסכן של רחוב, 

של בית ספר. כלום. כלום. אחרים דנים על זה, אחרים 

קובעים את זה בשבילכם. הפרוטוקולים לא משקפים את 

ההצעות שניתנו לוועדת השמות. הצעות שלמות נעלמות, 

קולים. החלטות לא כתובות אפילו לא כתובות בפרוטו

בפרוטוקולים, החלטות על בתי ספר. אתם כלום, חברי 

 המועצה. בעיני כמה מהאנשים כאן, אתה לא נחשבים. 
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 דבר בשם עצמך.  רביטל עמר שלום:

לא, לא אני כחבר אופוזיציה. אני יודע שאני לא נחשב בעיני  עילאי הרסגור:

 הנהגת העירייה. 

ו מסתכלים על השמות של בתי הספר, אנחנו רואים כשאנחנ רביטל עמר שלום:

  ...הרצוג, רבין

 זה לא חשוב בכלל מה השמות.  עילאי הרסגור:

זה בכירי האומה. אז אני לא מבינה על מה אתה מדבר.  רביטל עמר שלום:

 . ..אילן רמון

 את יודעת מה?  עילאי הרסגור:

עת שהיתה החלטה את היית בקריאת השם על רמון? את יוד אהוד לוי יובל:

 לקרוא שם בית ספר? 

לא, עושים ממך צחוק. מישהו שמע על חברי מועצת עיר  עילאי הרסגור:

 שבכלל לא מעורבים?

 רביטל, את ידעת על קריאת שם בית הספר?  אהוד לוי יובל:

לא בוועדה. גם בהצבעה. אפילו לא מביאים את זה להצבעה  עילאי הרסגור:

עיר כזאת? לא רק בארץ,  במועצת עיר. מישהו שמע על

בעולם. מישהו שמע על עיר כזאת? כפר סבא לפי דעתי היא 

העיר היחידה בעולם שחברי המועצה שלה לא מעורבים 

בכלל בקריאת שמות. כלום. זה פשוט לדרוך על כולנו. זה 

צחוק לא רק מאיתנו, זה צחוק מתושבי העיר שבחרו נציגים 

לעשות באמצעות  בבחירות, אפילו את זה הם לא יכולים

תראו איזה סיטואציה הזויה יש לנו הנציגים שלהם. כלום. 

כאן בכפר סבא. באמת, סיטואציה הזויה לחלוטין, 

את  שמשקפת הרבה מאוד דברים אחרים. משקפת

הדמוקרטיה שנהרסה כאן בעיר הזאת, את הזילות, את 

 הדורסנות, את חוסר השקיפות. 



   4.1.2017 30 מועצה מן המניין   

. י לא טועילאי, אם אנ :צביקה צרפתי עה, אתה היית שותף לקריאת..

 השמות.   לבחירת ועדת

 . ..ואל תתהדרו בכל הפרסים עילאי הרסגור:

כשהיית סגן, היה לך תואר, אתה הצבעת בעד כל השמות.  :צביקה צרפתי

 אם אני לא טועה. 

 בישיבה הראשונה של מועצת העיר. ואני מכה על חטא.  עילאי הרסגור:

אני לא טועה. אני הזיכרון לטווח ארוך  אתה הסכמת, אם :צביקה צרפתי

 שלי הוא פגוע. לטווח קצר הוא ...

אני אשם בהרכב ועדת השמות. אבל גם אם אני אשם בזה,  עילאי הרסגור:

 עכשיו אני מנסה לתקן את זה. ועכשיו תהיה הצבעה. 

 אה, הבנתי.  :צביקה צרפתי

י עילאי הרסגור: כול עדיין לדבר. אני מציע לתקן את המצב ההזוי הזה. אני 

יש לי עוד זמן. המצב ההזוי, המצב המטופש, המצב שהוא 

באמת צחוק גם מחברי מועצת העיר, קואליציה ואופוזיציה 

כאחד. צחוק מתושבי כפר סבא שלא יכולים לקבוע כלום. 

לא יכולים לבטא את הערכים שבהם מאמינים באמצעות 

צחוק השמות שאנחנו נותנים לרחובות ולמוסדות ציבור. 

לקרוא  מהתלמידים בבתי הספר. צחוק מכולם. מה זה?

שמות, לא להביא להצבעה. בכלל לא ליידע את חברי מועצת 

אבל זה רק סימפטום אחד  העיר. איפה נשמע דבר כזה?

 לדורסנות, 

 אבל אתה חוזר על עצמך.  :צביקה צרפתי

ן שאת לדורסנות מאוד ברורה שיש בעיר. תודה רבה על הציו עילאי הרסגור:

אני יכול גם לחזור על אותה מילה במשך נותן לדברים שלי. 

חמש דקות, מותר לי. אולי הנאום שלי לא מספיק טוב, 

אולי צריך לעבוד עליו. אפשר לעבוד אחרי זה ביחד. אתם 
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יכולים גם להציע הצעות לשיפורים. אולי אני אגיש אותו 

 עוד פעם. 

 גיד. אז תרחיב את הנקודה. לא, אולי יש לך עוד משהו לה דבורה שני:

אני חושב שזה פשוט צחוק. אני יודע, אני לא חושב, אני  עילאי הרסגור:

יודע שחלק מכם, לפחות חלק מכם חושבים בדיוק כמוני. 

וזה המצב שהגענו אליו. אתם מוזמנים להצביע, אתם 

מוזמנים לדרוס את עצמכם, לדרוס את הכבוד העצמי 

ל עצמכם ושיהיה לכם שלכם. לדרוס את הסמכויות ש

 לבריאות. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

גונן: מתן שמות למוסדות חינוכיים זה בסמכות הבלעדית של  אושרת גני 

משרד החינוך. למועצת עיר ולחברי המועצה אין סמכות 

 לקבוע או לאשר שמות של בתי ספר. יחד עם זאת, 

נגיעה בקביעת  אהוד לוי יובל: שמות, לפי תקנות לראש רשות החינוך יש 

 של קביעת שמות למוסדות חינוך בחינוך ממלכתי, 

 יובל, יובל, מה אתה? לא מפריעים לך, למה אתה מפריע?  :צביקה צרפתי

גונן: תן אך לפי תקנות החינוך הממלכתי, שם מוסד חינוכי יינ אושרת גני 

..ורק על ידי רשות שר החינוך . 

.    אהוד יובל לוי: .  רשות החינוך.

 אבל למה אתה מפריע?  :ה צרפתיצביק

היא רשות  ,רשות החינוך זה למיטב ידיעתי ד"ר פרומן אהוד לוי יובל:

 החינוך. 

גונן: אושרה כאן. אושרה במועצת העיר. הוועדה הזאת הוועדה  אושרת גני 

לצות שלה למועצת עיר. מי ממליצה, מגיעה עם ההמ

לא הוועדה, זה מועצת עיר, כשמדובר על  שמאשר זו

 חובות. ר
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. ובניינים. סליחה, גם בניינים נקראים על פי  אהוד לוי יובל: הוועדה..

 המועצה. 

 אני זוכר כמה שמות של בתי ספר במועצת העיר.  עילאי הרסגור:

 תודה. אני מבקש, תודה רבה. סליחה. אושרת, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

. עילאי הרסגור: .   אדוני ראש העיר.

סימן  תשיםובע נחרצות, אתה יוצא בראש חוצות. אתה ק יהודה בן חמו:

 שאלה, תקבל תשובה. 

אתה יודע מה? אתה רוצה לרמוס את חברי מועצת העיר,  עילאי הרסגור:

מייל? כמה זה עולה לך? -אתה לא יכול לשלוח לפחות אי

מייל לחברי מועצה, 'החליטו בלעדיכם על -לשלוח אי

 קריאת השמות האלה והאלה בבתי הספר'. 

 תודה רבה.  :ביקה צרפתיצ

 אבל זה מגיע למועצת העיר.  :אורן כהן

 מייל, מכתב. -אולי עם תקציב המכתבים, עזוב אי עילאי הרסגור:

 אני מבקש להעמיד להצבעה,  :צביקה צרפתי

. מינימום, באמת. ותיידע אותם באיז רק עילאי הרסגור: ..  שהי דרך 

 הבנו את הנקודה. הבנו את הנקודה. עילאי,  :צביקה צרפתי

בניינים זה לפי הפקודה. זה בסמכות המועצה. שמות של  אהוד לוי יובל:

למוסדות חינוך יש ראש לרשות החינוך. ורשות החינוך, 

 ד"ר פרומן, 

מעלים להצבעה את החלטה להסיר את ההצעה מסדר אנו  :צביקה צרפתי

 ביטל, היום. אורן, עמירם, צביקה, יהודה, דבי, ר

 רגע, להבהיר. בתי ספר,  :ד"ר אמיר גבע

 משרד החינוך.  :צביקה צרפתי

 השאר זה הפרוטוקולים של ועדת שמות,  :ד"ר אמיר גבע

 רשות החינוך.  אהוד לוי יובל:
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 אני באמצע ההצבעה, חברים.  :צביקה צרפתי

יש רשות חינוך. רשות החינוך קובעת שמות. זה מגיע  אהוד לוי יובל:

. אבל יש מעמד לרשות החינוך. ראש ואחרים השר לאישור

רשות החינוך בכפר סבא זה ד"ר פרומן. מה השאלה פה 

  בכלל?

צביקה, דבי, רביטל, אמיר, מתי, עמירם, יהודה, אורן,  :צביקה צרפתי

אמיר קולמן, איתן, רויטל, יהודה. תודה. מי נגד? יובל, 

 ענת, עילאי ופליאה. תודה רבה. 

של חברי ברוב קולות להסיר את ההצעה לסדר מאשרים  :237מס'   החלטה

 –בנושא  מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנרהמועצה 

 רפורמה בוועדת השמות. 
 

צוייג -של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל הצעה לסדר . ד

 . 2017רווחה  –וגב' אתי הדנה בנושא 

 

 ורמה אמיתית ולא מס שפתיים. ההצעה לסדר הבאה, רפ :צביקה צרפתי

 ...2007 אנחנו נמצאים בשנת :ענת קלומל

אנחנו. אבל אני מוכן לחזור, אחרי ההרצאה  2017? 2007  צביקה צרפתי:

ששמעתי במכון ויצמן, אני מוכן גם לחזור לגיל שנה, כי עוד 

. בבקשה. מאה שנה, מה יהיה פה. . 

בר מספר הצעות, אני שוב חוזרת . אני ביקשתי, העליתי כ2017     ענת קלומל:

ומעלה הצעות, שאני רואה את תפקוד הרווחה ואת היכולת 

שלה להתמודד עם היקף המטופלים שלה. ואני התפלאתי עד 

מאוד בוועדת התקציב כשאני ראיתי שמצד אחד יש עליה 

באוכלוסייה המבוגרת בעיר כפר  81%-בעשור האחרון ב

לכת ובודקת, כשאני ומעלה. אני הו 65סבא. כלומר מגיל 
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מתחילה לגלות את הנתונים, אני בודקת את היקפי 

המטופלים ברווחה מתוך מה שהוצג לנו בישיבת התקציב, 

קשישים  100ואני רואה שבשנה האחרונה עלו עוד 

סיעודיים. לא מדברת על קשישים לא סיעודיים. מתוך שנה 

ר . זה אומ2,099 – 2016, שנה הזו, שנת 1,981שעברה שהיו 

 מטופלים.  100שיש עלייה של 

ואני גם מסתכלת לראות האם יש איזשהו שינוי בשאר  

ונוער  1,300הנזקקות לרווחה ואני רואה שגם יש לנו  ילדים 

במחלקת הליכי גירושין ובעיות  462במצוקה, יש לנו 

משפחות נפגעות אלימות, יש לנו  466אישות. יש לנו 

רים. ואני אומרת הו 573משפחות שבראשן הורה עצמאי, 

לעצמי איך ייתכן שרק שני תקנים נוספו ברווחה? איך הם 

יכולים לעמוד בקצב של המטופלים? ואז אני אומרת לעצמי 

מה קורה כשרווחה לא מסוגלת לתפקד כמו שצריך? מה היא 

עושה? היא פשוט מתפקדת לא טוב. מה היא עושה? היא 

 . בעצם לא מספקת את השירותים שהיא צריכה לספק

ואז מה קורה? אותם עובדים שצריכים לספק את העבודה  

לא מסוגלים להגיע לכל כך הרבה קשישים, ואז הם לא 

עומדים בעומס, ואז יש קשיש שלא מקבל את הסיוע שנדרש 

לו, ואז אנחנו עוברים במחלקות אחרות, אנחנו רואים שגם 

שם יש הרבה מאוד בעיות. ואז אני אומרת 'מי יכול להיות 

בן? מי זה הקורבן הבא שיהיה?' אני אהיה קורבן? אתה קור

תהיה קורבן? אבא שלך יהיה קורבן? אח שלך יהיה קורבן? 

מי הקורבן הבא? מה הסיכוי להיות קורבן ולא לקבל את 

השירות שמגיע לך מהרווחה. ומה המשמעות של להיות 

 קורבן?
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ועוד שאלה שאני שואלת את עצמי, מה יותר קשה? להיות  

ן שלא יודע מה הזכויות שלו? או להיות קורבן שיודע קורב

מה הזכויות שלו? אני כבר לא יודעת מה יותר קשה. ואז 

אתה רואה שיש אפליה, ושיש אנשים שלא מקבלים את 

אותם החלטות נכונות. ויש כאלה שכן מקבלים את 

ה על עוד ליה מגדרית, ויש אפליההחלטות לטובתם, ויש אפ

אלית. וזה קורה עוד פעם ועוד רבדים של החברה הישר

שתנים. פעם. ואנחנו נפגוש את זה עוד פעם. ולא שדברים מ

ונפגוש את המצבים אלא אנחנו נפגוש את האפלי ה הזאת 

שבהם אנשים לא מקבלים את השירות כמו שמגיע להם, 

 נקבל אותם שוב ושוב. 

ואז אני נכנסת שוב לאתר הרווחה ואני כל פעם בודקת  

מחדש, ואני אומר 'בוא נראה מה הזכויות  אותו שוב פעם

מגיע מידע שניתנות לאנשים באוכלוסייה מבוגרת, איזה 

אליהם, איזה זכויות מתקבלות לאוכלוסייה של משפחות 

שיש להם קשיים? מה מפורסם ומה מעודכן?' ואז אני מגלה 

שוב שהזכויות לקשיש לא מעודכן. יש גרסה אחרת באתר 

המשרד לאוכלוסייה המבוגרת,  ה,, לא של הרווחשל משרד

מלאים. המסמך לא מעודכן. אז צריכים כבר לעדכן אותו. לג

ואז אני רואה שחסר עוד מידע בעוד מקומות, ואני אומרת 

 צריכים שוב ושוב,  2017מי למה אנחנו עדיין בשנת לעצ

אבל היא תדבר אל חברי הקואליציה שמפריעים? סליחה,  אהוד לוי יובל:

 , תכבדו את עצמכם. חברי קואליציה

אף אחד לא מפריע. אני מבין שאתה רוצה שלמצלמה יצוין  :צביקה צרפתי

כאילו מפריעים, אבל אף אחד לא מפריע. אני שומע שקט 

 מוחלט. 
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 אבל המצלמה שומעת ורואה,  אהוד לוי יובל:

 אף אחד לא מפריע.  :צביקה צרפתי

  -... של חברי קואליציה  אהוד לוי יובל:

 בבקשה, תמשיכי.  :רפתיצביקה צ

אני חושבת שהנושא הזה הוא מאוד חשוב שהוא עולה,  :ענת קלומל

בשביל לחפש את הפתרונות. כי הפיתרון של הרפורמה, מה 

שהציגו לנו, שעשו כמה שינויים של כוח אדם מהמתנדבים 

העבירו לפה והעבירו לשם. ולמעשה לא הביאו לנו שום 

הרפורמה ברווחה.  מדדים להבין מה היתה ההשפעה של

איזה מדדים יש להצלחת הרפורמה. איך היא הקטינה את 

זמני ההמתנה של אנשים ברווחה? איך היא הגדילה את 

הזכויות ואת השירותים שניתנים לעובדים? איזה יצירתיות 

האם הפיתרונות חדשה יש לרווחה במתן פיתרונות לבעיות? 

מה  שנה? זה 20שלהם חדשניים או פיתרונות מלפני 

. עד כמה הרווחה מסוגלת 2017שמעניין אותי בשנת 

להתקדם עם הזמן ולהתאים את עצמה לרוח המציאות 

והיא צריכה להבין  החברתית במדינת ישראל.

ודור הזה, היא  Z-שהאוכלוסייה הבאה שתהיה לה, דור ה

תהיה עם דרישות הרבה יותר גבוהות מהדור שלנו. הם 

 יש להם. ייאבקו עוד יותר על הזכויות ש

ואני אומרת שבגלל שקודם כל אני מבקשת בהצעה לסדר  

הזאת להגדיל את התקנים של הרווחה וכשאני ראיתי רק 

, שימו לב, אני ראיתי שמתקציב כל הרווחה, שמתם לב, 6%

מיועד לאוכלוסייה המבוגרת.  6%חברי המועצה? שרק 

זה על פי  18.7%אמרו עכשיו,  18%עכשיו שימו לב, 

 כמות האוכלוסייה המבוגרת בעיר כפר סבא. העירייה 
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 . 11% :צביקה צרפתי

לא, זה מה שהציגו בוועדת כספים. אני זוכרת כי אני שמתי  :ענת קלומל

 לב לזה. 

 . 11% :צביקה צרפתי

אני שמתי לב לזה. כי אני הסתכלתי במיוחד לראות את  :ענת קלומל

 התפלגות התקציב. וכשראיתי את זה, כבר הבנתי שמשהו

 פה לא בסדר. לאחר מכן אני המשכתי עוד שלב, 

   וסייה מבוגרת עוד מעט. אז אנחנו...אנחנו אוכל רביטל עמר שלום:

 עד שתגמרי, נתבגר עוד יותר.  :עמירם מילר

.  יהודה בן חמו:  חלק מאיתנו

ואני גם מציעה, בגלל שאנחנו רואים שיש עלייה  :ענת קלומל

 ים, באוכלוסייה המבוגרת, בכמות האנש

 זה לא אומר שיש עלייה בביקושים לשירותים חברתיים.  עמירם מילר:

אני חושבת שצריכים לקחת את זה הרבה יותר ברצינות  :ענת קלומל

ולעשות שידוד מערכות מערכתי לכל המחלקות בעיריית 

כפר סבא, להתאים את השירותים ואני הצעתי את זה ואני 

להוסיף עמדה מציעה את זה שוב. גם המוקד העירוני, 

להתאים את השירותים מיוחדת לאוכלוסייה המבוגרת, כדי 

 אליהם. 

חושבת שצריכים לעשות עוד דבר שאני מציעה, ואני  

ברווחה, ואני משקיעה בזה הרבה מאוד מחשבה, וגם 

חשיבה ואני קוראת מה קורה במשרדי רווחה ברשויות 

אחרות ומה מפרסמים ואיזה מאמרים. דבר נוסף שאני גם 

העברתי למבקר העירייה, גם דוח עם רעיונות איך אפשר 

לשפר את ההתנהלות של הרווחה, ולצערי לא קיבלתי מתוך 

הדוח שאני העברתי אלו רעיונות התקבלו ואלו רעיונות לא 



   4.1.2017 38 מועצה מן המניין   

התקבלו ומה התייחסו. כי כאילו אפשר לעבוד ולעבוד 

ולחשוב על רעיונות ולא לראות מה באמת מתחיל לחלחל 

ות של הרווחה, כדי שהשירות של הרווחה יהיה לתוך הפעיל

הרבה יותר טוב. לא יהיה כישלון, לא יהיה בינוני, אלא 

יהיה שירות מצוין. אין שום סיבה שרווחה לא יהיה שירות 

 כמו שצריך. 

ה. אני חושבת שעדיין אנחנו ולגבי הנושא הזה של אפלי 

יכולים להיתקל בהרבה מאוד מצבים. ואנחנו קוראים על 

ה בכלל ברשת, באינטרנט, יש הרבה בכל הארץ. אנחנו ז

קוראים את הנושא הזה שיש הרבה סטיגמות, הרבה 

עניינים של חוסר מודרניות ברווחה. יש הרבה דעות 

קדומות, שאני גם נתקלתי בזה ברווחה שראיתי לגבי 

התושבים בכפר סבא. ואני אומרת לעצמי לי זה מאוד קשה 

כן אני אומרת מה הפיתרון לראות את הדברים האלה. ול

ה, כשיש ה? איך אפשר לפתור בעיה שיש אפלישלי לבעי

 דעות קדומות? איך אפשר לפתור את זה?

אז אני אומרת, בוא נעשה העצמה והעשרה של עובדי  

הרווחה. ואיך נעשה את זה? לא ניקח מהתקציב של 

הרווחה. שימו לב, לא לקחת מהתקציב של הרווחה, אלא 

של מחלקת כוח האדם בעירייה, שבוועדת  ניקח מהתקציב

 התקציב, אתה זוכר? לא היית בוועדת התקציב, 

 ענת, יש לך דקה. תסיימי.  :צביקה צרפתי

אז אני רוצה לומר ככה. לא באו ואמרו לנו מהן עלויות כל  :ענת קלומל

ההכשרה של עובדי העירייה. לא הציגו בפנינו את התקציב 

ראה לי דבר  מוזר שעיר של של זה. אז אני אומרת שזה נ

עובדים לא מראים לנו מה עלות ההכשרה של  1,200
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 העובדים ואיך היא מתפלג. 

 . 1,201 :צביקה צרפתי

 אוקיי.  :ענת קלומל

 גדלנו באחד היום.  :צביקה צרפתי

אוקיי. אז לא מראים לי מה עלות ההכשרה. אז אני אומרת,  :ענת קלומל

, שגם ככה אין להם במקום לקחת את הכספים מהרווחה

כסף כי הוסיפו להם רק שני תקנים. אז אני אומרת, בואו 

נעשה להם קורס הכשרה, שנלמד אותם על כל המושגים 

 שהחברה הישראלית  והשינויים בחברה הישראלית. 

 תושבים?  50,000-זה נכון לעיר שעברה את ה יהודה בן חמו:

ואני אסיים את זה  וגם אני אלמד אותם קצת פילוסופיה, :ענת קלומל

במשפט אחד, ואני עושה את זה במהירות. קצת פילוסופיה 

לא תזיק לעובדי רווחה שמתעסקים בנפשות של אנשים 

ובנפשות של האדם. ויש לי משפט שככה הוא מאוד נוגע בי, 

ואני אחזור ואני אמרתי אותו כבר במועצה ואני אגיד אותו 

ביסודם של , פילוסוף עמנואל קאנט אמר דבר כזהשוב: ה

תורות מוסר מודרניות רבות עומד הציווי המוסרי שגובש 

על ידי הפילוסוף עמנואל קאנט, הציווי הזה יכול לעזור 

לו לפעמים להבחין בין מעשים מוסריים ולא מוסריים. אפי

. והוא אומר כך: 'הכלל מעשים  טובים ומעשים לא טובים

מוסרית  של קאנט פשוט למדי. לדבריו פעולה מסוימת היא

היינו היא פעולה שתהיה מקובלת אם היא אוניברסאלית. 

על כל מי שיימצא באותו מצב. כך למשל, אם מישהו סבור 

שעבדות היא מוסרית, עליו להיות עבד בעצמו. לא ייתכן 

שמישהו יצהיר כי עבדות היא מוסרית ויטען כי הוא אינו 

 יכול להיות עבד בשל גזעו או מעמדו'. 
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 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

אם אתה רוצה להיות לקוח  קצר,ואני אומרת משפט, משפט  :ענת קלומל

של רווחה, תדאג שתקבל את השירות הכי טוב שיהיה. אם 

אתה לא רוצה להיות לקוח של הרווחה, ואני בטוחה שאף 

אחד לא רוצה להיות לקוח של הרווחה, אז אל תנהג ככה 

 לאחרים. 

 ה, מתי, מחזיק תיק הרווחה. תודה רבה. בבקש :צביקה צרפתי

אני מעריך מאוד את ההשקעה של ענת וכל מה שהיא עושה.  מתי פז:

אני חושב שעשית פה עבודה טובה. הצטרפת לפני כשנה 

לוועדת הרווחה. הזמנתי אותך לבוא ולהעלות רעיונות 

והגעת פעם אחת ופעמיים נדמה לי לא הצלחת להגיע. 

יך להגיע לוועדת המקום לדיון בנושא הזה לדעתי צר

הרווחה. זו בדיוק הפרורגטיבה של ועדת הרווחה. להבדיל 

וועדת באני חושב שמה שהיה קודם בוועדת השמות, 

שישה חברי מועצה שיש להם הרווחה ישנם חמישה או 

תי בדיונים של ועדת הרווחה ובהחלטות לגבי משקל אמ

לכן אני מציע עתיד אגף הרווחה, או מחלקת הרווחה. 

 .באמת..

 לעשות מפגש.  :ענת קלומל

כי יש מה לדון בדברים ויש בהם רעיונות שיכול להיות  מתי פז:

שאפשר ליישם אותם ואפשר לפעול בהתאם לרוח הזאת. 

מסדר לכן אני מציע לכל חברי המועצה להוריד את ההצעה 

היום  ולהעביר אותה לוועדת הרווחה, על מנת שאנחנו נוכל 

 עזור כדי שדברים... באמת לעשות דיון אמיתי ול

 תודה רבה. מי בעד ההצעה של מתי פז? אפשר פה אחד?  :צביקה צרפתי

 כן.  יהודה בן חמו:
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 תודה.  :צביקה צרפתי

של חברי פה אחד להסיר את ההצעה לסדר מאשרים  :238מס'   החלטה

צוייג וגב' אתי הדנה -המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל

ולהעביר אותה לדיון בוועדת ר היום מסד 2017רווחה  –בנושא 

 רווחה. 
 

 אישור פרוטוקול ועדת כספים.  . 3

 

יש הסעיף הבא על סדר היום, פרוטוקול ועדת כספים.  :צביקה צרפתי

סעיף ראשון, העברה מסעיף לסעיף, הערות? כן, בבקשה. 

 . יש הערות? 7, תקציב 7מס' 

 סעיף שבו יש את ההגדלה,  אהוד לוי יובל:

 השוטף. על השוטף יש הערות?  :צרפתיצביקה 

 מתנגדים.  אהוד לוי יובל:

 אין הערות.  :צביקה צרפתי

 מתנגדים.  אהוד לוי יובל:

 יש שם בנוכחים טעות.  עו"ד אמיר גבע:

לא אחראים להשקיע  מיליון שקל, 9-כשתמצאו את ה אהוד לוי יובל:

 בהורים צעירים, 

י :צביקה צרפתי ש הערות? אמרתם יש הערות. אני שאלתי שאלה. שאלתי 

 ? אז מה ההערות? לאיזה סעיפים יש הערות

 הוא לא אמר יש הערות.  :אורן כהן

 , תקציב רגיל. אפשר פה אחד? 7העברות מסעיף לסעיף, מס'  :צביקה צרפתי

 לא, אי אפשר.  אהוד לוי יובל:

.  ד"ר אמיר גבע:  גם הממלא מקום שלי. היה הוא מתי.

 ממלא מקום של יהודה. אני הייתי  מתי פז:
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 ?בוועדת כספים לא שלי? מי ממלא מקום שליהוא  :דבי שני

חבר'ה, זה לא הדיון עכשיו. בבקשה. אין הערות? אפשר  :צביקה צרפתי

 לאשר פה אחד. 

 לא, מתנגדים.  אהוד לוי יובל:

 , 7מס'  בהעברות 1אתם מתנגדים. אז מי בעד סעיף  :צביקה צרפתי

 מעת. ההערה היתה, נאמרה, לא ש אהוד לוי יובל:

אורן, עמירם, צביקה, יהודה, דבי, רביטל, אמיר, מתי, אל  :צביקה צרפתי

 תדאג, זה הסעיף הראשון, השוטף. 

 נמנעה שם.  רויטל רביטל עמר שלום:

 אוי, רביטל, כל כך נחמד מצידך להזכיר. תודה.  אהוד לוי יובל:

תדאג, אני לא אכשיל, מי רויטל, יהודה. אל אמיר, איתן,  :צביקה צרפתי

יובל, פליאה ועילאי.   נגד? ענת, 

בפרוטוקול ועדת  1עיף מס' ברוב קולות סמאשרים  :239מס'   החלטה

תקציב רגיל לשנת  7העברות מסעיף לסעיף מספר  –הכספים 

2016 .  
 

, תב"רים משנת 9, העברות מסעיף לסעיף, מס' 2סעיף מס'  :צביקה צרפתי

 . יש הערות? 2016

   ...מרכז זה השיפוץ של הוד לוי יובל:א

 לא יודע, אני צריך להגיד לך? אתה צריך לדעת לבד.  :צביקה צרפתי

עדת תשמע, לנושא העברה והגדלת התקציב, דיברנו בוו אהוד לוי יובל:

הכספים שיצאו לפרויקט והעלו את התמחור שלו, העלו את 

 סעיפי הקבלן, חלק שמענו עכשיו. והתשובה המעניינת

הוא וששמענו בהתחלה היתה שאף אחד לא אישר לקבלן, 

עשה תוספת על דעת עצמו, מאות אלפי שקלים. ובדיעבד 

הוא בא. והתשובה ששמענו עכשיו בשאילתה היתה שדרשו 
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 ממנו תוספות לפי צרכים. עכשיו, אי אפשר להגיע למצב, 

 לא דרשו לפי צרכים. אף אחד לא אמר את זה.  :צביקה צרפתי

 צרכים שנוצרו.  י יובל:אהוד לו

אף אחד לא לפי צרכי הפרויקט, שנתקלו תוך כדי הפרויקט.  :צביקה צרפתי

אמר צרכים. פתאום שמישהו חלם בלילה ורצה ירח. זה לא. 

זה צרכים על פי הצרכים שנוצרו בפרויקט. כמו איטום 

  שלא... שפתאום היה יותר גדול ממה שהיה, כמו תקרות

הפרוטוקול, אתה יכול לראות. מצאו שיש בעיה בנושא לפי  רביטל עמר שלום:

 האיטום שלא היה מתוקצב. 

  אבל נזכרים עכשיו? עילאי הרסגור:

אבל היה, לעניות דעתי, היה מקום לפנות למועצה ולבקש  אהוד לוי יובל:

. 3,400,000-ל 2,350,000-הגדלה של סעיפים. כשזה מגיע מ

א אישר, הוא כשזה מגיע למצב שבו אומרים 'אף אחד ל

, ומגיעים לפה למועצה  עשה על דעת עצמו, הוא בדיעבד'

ואומרים 'אבל היו צרכים, נתקלו בתקלות', אז הדברים 

 40%האלה לא תקינים. ככה לא עובדים. לא עוברים 

פרויקט בלי לבוא ולהגיד 'חבר'ה, היו בעיות, ביקשנו 

. עשינו את זה בעבר גם בטלפון. אבל  הגדלה. מצאנו צורך'

לבוא בדיעבד, להערכתי מספר חודשים אחרי שהעבודות 

רנו, הקבלן הסתיימו, ולהגיד 'עכשיו תגדילו לנו כשכבר גמ

לא, הוא לא הגדיל על דעת עצמו, הוא הגדיל על דעת עצמו. 

 הגדיל על סמך הדרישות. אז המצב הזה הוא מבלבל.  

צה חוות אני לא בטוח שמותר לנו להצביע על זה. אני רו עילאי הרסגור:

בדיעבד? אחרי שכבר הכספים דעת של היועץ המשפטי. 

 הוצאו? 

 ההתחייבות נעשתה.  אהוד לוי יובל:
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 הקבלן עשה את העבודה.  עילאי הרסגור:

. .מעבר לחוזהשקל  לא הוציא  עו"ד אלון בן זקן: . 

 ההתחייבות נעשתה.  אהוד לוי יובל:

 אז אפשר לא לשלם.  עילאי הרסגור:

 אבל הזמינו. מותר לך להתחייב?  :אהוד לוי יובל

.   עו"ד אלון בן זקן: . לשלם מעבר לסכום, אם המועצה לא תאשר הגדלה  לא.

 . 50%של עד 

 רגע, העבודות נעשו. העבודות כבר בוצעו.  עילאי הרסגור:

  הוא עונה לך. מה, אתה לא מבין מה אומרים  לך? :צביקה צרפתי

... אז אנחנו לא צריכים ל עילאי הרסגור:  שלם יותר, אם העבודות 

יובל יסיים, תהיה לך זכות  :צביקה צרפתי טוב, אתה לא בזכות דיבור. 

יובל, סיימת?   דיבור. בבקשה, 

אם מישהו מותר לו להתחייב בשקל מעבר לחוזה  ישאלת אהוד לוי יובל:

 שנסגר? 

 לא יצאה התחייבות.   עו"ד אלון בן זקן:

 . אז הוא עשה את הכל על דעת עצמו. לא יצאה התחייבות אהוד לוי יובל:

 תודה.  :צביקה צרפתי

אבל לפני שעה אמרו לנו שהוא עשה את זה על סמך דרישות   אהוד לוי יובל:

 שהציגו לו. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 אמרו את זה. סליחה, אמרה המנכ"לית,  סליחה? אהוד לוי יובל:

ם איך שאתה רוצה. אתה מפרש דבריממש לא. ממש לא.  :צביקה צרפתי

 תודה. 

 טוב, נתמודד עם התמלול, אבל זה בלתי אפשרי.  אהוד לוי יובל:

אני רוצה להבין כאן משהו. ואני אנסה לחדד את הנקודה.  עילאי הרסגור:

שהי בעיה שהצריכה עבודות והיה פרויקט. התגלתה איז
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 . נוספות שעולות לא מעט כסף. העבודות האלה נעשו

רי שהושלם הפרויקט, חודשים רבים הפרויקט הושלם. אח

אחרי שהושלם הפרויקט, מביאים את הנושא למועצת העיר, 

ואנחנו צריכים לאשר תשלום על עבודה שכבר בוצעה. 

בוצעה ללא מכרז, בוצעה בלי לשאול אף אחד מחברי 

המועצה, אבל בוצעה. איך אתם מעיזים להביא למועצת 

כזה לא מאושר איך זה יכול להיות שדבר  העיר דבר כזה?

מראש, אלא אנחנו צריכים לאשר אותו בדיעבד? זה מנהל 

ככה  זאת עיר שהמנהל התקין הוא נר לרגליה? תקין?

אפילו בסטה בשוק מתנהלת הרבה יותר טוב,  מתנהלת עיר?

וחבל שאני מעליב את הבסטה בשוק. כי בסטה בשוק היא 

 דוגמה ומופת לעומת, 

 חייבת בלי רשות. לא מת בסטה בשוק אהוד לוי יובל:

. זה א' ב' של ניהול עיר, של מנהל תקין, של  עילאי הרסגור: נכון. זה א' ב'

הקבלן ביצע,  התעסקות עם כספים. מה זה צריך להיות?

ואתם עכשיו שואלים אותנו, אתם מביאים עכשיו להצבעה 

בואו  אז מה יקרה אם לא נשלם לו? האם לשלם לו או לא?

מיין שמועצת העיר תשתכנע ממה נחשוב מה יקרה. בואו נד

 שהאופוזיציה אומרת ולא נשלם. 

 מה יקרה? אתה תיתבע, ואחר כך יהיו לך עלויות משפטיות,  :צביקה צרפתי

 מה תיתבע? מי אישר לו?  אהוד לוי יובל:

 של עוד חצי מיליון שקל.  :צביקה צרפתי

ה על אבל מי אישר לו? על מה יתבע אותך אם עשה עבוד אהוד לוי יובל:

 דעת עצמו? 

 יפה, יפה מאוד.  עילאי הרסגור:

לא יכול להגיד שעשה עבודה על דעת עצמו ואחרי זה  אתה אהוד לוי יובל:
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 . '  תגיד 'אני רוצה לשלם לו

אני שמח שממלא מקום ראש העיר ענה הפעם בצורה כנה.  עילאי הרסגור:

כי זה באמת מה שהיה קורה. כלומר, עצם האישור שלכם 

 ודות היה בחוסר סמכות. היה בחוסר סמכות. להמשך העב

אתה אל תפרש, אתה נהיית פרשן, לא חבר מועצה. אז אתה  :צביקה צרפתי

אל תפרש אנשים שאומרים משפט ותעשה מזה פרשנות 

 אחרת. 

. עילאי הרסגור: .   אתה אישרת או מישהו.

היתה לך סמכות להתחייב? יש לך סמכות להתחייב מעבר  אהוד לוי יובל:

 סגרת תקציבית? סליחה. למ

 . , אמר לךאמר לך היועץ המשפטי, אמר לך ברור :צביקה צרפתי

 יש זכות להתחייב, מעבר למסגרת תקציבית?  אהוד לוי יובל:

 תשמע עוד פעם את התשובה.  :צביקה צרפתי

 . תקציבית לא ניתנה הרשאה  עו"ד אלון בן זקן:

 לא ניתנה הרשאה,  עילאי הרסגור:

רגע, רגע, אבל אמרו לנו שהוא עשה עבודות לפי צורך,  בל:אהוד לוי יו

שהוסבר לו ונדרש. אז עכשיו, אני אומר לו 'תשמע, תביא לי 

 מיליון דולר, אומר לי קח', 

מאיפה אתה יודע כמה העלות של העבודות בסופו של דבר   עו"ד אלון בן זקן:

... תדע כמה אתה בא יוצא חשבון סופי יה? אחרי שתה

 מועצה. לבקש מה

 אז זה צ'ק פתוח בעצם. אולי אנחנו מיותרים.  עילאי הרסגור:

 ממש לא.  :צביקה צרפתי

 עזבו קריאת שמות.  עילאי הרסגור:

 עילאי, איך אתה יודע, עילאי?  אהוד יובל לוי:

אנחנו מדברים בענייני כספים. פשוט אפשר, קבלן יכול  עילאי הרסגור:
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. ואז נביא את זה צאיצא יילעשות מה שבא לו, כמה שי

מדהים. אני עוד לא שמעתי דבר  פטנטלמועצה בדיעבד. זה 

 כזה באף גוף ציבורי. 

 אחלה מכרז.  אהוד לוי יובל:

 אתה מציג מצג שווא. זה מצג שלא היה.  :צביקה צרפתי

אבל זה מה שאתה אמרת. שאלתי אותך מה יקרה אם לא  עילאי הרסגור:

. נאשר את זה, ואמרת 'הקבלן יתבע א  ותנו'

 . עשה מה שהוא רוצהכן, אבל הוא לא  :צביקה צרפתי

 לעשות עבודות, אתה אישרת לו  עילאי הרסגור:

 אז מי אמר לו לעשות? מי אמר לו לעשות? אהוד לוי יובל:

גונן:  אני, אני, בסדר?  אושרת גני 

 באיזה סמכות.  אהוד לוי יובל:

גונן: וער העירוני, ת מרכז הנאני אגיד לך. כשאנחנו פותחים א אושרת גני 

  ואנחנו מגלים במרכז...

לא, החברים שלך מפריעים ואנחנו לא שומעים אותך ברור  אהוד לוי יובל:

 בהקלטה. אדוני היועמ"ש, סליחה. 

גונן: שיש קורות מנוסרות וזה לא בטיחותי וזה כשאנחנו רואים  אושרת גני 

ם פתוח שם. וצריך לסגור את זה. ושיש שם בעיות איטומי

קשות וצריך לסגור את זה. אז אנחנו נשאיר את מרכז 

 הנוער העירוני פתוח? לא. אנחנו ממשיכים בעבודות. 

 לא, מכנסים את ועדת הכספים ומועצת העיר.  עילאי הרסגור:

גונן: תן לי להמשיך, בבקשה. אנחנו ממשיכים בעבודות. בסמכות  אושרת גני 

יגה מהתקציב של מועצת העיר לאשר כאן עכשיו, זה לא חר

שלנו, זה בתוך תקציב שקיים בעירייה. אנחנו לא לוקחים 

 הלוואה בשביל זה. 

 בחוזה הזה,  אהוד לוי יובל:
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 אל תפריע למנכ"לית בבקשה.  :צביקה צרפתי

גונן: אנחנו לא נתנו ולא התחייבנו והכסף לא שולם. אנחנו באים  אושרת גני 

 וקי שתצביעלכאן וזה חוקי, בבקשה שתצביעו בעד. וזה חו

בעד התקציב הזה, כדי שנוכל לשלם את ההשלמות למה 

שלא היה צפוי כשפתחנו את העבודה. ברמת התהליך, כן. 

אנחנו מודים שבפעם הבאה אנחנו נבוא בזמן העבודות, 

כשאנחנו פותחים את זה וכשאנחנו רואים את הקורות 

המנוסרות או את הנזילה ואת בעיות האיטום, נבוא ונתריע 

אמת. לא יכולנו לאמוד ולהעריך את העלויות של זה,  בזמן

 עד שזה לא תוקן ונבנה. 

 מה זה קורות מנוסרות?  אהוד לוי יובל:

גונן: קורות מנוסרות זה אומר שהיו שם קורות שמבחינה  אושרת גני 

 בטיחותית, הנה, המהנדסת כאן, היא יכולה להגיד. 

ועדת תכנון ובנייה, לצורך שאם הייתי היום בואני חושבת  ענת צ'רבינסקי:

 העניין, 

 לא שומעים אותך.  אהוד לוי יובל:

גונן: .  אושרת גני   בואי, ענת. תתקרבי

נה אם הייתי בוועדת תכנון ובנייה היום, אז הייתי מזמי ענת צ'רבינסקי:

איזה לראות מוד בשטח אולי את כולכם לסיור ביחד, שנע

לו בשטח. בעיות התגלו והיינו רואים את הדברים שהתג

ויובל, אני בטוחה שבתור חברי מועצה אתם יודעים   עילאי 

שבסמכותי כמהנדסת עיר, יש לי את הסמכות להגדיל 

 . 50%ובמועצה אנחנו צריכים  25%-תקציבים וחריגות ב

עכשיו אני אספר לכם מה קרה בעבודות. העבודות האלה  

. המבנה הזה 2015התחילו במרץ. צו עבודה ראשוני במרץ 

' עיריית כפר סבא עושה שם 97', כאשר בשנת 95נה בשנת נב
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תכנון של מועדון הנוער. אנחנו הגענו למבנה שהעבודות 

תחילה בגלל בעיות איטום שהיו שם. התחלנו כהתחילו מל

את העבודות ובשטח גילינו, עילאי, כשאתה שואל מה זה 

 קורות מנוסרות, זה אתה שאלת?

 אני לא שאלתי.  עילאי הרסגור:

 יובל שאל.  :ביקה צרפתיצ

יובל שאל. כשאתה שואל מה זה קורות מנוסרות, זה אומר  :ענת צ'רבינסקי

 שקורות שפוגעים בהם ואז הזיון שלהם, 

 איזה קורות? אהוד לוי יובל:

 הזיון שלהם בעצם התקלקל, צריך לחזק אותן. קורות בטון.  ענת צ'רבינסקי:

 בניין. ניסרו קורות תמיכה של ה אהוד לוי יובל:

גילינו אלמנטים  ענת צ'רבינסקי: ניסרו קורות שם. גילינו קורות מנוסרות. 

וגילינו עוד כמה  קונסטרוקטיביים שהיו לא לפי התוכניות 

גילינו?  דברים שהיינו צריכים להתמודד בשטח. מה עוד 

 ה אתם בטח מכירים, את זו

 יש צילומים?  :הערה מהקהל

 לא, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 יש צילומים, אני בטוחה שיש צילומים.  :'רבינסקיענת צ

 בקשה. את לא עונה לקהל, ענת. בלא,  :צביקה צרפתי

יש מעל לבמה בכיכר העיר שכולנו מכירים אותה, בעצם היו  :ענת צ'רבינסקי

נזילות מאוד קשות מהבמה למעלה למועדון עצמו בתפר, 

עצמו,  בין חניון גן העיר, שכולנו חונים בו, וחניון המבנה

. עכשיו, העבודות חייבו גם שהיינו צריכים להתמודד איתן

נגיעה בבמה למעלה. נכנסנו למטה ופתאום נתקלנו בדברים 

שלא ידענו מראש. עכשיו, מי שמתעסק בתחום של שימור, 

בבניין חדש, אז מבין שבשטח  בינוי-של בינוי, של רה
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נתקלים בדברים. עכשיו, בכל תקציב יש סעיף שנקרא 

מ. מה זה בצ"מ? עילאי, אתה יודע? שאתה מסתכל עלי בצ"

 אתה יודע מה זה בצ"מ?  וסר נוחות?ככה בח

 מה פירוש ראשי התיבות? עילאי הרסגור:

 לא יודע.  :צביקה צרפתי

יודע מה זה?  :ענת צ'רבינסקי  אתה 

חבר ועדת תכנון ובנייה, חייב לדעת. חייב לדעת חבר ועדת  :צביקה צרפתי

 תכנון, 

 ושנתיים סגן ראש העיר.  בן חמו: יהודה

זה תקציב בלתי צפוי מראש, ומה שקרה בפרויקט הזה  ענת צ'רבינסקי:

מכלל הפרויקט. יש פרויקטים  10%-בצ"מ בערך נלקח כ

-מורכבים שהוא נכלל יותר. פה בפרויקט שהתחיל ב

שקל,  450,000היה לנו בצ"מ שהיה בגובה של  4,300,000

לכלל  מענהה ייתן לנו בעצם שאנחנו חשבנו שהבצ"מ הז

הפיתרונות. ובפועל כשנתקלנו, ואנחנו, כן, אני הייתי 

צריכה לאשר את העבודה, להתקדם או לא, אמרנו 'יש לנו 

את הבצ"מ לשלב הראשון הוא יספיק. שוב, כמו שאושרת 

אמרה. בדיעבד היום אולי היינו צריכים לבוא לאשר את 

שאתם כון הנוער והדברים. אבל כל הדברים שנעשו במועד

כולכם תיכנסו לשם, גם אתה אמרת בביטחון מלא שזה 

הסתיים לפני חודשים רבים. אני לא יודעת מאיפה העובדה 

 הזאת. 

 העבודות בוצעו.  עילאי הרסגור:

 אתה יודע שהסתיים לפני חודשים רבים?  ענת צ'רבינסקי:

.  מתי פז:  נגמר עכשיו

יודע את זה?  ענת צ'רבינסקי:  אתה 
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 מתי זה הסתיים?  וד לוי יובל:אה

העבודות ממש לא זה הסתיים לפני חודש ומשהו בערך.  ענת צ'רבינסקי:

 הסתיימו. 

 אבל מתי התחילו העבודות הנוספות?  עילאי הרסגור:

זה לא עבודות נוספות התחילו. יש כזה דבר שנקרא צו  ענת צ'רבינסקי:

 . 15.3-עבודה. ניתן ב

 ר הכסף נעשתה כבר לפני חודשים. העבודה עבו עילאי הרסגור:

יודע. אז חבל ששוב,  ענת צ'רבינסקי: זה לא נכון. אתה מדבר ואתה לא 

 עילאי, 

 ענת, ענת, אל תיכנסי לויכוח.  :צביקה צרפתי

 אני לא מתווכח עם מהנדסת העיר.  עילאי הרסגור:

 . 44%-את החוזה שגדלת בו ב אהוד לוי יובל:

ע עילאי הרסגור:  ם האנשים שלא הביאו את זה לדיון במועצה. אני מתווכח 

 יש עוד משהו? תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 מתי הסתיים?  44%-החוזה שגדל ב אהוד לוי יובל:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

  על מועצת העיר...מהנדסת העיר לא אחראית  עילאי הרסגור:

  ,תודה רבה. אני מבקש להעמיד להצבעה את ההעברות :צביקה צרפתי

. אהוד לוי יובל: ..  יש לכם שליטה במועצה, קיבלתם לאשר 

. מי בעד , תודה רבה2016, תב"רים לשנת 9בסעיף מס'  :צביקה צרפתי

 יהודה,  צביקה, עמירם,לאשר את הסעיף? אורן, 

 יה. יזאת ממש שערור עילאי הרסגור:

אי דבי, רביטל, אמיר, מתי, תודה. מי נגד? יובל, ענת, עיל :צביקה צרפתי

ופליאה. יש נמנעים? אמיר קולמן, איתן, רויטל ויהודה. 

 תודה רבה. 
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בפרוטוקול ועדת  2ברוב קולות סעיף מס' מאשרים  :240מס'   החלטה

  תב"רים.  9העברות מסעיף לסעיף מס'  –הכספים 
 

הסעיף הבא על סדר היום, מתן תמיכות. שגיא, רוצה שתי  :צביקה צרפתי

 מילים? 

  ...שם את ההחלטה. זה מופיע גםיש  שגיא רוכל:

 ? 3אפשר לאשר סעיף  :צביקה צרפתי

 שתי עמותות. מתן מקדמה לתמיכה ל       שגיא רוכל:

צביקה, עמירם, אורן, ? יובל, ענת, 3מי בעד לאשר את סעיף  :צביקה צרפתי

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

 ונגד אין. תודה, עבר. יהודה. מי נמנע? אמיר ואיתן. 

בפרוטוקול ועדת  3יף מס' ברוב קולות סעמאשרים  :241מס'   החלטה

 . 2017מתן מקדמה לעמותות על חשבון תמיכות  –הכספים 
 

, הגדלת חוזה קבלן מס' 4הגדלת חוזה קבלן, באותו סעיף  :צביקה צרפתי

לתקנות העיריות, פרויקט שיפוץ ( )ב( 7) 3 לפי תקנה 79/15

נוער עירוני. מי בעד?  והקמת  מרכז 

 רגע. סליחה, זכותנו.  אהוד לוי יובל:

 זה סעיף אחר. עכשיו מביאים את זה לדיון שוב פעם.  עילאי הרסגור:

גני ילדים,  אהוד לוי יובל:  חברים, תראו. כשמדברים על 

 אישרנו כבר את הגדול, אז מה קשור עכשיו לזה?  :צביקה צרפתי

שקל  300כשמדברים על גני ילדים, מדברים על  סליחה, אהוד לוי יובל:

מיליון  9-שקל הנחה לגן ילדים, שזה מצטבר ל 200הנחה או 

שקל, בגני ילדים כולם חכמים. כשזה מגיע להוספה של 

התפלק לו מיליון קטן בשיפוץ, אפילו  ,, או ככה50%כמעט 

לטרוח בטלפון. ויושבים פה אנשים שיודעים שבעבר כשפנו 
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או בזמן שלא היינו זמינים ואמרנו שלא נכנס  אלינו בקיץ

ישיבות, הצבענו בטלפון. כשמדובר בחיי אדם, ואם אני 

מבין נכון את הטענה של המהנדסת, שאמרה לנו ענת, 

קורות מנוסרות זה כבר דברים שזה גובל בחיי אדם, כי זה 

יציבות של מבנה, טלפון. אבל מיליון שקל עוברים פה ככה. 

 מתיר את השפל הזה?  אז איך ההיגיון

ומה מנהל תקין? ומה השקיפות שאומר לנו אמיר שאם לא  

היינו מעלים שאילתה, אז לך תדע מתי זה היה מגיע 

לאישור? ברור שזה לא בגללנו, ברור שהתכוונתם. אבל 

לך מספר חודשים, היו לך חודשיים. היתה לך  וראבאק, הי

כשיו אנחנו ישיבה לפני חודש. יכולת לבוא לפני הסוף. וע

צריכים לחזור ולהאמין שהקבלן שם יהבו על קרני הצבי 

ובנה וחיכה. אולי מקרני הצבי תבוא לו ישועה, והוא לא 

יודע, תשמע, התנדבת. חבר'ה,  יהיה, בעירייה יחליטו, אתה 

 ככה לא מנהלים. 

דרך אגב, הסעיף הזה לא צריך את האישור שלך, כי זה  :צביקה צרפתי

החוזה קבלן. בשונה מסעיף  25%-ה בסמכות המהנדסת,

 בתב"רים. 

 ? לא מסתדר. 25% 3.42-ל 2.35-איך מ אהוד לוי יובל:

 הסעיף חוזה הזה זה במסגרת הסמכות של המהנדסת.  :צביקה צרפתי

.  אהוד לוי יובל: זה ספציפי. לא סתם הבאת אותו בנפרד. זה חוזה ספציפי

 . 25%עלית מעל 

 תודה. מי בעד?  :צביקה צרפתי

 לא, רגע. אני רוצה להבין משהו.  עילאי הרסגור:

 אנחנו בהצבעה.  :צביקה צרפתי

 . רגע, אבל אני לא דיברתי עילאי הרסגור:
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 אנחנו בהצבעה.  :צביקה צרפתי

 אבל ביקשתי זכות דיבור.  עילאי הרסגור:

.  אהוד לוי יובל:  ... הוא רוצה את היועץ המשפטי שייעץ לו

להבין משהו. כשדיברנו על ועדת השמות טענתם  אני רוצה עילאי הרסגור:

שנושא השמות הוא לא בסמכות המועצה, אלא בסמכות 

ועכשיו אתם כן מביאים משהו למועצה אבל משרד החינוך. 

אומרים שהוא לא בסמכות המועצה, ובכל זאת אתם 

מבקשים שנצביע עליו. אז כשנוח לכם אתם כן מביאים 

 דברים להצבעה. 

..  זה דיווח רישום. תודה רבה. ז :צביקה צרפתי .  ה לא, אתה מערבב 

 מה אתה אומר? זה אישור החלטה.  אהוד לוי יובל:

 מי בעד לאשר את החוזה?  :צביקה צרפתי

 אז זה לא רק דיווח, זו הצבעה.  עילאי הרסגור:

 אורן, עמירם, צביקה,  :צביקה צרפתי

 אתה עושה הצבעה, זה לא דיווח.  עילאי הרסגור:

דבי, רביטל, אמיר, מתי, תודה. מי נגד? יובל, ענת, עילאי  :צרפתי צביקה

 אמיר, איתן,ופליאה. מי נמנע? 

מהטיעונים  אני חושב שחברי הקואליציה לא שוכנעו בדיוק עילאי הרסגור:

 שלכם. 

 רויטל ויהודה. תודה.  :צביקה צרפתי

 

 בפרוטוקול ועדת 4את סעיף ברוב קולות מאשרים  :242מס'   החלטה

( )ב( 7) 3לפי תקנה  79/15הגדלת חוזה קבלן מס'  –הכספים 

 פרויקט שיפוץ והרחבת מרכז הנוער העירוני.  –לתקנות העירייה 
 

 אורן, אתה במעוף? וואי, הרסת לי כלל.  אהוד לוי יובל:
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 הוא רגיל להיות מפלגת שלטון, אז הוא זורם.  עילאי הרסגור:

 

ופרוטוקול ועדת שמות  16.6.2016 אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום . 4

 . 09.11.2016מיום 

 

, אישור פרוטוקול ועדת שמות. אני מבקש לאשר את 4סעיף  :צביקה צרפתי

ואת פרוטוקול ועדת  16.6.2016פרוטוקול ועדת שמות מיום 

. למעט סעיף שעמירם רוצה להגיד 09.11.2016שמות מיום 

יוני בפ 4אנחנו בסעיף בפרוטוקול.  4משהו, סעיף  רוטוקול 

. אנחנו מחזירים לדיון בוועדת, אנחנו מבקשים 2016

להחזיר לוועדת שמות לדיון חוזר. מי בעד לאשר את 

 הפרוטוקולים?

 אני מבקש זכות דיבור.  עילאי הרסגור:

 כן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

אנחנו שוב רואים את הבדיחה ששמה ועדת השמות. מה עשו  עילאי הרסגור:

ועדת שמות התכנסה ונתנה שמות לשלושה  כאן? קודם כל

בתי ספר. הפרוטוקולים האלה לא לפניכם. הפרוטוקולים 

האלה גם לא הובאו בפני. הפרוטוקול הזה שעסק בקביעת 

 שמות בתי הספר נעלם. 

 איזה בתי הספר?  :דבי שני 

 אתה לא מקשיב. בתי ספר זה אישור.  :צביקה צרפתי

סה אבל לדון בנושא הזה. היא המליצה ועדת השמות התכנ עילאי הרסגור:

היא נתנה המלצה למשרד החינוך.  למשרד החינוך.

והפרוטוקול של הוועדה הזאת נעלם. הוא לא ניתן לי, אחרי 

. הוא לא ניתן לחברי המועצה. הוא נעלם. 140שביקשתי  )א(

אסור לכם לעשות את זה. אסור לכם להסתיר פרוטוקולים 
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ול הזה לא מובא כאן לא רק מחברי מועצת העיר. הפרוטוק

 להצבעה, גם לא לידיעה. ככה לא מתנהלת עיר שקופה. 

 טוב, תודה.  :צביקה צרפתי

. עילאי הרסגור: .   לא משנה כמה פרסים.

   ...מי בעד לאשר :צביקה צרפתי

 רגע, רגע, לא סיימתי.  עילאי הרסגור:

 כן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 ול עוד לדבר. יש לי זמן, אני יכ עילאי הרסגור:

 תמיד יש לך.  :צביקה צרפתי

גונן: ני לא מוכנה שתטיל דופי לא, אבל אני רוצה להגיד לך שא אושרת גני 

..אנשים רציניים בחברי הוועדה, . 

 הטלתי דופי בחברי הוועדה?  עילאי הרסגור:

גונן: אתה הטלת דופי, ואני מבקשת ממך, עילאי, שאתה תתנצל.  אושרת גני 

 יל דופי בחברי ועדת השמות. כי אתה לא תט

אני מבקשת ממנכ"לית העירייה, שהיא לא חברת מועצה  עילאי הרסגור:

 והיא לא תושבת כפר סבא, 

גונן:  זה לא קשור.  אושרת גני 

 מה קשור? היא מנכ"לית העירייה.  :צביקה צרפתי

גונן: אתה אומר שחברי ועדת השמות יושבים במחשכים,  אושרת גני 

 קולים. זה לא בסדר. אתה לא תגיד את זה. מסתירים פרוטו

 אז למען הסיר ספק, אני לא מטיל דופי. למען הסר ספק,  עילאי הרסגור:

 אושרת, למה לא הבאת את הפרוטוקולים למועצה?אהוד יובל לוי:    

גונן:  סליחה?  אושרת גני 

 אני לא מטיל דופי.  עילאי הרסגור:

 למועצה? למה לא הבאת  אהוד לוי יובל:

גונן: כי זה לא רלוונטי לחברי, ועדת השמות לא מחליטים על  אושרת גני 
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 שמות בתי ספר. אמרנו את זה כבר קודם. זה לא ברור? 

לא מחליטים. עובדה שהיתה ישיבה של ועדת השמות בנושא  עילאי הרסגור:

 של בתי הספר, נכון או לא נכון? 

  רשות החינוך... אהוד לוי יובל:

 א שידוע לך. ל עילאי הרסגור:

גונן:  לא שידוע לי.  אושרת גני 

אוקיי. אני לא מטיל דופי בחברי ועדת השמות. אני מטיל  עילאי הרסגור:

דופי בהרכבה של ועדת השמות. ובדרך שבה קברניטי העיר 

אל תשימו נוהגים בכל נושא השמות בעיר הזאת. זה הכל. 

 בפי דברים שלא אמרתי. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 עכשיו, אנשים שהוועדה מציעה,  לאי הרסגור:עי

 ... יש פה אנשים מקצועיים, וזה בסדר מבחינתי. גם השמות רביטל עמר שלום:

  והוא זה שבחר אותם, כן?     אושרת גני גונן:

 תשאלי את האדון שלצידך.  אהוד לוי יובל:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 תשאלי את האדון שלצידך.  אהוד לוי יובל:

. כל אחד יתפרץ, ולא לתת לי לדבר. אני לא סיימתי עילאי הרסגור: ..

עכשיו, לגבי השמות עצמם. השמות עצמם ראויים באופן 

עקרוני. אנשים שעשו דבר או שניים למען מדינת ישראל. 

אבל שוב אנחנו רואים את חוסר האיזון, את חוסר הניסיון 

הוא ליצור כאן איזון בין גברים ונשים. מה שביקשתי 

של  העדפה לשמות נשים, כדי שבסופו של דבר נגיע למצב

50-50..   . ואנחנו עדיין ממשיכים.

 שתי נשים.  מתוך שלושה,פעם? המה היה  יהודה בן חמו:

 .בהצעה של קולודני אנחנו דנים גם בקולודני. עילאי הרסגור:
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.  :ענת קלומל 'בא לי'  העיקר שזה לא רחוב 

יוסף בן מתתיהו, שגם הוא ראוי. אבל ם או רחוב על ש עילאי הרסגור:

אנחנו לא הולכים לצערי לכיוון הזה בסך הכל הכללי. 

ובישיבה הבאה, כשאנחנו נדון ביוסף בן מתתיהו, שוב 

ולא נלך ליותר מזה. לא נלך לתיקון  50-50אנחנו נהיה 

 העוול. 

עכשיו, הוועדה התכנסה בלי לשאול אותנו, חברי מועצת  

להשפיע על הדיונים. השמות האלה העיר. לא יכולנו 

ראויים, אבל יש גם שמות אחרים, שהם ראויים לא פחות. 

ולא היתה לנו הזדמנות להשפיע על אותם שמות. לכן, 

למרות, למען הסר ספק, למרות שאני רוכש כבוד לאנשים 

שאמורים להיות מונצחים לפי ההצעה הזאת, אני לא 

 יא נעשתה. מתכוון לתמוך בהצעה, בגלל הדרך שבה ה

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 שנייה, ברשותך.  אהוד לוי יובל:

 תודה רבה. זהו, סיימנו. אנחנו בהצבעה.  :צביקה צרפתי

לא, לא, יש לנו זכות דיבור. לא דיברנו, אני מזכיר לחבר  אהוד לוי יובל:

הקואליציה ד"ר גבע, את ההערה שלו 'איך תגיד שאתה גר 

רי המועצה שיש להם טיפה טעם חבלבפינת זליבנסקי, כש

 של הציבור, 

 זליבנסקי זאת זו שעולה עם הסלים.  גברת :מתי פז

יש לנו רחוב כזה, ואמיר היה שמח ונפעם ביום שבאו  אהוד לוי יובל:

של  את משפחתו למצואלקרוא בשם הזה. והוועדה מחויבת 

 , האדם

.. אני לא מבין א :צביקה צרפתי .  הזה.  ...תאוי, באמת. אני לא זוכר 

 אני לא מדבר על הזיכרון שלך.  אהוד לוי יובל:
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שלי היה שחשבתי שבשכונות ירוקות צריכים לעשות  העניין ד"ר אמיר גבע:

 שמות שקשורים לפרחים, ציפורים ודברים כאלה. 

 אבל אתה לא דיברת על שמות אחרים. דיברת על שמות,  אהוד לוי יובל:

 שאני לא יודע מי הם בכלל. דיברתי על אנשים  ד"ר אמיר גבע:

  יובל, יובל, למה באופן אישי? :צביקה צרפתי

 ... במציאת משפחתו ואנשים שמקורבים אליו.  אהוד לוי יובל:

תודה רבה. אנחנו בהצבעה עכשיו. מי בעד לאשר את  :צביקה צרפתי

-ו 16.6.2016הפרוטוקולים, פרוטוקול ועדת שמות מיום 

. מי 16.6.2016בפרוטוקול  4, להוציא סעיף 09.11.2016

בעד? אורן, עמירם, צביקה, יהודה, דבי, רביטל, אמיר, 

מתי, אמיר קולמן, איתן, רויטל, יהודה. מי נגד? ענת, יובל, 

 פליאה ועילאי. תודה רבה. 

 

ברוב קולות את פרוטוקול ועדת שמות מיום מאשרים  :243מס'   החלטה

, למעט 09.11.2016ואת פרוטוקול ועדת שמות מיום  16.6.2016

, שיובא לדיון חוזר בוועדת 16.6.2016בפרוטוקול מיום  4עיף מס' ס

 השמות.
 

 עבור עמדה בשביל הראשונים. ₪ 37,000דיווח על תרומה בסך  . 5

  

את רוצה אושרת לדווח על  , דיווח?יש לנו פה, אתם רוצים :צביקה צרפתי

 העניין של הזה? 

גונן  שגיא יסביר.   :אושרת גני 

עבור עמדה בשביל  ₪ 37,000יש לנו דיווח על תרומה בסך  : צביקה צרפתי

 . שגיא. םהראשוני

על דיווח אנחנו מביאים בפניכם דיווח, לא נדרש אישור,  שגיא רוכל:
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מתן שתי תרומות. התרומות נבחנו על פי נוהל חוזר מנכ"ל, 

. התרומה הראשונה בסך 2016נוהל תרומות, שיצא בשנת 

ים עבור עמדה בשביל הראשונים, ליד המבנה שקל 37,000

ומינר. המבנה ידוע כבית ה. 59שחודש ברחוב רוטשילד 

ימה לוונטר, שהתגוררה במבנה, לה שהתרומה תרומת גב' 

וילונות 'ולהוריה היה עסק במקום. גם בעלה, הידוע בשם 

 בעלה זיכרונו לברכה, , נכון. 'הנרי

 וילונות הנרי.  :ד"ר אמיר גבע

 היה הומינר. זה        ולמן:אמיר ק

 עד היום הוא הומינר.  יהודה בן חמו:

והיא מייעדת את התרומה להקמת עמדה בשביל הראשונים.  שגיא רוכל:

 . 1זה דיווח מספר 

 עבור פיתוח ה"שייפ פארק". ₪ 1,500,000דיווח על תרומה בסך  . 6

 

תרומה עבור התרומה השנייה שמובאת בפניכם לדיווח היא :     שגיא רוכל

. צביקה, אתה רוצה? אתה מכיר את  פיתוח 'השייפ פארק'

 זה יותר טוב. 

.  1,500,000 כן. יש תרומה של :צביקה צרפתי שקל עבור ה'שייק פארק'

ממוקדם בשכונה הירוקה. לפני כשלוש שנים  'ה'שייפ פארק

שקל. משפחה  450,000התחלה. המשפחה תרמה הזו היתה 

יים ורצו להנציח אותו. יש להם משוויץ, שהבן שלה לא בח

שהוא מיודד עם המשפחה.  ,פה בכפר סבא נציג, תושב

במסגרת היחסים הטובים הם ביקשו. זה מודל שגם בשוויץ 

תרבות הפנאי שם  יש מודלים בתוך היערות, מה שנקרא

ובכל יער יש איזשהם מתקני ספורט  היא מאוד מפותחת,

. והם רצו ץ, הם לא בנויים מדברים, מעשבנויים מעץ
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 טותריכוז החל
 
  .הצעות לסדר יום .2

 

צוייג -של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומלהצעה לסדר  א. 

 .הפחתת שכר לימוד בגני יול"א –וגב' אתי הדנה בנושא 

 

של חברי ברוב קולות להסיר את ההצעה לסדר מאשרים  :235מס'   החלטה

נה צוייג וגב' אתי הד-המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל

 .הפחתת שכר לימוד בגני יול"א –בנושא 
 

מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה של חברי המועצה הצעה לסדר  . ב

 זיכוי תשלומי הורים בגין אי פתיחת גנים. –בנושא  קטנר

 

של חברי ברוב קולות להסיר את ההצעה לסדר מאשרים  :236מס'   החלטה

זיכוי  –בנושא  קטנר מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאההמועצה 

 תשלומי הורים בגין אי פתיחת גנים.
 

מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה של חברי המועצה הצעה לסדר  . ג

 .רפורמה בוועדת שמות –בנושא  קטנר

 

של חברי ברוב קולות להסיר את ההצעה לסדר מאשרים  :237מס'   החלטה

 –בנושא  מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנרהמועצה 

 רפורמה בוועדת השמות. 
 

צוייג -של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל הצעה לסדר . ד

 . 2017רווחה  –וגב' אתי הדנה בנושא 






