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חברים, ערב טוב. אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה מן  :צביקה צרפתי

 יל בסדר היום...לפני שאני אתחהמניין לחודש ספטמבר. 

 חברים, אנחנו מבקשים לפתוח את ישיבת המועצה. 

  להתחיל ישיבה כשאנשים באו מבחוץ...לא מכובד  אהוד יובל לוי:

 אתה מוזמן לשבת, יובל. :צביקה צרפתי

שנייה, צביקה. אנשים באו לממש זכות להיות נוכחים  אהוד יובל לוי:

 בישיבה פומבית. זה לא מכובד מה שקורה פה. 

אנחנו מבקשים לפתוח את ישיבת המועצה ולפני שנתחיל  :צביקה צרפתי

 היום, לפני שנתחיל, תסתדר עם שי...בסדר 

מי זה שי הזה? איזה קצין ביטחון הבאתם? איך הוא קיבל  מהקהל:

 את המכרז? 

 משה, משה, הכל בסדר, שב. :צביקה צרפתי

 אני לא אשב.  :מהקהל

 ת ישיבת המועצה. אני רוצה לפתוח א :צביקה צרפתי

אבל צביקה, זה לא מכובד. רוצים לעשות שינוי של כבוד  אהוד יובל לוי:

 לציבור. תנו כבוד לציבור, זה לא הולך ככה. 

אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה במספר מילים על  :צביקה צרפתי

פתיחת שנת הלימודים. אנחנו לפני כשישה ימים פתחנו את 

תלמידים.  22,698מוסדות.  238-שנת הלימודים בעיר. ב

תלמידים. אני יכול לומר שהשנה נפתחה  1,500-גידול של כ

 ,נפלא. אני רוצה להודות לרויטל לן כהן שהצטרפה אלי

הצטרפה אלי ביום  כממלאת מקום יו"ר ועדת החינוך,

ולסגן ראש העיר איתן צנעני, שהוא  הראשון לסיורים,

רבות כדי שהחינוך  גם, שפעל ,מחזיק את תיק החינוך הדתי

הדתי, שנת הלימודים תיפתח כסדרה. ולכל ועדת החינוך 
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שעבדה בצוות ליד אגף החינוך. אני חושב שיש לנו מערכת 

נפלאה. אני עובר בבתי הספר, אני מדבר עם התלמידים. 

ם שלומדים לחמש הייתי אתמול בכיתות בתיכון של תלמידי

מרחיב את כיתות מלאות, פשוט  יחידות במתמטיקה. שתי

הלב. אני חושב שיש עדיין מה לעשות וייעשה. אבל יש לנו 

 ,מערכת חינוך מצוינת. אנחנו יכולים להגיד תודה לאורלי

ורם, שלא נמצא פה, ולכל צוות האגף, לאביבה, מנהלת הולי

גני ילדים, לנתי . ימנהלת מחלקת הילדים בסיכו ,מחלקת 

. העיר גדלה אורית. העיר גדלה,  יש לנו עלייה בילדים..

דמוגרפית ומרגישים את זה. תמיד אתה מרגיש את זה דרך 

הילדים. ואני חושב שגם כפר סבא, אני יכול להגיד בביטחון 

שתמיד בוחנים עיר מהמקום שאתה עוזר או נותן או  ,מלא

שאתה קולט את האנשים שהם לא תמיד האנשים שקל 

ן, אנחנו יכולים לציי ,לקלוט אותם. אני חושב שבכפר סבא

 רויטל יודעת את זה, את השילוב של הילדים בבתי הספר

ביסודי, בגני הילדים, הרגילים. יש עלייה בכל בית ספר: 

 בתיכון, כיתות שילוב, גני גשר. 

זה מרחיב את הלב. זה אומר שאנחנו עיר שיודעת לדבר  

ועיר מבוקשת. אתם יודעים שהעיר  ,בשפה אחת עם כולם

נותנת את המענים הנכונים ועל הזו היא עיר קולטת. עיר ש

 כך אנחנו שמחים. 

אני רוצה להודות לך, אורלי, באופן אישי. תאמרי גם  

לאורית שיושבת פה, אורית ליבוביץ, מנהלת מחלקת בתי 

אביבה, נתי. פשוט עשיתם  ,ספר יסודיים. על הפתיחה

 עבודה נפלאה ותודה לכם. 

ישגים אני חושב שבכלל אנחנו יכולים להיות גאים בה 
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העירוניים, בהרבה תחומים. נכון שאנחנו נמצאים בתקופה 

לא פשוטה, אבל בסך הכל העיר מתפקדת בזכות מחזיקי 

התיקים, מנהלי האגפים. אני חושב שכפר סבא ברוכה 

באנשים מקצועיים, כל אגף ואגף בראשות המנכ"לית. אני 

 רוצה להודות לכל העובדים.

רוצה להודות לכל מנהלי שרת, אני רוצה להודות לך. אני א 

ועד אחרון העובדים. כולם  מנהלי המחלקות האגפים,

ועניין. אנחנו רוצים להגיע, וזו השאיפה,  שותפים לכל דבר 

שהעירייה, כל אגף ואגף יהיה מסונכרן אחד עם השני. כי 

אין אגף שעובד באופן עצמאי והוא משרת את עצמו. כל 

לבין עצמם, כי כל האגפים צריכים להיות מסונכרנים בינם 

אחד נותן גב לשני ועוזר אחד לשני. אז אני רוצה, 

בהזדמנות הזאת, אנחנו נמצאים בפני השנה החדשה, 

נמצאים בחודש אלול, חודש חשבון הנפש, חודש הסליחות. 

כל אחד מאיתנו ככה באופן אישי יעשה את החשבון האישי 

שלו. אני מקווה מאוד שכל אחד באופן אישי גם יסתכל 

 ,קדימה, יציב לעצמו אתגרים ויראה את השנה הבאה כשנה

מבחינתו, שנה טובה. וינקה את השנה ויעשה את חשבון 

 הנפש. 

 לכולם שנה טובה, לכם ולבני ביתכםאני רוצה לאחל אז  

אני רוצה עוד מספר מילים. וובאמת שתהיה שנה שלווה. 

הדר גולדין, משפחת גולדין, תושבי העיר, אנחנו מאוד 

וים שבשנה הבאה יעשו מאמצים הרבה יותר גדולים מקו

. את גופתו של הדר הביתה, וגם ..להחזיר את הדר הביתה

 של משפחת שאול. כמובן של הדר, שהוריו תושבי העיר. 

אנחנו פתוחים ורוצים לעזור. אנחנו למען משפחת גולדין  
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בכל עת ובכל רגע. אז אני רוצה להרים כוסית לחיים, להגיד 

ה לכולם, שתהיה לנו באמת שנה של אחווה שנה טוב

 וידידות. שתהיה שנה טובה. לחיים. 

 כוסית ***  הרמת *** 

לפני שאני אעבור למילים חמות אחרות, אז לענת היתה יום  :צביקה צרפתי

מזל טוב, ענת. אנחנו הולדת אתמול. נאחל לה מזל טוב. 

עוד מעט נצטרך להגיד לך עוד פעם מזל טוב. אנחנו לא 

נגיד לך עוד פעם מזל טוב. אז שיהיה לך י ודעים מה, אבל 

 מזל טוב ואריכות ימים. 

אני רוצה, לפני שנתחיל, להיפרד מאריאל ישראלוב. קודם  

כל אני רוצה לקדם בברכה את יורם ברינה, מפקד תחנת 

כפר סבא, שאני יכול להגיד ששיתוף הפעולה בינינו  משטרת

מעטפת מקצועית  הוא שיתוף פעולה נפלא. הוא נותן

לשיטור העירוני ולכל דבר שנדרש, ותודה לך, יורם, ואני 

 אומר תודה לך, אריאל. 

לפני כשנתיים, שנתיים פלוס, הוקם השיטור העירוני בכפר  

סבא. היו הרבה סימני שאלה. מאוד רצינו. הסתכלנו על 

ערים אחרות, אבל גם היו סימני שאלה. אני חושב שגילית 

טרה ידידותית. למעשה אני יכול להגיד, לנו פנים של מש

היית חלק מאיתנו. שהמפקדים שלך לא ישמעו, אבל היית 

חלק מאיתנו. אני חושב שהפתיחות שלך, הראש הפתוח, 

הרצון שלך לעזור בכל דבר ועניין, אני חושב שכפר סבא, 

אחרונות עלתה מדרגה בתחום הביטחון הבשנתיים וחצי 

ה עבירות איכות סביבה. העירוני ובתחום ההקשבה והרב

 עבירות רעש, עבירות איכות סביבה. ובכלל. 

יודע שרצית להישאר, אבל שמתקדמים   אז אריאל, אני 
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בדרגה צריך כנראה להתקדם בתפקיד. מבחינתנו היית יכול 

להישאר פה עד דרגת ניצב. אבל היית, אתה צריך להתקדם 

ונד ועברת לא רחוק מאיתנו, לתל מונד. אני בטוח שתל מ

הרוויחה, אבל גם אנחנו הרווחנו. אנחנו הרווחנו את אפי, 

. שאני אפי חרפי. אני מבקש שקט. אפי חרפי, תושב העיר

ומרגישים את אפי בשטח.  נמצא כבר כחודש וחצי בשטח,

אני יכול להגיד שאפי ממשיכו של אריאל. לא הרגשנו 

במעבר. אפי, אני חושב שאתה עושה עבודה נפלאה. תמשיך 

אני בטוח שדרכנו גם כן תתקדם הלאה ותגיע צעד  ככה.

אחרי צעד. כל אחד רוצה כנראה להתקדם ולהגיע למקום 

 אחר. אבל אני מבקש שלפחות שנתיים וחצי תישאר פה. 

אני רוצה להעניק לאריאל  אז אריאל, אני רוצה, יורם, בוא, 

איזשהו קולאז' בשם העיר, בשם הנהלת העיר ובשם חברי 

אריאל, שתזכור אותנו ולא ברי מועצת העיר. המועצה, כל ח

יש לך פה את בני  ח אותנו. יש לך פה את הפארק,תשכ

ילדי העיר, יש לך את  אותך לא מעט, הטרידוש ,הנוער

שנים לכפר סבא. יש לך עוד תמונות יפיפיות  110שחוגגים 

עתיק של העיר כפר סבא. והכי חשוב, יש לך פה את הכתב ה

כפר סבא, לזכור מתי כפר סבא  ואת הפסיפס של העיר

 הוקמה.

אני מקווה מאוד שנמשיך להשתמע, ואנחנו לרשותך בכל  

עת. בוא, יורם. נעניק לו את זה ביחד. מפקד התחנה, 

 בבקשה. 

אני לא אחד שאוהב לדבר הרבה, אבל בהזדמנות הזאת אני  :יורם ברינה

כן רוצה. אריאל מוכר לי מהתפקיד שלו הקודם. עשה 

וינת, הקים את השיטור העירוני יחד עם עבודה מצ
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העירייה. למרות שהיו בהתחלה הרבה סימני שאלה, נכנס 

לתפקיד. אני יודע שהוא היה פה מחובר לכל גורמי 

העירייה. מראש העיר ועד אחרון האנשים פה, אגפים, 

מחלקות והכל. עשה עבודה מצוינת. ואני כשנכנסתי 

צלי מי שעובד לתפקיד אמרתי לו 'אריאל, אל תדאג. א

מתקדם'. הוא היה סקפטי. אפשר להגיד עכשיו. אמרתי לו 

'אתה תתקדם'. באמת עשה עבודה ממש מצוינת, ולכן אני 

החלטתי שהגיע הזמן שלו באמת להתקדם. אז קודם כל 

שיהיה לך בהצלחה. באמת תודה לכל אנשי העירייה. ממש 

, שיתוף פעולה. אני חושב שזה אחד המקומות יוצאי הדופן

 שיש פה שיתוף פעולה מצוין עם המשטרה.

תפקידי הקודם. ולכן אני לגבי אפי, אפי גם מוכר לי מ 

בחרתי בו. אני יכול להגיד לכם פה בוודאות שאפי, מעבר 

אפי הוא לזה שהוא תושב העיר, והוא תמיד נאמן לעיר, 

 אחד הקצינים הטובים ביותר שיש במרחב השרון, ואני

לא תרגישו, אתם כבר אמרתם בחרתי בו לא סתם. אתם 

לא מרגישים, אני יכול להגיד לכם שלא תרגישו  שאתם

במעבר הזה של אריאל. הוא נכנס מהר מאוד לעניינים והוא 

ישרת את האינטרסים שלכם וגם שלנו. גם לך, אפי, שיהיה 

בהצלחה, וגם לכם. בהזדמנות הזאת אני רוצה לאחל לכם 

ם. מאמין שכן, אבל באמת חג שמח, אם אני לא אפגוש אתכ

 שיהיה לכם חג שמח ושקט. ושלא יפריעו לכם שם בחוץ. 

 אריאל, תודה רבה מאוד.  :רויטל לן כהן

לפזר איזה אני תמיד אמרתי שעדיף אני אגיד משהו.  אריאל ישראלוב:

ההפגנה בטייבה ולא לדבר מול אנשים. לא, לא אוהב לדבר, 

פה, לפני  אבל בכל מקרה. אני זוכר את הימים כשישבתי
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בערך שנתיים וחצי שלוש והסברתי על השיטור וכמה הוא 

'. ובאמת קיבלנו את כל התמיכה. אני  חשוב שהוא יקום וכו

עיריית כפר הגיד ואני אומר את זה בכל מקום, ברוצה ל

סבא, בעיר כפר סבא אי אפשר לא להצליח. יש פה אנשים 

 מסודרת, שמובלת עלמאוד תומכים, יש פה מערכת מאוד 

מקום, המנכ"לית ואיתי, שמנהלים את הידי הראש, ממלא 

כל הנושא הזה בצורה מדהימה. וכל חברי המועצה. באמת 

רוצה להגיד לכם תודה על כל מה שעשיתם ועזרתם לנו 

להצליח. ובאמת עזרתם לנו. כי בסוף, ההצלחה שלי זה גם 

ההצלחה שלכם. כי אתם בסוף לא מקבלים את כל התלונות 

שאנשים באים אליכם בטענות. ויש פה כאלה ואת כל מה 

 , אבל גם זה יטופל אני בטוח.שעדיין

שתהיה לכם שנה טובה, תשמרו על עצכם ואנחנו עוד  

 שיהיה בהצלחה. המון תודה. נשתמע. אני מתכנן לחזור. 

אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להישאר, אם אין לכם מה  :צביקה צרפתי

  ..לעשות.

 לכם יש יותר. ש לנו הרבה. יש לנו הרבה. י  :אריאל ישראלוב

 אריאל, תודה.  :רויטל לן כהן

 

 שאילתות.  .1

 

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

 טיפול ברכבים נטושים.  –אתי הדנה בנושא 

 

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

. על סדר היום, אנחנו נתחיל בשאילתות. השאילתה הברכות
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: 2-ו 1הראשונה בנושא רכבים נטושים. תשובה לשאלה 

כחלק בלתי נפרד מעבודתם של מנהלי האזורים במחלקת 

ניקיון העיר, נדרשים לדווח באופן יזום על רכבים נטושים. 

 רכבים.  179רשומים  2017נכון לחודש אוגוסט 

רכבים נטושים שטופלו  726ווח על ד 1.1.2017-( החל מה3 

 רכבים.  11נגררו  2017בהתאם לנוהל ולחוק. בשנת 

עמד על סך  2017( סך ההוצאות לגרירת רכבים בשנת 4 

. סך ההכנסות בגין גבייה מבעלי רכבים עומד על סך 3,217

 . ₪ 1,000. סך ההכנסות ממכירת רכבים עומד על סך ₪ 350

 

וגב' -עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומלשאילתה של חברי המועצה  ב.  צוייג 

 . 2017א ספטמבר 36שאילתה ס –אתי הדנה בנושא 

 

 . תסגרו את הדלת. 2017שאילתה ספטמבר  :צביקה צרפתי

. :מהקהל  יש מקום..

 אפשר לסגור את הדלת?  :צביקה צרפתי

לא מכובד שלא מכניסים אנשים. זה פשוט לא לכבוד אף  אהוד יובל לוי:

 אחד. 

מוסדות. לשאלה  238ראשונה, . לשאלה 2017ספטמבר  :יקה צרפתיצב

שורי בטיחות כנדרש. כל מוסדות החינוך קיבלו אי שנייה,

 יו אפס הסתייגויות. לשאלה רביעית, ה, 3לשאלה מספר 

נכון שאלה חמישית, האישורים אינם מותנים בהשלמות. 

המהווים  0,1למועד מתן האישורים אין נפגעים בקדימות 

מתוקנים במסגרת  3-ו 2כון לחיי אדם. נפגעים בקדימות סי

 תוכנית עבודה שנתית ובמהלך השנה. 
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וגב' -שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל ג.  צוייג 

 שכונת עלייה.  –אתי הדנה בנושא 

 

 2013החל משנת  ,1אילתה שלוש, שכונת עלייה. שאלה ש :צביקה צרפתי

עלייה עבודות פיתוח חסרות תקדים בוצעו בשכונת 

מיליון  13.7-התשתיות הושקעו כבתשתיות ובינוי. בתחום 

. עבודת התשתיות כללו ₪מיליון  2.8-ובתחום הבינוי כ ש"ח

פיתוח תשתיות, ביוב, ניקוז, פיתוח שצ"פ לטובת תושבי 

השכונה והעיר, כולל שביל אופניים בתחום הבינוי, המחבר 

וקם מקווה חדש בשכונה ושופצו גני את השכונה הירוקה. ה

שיפוץ והנגשה בבית  וילדים, בתי ספר ביצהר. כמו כן, בוצע

 הנוער והקהילה בבית לזרוס. 

מפורטות בספר התקציב  2017ב', כל התוכניות לשנת  

שלוש, ובספר תוכניות העבודה שאושרו במועצת העיר. 

 התוכניות העתידיות לפיתוח שכונת עלייה ייקבעו בהתאם

, , עם אישורו. 2018לתקציב העבודה לשנת  החנויות ד'

במרכז המסחרי בשכונת עלייה מושכרות לשוכרים שונים, 

המבצעים  אחזקה שוטפת הכוללת תיקון ליקויים כגון 

סיוד, החלפת מנעולים ועוד. העירייה מבצעת תיקונים 

 . 2006מבניים במסגרתם החליפה את גג המבנה בשנת 

 יקה, ברשותך. צב אהוד יובל לוי:

 כן.  :צביקה צרפתי

 2013רוצה להגיד שזה נשמע מרשים, שמשנת חברים, אני  אהוד יובל לוי:

מיליון. אני מניח שרובם בממשק של השכונה  13הושקעו 

כשמסתובבים כי הירוקה, או לטובת השכונה הירוקה. 

בשטח, לא בדיוק רואים את זה. ואז, כשאני שואל מה 
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ומרים לי 'לך תסתכל בספר', בשביל וא 2017עושים בשנת 

זה לא צריך שאילתה. אז השאלה שלי היא כזאת. אם אין 

לעיריית כפר סבא מה לפרט, אפשר גם להגיד שבמרכז 

' סיידו. השאלה אם זו התשובה 50-המסחרי משנות ה

. או 'לכו תחפשו  ' 'סיידנו שלכם. אין מה לפרט, אז אומרים 

 בספר אחר'. 

גונן:  אענה. אני אושרת גני 

 בבקשה, אושרת.  :צביקה צרפתי

גונן: אתה לא צריך לחפש בספר התקציב. אני מוכנה לעשות  אושרת גני 

איתך סיור שם ולהראות לך בשטח עלייה, את טיילת עלייה 

מיליון שקלים  17ואת כל הניקוזים שכתוב כאן, כמעט 

שהושקעו בהם. אז אתה יכול לראות את זה בעיניים. זה 

בות ההצפות שהיו שם, ההשקעה בניקוזים שם בעלייה. בעק

ליות והתחתיות, אפשר יוההשקעה בתשתיות שם, כולל הע

 לראות אותם בעיניים. 

 ...אפשר לכתוב רחוב רחוב אהוד יובל לוי:

גונן:  .אין בעיה אושרת גני 

 ביוב.  אהוד יובל לוי:

גונן: יים. לא חייב רחוב. אתה יכול לבוא ולראות את זה בעינ אושרת גני 

 נראה לך את זה. 

 רגע, רגע,  אהוד יובל לוי:

 תשובה ומענה.  צריך :ענת קלומל

 כשאני שואל בשאילתה, חברי המועצה, רגע, ברשותך.  אהוד יובל לוי:

גונן: אתה בטח מבין שאנחנו לא נכתוב כאן שום דבר , 2018לגבי  אושרת גני 

לא עוד  2018-לפני שנעביר תקציב אתכם ותוכניות עבודה ל

 .נסגרו
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א' אני לא מסכים איתך, כי עיריית כפר סבא יודעת להכניס  אהוד יובל לוי:

שנתית, חמש שנתית, גם פרויקטים -לתוכנית העבודה הרב

'. זאת אומרת, אם נסתכל על ספר 19-ו 2018לשנת 

התב"רים, הוא תמיד הולך חמש שנים קדימה. עכשיו, 

כספים  אפשר להכניס פרויקטים עתידיים, אפשר לשנע

קדימה ואחורה. היה מסובך לכתוב שיש תוכניות שמחכות 

..לאישור תקציבי, שיש   תוכניות שנקבעו ועדיין לא יצאו.

 ...רחוב פרוג עובר עכשיו, רחוב פרוג :צביקה צרפתי

 רק שנייה, ברשותך. אני אגמור משפט.  אהוד יובל לוי:

 לך.אני אראה לא, אבל אני אקח אותך לטייל,  :צביקה צרפתי

אז בוא תיקח את כל המועצה, נלך לטייל. כי אם שואלים  אהוד יובל לוי:

על שאלה שצריכים להביא את התשובה לשולחן המועצה, 

הרי אתה לא אומר לפרוטוקול 'בואו ניקח אתכם לטייל'. 

, עכשיו, לכתוב באתה אומר ' ' רחוב שבזי עשיתי א'

  שהחלפתם מנעולים וסיידתם זה עצוב. 

יובל, בשורה התחתונה, התשובה פה אומרת שהעירייה  :צנעניעו"ד איתן 

 מיליון שקל.  16.5השקיעה בשכונת עלייה 

 אף אחד מהם לא בירוקות.  :איתי צחר

זה סכום מכובד לכל הדעות, ואף מעבר לכך. עכשיו, עם  :עו"ד איתן צנעני

 מספרים אי אפשר להתווכח. 

 . 2013-מ :ענת קלומל

 עם מספרים אי אפשר להתווכח. כן, ברור.  כן, :עו"ד איתן צנעני

 ארבע שנים. מדובר בארבע שנים.  :ענת קלומל

  לטובת פרויקט של השכונות הירוקות...אפשר לשייך אותם  אהוד יובל לוי:

  לא, לא, לא... :עמירם מילר

לא, לא, אני מדבר על שכונת עלייה. אני מכיר את שכונת  :עו"ד איתן צנעני
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 אמין לי. אני מדבר על שכונת עלייה. עלייה מצוין, ת

את שכונת עלייה, תעשה טובה, איתן, ידידי. כמי שמכיר  אהוד יובל לוי:

 )מדברים ביחד(  איתן

  למה לא פירטו? למה לא פירטו? :ענת קלומל

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 מיליון שקל.  13איתן, תעשה לי טובה. השקעת  אהוד יובל לוי:

 בל, הבנו. יו :צביקה צרפתי

 מיליון שקל. תמחק מפה סיוד והחלפת מנעולים.  13 אהוד יובל לוי:

 ...לא, לא, לא :עו"ד איתן צנעני

 איתן, איתן, עזוב, נו. זה ויכוח חסר תועלת.  :צביקה צרפתי

 זה בושה.  אהוד יובל לוי:

. רוט מהיפבמקום לעשות  :ענת קלומל .. 

 לתה הבאה. תודה רבה. תודה רבה. שאי :צביקה צרפתי

 ואני מבקש, פעם הבאה, סליחה, ברשותכם.  אהוד יובל לוי:

 התשובה פה היא תשובה לא רצינית.  :ענת קלומל

 ...כשמזמינים לפה תושבים משכונת עלייה אהוד יובל לוי:

. :צביקה צרפתי  השאילתה הבאה..

 סיוד והחלפת מנעולים.  מה הם יחזרו הביתה?עם  אהוד יובל לוי:

 השאילתה הבאה,  :תיצביקה צרפ

 מיליון בסיוד והחלפת מנעולים.  16.5 אהוד יובל לוי:

 

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

 איכות האוויר בעיר.  –אתי הדנה בנושא 

  

 ...שאילתה הבאה, איכות האוויר, איתן :צביקה צרפתי

 זה הם כתבו את זה.  :ענת קלומל
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 . השאילתה הבאה, איכות אוויר בעיר. אחד :קה צרפתיצבי

 זה במרכז המסחרי. :אלון בן זקןעו"ד 

  אבל מכל האינפורמציה, זו האינפורמציה שמפרטים? :ענת קלומל

 יובל, אתה יכול להגיד מה אתה חושב שצריך לעשות שם.  :עמירם מילר

חבה במענה יפורטו בהרר שא ,העירייה נוקטת פעולות רבות :צביקה צרפתי

להצעה לסדר העוסקת באותו נושא. בנוסף פעולות אלו 

מדווחות באופן שוטף ובהרחבה באמצעי התקשורת, באתר 

 האינטרנט העירוני ובקבוצות הווטסאפ הייעודיות לנושא. 

 איזה שאילתה, אדוני, סליחה? אהוד יובל לוי:

עצה שאילתה איכות אוויר. שתיים, כפי שחבר המואני ב :צביקה צרפתי

מגיש השאילתה נענה בפניותיו הקודמות בנושא, אין מדובר 

 ורבעבודה טעונת מכרז, כי אם בהתקשרות עם הפרויקט

עידן חסון, על פי כללי התקשרות עם יועצים שאושרה 

 במסגרת ועדת שכר טרחה. 

גונן:  הוא גם נמצא כאן ואפשר להציג אותו.  אושרת גני 

 בבקשה, עידן חסון.  :צביקה צרפתי

 נעים מאוד.  עידן חסון:

רת בזכות כתבו שם שנשכאתה עורך דין, עידן חסון, נכון?  אהוד יובל לוי:

 הכישורים המשפטיים בייעוץ שאתה מגיש בתחום המשפטי. 

 סליחה, הוא לא בראיון עכשיו.  :צביקה צרפתי

אנחנו רוצים להכיר. נשמח. יועץ משפטי לוקחים לא,  אהוד יובל לוי:

 עבודה בעירייה. בצורה אחרת ל

שלוש, התשובה היא  שלוש, המשנה למנכ"לית העירייה. :צביקה צרפתי

 המשנה למנכ"לית העירייה. 

גונן יועץ משפטי, נכון, יובל?  :אושרת גני  גם אתה עורך דין אבל אתה לא 

 עורכי דין יכולים לעשות גם דברים נוספים. 
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נותנת שירותים  ארבע, היחידה האזורית לאיכות הסביבה :צביקה צרפתי

ביניהן קידום נושאי  עבור מספר רשויות, בהן כפר סבא,

מתן הנחיות מקצועיות, הסברה והדרכה  איכות סביבה,

בתחומי איכות סביבה לרשויות המקומיות. חמש, אין 

ולבין פעילות היחידה. שש,  ורחפיפה בין פעילות הפרויקט

 התשובה היא לא. 

חבר  ,השאלה היתה מה עושה פה אדוןשאילתה, רבותי,  אהוד יובל לוי:

שהוא עורך דין, שבתשובה למשרד הפנים כתבו שהוא  ,נכבד

ייעוץ  נשכר בזכות כישוריו המשפטיים והוא מעניק 

בתחומים שהם משפטיים או חקיקה או דברים אחרים, 

ועדות. כשהוא הציג את עצמו בקבוצת הווטסאפ הרלוונטית 

י שאחראי לחיפוש כמ ,שאומר ממלא מקום ראש העירכמו 

ואני לא שיערתי בנפשי ריחות ומקורות לזיהומים. 

שלוקחים עורכי דין, כי אז הייתי גם אני מתמודד על דבר 

 כזה. 

 תשאל שאלת המשך.  :צביקה צרפתי

אז שאלת ההמשך היא, כשאתה לוקח עורך דין לתפקיד של  אהוד יובל לוי:

על זה גם ייעוץ משפטי, אני לא יודע איך הצלחתם להעמיס 

חיפוש ריחות, גם חיפוש שריפות, גם עבודה בוועדות. הרי 

ן. שוויוזה הכל מהכל. יש דבר שנקרא מכרז. במכרז יש 

ן אומרים 'אם אנחנו רוצים מישהו ומעדיפים אותו שוויוב

 . בזכות כישוריו המשפטיים, אז מציינים את זה במכרז'

ם. אם בואו תתנו לנו את המכרז, בואו תראו לנו מה חיפשת

סתם רציתם לחזק את הצד המשפטי של העירייה, היינו 

 מודים לכם. 

 אבל שאלת המשך, יובל, מה השאלה?  :צביקה צרפתי
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גונן:  מה השאלה?  אושרת גני 

ני מה דרשתם מכולם שוויואפשר לקבל מכרז ולדעת באופן  אהוד יובל לוי:

 נית? מה היו תנאי המכרז? שוויובצורה 

  חס לכל חברי המועצה.אני אתיי איתי צחר:

הגילוי הנאות להגיד שלא  את ואני רוצה פשוטביקשנו  אהוד יובל לוי:

 קיבלנו. 

חבר המועצה יובל לוי קיבל את התשובה הזאת כתובה כבר  איתי צחר:

מספר פעמים, כי הוא שאל אותה מספר פעמים. כל פעם זה 

ועדיין, עכשיו אני אסביר את זה לכל  ,נכתב ונאמר והוסבר

, כי כאמור הוא קיבל את זה מספר לוי היתר, חוץ מליובל

פעמים. התשובה היא כזאת, בשום מקום ובשום צורה 

ובשום דרך אין מדובר בייעוץ משפטי. מעולם לא נאמר, לא 

 .נכתב

.. אהוד יובל לוי:  כתוב בתשובה שלכם.

 אני לא מבין. לא מפריעים לך ואתה מפריע.  :צביקה צרפתי

סליחה, תדייק. כתוב בתשובה למשרד הפנים. אדוני  אהוד יובל לוי:

 מתבקש לדייק. 

 לא לתושבים,  ,מעולם לא נאמר, נכתב, או נרמז איתי צחר:

'בזכות כישוריו המשפטיים'. כתוב בתשובה למשרד הפנים.  אהוד יובל לוי:

 אדוני, תדייק. 

שעידן  ,מעולם לא נאמר, נכתב, נרמז או בכל צורה אחרת איתי צחר:

נשכר כיועץ משפטי.  ,שמוכר לי במשך שנים ארוכות ,וןחס

עידן חסון נשכר כפרויקטור, לטובת מספר פרויקטים 

עירוניים, ובין השאר הפרויקט של טיפול וריכוז המענים 

והטיפולים העירוניים בנושא הריחות שמטרידים את כולנו 

כל נושא הטיפול בריחות ואנחנו רוצים לקדם את הטיפול. 
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ודה שוטפת ואינטנסיבית, ולאור החשיבות הרבה מחייב עב

של זה, החלטנו לייחד פרויקטור חיצוני שיסייע לכל הנהלת 

העירייה, עובדי העירייה בטיפול השוטף, במגעים עם 

משרדי הממשלה השונים, משרד איכות הסביבה, משרד 

האנרגיה, משרד הביטחון. בנוסף, עם פגישות עם התושבים, 

יים, פנייה למעבדות שונות שיבצעו עריכוז מענים מקצו

סביבתי בקרוב, ועוד הרבה מאוד דברים שהתושבים דיגום 

מקבלים עדכון שבועי מאז כניסתו של עידן לתפקיד, בצורה 

ישירה, גם בפגישות וגם בכתב. אין שום קשר לייעוץ 

משפטי. ההתקשרות לא קשורה ולא טעונה במכרז. הדבר 

פעמים וזו האמת  הזה כאמור גם נכתב ונאמר מספר

 לתה. ילאמיתה ואין ב

 תודה, איתי.  :צביקה צרפתי

זאת אומרת שאתה רוצה להגיד שבתשובה למשרד הפנים  אהוד יובל לוי:

'בזכות כישוריו המשפטיים'? אתה רוצה להגיד  לא כתבתם 

לנו, איתי צחר, שלא כתוב בתשובה למשרד הפנים 'בזכות 

 זה כתוב. , בבקשה. פטיים'? אתה תגיד את זהכישוריו המש

 אמרתי את מה שאמרתי.  איתי צחר:

לא, לא, תגיד שלא כתוב בתשובה למשרד הפנים 'בזכות  אהוד יובל לוי:

 .  כישוריו המשפטיים'

איתי, תן מספר מילים קצר על, עידן, מספר מילים על  :צביקה צרפתי

 עצמך. אבל בקצרה. 

 ..דול, עבדתי גם כפרויקטור בחברה.בג  :עידן חסון

 תגיד על עצמך, מה הרקע שלך.  :צביקה צרפתי

 . 2016-סיימת ללמוד, אתה עורך דין מ אהוד יובל לוי:

 עזוב, יובל.  :צביקה צרפתי
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שנייה, עשית התמחות אצל דנציגר. עשית דברים יפים. למה  אהוד יובל לוי:

 להצטנע? 

 עבדתי כפרויקטור בחברה הכלכלית,  עידן חסון:

 טודנט?סכ אהוד יובל לוי:

סיימתי התמחות בלשכת השופט דנציגר בבית המשפט  עידן חסון:

 העליון, 

 מתי?  אהוד יובל לוי:

עבדתי בתחום  ,במקביל עבדתי גם, לא במקביל, אחרי זה עידן חסון:

וכל מיני חברות בארץ ובעולם. עוד רקע  private equity-ה

 אפ בעבר. זה בגדול. -של סטרט

 תודה.  :צביקה צרפתי

 הספקת הרבה בחצי שנה.  ד יובל לוי:אהו

. ב בתור תושבת מהקהל: .. צביקה, זה נושא הכי  שכונת הדרים 

באמת. יש כאן שכונות אתם מדברים עליו חשוב מכל מה ש

שלמות שלא פותחות את החלון החל משבע בערב. אי אפשר 

הילדים שלנו ואנחנו מורעלים באופן לישון עם חלון פתוח. 

מצפים שאתה הגעת ואנחנו באמת  יומיומי. תודה לך

 ה ייפתר. שהדבר הז

תודה. אנחנו עושים, אתם יודעים לבד שאנחנו עושים את  :צביקה צרפתי

. ולא תמיד המאמצים הרבים מול משרדי הממשלה

 ים. בהצלחה, אבל אנחנו מנס

ימצא דרכים אני מאמינה ואני רוצה להאמין שעידן  :מהקהל

.. נוספות . 

 מאמין.  אני :צביקה צרפתי

 זה משהו שלא היה עד עכשיו.  :מהקהל
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וגב' -שאילתה של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל ה.  צוייג 

מצב תוכנית המתאר ומפעלים מזהמים בעיר  –אתי הדנה בנושא 

 ובגבולותיה.  

 

תודה. שאילתה הבאה, מצב תוכנית המתאר ומפעלים  :צביקה צרפתי

יה. בפתח הדברים יושב כי כידוע מזהמים בעיר ובגבולות

שאילתה אמורה להיות עניינית, קצרה, ממצה, ואין לנסח 

, תוכנית  שאילתה כוללת עולם ומלואו. להלן התשובות: א'

כ"ס הופקדה  405-40412890המתאר הכוללנית כפר סבא 

( התוכנית שנדונה בוועדה המקומית היא זו שהוגשה 2כדין. 

ה. לאחר שהוועדה  לקראת הפקדמחוזית הלוועדה 

 דבריבחנה את התוכנית בטרם הפקדה, שמעה את  המחוזית

נציג העירייה ואת צוות התכנון המקצועי וכן את הערות 

נציגי הגופים הרלוונטיים החליטה הוועדה המחוזית 

 38נית בכפוף למילוי שורה של תנאים, להפקיד את התוכ

, במספר, המתייחסים לעניינים שונים, לרבות תחבורה

 סביבה, בריאות, שימור וכדומה. 

הנחיות  20בנוסף יצאו תחת ידה של הוועדה המחוזית  

או לתקן או לעדכן או להסדיר.  אותן נדרש למלאמשפטיות 

נ"ח במסמך ההחלטות מיום -התייחסות בסעיפים ל"ט ראו

, ההבדלים בין התוכנית  6.6.2016 ג' שמצורף לכם. 

ם עדכונים ותיקונים שהופקדה לזו שנדונה במליאה הם אות

כפי שנדרשו על ידי הוועדה בהחלטה המצורפת. ד', 

השינויים בוצעו כאמור בהתאם לדרישת הוועדה המחוזית 

והחלטתה על ידי הצוות המקצועי, שמלווה את התוכנית, 

 ובידיעת יו"ר הוועדה המקומית. 
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ה', החלטת המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה  

חוזית, וזו הודיעה בחוזר באמצעות הועברו לוועדה המ

היועץ המשפטי לוועדה המחוזית כי אין בהחלטת הוועדה 

המקומית בדבר משיכת התוכנית כדי להביא לביטולה. יחד 

עם זאת, הודע כי החלטת הוועדה המקומית בדבר משיכת 

כאחת תשמע נית תדון על ידי הוועדה המחוזית והתוכ

 התנגדויות לתוכנית. ה

 לעניין מפעלים מזהמים בעיר וגבולותיה: ות להלן תשוב 

א', לא ברור מהשאלה למה הכוונה מה מצב התכנוני של  

מפעלים מזהמים בגבולות התוכנית. ב', עיריית כפר סבא 

פועלת למיגור מפגעי איכות סביבה, לרבות התנגדות נחרצת 

ג', העירייה עוקבת אחר  להקמת תחנת כוח במרחב האזורי.

ת הסמוכות לעיר כפר סבא ופועלת בהתאם התכנון ברשויו

 לצורך. 

אני יכול להגיד גם שאנחנו פועלים נחרצות בכל תחום.  

ניגע בזה אחר כך,  יש גם הצעה לסדר, כי אנחנו עצמנו, גם 

כל באנחנו עושים את הכל, נוסעים לכל מקום, מחפשים 

מקום, לפעמים בהצלחה יתרה, לפעמים לא בהצלחה יתרה. 

ניין של תוכנית המתאר אנחנו לא מצליחים אני מודה שבע

ניפגש עם למשוך אותה כרגע. אני מקווה שגם  אנחנו 

נבחר מתכנן מחוז חדש, כרגע הוא לומד את  המתכנן...

 ניפגש. שמקווה המטריה, הוא לומד, גם זה לוקח זמן. 

 אפשר שאלה?              מהקהל:

כבדו את איציק סליחה, יש לי זכות לשאלה. אם ת אהוד יובל לוי:

 מר, אני אשמח שתתנו לו את הרשות. מנהיי

יודע לשאול?  :צביקה צרפתי  אתה לא 
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יודע לשאול כמוהו, אני מודה.  אני נהנה שהציבור  אהוד יובל לוי: אני לא 

 שואל יותר טוב ממני. 

 כן, איציק.  :צביקה צרפתי

אותם שהעדכונים הם שאלה ראשונה, לפי הסעיף שאמרת  :איציק מנהיימר

אפשר להעלות את זה שוב, אז למה אין עדכונים, אם 

חותמת מים בתוכנית שהוגשה לפני מליאה מקומית מול 

 החותמת מים שיש בתוכנית שהוגשה לוועדה המחוזית? 

 כן, מה השאלה? :צביקה צרפתי

 זאת השאלה הראשונה. איך יש את ההבדלים האלה?  :איציק מנהיימר

 ייה? מה השאלה השנ :צביקה צרפתי

אם אני  ,שאלה שנייה, לגבי התכנון שאתם לא מבינים :איציק מנהיימר

לא מבינים לגבי תכנון של מסתכל טוב, לגבי התכנון שאתם 

..  מפעלים.

 כן,  :צביקה צרפתי

. יש שם רשום. המתאר אז בתוכנית  :איציק מנהיימר ..  הרי רשום 

לא צריך זה, . אנחנו, אני אחזור, איציק, הבנתי. הבנתי :צביקה צרפתי

זה דבר טכני. אני חושב שהבנתי. אחד, לגבי החותמת מים, 

אני לא מבין בזה, באמת. גם היועצת המשפטית, אני לא 

 . אם יודעת לתת תשובהיודע 

. :איציק מנהיימר  אם אתה לא מבין..

סליחה, סליחה. שמעתי אותך, תכבד את מה שאני אומר.  :צביקה צרפתי

ותמת מים, עד כמה שאני יודע זה ח העניין שלאני אומר, 

עניין טכני, זה לא עניין של שתי תוכניות. אחד. יש גם 

 יועצים משפטיים פה. 

 זה לא עניין טכני. :איציק מנהיימר

טוב, לא עניין טכני. אתה תחשוב מה אתה רוצה, ואני אומר  :צביקה צרפתי
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. .  לך.

 ם זה עניין...חותמות מים, חותמות מיאני קצת מבין ב :איציק מנהיימר

איציק, כיבדתי אותך, נתתי לך לשאול שאלה. לא נהפוך את  :צביקה צרפתי

זה, זה שלא מתאים לך, איציק, זה שהתשובה לא מתאימה 

 לך זה בסדר. 

 בוא נשמע, רגע. כדי שייכנס לפרוטוקול.  אהוד יובל לוי:

 שתיים, לגבי הפסולת, נאמר כבר במפורש, ועוד פעם אני :צביקה צרפתי

יד . נג50 אומר לפרוטוקול. לא יהיה אתר פסולת באזור כ"ס

.  את זה בפעם המאה, בפעם המאה. כרגע זה בתב"ע..

.... ז מהקהל:  ה מה שמגיע לנו, זה מה שמגיע לנו..

 . עוד מעט, תודה. 2-ו 1עוד מעט אנחנו נתייחס גם לאזור  :צביקה צרפתי

 ... אנשים להריח את הסירחון.  :מהקהל

.. חברים, תיכף נחזור לנושא בהצעה לסדר.  ל לוי:אהוד יוב יש לנו לא.

 הערות למה ש...

 

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

 מינוי אדריכל עיר.   –אתי הדנה בנושא 

 

 תודה. מינוי אדריכל עיר.  :צביקה צרפתי

 ... ... התוכנית זה אפשרי :מהקהל

 מינוי אדריכל עיר.  :יצביקה צרפת

. :איציק מנהיימר  תסתכל על ראש עיריית פתח תקווה..

איציק, כיבדתי אותך. בוא נכבד אחד את השני. יש כללים  :צביקה צרפתי

פה. כיבדתי אותך? בוא נכבד את הכללים. למרות שאני 

 חורג מהכללים. 

 לנשום אויר נקי. זה הכל.אנחנו רוצים  מהקהל:
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מינוי אדריכל עיר. תשובה ראשונה: אין  –ה לשאילתה מענ :צביקה צרפתי

חובה. תשובה שנייה: להלן המבנה הארגוני באגף ההנדסה 

שנעשה בשנה האחרונה. יש פה מבנה ארגוני שנעשה בשנה 

האחרונה. חסר כרגע רק איוש אחד. ג', אגף ההנדסה עבר 

 ...לאחרונה שינוי ארגוני

 אדריכל,  סגן מהנדס עיר, ר?מה חסר? חסר מהנדס עי אהוד יובל לוי:

אגף ההנדסה עבר שינוי ארגוני. מרבית המשרות במחלקת  :צביקה צרפתי

משרד אדריכלית העיר בתחום ההתחדשות  עיר אוישותכנון 

 העירונית תאויש בקרוב. 

ברשותכם, רבותי, אני מבקש להבין את התשובה. אין לנו  אהוד יובל לוי:

... וסגנאדריכל עיר, יותר משנה להערכתי  ית.

 ? מוכן לשאול שאלת המשךאתה  :צביקה צרפתי

אני שואל, כן. אתה יודע, אני מדבר לאט, צביקה. אתה  אהוד יובל לוי:

התרגלת ארבע שנים לענות. אני התרגלתי לדבר לאט. אין 

לנו אדריכל עיר למעלה משנה. אין לנו סגנית אדריכל עיר 

ת לאישור, מספר חודשים. יש לנו המון תוכניות שמחכו

שתקועות על דברים, פשוט אין צוות שיטפל בהם. אז אולי 

אני אשאל אותך שאלת המשך שכן לטעמך. האם מספר 

התוכניות התקועות שמחכות היום לאישורים הוא בעשרות, 

במאות? האם נושא השכונות, נושא תוכנית כיסופים, 

תקומה, נושאים אחרים של פינוי בינוי, שתקועים בעשרות 

נים שתקועים? בוא תסביר לנו בבקשה מה התוצאה של בניי

העדר מחזיקים בתפקידים? מה התוצאה לציבור שתקועים 

 בניינים? בוא נבין בכמה היקף. 

, אין תוכניות :צביקה צרפתי תקועות. תוכניות כל  בקצרה אגיד לך. א'

  הזמן מוגשות.
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 שכונת כיסופים תקועה.  :מהקהל

, אני אגיד לך למה היא תקועה. את יודעת שכונת כיסופים :צביקה צרפתי

 למה היא תקועה. 

אני אגיד לך למה היא תקועה. כי אתם אישרתם תוכנית  :מהקהל

שהיא בסמכות מקומית, שלדעתכם היא לא בסמכות 

מקומית. הביאו פה לאישור המועצה תוכנית שהיא בסמכות 

מחוזית. ומפברואר אתם יודעים את זה ומפברואר אף אחד 

 בר עם התושבים. שכונת כיסופים תקועה. לא די

 ...איזה זכותארבע שנים,  :מהקהל

 בבקשה. אברהם, אברהם, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 (מדברים יחד)

גונן: נוגה, כשנודע לנו שהתוכנית הזאת צריכה לחזור לכאן  אושרת גני 

כאן, במליאת המועצה, במליאה של ועדה  ,לקבל אישור

ץ את התוכנית הזאת, לאמץ לתכנון ובנייה, כדי לאמ

תהליכים, אז התוכנית הזאת צריכה לעבור כאן בוועדה 

 אישור לאמץ אותה בוועדה המחוזית. זהו. זהו. 

 ...מפברואר  מהקהל:

גונן:  אני לא יודעת שזה מפברואר.  אושרת גני 

... שהתוכנית מהקהל:  ...מפברואר 

גונן: . אושרת גני  .  נוגה, נוגה, את נמצאת.

.  הל:נוגה מהק . .  אין לי בעיה 

גונן:  שאלת, אני רוצה לענות לך.  אושרת גני 

. הבעיה שלי היא שאף אחד לא שזה התהליךאין לי בעיה  נוגה מהקהל:

מהנדסת שאתם אישרתם וכבא לתושבים ודיבר איתם. 

, לא היתה לה קידמה איזו תוכנית שאנחנו לא רוציםהעיר 

הרגע שהיא בעיה לבוא להציג משהו שהיא רוצה. אבל מ
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דבר איתנו. עובדה, כי יש לי מיילים תקועה, אף אחד לא מ

 יהיה כינוסשבשבוע הראשון של ספטמבר שמהנדסת העיר 

   ...לתושבים. אף אחד לא עשה

 נוגה, נוגה, אני יכול להבטיח לך שזה יעבור בקרוב.  :צביקה צרפתי

גונן: אנחנו נעשה  שני דברים. אחד, יצא מכתב עדכון. דבר שני, אושרת גני 

צורך, אין שום בעיה. מי  גם כינוס, אם אתם רוצים, אם זה

 שמחליט.

 כבר חודשים אנחנו מבקשים את זה.  נוגה מהקהל:

גונן: אז אני אומרת שאנחנו נעשה את זה בשמחה. אני אומרת  אושרת גני 

לך, נעשה את זה בשמחה. ולגביך, וכאן אני רוצה להגיד 

להגיד לך שאנחנו לא נסבול  משהו, אדון נאנס, אני רוצה

בשום פנים ואופן שום אלימות מילולית כלפי אף אחד 

מעובדי עיריית כפר סבא. אתה הוצאת הודעה שהיא הוצאת 

דיבה על מהנדס העיר, ואנחנו נתבע אותך תביעת דיבה. לא 

ניתן לזה יד, ואני אומרת את זה כאן בפני כולם. חברי 

כאן. כולנו נגן על עובדי מועצת העיר, וכל מי ששומע ונמצא 

 העירייה מפני הוצאת דיבה והתקפות אישיות. 

לשמוע ביקורת אפשר להעביר ביקורת ואנחנו פתוחים  

אתה תגיש התנצלות. ואם לא, אבל...  ואנחנו נקבל הערות.

 אנחנו תובעים תביעת דיבה, נקודה. 

ובכתיבה טוב, אני חושב שאדון נאנס לא התכוון בשפה שלו  אהוד יובל לוי:

 ...שלו, שרואים אותה מלאה שגיאות

 תודה,  :צביקה צרפתי

רואים שהכתיבה שלו גם מלאה שגיאות. ברור שהעברית זו  אהוד יובל לוי:

 לא השפה הראשונה שלו. נכון או לא? 
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הנדין וגב' פליאה קטנר -שאילתה של חברי המועצה מר עילאי הרסגור ז. 

 נות הכח.  פעילות הנהגת העיר נגד תח –בנושא 

 

אחד, נעשים צעדים פעילות הנהגת העיר נגד תחנות כוח.  :צביקה צרפתי

רבים באופן רציף, הכוללים בין היתר פנייה בכתב למזכיר 

ולשר התשתיות הלאומיות,  3.4.3017הממשלה ביום 

 17.7.2017. פגישה ביום 18.4.2017האנרגיה והמים ביום 

ה בע"מ', והבעת עם יזם התחנה, מנכ"ל 'ריינדיר אנרגי

התנגדות נחרצת להקמתה. התנגדות לקיום הפרויקט 

הוועדה לתשתיות לאומיות ביום "ל, הוטבקונגרס מטעם 

בהשתתפות ממלא מקום ראש העיר וסגן ראש  14.8.2017

העיר, מהנדסת העיר, ממלא מקום סמנכ"ל שירות וקהילה 

שא, ושליחת מכתב התנגדות והפרויקטור העירוני בנו

 . לשאלה השנייה התשובה היא לא. 24.8.18ל "טומפורט ל

 צביקה, משהו קצת מצחיק אותי אבל.  פליאה קטנר:

 כן, מה מצחיק?  :צביקה צרפתי

 שפשוט היו שלוש שאלות אבל יש פה רק שתי תשובות.  פליאה קטנר:

 בסדר, אז אני מתייחס רק לשתי תשובות.  :צביקה צרפתי

 'לא' זו תשובה?  אהוד יובל לוי:

 אני דורשת תשובה.  פליאה קטנר:

 אז את דורשת.  :צביקה צרפתי

, שהיא חלק מהשאילתה, האם אכן 3רגע, שאלה מספר  פליאה קטנר:

תחנות הכוח היו אילוזיה, כדברי ממלא מקום ראש העיר, 

 במציאות.או שההצעה לסדר שהוגשה עסקה 

יורד לרמה הזאת.  :צביקה צרפתי  אני לא מתייחס ולא 

 אוקיי, בסדר.  נר:פליאה קט
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 שבילי אופניים.  :צביקה צרפתי

 רגע, רגע, מגיעה לי עכשיו שאלת המשך.  פליאה קטנר:

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

 ינוי הזה. גאני רוצה לדעת האם אתה חוזר בך מה פליאה קטנר:

 ...אני ממשיך את ישיבת :צביקה צרפתי

אני מצטערת, מה זה אתה ממשיך? אתה לא נותן תשובה.  פליאה קטנר:

יודע, זה קצת מצחיק שממלא מקום ראש  זה פשוט, אתה 

 העיר יושב פה ולא נותן תשובות. 

 

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

 שבילי אופניים.   –בנושא 

 

.. שבילי אופניים. :צביקה צרפתי   אנחנו בשאילתה הבאה. בימים אלו.

 אלתי אותך שאלות. ש פליאה קטנר:

יורד  :צביקה צרפתי   לרמה הזו.אני לא 

גם בשאילתה עצמה וגם שאלת המשך, ולשתי השאלות לא  פליאה קטנר:

 קיבלתי תשובות. מה זה צריך להיות?

 אני עובר לשאילתה הבאה.  :צביקה צרפתי

מה זה אתה עובר? אתה צריך לתת תשובות. אתה לא יכול  פליאה קטנר:

 לעבור ככה. 

 ענות, זו שאלה באופן אישי, אני לא חייב. אני לא חייב ל :צביקה צרפתי

סליחה, סליחה. אני פה מייצגת ציבור שבחר בי, מגיע  פליאה קטנר:

לציבור הזה את התשובות שאני שאלתי בשמם. איפה 

 התשובות שלך? אתה לא רוצה לענות? 

נמצאים שבילי אופניים. בימים אלה  –השאילתה הבאה  :צביקה צרפתי

בשלבי תכנון מקטעים נוספים של שבילי אופניים ברחבי 
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העיר, ביניהם שביל האופניים ברחוב סנה, אשר סלילתו 

ובמקביל נסלל שביל כצנלסון,  2017תחל בחודש אוקטובר 

מתוכנן סוקולוב, ששת הימים ואנחנו עובדים עכשיו על 

 . אני מקווה שנציג את זה בתקציב. 2018תוכניות לקראת 

  ...כן? משה סנה עדיין לא ליאה קטנר:פ

 . 2017אמרתי, אוקטובר  :צביקה צרפתי

 , אוקיי.2017אה, אוקטובר  פליאה קטנר:

גני ילדים.   :צביקה צרפתי  פיילוט 

 רגע, מתוכננים השנה שבילים ככה רבים במרכז העיר?  פליאה קטנר:

  יר לעיר ייתן שבילים לאורך ויצמן...מה :צביקה צרפתי

אבל מהיר לעיר לוקח לו מיליון שנה עד שיצא לפועל. אני  ה קטנר:פליא

 מדברת איתך על השנה הקרובה. 

נו, מה לעשות? אני לא  :צביקה צרפתי אבל אין, מרכז העיר זה מהיר לעיר. 

 אעשה במקום מהיר לעיר. 

  ?רחוב כצנלסון זה לא מרכז העיר, למשל :עמירם מילר

 

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

 פיילוט בגני יול"א.   –בנושא 

 

יול"א.  :צביקה צרפתי ( נקבעו יעדים 1מענה לפיילוט גני ילדים. גני 

לקייטנת קיץ, ביניהם גיוס כוח אדם מתאים והכשרתו 

בניית  ת תוכנית עבודה ייחודית ואיכותית,בזמן קצר, כתיב

בחברה לתרבות  תומך מערך מנהלי שטח ומערך ארגוני

ופנאי כבסיס להצלחת הפיילוט, תוך תיאום ושיתוף פעולה 

גנים ואגף תרבות. יעדים אלה הושגו בהצלחה  עם מחלקת 

מדדים להצלחת הפיילוט במהלך שנת הלימודים  מרובה. 
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תשע"ח ייקבעו במהלך השנה כחלק מתהליך הערכת הצלחת 

ומחית התוכנית, אשר יבוצע על ידי חברה חיצונית המ

 בתחום הזה. 

( לא בוצע תהליך קבלת משוב יזום. שביעות רצון ההורים 2 

בא לידי ביטוי בתגובות בכתב ובעל פה, אשר חלקן הובאו 

גני היול"א בחודש 3בנספח המצורף.  ( הצוותים שאיישו את 

יולי ימשיכו לעבוד בספטמבר, למעט עובדים שגויסו 

י בתי הספר במיוחד לתקופת הקיץ, כגון עובדי צהרונ

 ילדים.  31( 4סטודנטים ובני נוער.  ,היסודיים

טוב, קודם כל אני רוצה להגיד שכמה תגובות ככה  פליאה קטנר:

שמופיעות בכתב הן לא באמת מעידות על איזשהי שביעות 

רצון בצורה כוללת של תושבים מהעניין הזה. בעצם אין 

באמת איזשהם מדדים שלפיהם הדברים נבדקו, אלא 

בות האלה שנתתם זה לא איזה משהו שמעיד על משהו. התגו

ואני רוצה להבין כשאלת המשך מה הצעדים שנעשו על מנת 

למנוע את הישנות המקרים של מחסור אנשי צוות במהלך 

 השנה. 

 קנדה?הכל הגיע מ מתי פז:

זה קצת מעליב שאתה לא חושב שאני יודעת לכתוב בעצמי.  פליאה קטנר:

לשאול שאלות. אני יכולה  ,שלי אתה יודע שזה המקצוע

 להזמין אותך לראות כמה כתבות שלי. 

גונן: המבנה הארגוני המעודכן והחדש של אגף החינוך, שכולל  אושרת גני 

גני ילדים מנהלי אזורים ושכולל בחברה לתרבות  במחלקת 

ופנאי וביול"א מנהלי אזורים גם כן, מאפשר לנו חיבור חזק 

ויציבה אל מול מאוד לשטח ועבודה מתמשכת  וטובה 

הסייעות. חוץ מזה כפר סבא היתה ראשונה וחלוצה בארץ 
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בפיילוט תמריצים לסייעות. זוכרים שדיברנו כאן על הקושי 

לגייס ולשמר סייעות? אז אנחנו היינו הרשות הראשונה ועד 

היום אנחנו הרשות הראשונה שקיבלה אישור מיוחד 

ות בגני מהאוצר לקיים כאן תוכנית תמריצים לסייע

הילדים, וגם בגני היול"א, כהמשך. והסייעות בתוך 

וחלק מההערכה, זה על  ,התוכנית הזאת בעצם נמדדות

זה שהן זה על  ההתמדה שלהן, זה על ההשכלה שלהן,

הולכות ועושות השתלמויות ומקבלות כאן הכשרות, ועל 

אחרת מחליפה  נעדרת אז מישהי יעבודת הצוות, ואם מישה

מדידה שהיא גם מדידה אישית והיא גם אותה. יש לנו 

 מדידה קבוצתית, שהיא מחברת כאן את עבודת הצוות. 

אז גם זה וגם ניהול צוות. יש לנו מנהל צוות החלפות בתוך  

מחלקת גני הילדים. אני חושבת שהצוות כולו מוכיח, 

והשנה אנחנו ראינו את זה, יחסית לשנים קודמות שפתחנו 

הגנים ואנחנו עם הפערים את השנה עם סייעות בכל 

בביקוש לעומת היצע,  ,שקיימים בשרון, ואנחנו יודעים

 הצלחנו השנה יפה מאוד. 

. אני חושבת  -אם אני לא טועה, ואורלי תתקני אותי, כ ש..

רשויות באו ללמוד על הפיילוט שאנחנו עושים כאן, על  40

זה  ,תוכנית התמריצים. פורסמה כתבה ואם תרצו לקרוא

ארץ ותוכלו אב', זה אתר של משאבי אנוש בנקרא 'מש

 המודל הייחודי הזה.  לקרוא על

אז אני מקווה שבפעם הבאה, כמו שהתייחסתם לכל מיני  פליאה קטנר:

תגובות חיוביות גם תתייחסו לדברים לא חיוביים שהגיעו 

 ...הממדים גם יהיו קצת יותראולי אלי, לצורך העניין. ואז 

גונן:  י לנו, אנחנו נתייחס. אם תשלח אושרת גני 
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כמה גדולה להתייחס רק לדברים החיוביים ולא וח פליאה קטנר:

 לשליליים. 

אני רוצה להוסיף רק עוד דבר קטן. חשוב להבין שהבעיה  רויטל לן כהן:

של הסייעות היא בעיה בכל הארץ, בעיה מאוד קשה. כל כך 

קשה שנדרשים לה במקביל גם בוועדת החינוך וגם בוועדה 

ויות הילד ויש דיונים בין משרדיים בנושא הזה. זאת לזכ

 בעיה מאוד מורכבת. 

 

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

 עמידות בתי הספר בפני רעידות אדמה.   –בנושא 

 

תודה. הצעה לסדר יום הבאה, לא הצעה לסדר, יש עוד  :צביקה צרפתי

מענה לשאילתה עמידת בתי ספר  .שאילתה, רעידות אדמה

בפני רעידות אדמה. משרד החינוך פועל מכוח החלטת 

בנושא היערכות מוסדות חינוך לרעידת  2010ממשלה משנת 

זו נערך על ידי המשרד מיפוי של מוסדות  אדמה. במסגרת 

חינוך בארץ, אשר נבנו לפי קביעת תקן עמידות מבנים כנגד 

 . 1980רעידות אדמה בשנת 

 1,600-בות המיפוי נבנתה תוכנית רב שנתית הכוללת כבעק 

בכל הארץ,  2025מבנים המיועדים לחיזוק עד לשנת 

 2012בהתאם לסדר עדיפויות. יישום התוכנית החל בשנת 

בתי ספר.  250-ועד כה חוזקו או נמצאים בשלבי חיזוק כ

על פי שקלול הפרמטרים הבאים: קרבה  סדר העדיפות נקבע

ור בו רמת הסיכון לרעידת אדמה גבוהה, לאזור ססמי, אז

 גיל המבנה, גודל המבנה ומצבו ההנדסי. 

מאחר וכפר סבא אינה נמצאת באזור ססמי, על פי משרד  
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החינוך, היא אינה מוגדרת כעיר הנמצאת ברמת סיכון 

עודפת, ולכן יבוצע במוסדות החינוך בעיר חיזוק מבנים רק 

 בשלב הבא. 

 ,ת כפר סבא נערכה והתקינהעד לחיזוק המבנים עיריי 

משרדית להיערכות -אם להמלצת ועדת ההיגוי הביןבהת

מערכת התראה בפני רעידות  ,לרעידות אדמה ופיקוד העורף

, אשר מספקת 1980בתי ספר שנבנו לפני שנת  13-אדמה ב

התראה בת חצי דקה עד דקה וחצי, בהתחשב במרחק 

ם באופן ממוקד הרעש. בנוסף, כל מוסדות החינוך מתרגלי

סדיר את סדר הפעולות הנדרש בהתרחש רעידת אדמה. כמו 

כן, כולל המערך העירוני ייחדו את התרגיל האחרון שנערך 

יוני להתמודדות עם תרחיש רעידת אדמה.   במהלך חודש 

למעשה, לפי התשובה הזאת, אלפי תלמידים בכפר סבא  פליאה קטנר:

 ובסדר. אוקיי.  ,נמצאים בסכנה ברעידת אדמה

 
  הצעות לסדר יום. .2

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

 מניעת זיהומים.  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 

 הצעה לסדר. בבקשה, מי מציג?  :צביקה צרפתי

חברים, ברשותכם, אנחנו מתייחסים לנושא של מניעת  אהוד יובל לוי:

רים לשאילתות שעלו עד זיהומים. אנחנו גם קצת חוז

 1.2-האם הנושא חדש למי שיושב פה בשולחן? לא. בעכשיו. 

העלינו את הנושא הזה. את אותה הצעה בדיוק. ואז היתה 

שאננות. חלק מהשאננות היתה בגלל שאמרו לנו שאין 

תחנות כוח, זה הכל אילוזיה וכינויים אחרים שחברנו 
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מתוך ממר"צ זכה בהם. וחלק מהכינויים היו פשוט 

שאננות, כי לא ידענו שבתוכנית המתאר היו שינויים. כמו 

שאמר הפרופסור פירסט שישב פה, הוסיפו דברים ולא 

 סיפרו לנו. הוא אמר את זה במילים שלו. 

אז עכשיו יש לנו שאלה עקרונית. אם אנחנו מעוניינים בעיר  

ירוקה או בגרין ווש. אם אנחנו רוצים להגיד 'ירוק, ירוק, 

אז בואו נגיד 'ירוק'. איך אנחנו פורטים את זה  ירוק',

למעשים? בכללים שמכווינים את הבנייה של העיר. אם זה 

בעסקים, עסקים שמזהמים לא יוכלו להיכנס. יש את בראון 

 ואת קניאל, נדבר עליהם איך להוציא אותם. 

בשעה אחת שאנחנו פותחים  מהאבל אי אפשר להעלות ר 

יר כניסה של מפעלים שיזהמו מתחם ממזרח לעיר, שבו נת

לא את התחום של עצמם, או בתוך הבניין. כמו שלמשל 

נקבע בעתיר ידע. שם יצאו תוכניות מאוד מדויקות, שאסור 

להוציא רעש או ריח מחוץ לבניין. אנחנו מייצגים פה 

ציבור. עכשיו, כשהציבור אומר 'רוצים לנשום בשקט', לא 

'כפר סבא לזהם את העיר, כשהציבור מניף פה ש עיר  –לט 

אפורה, עיר תעשייה', מישהו צריך לקום ולהתייחס. עכשיו, 

ודשים. יש את פספסנו, פספסנו בפברואר. עברו שבעה ח

כניסה של מפעלים  ,קטגורית ,עאותה הצעה. בואו נמנ

מזהמים. בואו לא נתמודד עם השאלה האם היתה כניסה 

שוט לא של עודף כימיה לביוב או לא מעל למותר. בואו פ

 נלך אחורה, נלך קדימה. 

עכשיו, אם הציבור אומר, ואנחנו מקשיבים להם, אז אנחנו  

עושים את מלאכתנו נאמנה כנציגי ציבור. או שתבואו 

ותסבירו. עכשיו יש פה הצעה לסדר. ההצעה לסדר כבר 
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מפעלים מזהמים  -התרחבה. היא כבר לא רק דנה בשאלה 

נית המתאר הקיימת כן או לא. אנחנו כבר יודעים שתוכ

היום מתירה כניסה של מפעלים מזהמים. שמענו שיש גם 

שיקולים של מדיניות רוחב, מרחבית, ארצית, שכבר יצאה 

מהיד שלנו תוכנית המתאר הזאת, כבר התלבשו עליה, 

 אנחנו כבר לא כל כך משפיעים עליה.

עכשיו, אם העיר כפר סבא היום תגיד 'לא נותנים למפעלים  

יכנס', נעשה צעד אחד קטן. לא יצאו פה מזהמים לה

ייכנסו לפה היתרים, לא יצאו פה רישיונות לעסקים.  לא 

 עסקים מזהמים. 

אז בואו נקיים את הדיון הזה כי למעשה מה שאתם  

מצביעים עכשיו זה על השאלה העקרונית. רוצים עסקים 

יש פה אנשים  רוצים מפעלים מזהמים בעיר? מזהמים בעיר?

לנשום היום. לא יכולים לפתוח חלון בערב. לא שלא יכולים 

תצביעו, רוצים, מחליטים שלא מכניסים. כשאתם עכשיו 

הודעתם עליה מראש, אין אפילו לפי ישיבת הקואליציה, ו

דיון. לא חלילה שאתם מתבקשים להצביע ברגע זה נגד 

החלטת ראש העירייה המכהן או ראש העיר בפועל או 

הצבעה מיידית להגיד 'מוכנים אחרים. אתם היום נדרשים ב

לדבר'. רוצים להגיד לציבור מה עמדתנו. אז בלי דיון, 

. התשובות שלכם יצאו הדיון שלכם יהיה רק בקואליציה

לא יוסיפו לכם את האמינות שהיום המועצה  מהדוברות. הן

 צריכה להחזיר לעצמה כנציגי ציבור. 

אלינו אז ברשותכם. אנחנו היום עומדים במצב שבו פונים  

נציגי הציבור. הם מבקשים מכם, חברי הקואליציה, אתם 

הרוב במועצה, אתם קובעים את אופי היישוב. תקיימו דיון 
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. אם היא אמירה שיש מאח ריה משהו או ועל האמירה 'ירוק'

אין. תקיימו דיון, אז אולי נצטרך לכנס דיון מיוחד. 

 בהצבעה עכשיו אתם תפתחו דיון. אתם עוד לא סוגרים את

 . לפחות תהיוהעיר למזהמים. אתם רק פותחים דיון

מספיק לקיים דיון ולדבר מול המיקרופון.  יםדמוקרטי

 להגיד את עמדתכם מול הציבור. 

אני התבקשתי, עומדת פה הגב' שקד ברק, ואם אתם תרשו  

 לה, אני אעביר אליה את יתרת זמן הדיבור. 

 תודה רבה.  מירית שקד ברק:

 נתתי לך זכות דיבור? רגע. :צביקה צרפתי

 ..אתה רואה שאני ילדה טובה.מירית שקד ברק:

אז קודם, קודם כל, אם את רוצה, מירית, בלי כוחניות.  :צביקה צרפתי

 עכשיו אם את מדברת, תורידו את השלטים. לא מכובד. 

 את תורידי. הבנו. את תורידי, לא הם.  אהוד יובל לוי:

 אתכם יותר טוב. לא, אני רוצה לראות  :צביקה צרפתי

זה לא תרבותי לגמרי. אני לא חושבת שהיא יכולה לדבר  :עמירם מילר

 ולהשאיר את השלט. 

 שתי דקות.שתי דקות על השעון, מירית.  :צביקה צרפתי

אנחנו פונים אליכם. עלה לדיון היום נושא של תחנת כוח.  מירית שקד ברק:

שא של לא הייתי כאן כדי לשמוע. עלה גם לדיון היום הנו

מה עשיתם עד עכשיו בנושא של משיכת תוכנית המתאר, 

איך פעלתם. ועכשיו על ההצעה של חבר המועצה יובל לוי, 

בנוגע למפעלים מזהמים. העיר הזו לא צריכה מפעלים 

מזהמים. תושבי מזרח העיר לא צריכים לסבול. אתם 

יודעים יפה מאוד. יושבים פה בקבוצת ווטסאפ שנקראת 'גז 

'. אתם יודעים בדיוק מה אנחנו עוברים. אתם ללא צחוק
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 יודעים בדיוק מה אנחנו נושמים. 

תינוקות בני יומם צריכים להיחנק, וכלבים מקיאים. יש  

תמונות. ואנשים יש להם צריבות בעיניים. די, מספיק. זו 

עיר ירוקה. אנחנו מבקשים אתכם. הנושא של תחנת הכוח 

כי דיברו אתכם על  ואל תיתממו ברור איך זה קרהזה לא 

זה לפני כן. דיברו אתכם על זה לפני כן ועכשיו נכון, קשה 

לשנות את זה. אבל את הנושא של תוכנית מאוד מאוד מאוד 

המתאר, אזורי התעשייה המזהמים וההצעה של חבר 

יובל לוי בנוגע לאי כניסה של מפעלים מזהמים  המועצה 

ר, גם תחנת לעיר, עוד אפשר לעשות. אפשר עוד לפעול. אפש

נוותר. אבל די, מספיק. זו הפכה להיות עיר  הכוח אנחנו לא 

 תעשייה. 

יקרים. תשימו את  אנחנו פונים אליכם, חברי מועצה

כפי שעשיתם בנוגע לתוכנית המתאר.  הפוליטיקות בצד,

תשימו את הפוליטיקות. יש פה הצעה שהיא קונקרטית. 

לו למען תאפשרו להעלות לדיון. תדונו בנושא הזה ותפע

הציבור. תשימו את האינטריגות הפוליטיות בצד. עם חלק 

מכם כבר דיברתי. ואין פה תמיכה בחבר מועצה זה או אחר. 

אני רוצה כבר להבהיר. חבר המועצה לא דיבר איתנו מילה. 

אנחנו גם לא מדברים איתו. דרך אגב, אנחנו לא מדברים 

 איתו. 

יפה שאנשים לא מדברים לא  זה גם לא יפה, לא יפה, :עמירם מילר

 ביניהם. 

אני באופן אישי לא מדברת איתו. כי אנחנו לא של אף אחד  מירית שקד ברק:

וגם לא מוכנים גם שאף אחד ינצל את המאבק הזה לטובת 

זה או אחר. אני אומרת את זה כבר עכשיו. אבל כשיש כאיש 
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משהו קונקרטי, כשיש חבר מועצה שמדבר לעניין, אנחנו 

עה שלו. ואנחנו מבקשים שגם אתם תעשו את נתמוך בהצ

 זה! 

 תודה רבה. תודה. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 תודה רבה. תנו לנשום בשקט.  מירית שקד ברק:

 ...אני רק רוצה להגיד מהקהל:

.. אני אענה. אם  כשאני אחליט,זו הצעה לסדר.  :צביקה צרפתי אני אתן לך.

.. קודם כל, אתה  אני קודם כל אענה. בסדר? אני ארצה.

מה  ,יודע, אני הקשבתי כל כך טוב, הייתי קשוב, והרימו לי

הנחתה. אני  ,שנקרא, יש בשפת הספורט, במשחק כדורעף

שמעתי שמדברים על בראון וקניאל. בראון וקניאל לא 

מפעלים מזהמים, דרך אגב. קניאל כבר מזמן הוא לא 

לא, מזהם. ואנחנו מאוד רוצים להוציא אותם. אבל הפלא ופ

יש כל מיני התנגדויות שמעכבות את ההוצאה שלהם. לא 

שלנו. אנחנו מאוד רוצים. יש כבר תוכניות מוכנות. שמעתי 

. שמעתי 2גם על עתיר ידע. שזה אזור תעשייה שהוא מסווג 

 את יובל אומר. 

 יש תב"ע ספציפית לעתיר ידע.  אהוד יובל לוי:

 יפה וסגרו ודאגו. לעתיר ידע, שעשו את זה כל כך  :צביקה צרפתי

 אתה לא מכיר אותה. אם אני אשלח לך את התב"ע  אהוד יובל לוי:

נושא אני ממש שמח שיובל אומר את זה. אז אני חושב שגם  :צביקה צרפתי

. שתיים,  holdכנית המתאר, כרגע היא במצב שנקרא ת

.  אזור..

  .. אתה יודע שיש דיון להתנגדויות.... אישה מהקהל:

 ...אמרתי :צביקה צרפתי

? את שמעת את התשובה לפני רגע? מירית שקד, holdאיזה  אהוד יובל לוי:
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. שמעת את התשובה את השם שלךאני אין לי בעיה להגיד 

. מישהו holdלשאילתה? התוכנית מתקדמת. אני לא שמעתי 

 ? holdשמע פה 

 הקשבתי לך, והקשבתי למירית.  :צביקה צרפתי

 עברית שלי היא לא כמו שלך. אבל צביקה, ה אהוד יובל לוי:

 ישבתי בשקט.  :צביקה צרפתי

 ? holdמה זה  אהוד יובל לוי:

 ישבתי בקשב.  :צביקה צרפתי

 מה עשיתם?? holdמה זה  מירית שקד ברק:

 בהמתנה, בהמתנה.  :צביקה צרפתי

 אבל הרגע אמרת שהיא מתקדמת.  אהוד יובל לוי:

חורג מהכללים, ביקשו  למרות שזהאני כיבדתי אותך?  :צביקה צרפתי

ממני, נתתי לך לדבר. ישבתי בשקט, סתמתי את הפה. 

למרות שהיה לי מה להגיד. אבל סתמתי את הפה. אז 

תלמדו לכבד. לפחות זה. זה מה שאני מבקש. אל תסכימו 

איתי, אבל לפחות לכבד אחד את השני. אפשר לא להסכים, 

 אבל לכבד אחד את השני. 

 ביעת דיבה, זה לא ממש כבוד. תב איום מירית שקד ברק:

טוב. אז אני עוד פעם חוזר ואומר. שמעתי שיובל אמר אזור  :צביקה צרפתי

 , סן דיסק. 2מספר 

 אל תכניס לי מילים לפה. אהוד יובל לוי:

אני חושב שגם באזור התעשייה המזרחי, יש הקלטה, אנחנו  :צביקה צרפתי

. 2רגע הוא מסווג כ כן נשמע. באזור התעשייה המזרחי,

היה שם ודרך אגב, לא צריך לערבב. ואמרנו מזבלה לא ת

זה אני מסכים איתך במאה אחוז. שכרגע ובמה שאמרת, 
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יש בעיה, שלא באה מאיתנו, מתחום  ,תושבי המזרח

 גבולותינו, 

אתה לא יודע אם זה לא בא מטבע. )מדברים ביחד( אתה גם  מירית שקד ברק:

.. אתה מוזמן, אתה מוזמןחווהלא  לבוא אלינו לאחד  .

מאיתנו, לישון לילה אחד ולהבין מה אנחנו עוברים, אדוני, 

ממלא מקום ראש העיר. ביחד עם מנכ"לית העירייה, ביחד 

  תראו מה אנחנו נושמים ומה אנחנו... עם צחר. תבואו

  תראו מה קורה. תבואו מתל אביב לפה למזרח כפר סבא, איש מהקהל:

. מירית שקד ברק:   יפה, תגיעו

 ...תגיעו מתל אביב. יש רכבת ישירה מתל אביב לאזור איש מהקהל:

.  מירית שקד ברק:  לתושבי סוג ב'

 תבואו ותבואו לישון אצלנו.  איש מהקהל:

 רוצה להגיד כמה מילים, לפני שאני מוריד את ההצעה?  :צביקה צרפתי

 ...לגבי הנושא של הרחוב איתי צחר:

 ההצעה? למה אתה מוריד את מירית שקד ברק:

 אני מבקש.  :צביקה צרפתי

 דיון. זה ל חברי המועצה, אני מבקשת שתפתחו את מירית שקד ברק:

 אני מבקש.  :צביקה צרפתי

. :פליאה קטנר  למה מישהו צריך..

. בעד הורד מהקהל: . זה מה שיש לי להגיד.. .. .. את ת ההצעה  .

 רעלים. לנשום התושבים להמשיך 

 ייחס. בבקשה. איתי רוצה להת :צביקה צרפתי

 ...לגבי הנושא של הריחות איתי צחר:

 תחנו דיון? פאז  אהוד יובל לוי:

לגבי הנושא של הריחות, הנושא כפי שאמרתי גם קודם  איתי צחר:

 בהקשר אחר, )מדברים ברקע מהקהל( 
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. קהל:מה .  בסופו של דבר זה יגיע גם.

 תחנות הכח יגיעו לכל מקום. קהל:מה

ואחר כך נראה אם פותחים דיון או לא. רגע  תקשיבו לו :עמירם מילר

 החיפזון מן השטן. מה? אחד. 

בהקשר של הריחות, יש, כפי שאתם יודעים טוב ממני, או  איתי צחר:

לפחות כמוני, הנושא הזה מטריד את מדינת ישראל )פתח 

סוגריים, כנראה לא מספיק כי לא עושים כמעט כלום( כבר 

של הכנסת בנושא הזה.  חות"מזה הרבה מאוד שנים. יש דו

שתתפו, יש דיונים. גם עם חברי כנסת שי 2010גם משנת 

 שעומדים להשתתף בהפגנה ביום שישי, כך אנחנו יודעים. 

 ...אתה לא יודע מירית שקד ברק:

 אבל תני לו לדבר רגע אחד. תנו לו לדבר. )מדברים ביחד(  :עמירם מילר

 מנסים לטפל בנושא הזה.  איתי צחר:

..ובתנו בבקשה להשלים תשובה, ואם תרצו תגי :ן כהןרויטל ל . 

וגם  איתי צחר: אני אתן לכם פרומו. אני אתייחס גם לביוב, גם לטבע 

 לתחנת החשמל. 

אשרת, ... בכל העיר 2 וגם לאזורי תעשייה מזהמים שהם מירית שקד ברק:

שכל אזורי  את זה כשדיברתי איתך אפילו לא ידעת

 . 2התעשייה פה 

 יש תוכניות שהן בתוקף, שמונעות ריחות ורעשים.  ל לוי:אהוד יוב

גונן: .  אושרת גני  . .  העיר כפר סבא רוצה להוציא 

סליחה, אושרת. זה לא מדויק. יש תוכניות שאוסרות רעש  אהוד יובל לוי:

 וריח. 

 ו לא צריכים להיות תלויים בשום...אנחנ מירית שקד ברק:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

צביקה, אני רוצה בבקשה לשמוע את התשובה שאיתי ניסה  הן:רויטל לן כ
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 להתחיל בה. 

 אבל הם לא נותנים, רויטל, מה אני אעשה?  :צביקה צרפתי

גונן:  שאלתם שאלה ואיתי רצה לענות לכם.  אושרת גני 

. זה רק אחד שאנחנו כבר חות וייודע על הראיתי  מירית שקד ברק: .. זה לא 

ם למנוע את מה שנסבול ממנו סובלים ממנו. אנחנו רוצי

 בעתיד. 

 אבל אני רוצה לשמוע את התשובה שלו.  רויטל לן כהן:

 רויטל, מירית, את רוצה להפסיק את הישיבה, זה לא יקרה.  :צביקה צרפתי

 לשמוע את התשובה שלו.  אני רוצה רויטל לן כהן:

 לא תופסק הפעם. היא תהיה עד הסוף.  ישיבהה :צביקה צרפתי

אני אתחיל, יש מספר תופעות. אני אגיד את כולן בהתחלה,  :איתי צחר

כדי שבאמת יהיה ברור שאני לא הולך לדבר על נושא אחד 

ולא לדבר על אחרים. יש את נושא העסקים, יש את נושא 

תחנת החשמל, יש את נושא השריפות, יש נושא טבע ויש 

 נושא הביוב. זה בראשי פרקים, בגדול, אלו הנושאים. 

השריפות זו בעיה שמדינת ישראל לא מצליחה לטפל לגבי  

עושים כל לחץ, כל מאמץ. היו וישנן אנחנו בה עד עכשיו. 

ד להגנת הסביבה. זה בא המשרפגישות קבועות עם מנכ"ל 

המזבלה של קלקיליה בוערת, לצערי הרב מקלקיליה, 

מזבלה שבוערת זה עסק מאוד מסובך לכבות אותה. קל 

 יליה. וחומר כשזה נמצא בקלק

יש באזור המשולש ושטחי דרום השרון הרבה מאוד שריפות  

של פסולת באתרים שהם לא אתרים שאיזה מישהו בא לו 

לשרוף איזה ארבעה קרטונים בחצר. אלו אתרים ממוסדים, 

מסיבות  ,ידועים, מצולמים, מתועדים, כשהם מזה שנים

כלכליות ומסיבות של העדר תשתית מתאימה מגיעות לשם 



   6.9.2017 44 מועצה מן המניין   

ת, שופכות, שורפות ואנחנו כולנו סובלים מזה. משאיו

הצריבות בעיניים, הריחות הרעים ועוד הרבה מאוד דברים 

 אחרים. 

אז הפיתרון שלנו לזה, ונשמח מאוד לשמוע כל פיתרון קסם  

שיש לכל אחד מהנוכחים ומבטיח לעשות את כל מה שניתן 

 בשביל ליישם אותו. לצערי הרב אין פיתרון ואין פה קסם. 

 אין קסם. למנוע כניסת מזהם זה לא קסם.  אהוד יובל לוי:

יש רק פיתרון של מאבק ארוך ומתמשך בנושא הזה. לגבי  איתי צחר:

מפעל טבע היה חשוד ומבחינתנו התקיימו הרבה מפעל טבע, 

מאוד פגישות עם הנהלת המפעל ועם הדרגים הכי בכירים, 

 ,הסביבהגם המקצועיים וגם הניהוליים של המשרד להגנת 

ברורות ותושבים גם עודכנו בכך גם מאוד ודרישות מאוד 

הן  לתשובות לגבי מפעל טבע. ,בזמן אמת וגם לאחר מכן

יש להם שם מתקן בהיבט של טיהור השפכים שלהם, 

לטיהור שפכים, שפעל על בסיס גופרית. היו תלונות על 

ריחות שמזכירים את ריח הגופרית. הם עשו איזשהו ניסוי 

 את זה לטיפול בחומרים אחרים, מבוססי כלור.  להעביר

בנוסף, דרשנו וקיבלנו מהמשרד להגנת הסביבה תחנת  

ניטור שמוצבת מזה תקופה ארוכה ממול למפעל טבע. 

לצערי הרב היא לא מנטרת את כל מה שאנחנו דורשים 

ואנחנו ממשיכים לדרוש. דורשים שזה ינטר עוד סוגי 

און ליין באתר  חומרים, אבל היא פועלת ומשדרת

האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. היא מראה חריגות 

כל פעם שהיא מראה חריגות מוזעק כונן של המשרד בו

יודעים  להגנת הסביבה על ידנו ומבצע את הבדיקות שהם 

לבצע. כולל התקנת מתקנים על הארובות של טבע, כולל 
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ביקורות פתע שמבוצעות שם. ושוב, אני לא רגוע מזה. 

חנו ככלל לא רגועים מזה. ואנחנו נמשיך לפעול ולדרוש, אנ

 והרגולטור בנושא הזה זה המשרד להגנת הסביבה. 

 בבקשה תנו לו לענות עד הסוף!  רויטל לן כהן:

.  איתי צחר: . והוא זה שמבצע את הבדיקות וכמו שאמרתי, אנחנו .

ממשיכים לדרוש את זה, כולל בשבועות האחרונים שהיו 

והגיעו לכאן כוננים באמצע הלילה ולמחרת  אירועי חריגה

ננוח ולא  הנהלת המשרד היתה במפעל טבע. ואנחנו לא 

נשקוט עד שנקבל תשובות ברורות האם יש זיהום או אין 

זיהום שקשור למפעל טבע. זה אחד. מפעל טבע ברמה 

הדקלרטיבית וברמה של השיח איתו אומר שהוא יעשה הכל 

י הדרג המקצועי של המשרד ונוקט בכל הפעולות ופותח בפנ

להגנת הסביבה את השערים כל פעם שהם באים לשם, ונותן 

לעשות את כל הבדיקות. ואנחנו מלווים את התהליך הזה 

 מהצד. 

 כמה זמן זה נמשך התהליך?  :רביטל שלום עמר

 של מה?  איתי צחר:

 הבדיקות מול טבע,  רויטל לן כהן:

 איתו למעלה משנה. אני מכיר אותו, אני מתעסק  איתי צחר:

 מתחילת מפעל טבע. זה תהליך של מתחילת מפעל טבע.  :עמירם מילר

האם המשרד להגנת הסביבה נוקט בפעולות כרגולטור? או  רויטל לן כהן:

 רק מנתב? 

מפעלים חדשים בתור כניסת אנחנו מדברים על לעצור  אהוד יובל לוי:

 ...התחלה. אתם לא יכולים להסיט את הדיון 

ייתי מה זה מותר לי גם לשאול שאלה? מותר לי גם? ה לן כהן: רויטל

 שקטה עד עכשיו. 
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.  אהוד יובל לוי:  לא, לא, רויטל, סליחה. אני אשמח לפתוח דיון

 האם המשרד נוקט פעולות כרגולטור, או רק מנטר?  רויטל לן כהן:

כן, הוא פועל כרגולטור, מנחה את הנהלת טבע לנקוט  איתי צחר:

ולל הצעדים שפירטתי קודם בנושא המט"ש בצעדים, כ

שהיה שם, כולל הנחייה להניח מכשירי דיגום על ארובות 

בדיקות דיגום שפכים ועוד בדיקות דרישות להמפעל, כולל 

דיגום שפכים, שאגב גם המשרד להגנת הסביבה עשה 

בדיקות כאלה וגם אנחנו עשינו בדיקות פתע כאלה ללא 

 אחד אחר.  קשר ובלי לעדכן את המשרד ואף

 צריך לעשות את הבדיקה...שיש חריגות.  בשעות לא  אישה מהקהל:

בנוסף בוצע דיגום סביבתי מקיף על ידי חברה חיצונית  איתי צחר:

 עבור המשרד להגנת הסביבה. 

 די, תנו לבן אדם לדבר. מספיק, די.  :אמיר גבע

.  אישה מהקהל: . .  ... אתה חי בכלא? לא, אז 

יחה, אמרת שאתה נכנסת לפה לאיזה עבודה ולא סל אהוד יובל לוי:

 לישיבה. מי אדוני?

ובנוסף, אנחנו עומדים לבצע, כמו שעדכנו גם את התושבים,  איתי צחר:

דיגום סביבתי מקיף נוסף, על חשבון העירייה, על מנת 

לאתר את מקורות הריח. האם זה קשור לטבע, לא לטבע, 

 או לכל גורם אחר. 

..?יהיה לנאפשר  רויטל לן כהן:   טר גם בשעות הלילה, שבהן התושבים.

 זה מנוטר כל הזמן,  איתי צחר:

 שעות.  24 :צביקה צרפתי

שעות. היו שם בעיות. הבעיות  24אני עונה. זה מנוטר  איתי צחר:

מופנות מיידית למשרד להגנת הסביבה. בעיות מסוג, זה 

חברה חיצונית. כל פעם שמאפסים את המערכת היא 
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טר לדבריהם חלקים מסוימים, צריך לשלוח מפסיקה לנ

טכנאי. אבל ככלל, אין מקומות כאלה בארץ. אנחנו כל פעם 

מאיימים, לא מאיימים, מודיעים לנו שהם מזיזים אותה, 

אנחנו נעמדים על הרגליים האחוריות והתחנה הזאת בפועל 

מנטרת מזה תקופה מאוד ארוכה וברציפות. וזה לגבי, 

 ...שנייה

אני רוצה הערה, בבקשה. טבע ומזהמים קטנים אחרים  :עמירם מילר

ניתנים לשליטה. אני מאוד מודאג מתחנת הכוח. רגע, 

שנייה. שהיא ממש בגבולנו המזרחי, צמוד לנווה ימין. 

... אז אני לא מקנא מאות מטרים מאזורי ה מגורים של 

שרת, אבל הפעולות שלנו בנושא תחנות הכוח חייבות בא

משמעותיות, הרבה יותר תוקפניות להיות הרבה יותר 

והרבה יותר יעילות. משום שאני מכיר, אני רוצה להגיד 

משהו אישי. )הערות מהקהל( רגע, אדוני הנכבד. אחותי, 

תושבת באר טוביה, עשרות שנים מורה בישראל, עמדה 

בראש מאבק מול הקמת תחנת כוח לחשמל באזור שלהם. 

יו לה עשרות וגייסה את כל תלמידיה. במשך השנים ה

ומאות תלמידים. והם עמדו והצליחו במשימה. התחנה 

הועברה. אני חושב שאנחנו צריכים לנקוט באמצעים 

חריפים וחזקים ויעילים כדי שלא ייפול עלינו הדבר הזה 

זה הכל. ואני חושב שכל מועצת במוקדם או במאוחר. 

 העירייה צריכה לטפל בזה. 

)מדברים ברקע  וצה לומר לך ולהגיד לךאני רעמירם יקירי,  :צביקה צרפתי

 אני מבקש ממך, די! די! בסדר. מהקהל( 

 עוד שאלה.  :מהקהל

 לא, מספיק.  :צביקה צרפתי
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 כשנמצאו חריגות בטבע, מה עשיתם?  :איציק מנהיימר

 איציק, די. איציק, מספיק.  :צביקה צרפתי

. כש :איציק מנהיימר ..  יש חריגות 

 ומספיק. איציק, ענו  :צביקה צרפתי

שהיו חריגות, פנו למשרד כאני אגיד לך מה אני הבנתי.  רויטל לן כהן:

לאיכות הסביבה. המשרד לאיכות הסביבה פנה לטבע וכל 

 פעם בהתאם לחריגה ניתנו להם, 

 הגיע לטבע,  :איתי צחר

כל פעם שינויים כדי הגיע לטבע ובהתאם לחריגה נעשו  רויטל לן כהן:

 לנסות לשפר...

 תודה רבה. תודה.  :פתיצביקה צר

 הוא ענה.  רויטל לן כהן:

איציק, תודה רבה. רויטל, תודה רבה. אני רק אתייחס למה  :צביקה צרפתי

שאמר, רויטל, )מדברים ביחד( אני רק אתייחס למה שאמר 

עמירם. אנחנו פועלים נגד תחנת הכוח בכל הכוח. ולא 

תי ... ואם תרצה, ידידי, אתה יכול להצטרף אלי מישנים

שאתה רוצה ולבוא איתי ביחד. תודה רבה. אני מבקש, אני 

סיימתי. סיימתי. מירית, מירית שקד, תודה רבה. אני 

 מבקש, לאחר הדיון הממצה שנערך פה, )מדברים ביחד( 

 לא היה דיון ממצה.  אהוד יובל לוי:

אל תגיד לא היה פה דיון. מי בעד אתה היה, אנשים דיברו.  :צביקה צרפתי

 את ההצעה מסדר היום? להסיר 

.  מירית שקד ברק: אנחנו מבקשים מכם. אפשר למנוע את הזיהום העתידי

 אפשר למנוע את הזיהום העתידי. 

., דבי, רביטל? שמעון, אורן, צביקה :צביקה צרפתי ..  

אפשר למנוע את הזיהום העתידי. אפשר למנוע את הזיהום  מירית שקד ברק:
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 העתידי. 

 רית, נו, מה? מספיק. די, מי :צביקה צרפתי

 חשובה. ההצעה היחידה שכזאת הצעהאיך אפשר לבטל  מהקהל:

 בריאות שלנו. ל

 מי בעד ההצעה להסיר מסדר היום?  :צביקה צרפתי

 אין רוב, ההצעה התקבלה.  אהוד יובל לוי:

 ...דבי, מתי :צביקה צרפתי

 אין רוב וההצעה התקבלה.  אהוד יובל לוי:

 יתן. רויטל וא :צביקה צרפתי

 אין רוב.  אהוד יובל לוי:

 מי נגד?  :צביקה צרפתי

נגד להסיר, זאת אומרת לפתוח דיון. אדוני, אבל ההצעה  אהוד יובל לוי:

 שלך לא התקבלה. שלושה חברים זה לא התקבל. נפתח דיון. 

 לא?  הצבעה רגע, רגע, יש :עמירם מילר

נ אהוד יובל לוי:  רבותי.  פתח דיון,לא, ההצעה שלו לא התקבלה. 

 שבע.שניים, שלוש, ארבע, חמש, שש, אחת,  :צביקה צרפתי

 איך ספרת שש?  אהוד יובל לוי:

 אחד, שתיים, שלוש,  :צביקה צרפתי

לא, שבע, לא הסרת את ההצעה. בשבע, סליחה, ההצעה שלך  אהוד יובל לוי:

 נפלה. נפתח דיון, 

 . נפלהלא  :צביקה צרפתי

 , לא העברת את ההצעה. הבאת שבע קולות אהוד יובל לוי:

, שתיים, ם, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. אחתאחד, שתיי :צביקה צרפתי

 שלוש, ארבע, לא ארבע, 

 בכוח אתה מנסה לקושש,  מירית שקד ברק:

 אין לך רוב קולות, אדוני.  אהוד יובל לוי:
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 שש. חמש,  :צביקה צרפתי

 
ההצעה לסדר היום של דיון על לקיים : הוחלט ברוב קולות 284מס'   החלטה

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

  .מניעת זיהומים –בנושא 

 
 

ההצעה שלך נפלה. הדיון נפתח. עמירם הצביע לפתוח דיון.  אהוד יובל לוי:

ההצעה שלך נפלה. הם לא יכולים לפתוח דיון. אתם לא 

 מדבר ברקע( יכולים להסיר את ההצעה מהסדר. )הקהל 

 טוב, חברים. מי רוצה להתייחס? עכשיו כולם יושבים :צביקה צרפתי

עכשיו יש כללים. עכשיו יש כללים. . ומורידים את השלטים

 מי רוצה להתייחס? 

 ברשותך.  אהוד יובל לוי:

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

אני רוצה קודם כל להודות לחברי הקואליציה, שתמכו  אהוד יובל לוי:

 פתוח דיון. בבקשה ל

 מי תמך? אנחנו נשמח לדעת.  מירית שקד ברק:

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

הם תיכף יוכלו לדבר. ואני רוצה להגיד לכם תודה. הדיון  אהוד יובל לוי:

הזה הוא ראוי והוא חשוב. אני אקצר, כי שמעתי אתכם 

אולי קודם. השאלה שעומדת עכשיו על סדר היום היא 

ים כניסה של מזהמים בעתיד. העתיד. האם אנחנו עוצר

דיברנו יפה על היישובים השכנים שנדרוש מהם בעוצמה לא 

להכניס תחנות כוח. אז בוא, קשור את עצמך לפני שתקשור 

אחרים. אנחנו בעצמנו לא ניתן למפעלים מזהמים להיכנס. 

אז בואו, אנחנו נעצור בכפר סבא היום, נדרוש שלא ייכנסו 
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לנו להגיד, ואני אשמח  מפעלים מזהמים. זה מה שיש

לשמוע את החברים שלי בקואליציה, שיגידו איך הם רואים 

 את החזון של עיר ירוקה מתממש, בפועל. תודה. 

אם  דיון, רציתם, לא?  ?להתייחסכן, בבקשה. מי עוד רוצה  :צביקה צרפתי

 אפשר להמשיך.לא, 

 את חברי הקואליציה. לא, לא, יש, יש. לימדנו  אהוד יובל לוי:

 אני רוצה להתייחס.  אסתר הדנה:

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

זה נראה מאוד פשוט, לבן אדם. אני אומרת את זה שאני  אסתר הדנה:

עובדת בבריאות ואני יודעת מה זה בריאות. אני עובדת 

בבית חולים, ואני רוצה להבהיר פה שתשימו דגש על 

 הבריאות. בריאות כשאנחנו הולכים ובריאים והכל בסדר,

אנחנו חושבים שזה בלתי הפיך. אבל כשבן אדם חולה, זה 

חושבים למנוע. סיפור, משהו אחר לגמרי. ואת הזה אנחנו 

ברגע שאנחנו מכניסים מזהמים, וזה גורם למחלות דרכי 

מה, חס וחלילה לסרטן וכל מיני דברים. למה טנשימה, לאס

ירוקה עיר לנו את זה? כשערים אחרות הולכות לבריאות ול

מיני דברים בריאים, מזון בריא, אפילו מזון, אוכל,  וכל

ולכן, צריך לאכול בריא. לא רק האוויר לנשימה, לראות. 

גם מה שצריך להוציא, זה גם למנוע מה שצריך להקשיב 

 לעתיד. זאת דעתי. 

 כן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

  ...אני רוצה להציע שתוכן תוכנית מסודרת, ראויה, למאבק :עמירם מילר

אנחנו עוד לא בהצעה. אנחנו בסוף נציע הצעות. כרגע  :צביקה צרפתי

 התייחסות. אחרי זה נציע הצעות. נגיע להצעת החלטה. 

אני מתייחס, ומציע שתוכן תוכנית מסודרת על ידי איכות  :עמירם מילר
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לאיכות הסביבה. אנשי המקצוע  שלנו הסביבה, היחידה

וכל הסיפור של מאבק בשיש לנו, אנשים נפלאים, לטיפול 

 תחנת הכוח ומפגעי איכות הסביבה האחרים באופן מיידי. 

 אנשים. בבקשה.  לנו כבר כאלהכן, בבקשה. יש  :צביקה צרפתי

 אני לא אמרתי על אנשים אחרים.  :עמירם מילר

. בבקשה, מישהו עוד רוצה? כן, הזאת  עושים את העבודה :צביקה צרפתי

 בבקשה. 

.ני רוצה להגיד, ככה נתת איזשהי רשימת דבר ראשון א פליאה קטנר: . . 

עכשיו, צריך להגיד שגם לזה התייחסת כמו איזה אילוזיה. 

למעשה אנחנו נושמים פה רעל. מדובר באיום על תושבי כפר 

מאוד אמיץ שיש פה כמה חברי שזה גם בא. אני חושבת ס

שלכאורה לא היה מצופה מהם, אבל הם תמכו  ,מועצה

בדיוק. ואני לקיים דיון... ה, בלהשאיר את הנושא הז

 חושבת שבאזור הזה לא צריכים מפעלים מזהמים. 

עכשיו, זה בידיים של אנשים שהם מקבלי החלטות כאן. 

לקבל את ההחלטות הנכונות. זה לא רק, זה קצת לפעמים 

מרגיש כאילו אנחנו יושבים פה מסביב לאיזה שולחן 

או החלטות ומזיזים את היד לפה, לפה, וככה כספים זזים 

אבל זה לא קשור אלינו, זה קשור לאיזשהם אנשים זזות. 

 שיושבים שם. 

זה לא נכון. גם אנחנו תושבים פה בכפר סבא. גם אנחנו  

נושמים את האוויר הזה. הילדים נושמים את האוויר, 

הזקנים נושמים את האוויר הזה. אני ממש חושבת שזה 

י עדיפות שהוצריך להיות מסוג הדברים שנמצאים באיז

ראשונה. זה קשור לכולם וזה באמת נושא כמו שאתי אמרה 

פה, באמת עניין בריאותי, שיכולות להיות לו השלכות מאוד 
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 כבדות. וזה המקום עכשיו לקבל את ההחלטות. 

 כן, בבקשה. כן, אמיר.  :צביקה צרפתי

את השלב שאני באמת קצת לומד את הנושא, רוצה  אתןאני  :ד"ר אמיר גבע

ד את הנושא יותר לעומק. יש לי פשוט שאלה, אולי ללמו

איתי, אולי אתה תשיב על זה. שני נושאים. טבע אמור היה 

שנה אחורה. על הסיפור של הריחות  30, 20להיות קיים 

לא אני הנוראיים האלה אנחנו שומעים רק בשנה, שנתיים, 

 יודע ממתי. השריפות בקלקיליה זה דבר חדש? 

ל איתי צחר: ..א, כמו שציינתילא, זה  . 

למה עד היום אנשים יכלו לפתוח את החלונות ופתאום אי  ד"ר אמיר גבע:

אפשר לפתוח את החלונות ויש כזה סירחון? כנ"ל לגבי טבע. 

ופות לביוב לכל המערכות, טינטבע לא ניטרנו, נכנסנו שם 

 זה לא משהו חדש.  אז הוא קיים עשרות שנים.

בע, כהערת ביניים, עוד הרגישו בזמני את הזיהומים של ט :עמירם מילר

 כיו"ר מפעל הביוב בהוד השרון. 

 ...לא רק טבעזה  אהוד יובל לוי:

נושא השריפות מוכר במדינת ישראל מזה הרבה מאוד  איתי צחר:

 ...שנים. אין לי תשובה למה זה לא

 ...למה אנחנו שומעים על התלונות האלה רק ד"ר אמיר גבע:

ונה כל כך. זה כבר תקופה ארוכה. אין לי, הוא זה לא לאחר איתי צחר:

נמצא פה עשרות שנים, אז אין לי מושג מה היה לפני כן 

 ולמה לא דיווחו או כן דיווחו. אבל הסיפור של השריפות, 

 שנים.  10מעל  :מהקהל

הסיפור של שריפות כתופעה כתובה, מתועדת וממוסמכת  איתי צחר:

ל הכנסת על זה. ויש קיימת הרבה מאוד שנים. יש דוחות ש

הרבה מאוד הצעות, לא הרבה מאוד, יש הצעות חוק בנושא 
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תקופה זה ויש הרבה מאוד דברים אחרים. יש תיעוד לזה מ

 ארוכה. אז זה לא משהו חדש. 

 ברים ביחד(.)מד טוב, תודה :צביקה צרפתי

ברגע שפנינו לעירייה, אמרו לנו 'נציג של טבע יבוא לישון  :איש מהקהל

. אתכם במ  יטה כדי להריח את הריחות'

 אני לא מאמינה שאמרו לך דבר כזה.  רויטל לן כהן:

. איש מהקהל: .   פנה אלינו נציג של טבע, אמר.

 ? שרוצה להתייחס יש עוד מישהו :צביקה צרפתי

 אני רוצה.  :ענת קלומל

רוצים להתבטא. זה  כן, בבקשה. סליחה, חברי מועצה :צביקה צרפתי

 אתם תצפו.  המקום שלהם. עכשיו

במקרה בחצי שנה האחרונה יצא לי לעשות מחקר מידעני  :ענת קלומל

על תושב שסבל מריחות וחיפש מקום מגורים, ובדקתי, 

רציתי לבדוק אם בכפר סבא המיקום אם אוכל להמליץ לו 

ם מאוד לא חיוביים בכפר סבא. להתגורר, ואני גיליתי מדדי

רוכה ר תקופה אכפר סבא. ואני רואה מהתלונות שכב מזרח

מתלוננים שבאמת יש פה בעיה אקוטית מבחינת הריחות. 

ואני חושבת שכנראה המצב הולך ומידרדר ולא עושים 

מספיק. וצריך לראות, אפילו באיזשהו מקום השקעה 

עכשיו, השקעה מאסיבית במניעת הזיהומים האלה ולקחת 

 את זה כאיזשהו פרויקט שהוא מאוד מאוד חשוב. 

שכל התושבים שמתגוררים במזרח כפר סבא  כי לא ייתכן 

יסבלו בצורה כזאת שהם לא יכולים לפתוח חלונות. זאת 

יש פה בהחלט בעיה שאתם צריכים, אפילו צריכים  ,מרתוא

להשקיע. וגם אם המדינה לא מספיק תורמת ולא מספיק 

מצליחה למנוע את זה, אנחנו בתור עיר ששואפת שאיכות 
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ת חיים גבוהה, חייבים החיים בכפר סבא תהיה איכו

 להתמודד. 

אני רוצה להגיד שברעננה עשו עבודה הרבה יותר טובה,  

ושם המדדים הרבה יותר טובים מכפר סבא, בצד המערבי 

מאשר כפר סבא. יש פה פערים מאוד מאוד גדולים 

ביישובים בשרון. על אחת כמה וכמה אנחנו צריכים לקחת 

אזור התעשייה  את עצמנו שגם אני רוצה לומר ככה. גם

כל כך הרבה אז ברעננה הרבה יותר איכותי מכפר סבא. 

 את הפערים.  פערים, אנחנו חייבים לצמצם

גונן  : אני רוצה להתייחס.אושרת גני 

 בבקשה. אורן,  :צביקה צרפתי

. אני הייתי רוצה לחדד את מה תתייחסיאושרת, אחר כך  :אורן כהן

יה ארצית, גם שאומרת ענת. מאחר והבעיה היא כנראה בע

יצא לי לדבר עם מי שכן מצוי בפרטים. זו לא בעיה של כפר 

סבא הרי. היא בעיה לאורך כל הציר הזה. רק רגע, אנחנו 

מדברים כרגע על השריפות. שנייה, את רוצה לדבר במקומי, 

שנייה אחת, אני מבקש. פתחנו את זה לדיון, אז תרשו לי 

רצית. אבל אנחנו בבקשה. אז אני אומר, הבעיה היא בעיה א

ככפר סבא, קודם כל אני יודע, איתי, כמה אתה עושה, אתה 

עם הפרויקטור החדש ובאמת ויודע, גם דיברנו כמה פעמים, 

עושים מה שאפשר. אבל אולי כדאי לקחת איזשהו גוף 

משותף של התושבים ושלנו, של העירייה, כעירייה, וביחד 

גם לעשות לפנות לגורמים הארציים, בפנייה משותפת, ו

איזשהי ועדה כזאת שמתכנסת באופן קבוע וגם תקבל 

החלטות. אם צריך לתקצב, אני יודע שאתה גם אמרת לי 

'זו לא בעיה של תקציב ואני אעשה כל  את זה כמה פעמים, 
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 .  מה שאפשר'

החוכמה לא כולה נמצאת אצלנו. אני יודע כמה אתה פעיל.  

ברים  אני חושב שאפשר גם לשמוע מהם הרבה מאוד ד

ורעיונות וביחד לפנות לכל משרדי הממשלה, שזה המשרד 

לביטחון פנים והמשרד לאיכות הסביבה ואולי אחרים, 

ולעשות מאמץ מרוכז בתחום זה. שנייה אחת. זה לגבי 

 השריפות.

לגבי מפעלים מזהמים או לא מזהמים. אם נוצרה פה  

שהי מראית עין שיש כאלה שהם בעד מפעלים מזהמים ואיז

נגד מפעלים מזהמים, כמובן הם ר סבא ויש כאלה שבכפ

חלק מקרקס פוליטי שאנחנו מכירים אותו. זה כמובן לא 

'אני רוצה מפעלים  נכון. אף אחד פה שיושב פה לא אומר 

. לא רוצים. עדיין, המדינה והרגולטור  מזהמים בכפר סבא'

יודע לטפל בדברים האלה ואנחנו כן רוצים מפעלים, אז 

תעשה את הדברים האלה. אף אחד לא  באמת, במסורה

רוצה מפעלים מזהמים. אנחנו רוצים מפעלים שהם לא 

מזהמים, ואנחנו נעודד מפעלים לבוא לכפר סבא, ולא נעשה 

 מזה קרקס. )מדברים מהקהל( 

 יש עוד מישהו? רויטל, בבקשה.  :צביקה צרפתי

תושבים וגם הקודם כל, למען הסר ספק, אני רוצה להגיד,  רויטל לן כהן:

יודעים, כי גם כתבנו את זה במכתב כשרצינו למשוך את 

התוכנית. אין לאף אחד מחברי המועצה פה רצון למשהו 

מזהם בכפר סבא. יתרה מזאת, וגם בשיחות אתכם וגם 

כתבנו בצורה ברורה, אנחנו רוצים לעשות כל מה שאנחנו 

יכולים כדי לדעת שאנחנו מנענו, גם מהבאים אחרינו, 

עם השנים, לקבל החלטות שיהיו לרעתנו  מהמועצות
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ושעלולות לפגוע באיכות החיים שלנו. זה דבר ראשון. 

 וחשוב לי שזה יהיה מאוד ברור. 

בצורה יותר אני כן חושבת שיש דברים שאפשר לעשות  

נחרצת כלפי הרגולטור הממשלתי. ואני יודעת שאנחנו 

ה עושים ואני שמעתי פה את הרעיון של הקמת איזשהי ועד

פנימית, שיהיו בה גם אנשי מקצוע שלנו, נבחרי ציבור שלנו 

ואני בהחלט חושבת שיכולים להיות שם נציגים של הציבור. 

זה לא סוד, למרות שזה נשמע כאילו זה לא ככה, אבל זה 

לא סוד שאנחנו כן מעוניינים מאוד בשקיפות. לא רק לשם 

השקיפות, אלא כי הידע לא נמצא במקום אחד, ואנחנו 

בטוחים שבקרב התושבים יש אנשים שיכולים לתרום 

לעניין הזה. אז אני חושבת שזה יכול להיות רעיון טוב. 

 )מדברים מהקהל( 

מירית, מירית, די, נו, באמת. עם כל הכבוד. לא, סליחה,  :צביקה צרפתי

את לא מנהלת עדיין את הישיבה. אולי בעוד שנה וחצי 

 תנהלי אותה. מספיק. 

 את גורמת לי להרגיש מותקפתשאלת שאלה. לא לא, עכשיו  :רויטל לן כהן

 ... את זה לעשותכמו בבית משפט. אני יודעת בדיוק איך 

בבקשה, מירית. בבקשה. אני מבקש לשבת. באמת, בואו  :צביקה צרפתי

אושרת, כן, בבקשה. נשב וננהל את זה בצורה מסודרת. 

 מירית, די.

מתנצלת. סליחה, להתנצל תך. אני אני ממש לא תקפתי או מירית שקד ברק:

 מותר לי?

אני באמת, אני אומרת את זה שוב בצורה ברורה. אף אחד  רויטל לן כהן:

מהיושבים פה לא מעוניין לא בזיהום אוויר ולא בשום סוג 

אחר של פגיעה באיכות החיים של התושבים. אנחנו עושים 
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כל מה שאנחנו יכולים כדי למנוע את זה. כמו שגם אמרתי 

לכם יותר מפעם אחת, יש דברים שצריכים לעשות אותם 

בצורה מסוימת, יותר שקטה, כדי לקבל את התוצאה 

הרצויה. והתוצאה הרצויה בסוף היא איכות החיים של 

 התושבים פה. 

 תודה. אושרת, בבקשה.  :צביקה צרפתי

גונן: איכות סביבה ומפגעים באיכות סביבה אין להם גבולות.  אושרת גני 

ה במושב נווה ימין, אגב. לא בתל אביב. ואני מריחה אני גר

את מה שאתם מריחים, ואני מרגישה את מה שאתם 

ואלה שברעננה פחות, כי הרוחות שמגיעות  ,מרגישים

מקלקיליה ומקלנסואה ומהמקומות האחרים שבהם יש 

פחות מגיעות לשם. אנחנו מריחים את הריסוסים  ,שריפות

רח העיר מריחים את זה. אני של המושבים שליד. נכון? במז

אין גבולות. זה יכול לקרות בדרום השרון וזה  - אומרת

יכול לקרות בקלנסואה וזה יכול לקרות בטירה. זה עובר. 

 זה עובר ברוח. 

מט"ש דרום השרון מקבל הרבה מעבר לקיבולת שלו. כל מה  

אנחנו מריחים. וזה באחריות דרום השרון  ,שזורם מעבר

נחייה מהמדינה גם לקלוט שפכים של אבל הם קיבלו ה

 יישובים אחרים, מעבר לקו. 

היה גם הנושא של תחנת הכוח. נושא של תחנת הכוח,  

אצל מנכ"ל משרד האנרגיה. אמרנו שגיא, איתי ואני ישבנו 

'לא יכול להיות שמעל לראש של הרשויות המקומיות,  - לו

שמעל לראש של התושבים, משרד ממשלתי עושה עסקים עם 

. פנינו לדרום השרון. ראש  גופים פרטיים. לא יכול להיות'

המועצה דרום השרון לפני מספר חודשים אפילו לא ידע 
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שבתחום המועצה שלו יש שטח פרטי, שהבעלים שלו לא 

שאל אותו, כי זה שטח פרטי, מעל לראש שלו, רצה לעשות 

את עסקת הקומבינציה עם החברה, איך היא נקראת? 

 ריינדיר. 

 י לפני חצי שנה שהיא לא קיימת. אזאת שאמרו לעיל יובל לוי:אהוד 

גונן: ואנחנו אמרנו שאנחנו נילחם בזה, בתחנת הכוח, בכל הכוח.  אושרת גני 

נתאגד ביחד.  ,יחד עם כל התושבים בכפר סבא ובכל האזור

ולא ניתן לזה לקרות, כאן עלינו ומעל לראש שלנו. נעשה כל 

 ...מאמץ

של הגינות. אפשר לשלוח מפה לקנדה התנצלות, להגיד  רגע אהוד יובל לוי:

 י הרסגור שהוא לא הזוי? מגיעה לו התנצלות? אלעיל

גונן: לא משני צידי המתרס. אנחנו, הרשות ביחד כולנו,  אושרת גני 

המקומית, אתם יכולים לראות את זה, זה בא לידי ביטוי 

 בדיאלוג ובקבוצה המשותפת, שאיתי ועידן פועלים שם יחד

אתכם. אנחנו ביחד. אנחנו מאותו צד. אנחנו עשינו פגישה 

וגם תהיה פגישה נוספת וגם ביום שישי בהפגנה, עם רשויות 

נוספות, כי זו בעיה של מספר רשויות ביחד. אנחנו צריכים 

ו עשינו מפגש עם אשכול את הכוח שלנו להגדיל, ולכן אנחנ

, ביחד, לשיתוף פעולה של רשויות , כדי )קהל מדבר ברקע(

למגר את התופעה. והכוח שלנו ביחד הוא גדול יותר. ואנחנו 

)קהל מדבר תוכנית עבודה.  להמשיך ביחד עם צריכים

 ברקע( נכון, נכון מאוד. 

... ושואלים על כניסה  2... על אזור תעשייה  מירית שקד ברק: שהוא גם טבע 

ואת זה  דיון. זה הדיוןהזה  .מזהמים לעירשל מפעלים 

נהיה גם בזה ביחד. בואי  בעתיד. וזה בואי ועאפשר למנ

 נהיה גם בזה.
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 .מירית שקד :צביקה צרפתי

אורן ורויטל לן. לגבי מה ששאלתם. זה קורה בפועל.  איתי צחר:

ההצעה שלכם קורית היום בפועל. לא היום, היא קורית 

תקופה מאוד ארוכה. יש ועד פעולה משותף לתושבים מזה 

פגשים בצורה, הוא ממוקד מאוד יחד עם העירייה. אנחנו נ

בנושא השריפות. לגבי הנושאים האחרים בשמחה רבה 

..נשכפל את המודל הזה ונעשה אותו גם כן. משקיעים . 

 ... ועדת איכות הסביבה,  אהוד יובל לוי:

לא  רק ,ועדת איכות הסביבה דנה בזה בישיבה האחרונה איתי צחר:

 הגעת אליה. וזה אחד הנושאים. 

.  לוי: אהוד יובל .  שאנחנו נוסעים לחו"ל. כ.

לגבי הסיקור של הפרויקטור, ענת, שהצעת להשקיע  איתי צחר:

משאבים ואפילו להתייחס לזה כפרויקט, זה בדיוק מה 

שעשינו. ובגלל זה גם שכרנו פרויקטור. אותו פרויקטור 

שקיבלנו לגביו גם שאילתה, גם הצעה לסדר, גם עוד 

זה בדיוק בגלל שאנחנו שאילתה, גם עוד הצעה לסדר. 

מתייחסים לזה כפרויקט שהוא חשוב במעלה לתושבי העיר 

 וככה אנחנו מתייחסים לזה וככה נמשיך להתייחס לזה. 

תודה רבה. אני רוצה לסכם, לפני שאני מעלה הצעה. עכשיו  :צביקה צרפתי

 תורי, הגיע תורי. 

 לפני הסיכום, רק להגיד תודה לאיתי.  רויטל לן כהן:

 הגעתי לסוף. אני  יכול לדבר? תודה רבה.  :צרפתי צביקה

הפרויקטור הזה הוא מומחה באיכות הסביבה? אני רוצה  אהוד יובל לוי:

 להבין. 

 הוא מומחה לפרויקטים.  איתי צחר:

מומחה בפרויקטים. הוא סיים ללמוד לפני שנה, ריבונו של  אהוד יובל לוי:
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 עולם. 

.. :צביקה צרפתי   אני רוצה לסכם.

 הוא סיים ללמוד לפני שנה. זו התשובה שלך?  הוד יובל לוי:א

אני רוצה לסכם ולהגיד כמה דברים. אחד, כמו שאמרו פה,  :צביקה צרפתי

אין אחד שרוצה ריחות רעים. אני יכול להגיד לכם, כנראה 

לא זוכרים, אני אזכיר. אני מהאנשים, אני האיש שהוביל 

ת גולדה, מישהו בסוף, מהאמצע והסוף, הזכירו השבוע א

, אז אני זה שהוביל את הסיום של השבוע כתב על גולדה

התהליך הזה עם ד"ר מיקי הרן. אלה שהציעו לנו להרוס 

את השכונה, לקחת דחפורים, להרוס את שכונת אלרם, ואת 

בית ספר גולדה, ולהבריח את התושבים משם. פתרנו את 

 הבעיה בסוף, עם התושבים. קיימנו ישיבות. 

תם מיליון שקל, שנאנס 8, עם השקעה של עם בית המשפט יובל לוי:אהוד 

  ..להגיע.

 אני לא יכול.  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי:  דבר לעניין

 ?מה רע בזה? מה רע בזה שהשקיעו :עמירם מילר

 רק לא לשכוח.  אהוד יובל לוי:

קו  של ףובסוף הגענו לפיתרון. ומה הפיתרון היה? עשו מעק :צביקה צרפתי

יתה ייטציה כבר לא השהיה שם קו ביוב ישן, שהגרבהביוב, 

, 60-נכונה משנות ה הביוב. היו שני נשמים  . שינו את קו70'

בתוך בית ספר שהיו צריכים פשוט לשנות את הנשמים 

ונגמר הריח. רגע, שנייה. ואני אעבור לבראון. אני  האלה, 

.ןזה שגם מוביל את התהליך והובלתי את התהליך בבראו .. 

...אנ מירית שקד ברק:  י הייתי שם. היתה 

תקשיבי, תכבדי אותי. את מדברת, שמעתי, הקשבתי.  :צביקה צרפתי
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מירית, באמת, את לא מנומסת. קצת נימוס. למרות שאנחנו 

 פה בפוליטיקה, קצת נימוס. 

 אה, טוב שאתה מודה.  מירית שקד ברק:

בבראון גם כן. עבדנו . אבל אני מנסה להיות מנומס. מנסה :צביקה צרפתי

עם התושבים ביחד. השקענו הרבה מאוד כספים. היינו 

בבתי משפט. בית משפט פסק מה שפסק, ובסוף למפעלים 

כאלה מי שנותן את רישיון ההפעלה זה המשרד להגנת 

הסביבה. העירייה כמעט לא פקטור בדבר הזה. אז ככה 

שלא ילמדו אותי, לא יבואו ללמד אותי מה זה מאבק 

 ריחות ואיך להוביל את זה. ב

עכשיו, אני אציע הצעה. אתם רוצים, תקבלו. אתם לא  

 רוצים, נלך הלאה. 

 . 2אזורי לא התייחסת ל מירית שקד ברק:

 כרגע אני לא יכול להתייחס לזה.  :צביקה צרפתי

.  2אזורי  מירית שקד ברק: .. 

 מירית, מירית, אני לא אתייחס,  :צביקה צרפתי

  ...2-, בתוכנית המתאר זה מוגדר כ50כס מה דעתך לגבי  ק:מירית שקד בר

 טוב, תודה רבה. אני רוצה להציע הצעה. אני אציע הצעה.  :צביקה צרפתי

 יש פה הצעה שהוכלה בה הצעה מלכתחילה.  אהוד יובל לוי:

אני אעמיד להצעה הצעה נגדית. ואת ההצעות האלה, מה  :צביקה צרפתי

 שיתקבל יתקבל. 

 אולי נקבל את שלך.  לוי: אהוד יובל

ברשות איתי צחר,  ,אני רוצה להציע הצעה להקים ועדה :צביקה צרפתי

ביחד עם חברי מועצה שאנחנו נקבע מי הם. שלושה, ארבעה 

נציגי התושבים יוכל להצטרף. חברי מועצה, ומי שרוצה מ

לכם נציגים. נקיים פגישות אחת לשבוע, אחת  תבחרו
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נראה איך אנחנו מתקדמים, מה  לשבועיים, נתכנן מהלכים,

אנחנו יכולים לעשות, מה אנחנו לא יכולים לעשות. זו 

 הצעתי. מי בעד הצעתי? 

 ...יש את ההצעהרגע, סליחה,  אהוד יובל לוי:

. מירית שקד ברק:  היא בכלל לא רלוונטית ההצעה..

 ...ההצעה שלי אומרת :צביקה צרפתי

 למרוח.  זה נקרא אהוד יובל לוי:

 זה דרך לקבור נושא. קהל:מה

אני אסביר. ההצעה שלי היא לקיים דיון מושכל. )מדברים  :צביקה צרפתי

אחרי שוועדה מחליטה.  ביחד( לא, לא. אני מדיניות קובע

.יושבים כולם .. 

לא צריך  עיר ירוקה, בשביל לקבוע מדיניותסליחה, אבל  מירית שקד ברק:

וועדות.  ישיבות 

)מדברים ביחד( מפעל לפסטה הוא לא  תקשיבי, תקשיבי :צביקה צרפתי

. ואת יודעת, אני רוצה מזהם. מפעל לפסטה הוא לא מזהם

..   להגיד לך משהו.

 די, מירית.  :עמירם מילר

 אני רוצה להגיד לך משהו.  :צביקה צרפתי

.  מירית שקד ברק: . ... אוגוסט, באוגוסט אנחנו סבלנו . ששמת שם במפעל 

 מהביצים הסרוחות שכבר...

אני רוצה להגיד לך משהו, מירית. אני חייב להגיד לך  :ה צרפתיצביק

עבודות במשהו. בכפר סבא גרים גם אנשים שעובדים 

לעיר  פשוטות. מה את רוצה להפוך את כפר סבא?

טק? משרדים? מה את רוצה -שרק היי אריסטוקרטית?

להפוך את כפר סבא? )מדברים ביחד( את יכולה לצחוק, את 

 זה מה שאת רוצה?חר. יכולה לצחוק עד מ



   6.9.2017 64 מועצה מן המניין   

.  מירית שקד ברק: . .90% ... בוא נעשה סקר במה עובדים מהתושבים אצלנו 

טק. -בכפר סבא ואתה תמצא שהרוב זה עובדי היי תושבי

  שם. מקומות הייטקייםוהם צריכים 

גם עובדים פשוטים. יש גם עובדים פשוטים.  אבל יש  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

. ואב מירית שקד ברק: .  אתה תהיה במפעל למיון ביצים.

 שי, תעשה סדר, שי.  :צביקה צרפתי

לא מקשיבים ירת קלינטק...מבקשת שתהיה פה ז אם אני :ענת קלומל

 לי.

אני רוצה, אני אמרתי. אני מעלה הצעה לסדר. מי בעד  :צביקה צרפתי

 להקים צוות ...

ם כל, יש הצעה סליחה, אני מבקש, לא, לא. אני מבקש, קוד אהוד יובל לוי:

לסדר. לא, לא, סליחה. זה מאוד משנה. ההצעה שלי לסדר 

 עדיין עומדת בעינה, והיא עומדת להצבעה. 

להקים צוות שיהיה מוקדש, איתי צחר יוביל אותו, מי בעד  :צביקה צרפתי

 ביחד עם סגן מהנדס העיר.

  זה לקבור את הנושא. מירית שקד ברק:

 . זה מי שיש היום אהוד יובל לוי:

בכלל תקוע  50. וכרגע כ"ס/50ויביאו הצעה לגבי כ"ס/ :צביקה צרפתי

בוועדה המחוזית. הוא בכלל לא בדיון כרגע. אבל כרגע, מי 

 בעד להקים צוות? 

 כל היתר. וכל היתר.  50כ"ס/ :עמירם מילר

 . 50אמרת בטעות כ"ס/ אורן כהן:

. רויטל לן כהן: .  שנתחום, צביקה, .

 לא מוותר על תחנת הכוח. לא, אני  :עמירם מילר

אני יכולה להגיד משהו, בבקשה? לגבי ההצעה שלך, שהיא  רויטל לן כהן:
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תחומה בזמן. שתהיה ועדה שתדון בתוך זמן נתון אם תהיה 

 אפשר, 

 יהיה זמן של ארבעה חודשים.  :צביקה צרפתי

 סבבה, תודה. )מדברים ביחד( מצוין,  רויטל לן כהן:

 תמרחו אותנו.אתם לא  מירית שקד ברק:

 ?מי בעד ההצעה :צביקה צרפתי

 ועדה תחומה וזהו )מדברים יחד( רויטל לן כהן:

אורן, צביקה, עמירם, רביטל, דבי, אמיר, מי בעד ההצעה?  :צביקה צרפתי

  מתי, איתן ורויטל. תודה. 

 סליחה, אל תסכימו לעוד מריחה.  אהוד יובל לוי:

 תודה.  :צביקה צרפתי

 ותי, ההצעה שלי לסדר עכשיו. מי נגד ההצעה? רב אהוד יובל לוי:

 אני מבקשת להיות בוועדה.  רויטל לן כהן:

 מי בעד ההצעה שלי?מי נגד ההצעה?  אהוד יובל לוי:

 מי נגד ההצעה שלי קודם? :צביקה צרפתי

 מי נגד ההצעה שלך?  אהוד יובל לוי:

 פליאה. כן. אתי, יובל, ענת,  :צביקה צרפתי

 
הוחלט ברוב קולות לקבל את הצעת ממלא מקום ראש : 285מס'   החלטה

איתי המשנה למנכ"לית ועדה ברשות העיר, מר צביקה צרפתי, להקים 

הצעה  שתגבש, ורכב מחברי מועצה ומנציגי ציבורתצחר, ש

ותגיש המלצותיה תוך ארבעה  טיפול במניעת זיהומיםלאסטרטגיה ל

  .למועצת העיר חודשים

 
 

, אנחנו נגד מריחה נוספת. מריחה הנוספת? רבותימי נגד ה אהוד יובל לוי:

..  מי בעד ההצעה שלי?  וזה לא.
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מי בעד ההצעה של יובל? בבקשה. אתי, ענת, יובל, פליאה.  :צביקה צרפתי

 תודה. 

 
את ההצעה לסדר היום של  : הוחלט ברוב קולות לא לקבל286מס'   החלטה

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

 מניעת זיהומים. –בנושא 

 

עמירם, חברי  -סליחה, חברי הוועדה  ההצעה לסדר הבאה. :צביקה צרפתי

 הוועדה רויטל, עמירם. 

 אני רוצה להיות בוועדה.  אהוד יובל לוי:

.. תעשיה של קלינטק אני בעד להביא קלינטק לכפר סבא :ענת קלומל .

 בכפר סבא. זה מה שאנחנו צריכים פה. 

 חברים, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 סליחה, מי חברי הוועדה?  אהוד יובל לוי:

שזה לא יהיה ארבעה חודשים. אפשר טיפה  אם אפשר :ד"ר אמיר גבע

 לקצר. 

 , תודה רבה. תלוי בילא זה אם אפשר יהיה.  :צביקה צרפתי

 וועדה? הקמת ועדה. מי החברים בה?סליחה, מי חברי ה אהוד יובל לוי:

 רויטל, עמירם ונציג אופוזיציה.  -אמרתי     ה צרפתי:צביק

 אני מבקש להיות נציג האופוזיציה.  אהוד יובל לוי:

 אופוזיציה. תקבעו ב :צביקה צרפתי

. אני מבקש האופוזיציהאמרתי, אני מבקש להיות נציג  אהוד יובל לוי:

 שנציג מקבוצת הציבור יצטרף אלינו. 

 תודה. יובל,  :צביקה צרפתי

 זה היה בגוף ההצעה.  יטל לן כהן:רו

אנחנו נקבע, נזמין נציגי בסדר? יובל, אתה לא מנהל אותי.  :צביקה צרפתי
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ציבור, אל תדאג. איתי יודע להוביל את זה והוא יעשה את 

 זה. 

 ?לפי איזה קריטריונים :ענת קלומל

 תודה רבה. נגמר.  :צביקה צרפתי

מי יהיה בוועדה? אני רוצה לפי איזה קריטריונים קובעים  :ענת קלומל

 ... מילדעת 

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

קל בכפר -מימוש אחריות העירייה להסדרת מבני הפל –קטנר בנושא 

 סבא. 

 

 קל. -תודה, תודה. טוב, הצעה למבני פל :צביקה צרפתי

 ...טריוניםרגע, אני רוצה להבין מה הקרי :ענת קלומל

 נגמר. זה נגמר. ענת, נגמר. תודה.  :צביקה צרפתי

..זה שאלה חשובה.  :ענת קלומל   אני רוצה לדעת.

 ענת, נגמר. נגמר, ענת. בבקשה )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי

..2001בשנת  פליאה קטנר: . 

. מבני פלקל, בבקשה :צביקה צרפתי . . 

ין אותך, אם אנחנו מדברים מירית, אני חושבת שגם זה יעני פליאה קטנר:

 על איכות הסביבה כאן. 

 תודה, איכות הסביבה.  :צביקה צרפתי

אני פה. אני לא הולכת לשום מקום. ואני אהיה בכל ישיבת  מירית שקד ברק:

  מטה המאבק. יחד עם כל מועצה

 נשים לך כסא קבוע.   למה לא? :צביקה צרפתי

 סליחה, די. פליאה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

ב פליאה קטנר: , 2001-אני מניחה שכולם זוכרים את האירוע שהיה 
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הקריסה של אולמי ורסאי בירושלים. במהלך האירוע הזה 

אנשים. אגב, אחד אני  200אנשים שהגיעו, נפצעו  23נהרגו 

גם מכירה באופן אישי, סיפור מאוד כאוב. בעקבות האסון 

ן הזה הוקמה ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת תחום תכנו

ובנייה בישראל. הוועדה נקראת ועדת זיילר ומסקנות 

הוועדה, כמו גם החלטות ממשלה בעניין המבנים שנבנו 

קל, עוגנו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. הנחיות -בשיטת הפל

 קל. -לטיפול במבנים שנבנו בשיטת הפל

 שה מונחת לפתחה של הרשות המקומית,האחריות הזו למע 

ם. לפקודת העיריות, שעניינו בתחומה המבנים האלה נמצאי

חוק העזר העירוני למבנים מסוכנים סמכויות העירייה, 

הקיימים ברשות מאפשר לה לאכוף את אחריותה בנושא 

זה. אחריות הרשות למבנים המסוכנים שבשטחה עולה גם 

קל. -מחוזר מנכ"ל משרד הפנים, אשר יועד למבנה הפל

לטפל מטרת החוזר, לשמש כפרוטוקול הרשות בבואה 

 בנושא הזה. 

עכשיו, למעשה זה נתון בידי ראשי הרשויות ומהנדסי  

הרשויות. יש להם כלים לאכיפת החוק. והאמת שאני קצת 

הרגשתי שלא ממש נעשה שימוש בכלים האלה. כי לפי 

-החוזר, מהנדס הרשות צריך לעשות רשימה של מבני הפל

הרשימה, קל המצויים בשטח הרשות. הוא צריך לעדכן את 

-הוא צריך להודיע לאלתר על כל שינוי ברשימה, למטה הפל

קל ולוועדה המקומית. עוד נקבע כי על המהנדס ליידע 

קל ולהנחותם -באופן מיידי את בעלי המבנים החשודים כפל

 לערוך בדיקה מצבית באופן מיידי. 

הבדיקה המצבית תיעשה באמצעות מהנדס מוסמך מטעם  
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ח "מבנה לספק את דומהנדס הרשות, ובאחריות בעלי ה

ממצאי הבדיקה המצבית, כמו גם אישור עמידה בעומס 

יום מיום הבדיקה. במידה ולא נעשה כן, רשאי  30בתוך 

מהנדס הרשות להורות על הפסקת השימוש במבנה, ריקונו 

מאדם ואף להורות על הריסתו. אני לא יודעת אם אתם 

  שמעתם על הריסת מבנים כזאת. 

קל לעבור בדיקה מצבית שנתית. -הפל בכל מקרה, על מבנה 

יום לשם  14על הממצאים לעבור למהנדס הרשות בתוך 

גיבוש הנחיות הנדסיות למבנה. בעלי מבנים שיצלחו את 

הבדיקה הראשונית יתודרכו על ידי מהנדס הרשות על 

המשך הטיפול במבנה באמצעות מעקב שנתי. במבנים בהם 

ידרוש המהנדס את דוח הבדיקה המצבית יצביע על כשלים, 

 הפסקת השימוש במבנה ופינויו מכל אדם. 

המהנדס רשאי להורות על הריסת המבנה או המשך הטיפול  

בו, אשר כרוך בבדיקות נוספות ומעמיקות יותר. בסמכות 

המהנדס להורות על הצבת שלט בכניסה לכל אחד מהמבנים 

קל, ובו לציין את העומס המותר במבנה. -שנבנו בשיטת פל

מבנים כאלה, ביניהם בית משפט  11יו, בכפר סבא יש עכש

האזרחי, מעון רוחמה לצרכים מיוחדים, קניון הצומת, 

אולם אירועים ועוד כל מיני מבנים שיוצא לכולם גם ככה 

 להשתמש בהם פה ושם. 

 ביטוח לאומי.  :עמירם מילר

למרות שהעירייה היא הגורם שאחראי לבטיחות של  פליאה קטנר:

ה נראה כאילו לא שמים על זה יותר מדי דגש, המבנים, ז

והיא קצת הולכת אחורה. עד לאחרונה הרשימה היתה 

נסתרת מעיני הציבור וכלל לא היה ידוע אם העירייה 
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ובעקבות מימשה את סמכותה ואחריותה בנושא הזה. 

העלאת הנושא בתקשורת הארצית והמקומית, ולאור 

הדוחות קל מהרשויות להעביר את -דרישת מטה הפל

העדכניים של בדיקת המבנים, התחייב ממלא מקום ראש 

, שזה לא יודעת אם אתם שמים לב 15.7.2017-העיר כי עד ה

לתאריך, אבל כבר עבר, יידרשו כל בעלי הנכסים להעביר 

דיווח הכולל את ממצאי הבדיקה המצבית של המבנה, 

 ואישור עמידה בעומס. 

ראש העיר עמד מקץ חודשיים לא ידוע אם ממלא מקום  

בהתחייבויות, וחמור מכך, האם עיריית כפר סבא מממשת 

את אחריותה. אני לא יודעת, כאילו זה נורא נחמד שאני 

מקריאה פה את ההצעה וככה אתם מקשקשים. אני מניחה 

שזה פשוט לא מעניין את חברי המועצה. לא, תושבים זה 

 מעניין, אולי חברי מועצה לא. אני לא יודעת. 

 חברי קואליציה.  יובל לוי:אהוד 

 בכל מקרה, עברו חודשיים מהתאריך.  פליאה קטנר:

והעובדים מדברים פה באמצע לא מכובד שחברי קואליציה  אהוד יובל לוי:

  הישיבה.

כן, זה פשוט אולי נושא שלא כזה מעניין. אני מבינה שהוא  פליאה קטנר:

 אפרורי, תכנון ובנייה, תקנות. 

 ה. בבקש :צביקה צרפתי

 תמהעובדים מחברי הקואליציה שיכבדו את חבר אני מבקש אהוד יובל לוי:

 המועצה. 

 בבקשה, פליאה.  :צביקה צרפתי

תודה. בכל מקרה עברו חודשיים ועד היום לא ידוע אם  פליאה קטנר:

ממלא מקום ראש העיר עמד בהתחייבות, וחמור מכך, האם 
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כנים, העירייה מממשת את אחריותה לטיפול במבנים מסו

 קל. עכשיו, הצעת ההחלטה היא כזו.-ובכלל זה מבנה הפל

מבנים  11אני רק אדגיש לפני שאני אומרת אותה. אותם 

הם מבנים שמשמשים את כולנו בחיי היומיום. לכולנו יוצא 

 קל. -להגיע אליהם. כן, אתם נכנסים למבנה פל

הצעת ההחלטה היא: מהנדסת העיר תפעיל את הסמכות  

בחוק, תמשמש את הנחיות חוזר מנכ"ל משרד המוקנית לה 

קל בעיר לבצע -( תורה לבעלי מבני הפל1הפנים ובתוך כך: 

הבדיקה  ותח"( מבנים שדו2מיידית בדיקה מצבית למבנה. 

 14המצבית שלהם לא ייקלטו במשרדי מהנדסת העיר בתום 

יום ירוקנו מאדם והשימוש בהם ייפסק, עד להשלמת 

( מבנים בהם ממצאי 3שלה. הבדיקה ושליחת הממצאים 

הבדיקה יעידו על כשל, ירוקנו מאדם והשימוש בהם ייפסק 

עד להשלמת בדיקות נוספות וגיבוש החלטה באשר לחיזוק 

קל בעיר יוצב שלט -( בכל מבני הפל4המבנה או הריסתו. 

קל, -במקום בולט לעין בו יצוין כי המבנה נבנה בשיטת פל

נה. ככה שאנחנו נדע וכן את העומס המירבי המאושר למב

( חיוב בעלי 5לבניין.  ,אם אנחנו יכולים להיכנס או לא

קל -הפל יקה מצבית שנתית למבניהנכסים לבצע בד

שבשרותכם, ופעולות ענישה כנגד בעלי מבנים שלא יעשו 

 ך. כ

 תודה. בבקשה, צבי.  זהו? :צביקה צרפתי

של  קשתהלביס, מנהל מחלקת פיקוח על הבנייה, צבי וכל :צבי וכליס

בעיר. וכן  פלקלמהנדס העיר, אני התחלתי לטפל בנושא של 

אנחנו מבנים.  11 היתה מכילה , היאשהיתההרשימה 

בתיאום שלחנו לכל בעלי המבנים מכתבים על פי הנחיה ועל 
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ממשרד הפנים.  י מדריך למהנדס הרשות שלמעשה יצאופ

. דיווחנו על כך 2007-וזאת על פי חוזר מנכ"ל כללי מ

קל. גם ניתן -רד הפנים, למנהלה שמטפלת במבני פללמש

ברשימה וקיבלנו מהם רשימה יותר מפורטת, שחלק 

מסתבר בכלל הוצאו כבר על ידי משרד הפנים שמהמבנים, 

קל. בין היתר המבנה של בית המשפט. זאת -מרשימת פל

סיבה לא ידועה, אבל הואיל וברשימה של  ומאיז ,אומרת

... משרד הפנים המבנה הזה כב  ר לא 

 או שהוא עבר חיזוק.  :צביקה צרפתי

אנחנו בכל מקרה כתבנו להם, לבעלי המבנה הודעה,  :צבי וכליס

.. אבל כאשר קיבלנו ממשרד הפנים, אז אנחנו  . הספקנו 

אומרים נבחן גם צעדים הלאה. בנוסף לכך, על פי חוזר 

או מהנדסת העיר צריכה למנות מהנדס  ,מנכ"ל, מהנדס

קל אחרי קבלת דיווחים מבעלי -במבני פליועץ לטיפול 

קיבלנו הצעת מחיר משני משרדי  ,המבנה. ואנחנו כרגע

אני התקשרתי לקרוב לעשרה כי מהנדסים שמוכנים, 

ונכונות לשמש כיועצים.  מהנדסים שלא כל כך הביעו רצון 

יש שניים, אנחנו בוועדת שכר טרחה הקרובה נאשר את 

ש כיועץ למהנדסת התקציב ואז נבחר מהנדס שאכן ישמ

נדע איך להתקדם. בינתיים שלחנו הודעות, לפי זה העיר. ו

קיבלנו מחלק מהבעלים כבר דיווחים. מחלקם אנחנו עדיין 

ממתינים, כי על פי אותו מסמך שקיבלנו ממשרד הפנים 

נוספו מספר בניינים, אז שלחנו להם קצת באיחור. ולכן 

. ואז נאנח .. מהנדס מלווה מנה נו כרגע, בשלב של המתנה 

 כיועץ מהנדס העיר ולפי זה נדע איך להתקדם. 

 תודה.  :צביקה צרפתי
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 השאלה החשובה היא אם המבנים האלה נבדקו.  :אורן כהן

 בודקים אותם.  :צביקה צרפתי

 בודקים או נבדקו? :אורן כהן

גונן:  וכל לקבל גם רשימה. נ אושרת גני 

 המכתב שממוען לבעלי המבנים,  צבי וכליס:

 נשלח.  רן כהן:או

נשלח. הוא כולל גם שאלון, שהם צריכים למלא את השאלון  צבי וכליס:

 באמצעות מהנדס. 

 . ..אוקיי. יהיה דיווח בעוד חודש :עמירם מילר

 עיריית כפר סבא עד היום לא בדקה את המבנים האלה?  אורן כהן:

 עיריית כפר סבא אין באמצעותה לבדוק. היא גם לא כל כך צבי וכליס:

קל. אמנם -רשאית, היא רק יודעת שהם מבנים מסוג פל

המבנים הם יחסים פשוטים. הם לא מבנים גדולים, 

מקסימום עד שתיים, שלוש קומות. זה לא מבני מגורים רבי 

קומות, כפי שהיו ברשויות אחרות. רובם באזור תעשייה 

וייצור  מלאכה. אין להם עומס. הם לא משמשים לתעשייה 

לרוב הם משמשים למשרדים. אין שם עומס מכונות כבדות. 

יתר ויש כאלה שבעלי מבנים מעצמם בדקו אותם בעבר ויש 

שם הגבלת עומס והנחיות של מהנדסים מטעמם. הם 

צריכים לדווח לנו ואנחנו לפי זה נדע איך להתקדם 

יועץ שנבחר.   באמצעות מהנדס 

 בכל אופן, בעבר המבנים נבדקו,  :עמירם מילר

גם ורסאי לא היה מקום שמעמיסים עליו כלים כבדים ובכל  פליאה קטנר:

 זאת הוא קרס. אז זה כן משהו שצריך לבצע מעקב. 

 אוקיי, תודה.  :צביקה צרפתי

אגיד, לא רוצה  קצת כןכמובן שנצטרך לבצע מעקב. אני רק  :צבי וכליס
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... להרחיב, אבל   באולמות ורסאי הכשל היה בגלל 

 קל. -לא, מבנה הפל :עמירם מילר

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 אז אנחנו נוכל לקבל את הרשימה?  פליאה קטנר:

 תודה רבה. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

... יש . אהוד יובל לוי:  שם משהו בכיכר 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 קניון ערים, התקרה גם נבדקה?  אהוד יובל לוי:

 לא קשור, לא קשור.  :צביקה צרפתי

 קניון ערים. י:אהוד יובל לו

 קל. -זה לא פל :עמירם מילר

קל. תודה רבה. אני מבקש, לאור הסברו המלומד -זה לא פל :צביקה צרפתי

של צבי, והמחויבות שלנו במשותף על פי הנחיות משרד 

הפנים להמשיך ולבדוק את המבנים האלה כפי שצבי פירט, 

 אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד? 

 פה אחד, פה אחד.  :שמעון פרץ

יטל, דבי, אמיר, מתי, איתן, באורן, עמירם, צביקה, ר :צביקה צרפתי

יובל, פליאה וענת, תודה. ור נגד? אתי,   יטל. מי 

 

 

 

הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את  ההצעה לסדר : 287מס'   החלטה

של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר בנושא 

 קל בכפר סבא.-ש אחריות העירייה להסדרת מבני הפלמימו

 

התשובה שקיבלתם, אני באמת שואלת, פליאה, התשובה  רויטל לן כהן:
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 שניתנה לא סיפקה? 

לא, בגלל שלנו ידוע מידע אחר. אני רוצה שיעבירו לי את  פליאה קטנר:

 הרשימות האלה. 

 הוא אמר שהוא יעביר.  רויטל לן כהן:

אני רוצה שיסמנו את אותם מבנים. אני רוצה ז אלא,  פליאה קטנר:

שהמבנים האלה יסומנו. אני רוצה את כל הדברים האלה. 

 לא סומנו. המבנים לא סומנו. 

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

תוכנית  –מרכיבי תוכנית הצהרונים  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 ניצנים. 

 

תודה רבה. ההצעה לסדר הבאה, מרכיבי תוכנית צהרונים.  :ה צרפתיצביק

 מישהו רוצה להציג? מי מציג? כן, בבקשה. 

יובל. גם למהנדסת העיר יש סמכות לעשות ..שתורה פליאה קטנר: . לא, 

את זה. ולמהנדסת העיר יש את הסמכות לעשות את זה. 

למהנדסת העיר יש סמכות לעשות את זה. זה מה שאני 

 אתי. הנה, בסמכות מהנדסת העיר. הקר

 בבקשה, יובל, קדימה. ענת?  :צביקה צרפתי

אל תגידי לי. מהנדס הרשות. על מה את מדברת? להודיע,  פליאה קטנר:

... מה את  לעדכן את הרשימה, להודיע לאלתר, ליידע 

 מדברת? זה בדיוק מה שאני אמרתי. 

 חברים יקרים. בבקשה.  :צביקה צרפתי

אני ברשותכם רוצה הפעם לחרוג ממנהגי. אני רוצה קצת  וי:אהוד יובל ל

 לשבח. 

  להוריד אותה מהסדר לפני שאתה מתחיל? שמעון פרץ:
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 בפורים. עוד לא ראש השנה, אתה כבר  שמעון, אהוד יובל לוי:

 ...אבל זה מה שהוא אמר שמעון פרץ:

חכה עוד לא ראש השנה, אתה כבר בפורים. בוא נ ,אמרתי אהוד יובל לוי:

 חצי שעה.  עוד עם הבדיחות

 אה, אוקיי.  שמעון פרץ:

עוד חצי שנה. אני רוצה לחרוג ממנהגי ולהגיד שמרגע אה,  אהוד יובל לוי:

שהגשנו את ההצעה לסדר, התחוללו שינויים. כמובן 

שממלא מקום ראש העיר יגיד שום דבר לא בזכותנו, וגם 

תן לכם אנחנו אומרים שהשמש זורחת לא בזכותנו, אבל ני

, כל הכבוד. וואואת הקרדיט. היום אנחנו יכולים להגיד 

דברים זזים. עכשיו, רגע. תרשי לנו. קודם כל הנה, אנחנו 

 באים גם לשבח לפעמים כשמגיע. אתם רואים? 

 כל הכבוד.  שמעון פרץ:

 לפעמים מגיע. אנחנו נשתדל להיות צמודים למציאות.  אהוד יובל לוי:

 מגיע לנו.  אתי כהן:

  גם לכם. אני חושב שנציגות ההורים.ו אהוד יובל לוי:

לא, קודם כל לנו. לא לך, לנו. אנחנו נציגות ההורים   אתי כהן:

 ומגיע לנו. 

.נציגות ההור :צביקה צרפתי  ים עובדת..

.  אתי כהן: . .  אנחנו עובדים קשה ומגיע לנו

 נציגות ההורים עובדת על זה קרוב לחצי שנה כבר.  :צביקה צרפתי

 אתי, יהללוך.  אהוד יובל לוי:

. אני עובדת קשה וזה של את זהשלנו. אף אחד לא ייקח זה  אתי כהן:

 ועד ההורים. לא של אף אחד אחר. 

... עד שהוא מפרגן את קוטעת אותו? אורן כהן:   תני לו להמשיך לפרגן

 , אתי, הגב' בוים אהוד יובל לוי:
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לא תהיה פוליטיקה, לא אין פוליטיקה בחינוך. יובל לוי,  אתי כהן:

 תיכנס לחינוך. החינוך יישאר נקי וטהור. 

יובל.  :צביקה צרפתי  בבקשה, 

. קודם כל, החינוך נולד בגלל שרצו לעשות הגב' בוים אהוד יובל לוי:

פוליטיזציה בחינוך מהיום הראשון. עכשיו, קלעת לדעתי, 

ואני בדיוק אחרי שבאתי לתת ליו"ר הישיבה, לממלא מקום 

העיר את הכבוד שמגיע לו, על החלטות אמיצות, באתי ראש 

ד. אז עכשיו, אם תתני לי, לפנות אליך ולתת לך את הכבו

..   ברשותך.

 אני יודעת לקחת את הכבוד שלי לבד.  אתי כהן:

 יהללוך זרים ולא פיך. אז תרשי,  אהוד יובל לוי:

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

אים אומרים. אנשי חינוך אומרים פיך. זה הפוליטיק -ולא  אהוד יובל לוי:

'יהללוך זרים ולא פיך'. אז ברשותכם, תראו. אני רוצה 

להגיד תודה שנעשה פה מאמץ. הגזבר אמר שאם יום אחד 

אני אשבח אותו על זה שהוא מוציא כספים אז הוא ידאג 

 מאוד. אז אני רוצה להגיד לו שהוא נותן פייט על כל שקל. 

 לו תודה רבה. רוצה להגיד ואני  אתי כהן:

אתי, בואי קחי את המקום שלי. תהיי יו"ר האופוזיציה  אהוד יובל לוי:

 ממחר, יאללה. 

יובל.  :צביקה צרפתי  יובל, נו, 

 אי אפשר לדבר.  אהוד יובל לוי:

  דבר, מה אתה?אז  :צביקה צרפתי

  אני לא יכול ככה. עד שאני בא לשבח אותך. אהוד יובל לוי:

 ח אותי, דבר.אל תשב :צביקה צרפתי

רבותי, ברשותכם. האדון יקום תיכף, אבל ייתן לי שנייה  אהוד יובל לוי:
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אחת. ערן, שנייה. אז ברשותך, שנייה אחת ואני אעביר לך 

. רבותי, תודה. להורים מגיע שימי החופש את זכות הדיבור

יהיו בכיסוי של הצהרונים. ועכשיו אני הבנתי שזה הולך 

ספי הצהרונים לא ילכו לניקיון להתקבל. להורים מגיע שכ

 אלא ילכו לחוג נוסף. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

מחיר צהרונים כמו ביישובים להורים מגיע שנשלם גם  אהוד יובל לוי:

כמו שהממשלה המליצה, וזה אנחנו עדיין לא שם.  אחרים,

אז במצב הזה, אני כרגיל אוהב להעביר את זכות הדיבור 

י שהודיתי לכולם, אל תחשבו שלי לציבור הרלוונטי. אחר

 שזה יהיה מנהג. בבקשה. בבקשה, ערן. 

גונן: . היה לו איזשהו חלק מקצועיכמעט לכולם יש כאן גם צוות  אושרת גני 

בעניין הזה ואני רוצה באמת להודות לשגיא ולאורלי, יאיר 

ולעוזי, שעבדו בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם הנהגת 

, כשנודע לנו שאנחנו נכנסים ההורים. כבר לפני חודש וחצי

 לתוכנית הצהרונים של ניצנים. 

 כלכלנים. פונה ל פורמן אולי תסלח לי שאני אורליד"ר  אהוד יובל לוי:

 חברים, תנו לערן.  :צביקה צרפתי

עם ו גזבר נציגי יחד עם למתווהלפני למעלה מחודש הגענו  :ורנרערן 

אושרת, שבעצם היה, אפשר בהתאם להיקף הרישום 

להוסיף עוד פעילויות. השנה נפתחה עם מספר שיא של 

זה גידול תלמידים ש 1,500-תלמידים בצהרונים. למעלה מ

ביחס לשנים קודמות. הצהרונים נפתחו כולם  40%כמעט של

בצורה מיטבית. אני חושב שביחס למה שקורה בערים 

אחרות אפשר באמת לברך על זה. לאחר שבדקנו את מספרי 

תאפשר לקבל את כל הפעילויות בימי יהרישום, מסתבר ש
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 ש וגם להוסיף סייעת שנייה בכל אחתימי חופ 14החופש, 

מהקבוצות, ללא קשר לגודל הקבוצה. אמנם השנה נפתחה 

סייעות, אבל  16עם קצת פערים. יש לנו להשלים פערים של 

היום הובטח לנו שכל הפערים האלה יושלמו באופן מיידי, 

חגים אנחנו נבחן מחדש, בהמשך כמה שיותר מהר. ולאחר ה

שיתוף פעולה, את התוכנית. אנחנו נבדוק בהתאם לתקציב 

אם אפשר יהיה להוסיף פעילות העשרה נוספת. ומאידך, אם 

יהיו שינויים בהרשמה לעשות את ההתאמות. כל זה בהמשך 

לאותו מודל שבו אנחנו עובדים בצורה שקופה. אני רוצה 

  ...באמת להודות לשגיא, שעשה

 תודה, שגיא.  :בויםאתי 

 תודה רבה. אפשר להסיר את ההצעה מסדר היום?  :צביקה צרפתי

 אנחנו מסכימים, פה אחד.  אהוד יובל לוי:

של  סיר מסדר היום את ההצעה לסדר: הוחלט פה אחד לה288מס'   החלטה 

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

  תוכנית ניצנים.  –תוכנית הצהרונים  מרכיבי –בנושא 

 

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

ניגוד העניינים של נבחרי ציבור  –קטנר בנושא  חשיפת הסכמי 

 בשבתם כחברי מליאת הוועדה לתכנון ובנייה. 

 

ניגוד עניינים עם נציגי צ :צביקה צרפתי יבור, ההצעה הבאה, בבקשה. 

 בבקשה. מי מציג? 

 אני, רגע.  פליאה קטנר:

סליחה, אני מתנה את הסרת ההצעה במתן כבוד לגב' בוים.  אהוד יובל לוי:

 בבקשה. 
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 בבקשה, פליאה.  :צביקה צרפתי

טוב, בתחילת הקדנציה נדרשו נבחרי הציבור, בשבתם  פליאה קטנר:

 כחברי מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה למלא טפסי

ניגוד עניינים. בנוסף, נהוג לחתום על הסדרים מול היועץ 

ת המועצה לא להשתתף וחבר המשפטי לפיהם על חבר

בדיונים והצבעות שעשויים לשים את טובת הציבור בעימות 

ישיר עם אינטרס כלכלי או פוליטי של חברי המועצה. 

הסכמים אלה, אגב, נותרו חסויים. אם אפשר רק לסגור את 

  ודה. הדלת שם, ת

החיסיון הציבורי המוטל על הסכמי ניגוד עניינים פוגע  

ביכולתנו כחברי מועצה לפקח על עבודת הוועדות ופוגע 

נגדו. לכן  ביכולתו של הציבור לזהות אינטרסים הפועלים 

ניגוד עניינים והסדרים שנחתמו.  יש לחשוף את אותם טפסי 

ניגוד העניינים של כללי  נבחרי הצעת ההחלטה היא: הסכמי 

 הציבור וטפסי ניגוד העניינים יפורסמו באתר העירייה. 

 תודה. אלון.  :צביקה צרפתי

הטיל את החובה  101חוק התכנון והבנייה במסגרת תיקון   עו"ד אלון בן זקן:

לדרוש את המידע, בשביל לבדוק אם יש חשש לקיומו של 

ניגוד עניינים ביחס לחברי המליאה של הוועדה המקומית, 

פי היועץ המשפטי של הוועדה המקומית. היכן שהדבר על כת

נדרש, אחרי שהוא בוחן את הפרטים והנתונים בשאלון, 

אם לערוך הסדרי ניגוד  ,הוא שוקל, היועץ המשפטי שוקל

 עניינים. 

השמות של חברי המליאה שהגישו את השאלונים האלה  

על פי חוק עכשיו מפורטים באתר האינטרנט העירוני שלנו. 

 הפרטיות,  הגנת
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אמר שהוא לא הגיש, אבל זה לא כולם למעט אחד? ממה  אהוד יובל לוי:

  אני שואל.

שהחברים שהגישו שאלון מפורטים באתר אמרתי   עו"ד אלון בן זקן:

 האינטרנט העירוני. אמרתי משהו לא נכון? 

 שאלתי אם זה כולם או לא כולם.  אהוד יובל לוי:

כולם למעט ממה. על כל פנים, חוק הגנת אני חושב ש  עו"ד אלון בן זקן:

הפרטיות, הטפסים של השאלון, שכוללים פרטים שאין 

לחשוף אותם, בין היתר מטעמי צנעת הפרט. לכן השאלונים 

האלה לא עומדים לעיון לציבור. באשר להסדרי ניגוד 

עניינים, ככל שקיימים, אם תתקבל בקשה לעיון בהסדר של 

ליאה כזה או אחר, הרשות ניגוד עניינים ביחס לחבר מ

תבחן את הבקשה בהתאם להוראות הדין החלות. אגב, חבר 

מועצה יכול לממש את הזכות שלו לפי זכות העיון, סעיף 

)א(. אפשר להגיש גם בקשות לפי חופש המידע. הרשות 140

 בוחנת את הבקשות האלה ופועלת בהתאם. 

ת לדעתי, הצעת החלטה שקוראת באופן גורף לחשיפה גורפ 

של הסדרי ניגוד עניינים וגם השאלונים, לא עומדת בקנה 

 אחד עם הוראות הדין. 

אני רוצה להבין רק, אז מה בעצם הפואנטה של חתימה על  פליאה קטנר:

ניירת כזו? כי הניירת הזו מגיעה אליכם ולא יודעת, סגורה 

 בכספת, לא יודעת איפה אתם מחזיקים אותה. 

יש חשש לקיומו של  יועץ המשפטי והוא בודק. אםמגיעה ל  עו"ד אלון בן זקן:

..   ניגוד עניינים.

אבל איך הציבור יכול לדעת ברגע שאחד מאיתנו צריך  פליאה קטנר:

להתעסק עם איזשהו נושא כזה, איך הוא יכול לדעת שיש 

 .פה ניגוד עניינים? אם זה סגור
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ה כתוב שהציבור צריך לדעת מאם המחוקק היה סבור   עו"ד אלון בן זקן:

הפרטים לגבי נכסי מקרקעין כאלה או  ,בשאלונים האלה

אחרים, אז הוא היה אולי ממנה ועדה והיה שם שם נציגי 

ציבור. אבל הוא מינה את היועץ המשפטי, דמות שאמורה 

לבדוק, להתייחס בצורה אובייקטיבית, וזה מה שהוא עשה. 

והשאלונים הגיעו ובחנתי אותם. ואיפה שסברתי שצריך 

ניגוד עניינים,ות הסדרי ניגוד עלעש אם  ניינים נעשו הסדרי 

 . וזהו בכלל

  ורך השנה מגיעים לפתחנו כל מיני.כן, אבל לא פליאה קטנר:

יש חובה המוטלת בחוק על כל חבר מליאה, אם הנתונים   עו"ד אלון בן זקן:

 יש נכסים נוספים, אחרים, חייב לעדכן. והשתנו, 

ר. אבל ברגע שמגיעה אלינו איזשהי שאלה, לא, השתנו בסד פליאה קטנר:

מגיע תושב. עכשיו הוא מביא את הבקשה שלו, את השאלה 

שלו פה. והוא יושב פה, לא יודעת, מול אנשים. זאת אומרת 

הוא לא יודע למי מאיתנו יש ניגוד עניינים או לא. אתה 

 מה? אתה זוכר בעל פה ניגוד עניינים של כולם?

ל להתנהל בהעדר ניגוד עניינים, מוטלת, היא חובה נוכ  עו"ד אלון בן זקן:

על כל אחד ואחד מחברי המליאה. הם  אישית, היא מוטלת

חייבים לדעת, אחד אם הם נמצאים בניגוד עניינים. אם לא 

 הם יכולים לשאול. אני שם בשביל לעזור ולסייע. 

עם  אני מתייעץאני יכול להגיד לך שבישיבות מסוימות  אהוד יובל לוי:

 אלון, 

.  עו"ד אלון בן זקן:  נכון

מעדכנים. גם המשפחה מתרחבת אז  עדכנתי,כי לא רק ש אהוד יובל לוי:

כשיש נושא ספציפי אני שואל את אלון, ואני קיבלתי את 

 העצה שלו בעניין הזה. 
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 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

,  אהוד יובל לוי: למעט פאשלה אחת. עכשיו לא אמרתי שיש לי עניין אישי

 יש לי שני אנשים במשפחה שיש להם בעיות עם נשימה. ש

 תודה, יובל.  :צביקה צרפתי

 בנושא זיהום אוויר.  כשדנו אהוד יובל לוי:

לאור הסברו המלומד של היועץ המשפטי, האם אפשר  :צביקה צרפתי

 להסיר את ההצעה מסדר היום? אפשר פה אחד? 

 לא.  פליאה קטנר:

יר את ההצעה מסדר היום? אורן, עמירם, לא. מי בעד להס :צביקה צרפתי

צביקה, רביטל, דבי, אמיר, מתי, איתן, רויטל לן כהן. מי 

יובל, ענת, פליאה. תודה רבה.   נגד? אתי, 

לסדר : הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה 289מס'   החלטה

 –של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר בנושא 

ת הסכמי ניגוד העניינים של נבחרי ציבור בשבתם כחברי מליאת חשיפ

  הוועדה לתכנון ובנייה.

 

  .236, חלקה 6435עסקת מכירת מקרקעין ברח' הראשונים, גוש  .3

 

 הסעיף הבא על סדר היום,  :צביקה צרפתי

. ככה? הקואליציה מעלה, האופוזיציהתמיד זה קורה  מירית שקד ברק: ..

נגד. האופוזיציה מעלה,  איפה הציבור? הקואליציה מצביעה 

 איפה הציבור פה?

 עסקת מכירת מקרקעין, ברחוב הראשונים, גברתי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 סליחה, אני אומרת משהו נכון.  מירית שקד ברק:

. :צביקה צרפתי  עסקת מכירת מקרקעין..

 אנחנו רואים את זה.  מירית שקד ברק:
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 מירית, מספיק.  :צביקה צרפתי

וירד. למה אתם מעלים אותו?  אהוד יובל לוי:  זה נדון בישיבה האחרונה 

, 6435, גוש 27עסקת מכירת מקרקעין ברחוב הראשונים  :צביקה צרפתי

 . 236חלקה 

 זכות דיבור.  אהוד יובל לוי:

 רגע.  :צביקה צרפתי

 והוא ירד.  הומשכהזה עלה לדיון בישיבה הקודמת. היא  אהוד יובל לוי:

 בסדר. הישיבה הקודמת לא היתה חוקית. ארבעה אנשים.  :צרפתיצביקה 

. היו בההיתה חוקית מאוד.  אהוד יובל לוי:  ., שהיום לא פההיה גם ממה ..

בסדר. אין בעיה. תאפשר לנו לקיים את מה שאנחנו רוצים  :צביקה צרפתי

 ואחר כך תפנה לאן שאתה רוצה. 

 היה בישיבה, היה נוכח.  אהוד יובל לוי:

 יובל, אתה תקיים ותפנה לאן שאתה רוצה.  :ביקה צרפתיצ

.  מתי פז: . .  ממה לא היה בישיבה. הוא היה 

מתי, למה להתווכח? למה להתווכח? שגיא. כבר הסברנו את  :צביקה צרפתי

..זה,   זה.

, 27מטר, ברחוב הראשונים  529מדובר בקרקע בגודל של  שגיא רוכל:

למכרז פומבי ונקבע  בייעוד למגורים. הקרקע הזאת הוצאה

, ל... לה זוכה. אנחנו מבקשים לאשר את העסקה בהתאם

מאחר וזו עסקה במקרקעין, אנחנו מבקשים לאשר את 

 העסקה ברוב של החברים. 

 לא ראיתי בזימון את חוות הדעת המשפטית.  אהוד יובל לוי:

 היא נמצאת, מה זה?   עו"ד אלון בן זקן:

 ם והיתה גם בישיבה. נמצאת כחלק מהחומרי שגיא רוכל:

 תודה. בבקשה. :צביקה צרפתי

זו  אורן כהן: הוא לא אמר שהיא לא נמצאת. הוא אמר הוא לא ראה. 
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 לא טענה אליכם. 

 רוצה להתייחס.  :צביקה צרפתי

רבותי, חברי הקואליציה, בבקשה. הנה שאלת הגרין ווש,  אהוד יובל לוי:

קרדיט או שאלה, אין פה העתק, אבל הנה אני גונב פה 

מחברי הירוקים. מחברינו, חבר המועצה לשעבר גיא בן גל, 

ווש'.   שאמר 'יש גרין, ויש גרין 

 אוי.  :צביקה צרפתי

 ?יש לך בעיות נשימה אהוד יובל לוי:

. :צביקה צרפתי  לא, אני..

צריך להוריד את הזיהום בפוליטיקה, אז יהיו פחות בעיות  אהוד יובל לוי:

 נשימה. 

 א מורה טוב, הוא מעתיק טוב. הו :צביקה צרפתי

 הוא כורע תחת העול.  אהוד יובל לוי:

 אל תדאג, לא כורע.  :צביקה צרפתי

, יש התחייבות בעיר לצביון מסוים. שכונת תקשיבו רבותי אהוד יובל לוי:

הראשונים היה לי העונג לבנות בה כמה בניינים, כשעוד 

עברים, הייתי צעיר יותר. בתים נמוכים, שטחים ירוקים, מ

בטון ומלט, בטון ואספלט, שמלת גינות, פינות. לא נלבישך 

והכל שחור. אז יש עוד גינה קטנה, ועוד יש בה מטר על 

מטר, עוד איזה פינה שהיא היתה בייעוד ציבורי של כמה 

 מאות מטרים, שאולי הכפילה את שטח החצר הציבורית. 

א ועכשיו מה? הולכים להפוך שם את כל האזור הזה ממיל 

בפינו בינוי, לאזור הכי צפוף בעיר. הרי מועצת העיר 

קומות של מגדלים.  32או  30והוועדה המחוזית אישרו 

כמה מאות מטרים האלה, שיכלו מחר לתת לנו פיתרון ה

לעניין ציבורי, הם המטרים האחרונים שיש לנו שם. אלא 
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 מה? בואו נמכור. למה למכור? כי מוכרים.

שהי כמות כסף שתפתור ופה איזעכשיו תראו. לא שנקבל  

לנו את בעיות הרבע מיליארד שקל חובות. סליחה, לא נראה 

לי כל ההליך של המכרז, שבו ההצעה הזוכה היתה בהפרש 

מהותי מהאומדן, וקיבלנו הסברים שאני לא שלם איתם. 

עכשיו המועצה צריכה להחליט. רוצים ירוק, בואו נקיים 

 ואו נגיד בטון. דיון מה זה ירוק. רוצים בטון, ב

יש כמה מאות מטרים של שטח ציבורי שעוד נותרו פה פינה,  

שם פינה. מכירת חיסול, הכל יהיה אספלט. בטון ושחור. 

זה שטח  27חבר'ה, אפשר בצורה נורא פשוטה. הראשונים 

צמוד לפינת משחקים של ילדים. מחר, עם הקמת המגדלים, 

לך להיות אחד כל האזור הזה יהיה בנוי גם לגובה. זה הו

המקומות הצפופים בארץ, אם לא בעיר. אז מותר להגיד 

'לא'. מותר להגיד שאנחנו לא רוצים כסף בכל מחיר. מותר 

להשאיר נקודה חומה אחת קטנה בשכונה הזאת. לא יקרה 

 כלום. 

 מאוד תודה. מדובר בחצי דונם, בייעוד למגורים. ואני מאוד :צביקה צרפתי

יודע, זה לא אני, מי שמח ששכונת תקומה סוף  סוף, אני לא 

שהוביל, סוף סוף נחתם וסוף סוף מתחיל לצאת לדרך. סוף 

יוכלו לגור שם בבתים חדשים ולא  סוף, אני שמח שאנשים 

מתקלפים. והחצי דונם הזה, והשכונה תוכננה עם מרחב 

ציבורי רחב מאוד. עם מבני ציבור ועם פיתרון לגנים 

ה. לא גולדה, סליחה. יצחק ופיתרון להרחבת בית ספר גולד

שדה. והחצי דונם הזה זה לא מה שיציל את שכונת 

השבע קומות האלה. אנחנו פה הסברנו את זה.  ,הראשונים

יחידות דיור, סליחה.  11פעם שנייה. זה זו זה היה במועצה, 
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 אז זה לא מה באמת יעשה צפוף, השכונה תהיה צפופה. 

 שר הצעת החלטה:ן הערות נוספות, לאאני מבקש, אם אי 

, 6435, גוש 27עסקת מקרקעין ברחוב הראשונים  מאשרים

, בין עיריית כפר סבא לבין הזוכה במכרז, שהינו 236חלקה 

 –המציע שנתן את ההצעה הגבוהה ביותר, קאלש מרדכי 

 . מי בעד? 511429854חברה לבניין בע"מ, ח"פ 

 פה אחד.  שמעון פרץ:

ה, רביטל, דבי, אמיר, מתי, איתן, אורן, עמירם, צביק :צביקה צרפתי

אתי, יובל, ענת  רויטל לן כהן ושמעון פרץ. מי נגד, בבקשה?

 ופליאה. תודה. 

: הוחלט ברוב קולות לאשר עסקת מכירת מקרקעין ברחוב 290מס'   החלטה

בין עיריית כפר סבא לבין הזוכה  236חלקה  6435, גוש 27הראשונים 

 –עה הגבוהה ביותר, קאלש מרדכי במכרז, שהינו המציע שנתן את ההצ

 . 511429854חב' לבניין בע"מ, ח.פ. 

 

בגין הלוואה לטובת הקמת  190חלק מחלקה  6431משכון קרקע בגוש  .4

  שלב ב' במרכז היום לקשיש.

 

 מי מתייחס למשכון מרכז הקשיש? אלון, בבקשה.   :צביקה צרפתי

 מדובר בקרקע עירונית,   עו"ד אלון בן זקן:

דונם  3.2מדובר בקרקע עירונית ליד מגדל המים, בגודל של  רוכל:שגיא 

לעמותת סביון, לטובת הקמת מרכז יום לקשיש.  שהוקצתה

מלבד זאת, מלבד זה שהקצתה את הקרקע, גם  ,העירייה

מיליון שקל לסיוע להקמת מרכז  1.5העמידה תקציב בסך 

היום. השלב הראשון של מרכז היום הסתיים ובימים אלה 

ר להיחנך. ממה שאני ראיתי, נראה מאוד יפה ומאוד אמו
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 מכובד. 

במסגרת הכספים שהעמותה מגייסת לבניית מרכז היום, 

קבלים גם כספים מוועדת התביעות. רק שנקבעים תמ

הסדרים לגבי ועדת כספים אלה, שבעצם הרשות צריכה 

לחתום מאחר והקרקע היא קרקע עירונית, הרשות צריכה 

משכנתא והתחייבות שייעוד הקרקע  לחתום על בעצם שטר

שנה. כך נעשה גם לגבי החלק הראשון,  18לא ישונה למשך 

לגבי השתתפות ועדת התביעות בחלק הראשון. כעת 

העמותה מבקשת להקים חלק נוסף, את שלב ב' של מרכז 

היום. כנ"ל, באותו אופן היא מבקשת את אישורנו לרשום 

סף נוסף שהיא שנה. על סכום כ 18-משכון על הקרקע ל

שנה.  18מקבלת לטובת הקמת שלב ב'. לא מדובר על עוד 

-שנה משלב ב'. במצטבר אנחנו מדברים על כ 18מדובר על 

שנה. סך הכל זה מאוד מקובל. גם בהסכמים  20עד  19, 20

מול הסוכנות היהודית. בדרך כלל הדרישות האלה עומדות 

ובן שגם שנה. מאוד מקובל, מאוד נהוג. כמ 25סביבות עד 

אין לנו שום כוונה לשנות את הייעוד. הרי בשביל זה הקמנו 

מרכז יום לקשיש, לתת שירותים לקשישים, ולא כדי לעשות 

משהו אחר. אנחנו ממליצים לאשר את העמדת אישור 

 משכנתא למרכז יום לקשיש. 

  תודה. אפשר לאשר פה אחד? תודה. אושר פה אחד.  :צביקה צרפתי

 
חלק  3164הוחלט פה אחד לאשר משכון קרקע בגוש  :291מס'   החלטה

 בגין הלוואה לטובת הקמת שלב ב' במרכז היום לקשיש.  190מחלקה 

 

 .3.9.2017אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .5
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הסעיף הבא על סדר היום, אישור פרוטוקול ועדת כספים.  :צביקה צרפתי

 בבקשה, הערות? שאלות? 

 קים את הנושא לסעיף סעיף? אתם מפר אהוד יובל לוי:

 איך שאתה רוצה.  :צביקה צרפתי

 אם אתה רוצה להצביע שונה, אז אפשר להצביע אחד אחד.   עו"ד אלון בן זקן:

 חברים, בנושא של התקציב,  אהוד יובל לוי:

. שנייה, תן לי רגע. עזוב. העברות 1טוב, בואו. שנייה. סעיף  :צביקה צרפתי

. יש הערות? 6/2017ל מס' מסעיף לסעיף, תקציב רגי

 שאלות? 

כספים. כספים עוברים ליעדים  יםחברים, בחינוך חסר אהוד יובל לוי:

אחרים. ואפשר היה להקציב את הכספים האלה ליעדים 

שהעירייה, או המועצה הזאת תגדיר אותם בעדיפות. העלינו 

את זה בדיון. אני מניח שהשעה עכשיו מתאחרת. לא ראינו 

יות בהקצאת הכספים באופן שווה עם את סדר העדיפו

 הקואליציה. לקטע הזה אני מתנגד. 

-ל 6טוב. תודה. מי בעד העברות סעיף תקציב רגיל מס'  :צביקה צרפתי

? מי בעד? אורן, עמירם, צביקה, רביטל, דבי, אמיר, 2017

יובל, ענת,  מתי, איתן, רויטל לן כהן. תודה. מי נגד? אתי, 

 פליאה. תודה. 

 
מסעיף לסעיף תקציב : הוחלט ברוב קולות לאשר העברות 292'  מס החלטה

 . 2017שנת ל 6 רגיל מספר

 

סעיף שני, עדכוני תקציב העברות מסעיף לסעיף, תב"ר מס'  :צביקה צרפתי

 . הערות? שאלות? אפשר פה אחד? תודה. 6/2017
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 פתיחת חשבונות בנק.  :צביקה צרפתי

 ן כללי. לא, לא, אני מתנגדת. באופ פליאה קטנר:

אז כולם בעד, למעט פליאה שמתנגדת. אני מדבר לגבי סעיף  :צביקה צרפתי

 , תב"ר. חבר'ה, בואו. פתיחת חשבונות בנק. 6מס' 

 

תב"ר  העברות מסעיף לסעיףלאשר  ברוב קולות: הוחלט 293מס'   החלטה

 .2017לשנת  6פר מס

 

ול אנחנו מבקשים לפתוח חשבונות בנק נפרדים, לניה שגיא רוכל:

עודפים זמניים,  מעת לעתהשקעות העירייה. לעירייה יש 

אותם היא משקיעה בפיקדונות או בקרנות נאמנות, 

בכל מקרה, היום הפיקדונות  ...שמאפשרות )מדברים ביחד(

חשבונות כאלה בבנקים האלה.  היובזמן האחרון, לעירייה 

לאחרונה נדרשנו על ידי הבנקים לחדש את אישור פתיחת, 

 ור שלהם מחדש. אני מבקש לאשר. את האיש

הכללים של ההשקעות נקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. 

השקעה מאוד סולידית. במח"מים נמוכים. אנחנו מבקשים 

 שאלות.לאשר את ההחלטה כפי שהיא. 

.  אהוד יובל לוי: . .  אם יש לך עודפים, אז למה אתה 

ב שגיא רוכל: אריכות בוועדת זמניים, והסברתי לך, אני חושב שהסברתי 

 הכספים למה אני מבקש כך. 

 אפשר פה אחד? פליאה?  :צביקה צרפתי

 לא.  פליאה קטנר:

 לא. כל הנוכחים בעד, פליאה נגד. תודה.  :צביקה צרפתי

לניהול  חשבונות בנקפתיחת לאשר  : הוחלט ברוב קולות294מס'   החלטה

  השקעות העירייה.
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 י. יש שאלות? ח כספי רבעונ"בדודיון  :צביקה צרפתי

הסתיים בסך הכל באיזון, בעודף  1/17ח הכספי לדוח "הדו שגיא רוכל:

קטן של מיליון שקלים. אנחנו מקווים שנוכל להמשיך 

 לשמור על איזון תקציבי גם בהמשך השנה. 

הערכתי כרבע ל חברים, העירייה נמצאת בחובות של אהוד יובל לוי:

 מיליארד שקל. 

ונזדכה. סליחה.  תחזיר את רויטל לן כהן:  הסנדוויץ' 

ונזדכה על כמה הוצאות שחברי מועצה הכניסו  אהוד יובל לוי: אני בעד. 

ניצול של המצב.   ברגע האחרון, תוך 

 מה? לא הבנו. אמרת משהו לא מובן.  :צביקה צרפתי

 במה בדיוק אתה מאשים חברי מועצה בצורה עלומה?  רויטל לן כהן:

 נצלים את המצב לדרישות תקציביות. קואליציה, שמ אהוד יובל לוי:

 זו אמירה חמורה מאוד, דרך אגב.  :צביקה צרפתי

...  יובל, תסביר מה :מהקהל שהציבור לא כל כך מבין מה זה. זה 

בכלל למשהו אחר, משהו אחד הולך שמיועד לשהכסף 

.. שבכלל אף אחד לא ה  עיז.

 לא הבנו. לא הבנו.  :צביקה צרפתי

את הזכות ומות שאני שותק. יש מקומות שיש לי יש מק אהוד יובל לוי:

 ...לשתוק

 ישיבת המועצה. מי מכין אותך ל עכשיו אני מבין :צביקה צרפתי

. ישר מתרגם את זה מרוסית לעבריתאתה יודע  אהוד יובל לוי:

מופץ לאשתי ואלי. יש את זה בקרמלין, מהפוליטביורו, 

 ףמוצ חברים, יש את הנושא של העסקת עובדי קבלן, שהוא

 ח. "בדרך כזאת ואחרת דרך הדו

אנחנו התנגדנו להעסקת עובדי קבלן. אני חושב שהדוח לא 
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 בלן עובדים היום בעיריית כפר סבאמראה כמה עובדי ק

וכמה נכון היה להכניס אותם לתנאים מלאים, לתנאים 

 שווים. לא דרך החברה לתרבות ולא דרך קבלן כזה או אחר. 

זה לתת  ,יפול בזמן הקרובאז אחד הדברים שיצטרכו ט

תנאים שווים לכל העובדים. דיברנו על זה שזו חובת 

ח, לא יראה "העירייה לוודא שמקבלים שכר. מי שיעיין בדו

 את העובדים הנעלמים האלה. 

גונן: ,  אושרת גני  כמו שאמרתי גם בישיבת ועדת כספים שהיתה כאן

, שעיריית כפר סבא אוכפת את חוק עבודת קבלן, את השכר

 תשלום נאות לעובדי  קבלן. 

 כולל התנאים.  :צביקה צרפתי

גונן: על כל התלושים של כל  ,מאה אחוזאנחנו עושים את זה  אושרת גני 

נכנס חוק  2013-וכמו שאתה בוודאי יודע, ב ,עובדי הקבלן

השכר של עובדי הקבלן שהשוו לתשלום שכר של עובדי 

 רשויות מקומיות. 

 כל עובד מקבל? בדקתם ש אהוד יובל לוי:

גונן:  תלוש, מאה אחוז מהתלושים. -אנחנו בודקים תלוש אושרת גני 

 כולל הפרשות...בנייר. לא את התלוש, לא  אהוד יובל לוי:

גונן:  כן.  אושרת גני 

 היה בוועדת ביקורת הסיפור הזה.  :עמירם מילר

 אני רוצה להוסיף משהו.  רויטל לן כהן:

 בבקשה, רויטל.  :צביקה צרפתי

בדיוק בהמשך לדיון שהיה פה קודם על הסייעות בגנים.  רויטל לן כהן:

אחד הדברים הכי מורכבים זה הנושא של כוח העזר 

במסגרות החינוך. בגנים, בבתי הספר. סייעות משלבות. אני 

למאי הקודם לא היה  25-היכולה להגיד לך שלבן שלי, עד 
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 . 1.9-. מהסייע

לך שאחת הנשים שדיברו איתי היום אמרה  אני יכול להגיד אהוד יובל לוי:

לי שאם את היית רואה את הסייעת שטיפלה בבת שלה, 

 . היית בוכה. היא בכתה

בגלל זה לא היה לבן שלי סייעת, כי שום דבר עם דופק  רויטל לן כהן:

שהגיע לבית ספר אני לא הסכמתי שיתקרב אליו. ולכן יש 

שיבות, כי גם חשיבות, לפעמים, ולכן לפעמים יש לצערי ח

אני בעד העסקה ישירה, לאפשר גמישות למערכת להגיע 

או גן שאין בו  ,מהר לעובדים. כי ילד שזקוק לסייעת אישית

 יוצר בעיה מאוד קשה.  ,סייעת

 ,אז אי אפשר, מצד אחד, להגיד 'אנחנו רוצים סייעות

, ולא לאפשר גמישות בעניין  ,הרמטי מאה אחוז מהזמן'

ו כעירייה לא יכולים להחזיק פול, הבאת הסייעות. אנחנ

 מאגר של סייעות, כאילו אנחנו חברה קבלנית. 

גונן: רויטל, אבל הן לא עובדות קבלן, צריך לציין. הן עובדות  אושרת גני 

 . החברה לחברה הפנאי

, רויטל לן כהן:  אני רק מדברת על הגמישות.  נכון, נכון, נכון

גונן: . נאותי הקבלן שלנו מקבלים שכר לא עובדי קבלן. ועובד אושרת גני 

 אנחנו דואגים לוודא את זה. 

תודה. אם אין שאלות נוספות, אני עובר לסעיף הבא.  :צביקה צרפתי

 ח לא צריך הצבעה. זה דיון. "הדו

 
אכיפת עבירות תעבורה ע"פ חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים  .6

 .2016 –ברשויות המקומיות )תעבורה( תשע"ו 

 

סיגל? כמו שידוע לכם,  מי מציג? הסעיף הבא זה, איפה שי? :קה צרפתיצבי
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נושא האופניים החשמליות הוא נושא שנמצא הרבה 

בכותרות בשנה האחרונה, ואני יכול להגיד לכם, הייתי 

השבוע בתיכון וראיתי כמויות אופניים חשמליים. פשוט לא 

 להאמין איזה כמויות. 

 ם תחנת כוח. בשביל זה הם עושי :עמירם מילר

אם מה שמפעיל אותה זה ילדים על  ,לא אכפת לי תחנת כוח רויטל לן כהן:

 אופניים. 

 ו לנו שבילים כמו שצריך, זה לא היה סכנת נפשות. אם הי      פליאה קטנר:

 ...השבוע דיברתי עם מישהו ששוכר אופניים :צביקה צרפתי

 ם. גם בתל אביב, שיש שבילי סכנת נפשות רויטל לן כהן:

אתם יכולים לתת לי זכות דיבור? השבוע, כשדיברתי עם  :צביקה צרפתי

מישהו שמתעסק במכירה, הוא אמר לי 'תקשיב, ברוך 

. אז העניין הזה הוא מאוד לא פשוט. ומדינת ישראל,  השם'

ועדת הכלכלה הוציאה תקנה, חוק, שאנחנו צריכים לאמץ 

החלטה  את חלקו, ואנחנו רוצים להציג אותו ולהציע הצעת

איך אנחנו נאכוף בכפר סבא. כמובן שאנחנו לא ניכנס לכל 

 . אגיש הצעת החלטההחוק, אבל בסוף אני 

צביקה, רק בקשה קטנה. יושבת פה גברת שרצתה לקנות  אהוד יובל לוי:

לבת שלה אופניים, אז תסביר לציבור מה הסטטיסטיקה של 

 הפגיעות באופניים. 

 סיגל פה.  :עמירם מילר

סיגל פה. היא אחראית על הבטיחות בעירייה. ואני נותן לה  :רפתיצביקה צ

את הבמה והכבוד. היא יודעת להציג טוב. היא לא צריכה 

 אותי. בבקשה, סיגל. 

כן גובר השימוש באופניים אכן בשנים האחרונות א :סיגל שיטרית

הקורקינטים. ובעצם ציבור התושבים שברובם חשמליים ו
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ופניים. קיימת כרגע סוגיה של הם בני נוער משתמשים בא

שונה  2016-הפיקוח והאכיפה, שהמשטרה החלה לאכוף. מ

החוק שבעצם אומר שההגבלה של אופניים חשמליים הם 

. והאפשרות בין לרכב על אופניים חשמליים 16מתחת לגיל 

אושר החוק וכרגע יש  2016ומעלה. ולכן באוגוסט  16מגיל 

להשתלב יחד עם  תיקון לחוק, שבעצם אמורים הפקחים

 . מוגברתהשוטרים ולבצע אכיפה 

ולכן אמורים בעצם להעלות את הנושא הזה לדיון, על מנת 

שאנחנו נתחיל לאכוף את חוק האופניים, שזה חוק לייעול 

הפיקוח. כמובן שאנחנו בעיר פועלים רבות, הנהלת 

העירייה, הנדסה, לרישות באמת כל האזורים לשבילי 

ים פעילויות רחבות בחינוך, במסגרות אופניים. אנחנו מבצע

החינוך, בקהילה. גם מבחינת החוקיות, גם מבחינת 

השימוש עצמו באופניים. וכאן אנחנו צריכים את האישור 

 של המועצה. 

 תודה. כן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

החוק למעשה הגדיר את התהליכים ואת אבני הדרך שצריך  :שי זייד

יקה צריך אישור מועצת לנקוט. על מנת להחיל את החק

בחוק. הסמכת פקחים, אנחנו  2 החוק, סעיףהעיר לאכיפת 

את כל פקחי העירייה הסכמה שנקבעה על ידי  כבר הסמכנו

המשרד לביטחון פנים לאכיפת החוק. מהרגע שהמועצה 

 זהמכריזה ומחליטה להפעיל את החוק, חודשיים ראשונים 

ד חודשיים חודשיים שמיועדים להסברה. לאחר מכן יש עו

של אזהרות. למעשה רק ארבעה חודשים מרגע קבלת 

 ההחלטה מתחיל תהליך האכיפה בפועל. 

 מה זה אכיפה? באיזה קנסות מדובר?  אהוד יובל לוי:
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מבחינת העבירות, מדובר בעבירות רק של בריונות. אפשר  שי זייד:

להעביר שקף קדימה. החוק מאפשר סל של עבירות לאכוף. 

לאחר ו ו של דבר, בהתחלה יתחילו באזהרההעבירות שבסופ

מכן יעברו לאכיפה, בהמשך בעוד ארבעה חודשים. ולמעשה 

... עבירות בריונות, שעלולות להביא לפגיעה או  העבירות 

 הולכי הרגל. הדרך, ברוכבי האופניים או במשתמשי 

באדום אתם רואים פה את העבירות שאותן אנחנו  

ר מכן לאכוף. למעשה מתכוונים בהתחלה להזהיר, ולאח

החוק מאפשר סל די נרחב של עבירות. הרעיון הוא לאכוף 

את העבירות שאנחנו מכניסים אותן למשפחת הבריונות, 

 שעלולות לגרום נזק. 

 250העבירות? נדמה לי  למעשה כמדיניות החלטנו מתוך סל :צביקה צרפתי

 שקל. 

עודת זהות עליהם יש בעיה של זיהוי, יש ילדים שאין להם ת :עמירם מילר

 ... ואחר כך

שקל. ילד  1,000דיבור בטלפון. דיבור בפלאפון זה כמו רכב,  :צביקה צרפתי

הוא  למהשקל.  1,000שנוסע ומדבר בפלאפון בזמן רכיבה, 

נוהג עם יד אחת, זה מאוד מסוכן. בואו, אני אגיד לכם 

אוכפים את ארבע ככה. אנחנו כמדיניות החלטנו שאנחנו 

דיבור בפלאפון, מעבר באור אדום,  יקריות:העבירות הע

רכיבה בצורה פרועה על המדרכה ומי שרוכב על מדרכה 

כשיש שביל אופניים. אם יש שביל אופניים והוא לא רוכב 

בשביל האופניים המיועד, אלא על המדרכה, אלה ארבעה 

העבירות שהנחינו כמדיניות לאכוף. וזהו. אנחנו לא 

מתחת לפנס, ולא מחפשים  מחפשים את רוכבי האופניים

את הכסף. ארבע עבירות שמהוות סכנת חיים. את אלה 
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 תודה. אפשר לאשר? זהו. אנחנו אוכפים. 

 אפשר שאלה?              :מהקהל

 יש לך נציג. אני מכבד אותך, אבל אני... לא הצבעתי. :    צביקה צרפתי

. לנה,  אהוד יובל לוי: . .  יגידו שיותר קל להיבחר 

 יובל, אתה.  :צרפתיצביקה 

 יש לי נקודה מאוד חשובה, אני רוצה להגיד.  :אישה מהקהל

 ואני רוצה אחר כך שאלה, בבקשה.  רויטל לן כהן:

אצלנו במשפחה, כי הסיבה שאני באמת רוצה יש ויכוח  אישה מהקהל:

לקנות אופניים חשמליים לבת שלנו, ובעלי מתנגד, כי 

 ...האוטובוסים

 כל הכבוד., יובל רויטל לן כהן:

תלמידים פשוט לא נוסעים. הבת שלי הגיעה  יםשמסיע אישה מהקהל:

שעה וחצי, אני בלמצב שהיא היתה מגיעה לבית ספר 

.יכולתי, אפשר היה . . 

היא עלולה לא  פניים חשמלייםואבל היא הגיעה. עם א רויטל לן כהן:

 להגיע. 

.ויםובק שעתיים בשביל להגיע אישה מהקהל: . . 

 תודה, לנה, תודה.  :צביקה צרפתי

כל הפניות, ו... בסוף לא מגיעים בזמן, הם מאחרים.  קווים :אישה מהקהל

ל היה אפשר לחסוך בפקחים אם התלמידים ופשוט, הכ הן

היו יכולים להגיע באוטובוסים. הסיבה שהם קונים 

אופניים, כי ההורים לא מסוגלים להסיע אותם ולנסוע 

 י. )מדברים ביחד( שעתיים או ללכת בחום בלתי אפשר

 תודה.  :צביקה צרפתי

גונן: כבר לא מרגישים את אתם השנה זה כבר לא. אני חושבת ש אושרת גני 

כאן עם אגף החינוך, מערך  הובילזה השנה, כי באמת איתי 
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 על זה שהם של הסעות מגבה ומול מטרופולין עובדים

 שיגיעו בזמן. 

 בבקשה, רויטל.  :צביקה צרפתי

גונ  לא תרגישו את זה השנה.  ן:אושרת גני 

מאפשר לרשות המקומית להתקין תקנות מסמיך... החוק  רויטל לן כהן:

עזר עירוניות שקשורות לתפיסה, הרחקה ואחסון של כלי 

הרכב. ואני הייתי מאוד שמחה אם בהזדמנות ראשונה אכן 

היינו מתקננים תקנות כאלה, כי אם אנחנו לא ניקח להם 

 יגמר. את האופניים, זה לא י

 זה השלב הבא.  :צביקה צרפתי

 אוקיי.  רויטל לן כהן:

 .אני אקריא :צביקה צרפתי

 ? עד כדי כך אהוד יובל לוי:

 כן, כן.  רויטל לן כהן:

אפשר גם להגיד שהמשטרה בעצם היא מפרקת את הסוללה.  :סיגל שיטרית

 לנו עדיין, 

 לנו אסור.  :צביקה צרפתי

 לנו אסור.  :סיגל שיטרית

 בשביל זה צריך חוק עזר.  קטנר: פליאה

 פליאה, נכון, אמרנו. השלב הבא.  :צביקה צרפתי

 מתי כל זה מתחיל?  צביקה, מתי פז:

 אנחנו עכשיו נאשר את החוק.  :צביקה צרפתי

 ארבעה חודשים.   עו"ד אלון בן זקן:

. :צביקה צרפתי   וזה יתחיל. אני תיכף אגיד לכם..

גונן:  ה. חודשיים הסבר אושרת גני 

בואו לא נעשה שבילי אופניים וניתן דוחות. )מדברים  פליאה קטנר:
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  .ביחד(

חברים, תודה רבה. הצעת החלטה: מועצת העיר מחליטה  :צביקה צרפתי

לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה, בהתאם 

לכפוף להוראות החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים 

. בתום 2016 –התשע"ו ברשויות המקומיות )תעבורה( 

תקופת מתן התרעות הקבועה בחוק. הנושא יובא לבחינה 

מחדש אחרי שהוא יעשה הרצה. הוא יובא לבחינה מחדש 

 במועצת העיר. אפשר פה אחד? תודה. 

 לא, אני מתנגדת.  פליאה קטנר:

 לא. פליאה מתנגדת. השאר בעד. תודה.  :צביקה צרפתי

ת לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום : הוחלט ברוב קולו295מס'   החלטה

כפוף להוראות החוק לייעול ה של העיר כפר סבא, בהתאם ובשיפוט

התשע"ו  ,הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(

בתום תקופת מתן התראות הקבועה בחוק הנושא יובא . 2016 –

  במועצת העיר.  להצבעה מחדש

 

אני אשאל את לא, לא, לא, ? באמת, תסלחו לי, אפשר להבין רויטל לן כהן:

 בכל פעם.זה 

כן, אפשר להבין. כי זה נראה שהעירייה הזאת מה שהיא  פליאה קטנר:

זה לתת קנסות ולרדוף רוכבי אופניים ולא לתת, יודעת 

 מקומות מסודרים. זה מה שזה נראה. הם ללדאוג ל

 מה הקשר? לא מתקנים עוול בעוול.  רויטל לן כהן:

מה הקשר? תארגני מקום מסודר, תארגני מקום שהם  יאה קטנר:פל

 יכולים להגיע דרכו, לא תצטרכי לתת. 

מה זה קשור? גם כביש זה מקום מסודר לרכב לנסוע,  רויטל לן כהן:

 ועדיין אסור לדבר בטלפון בנהיגה. 
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י פליאה קטנר: סעו על זה, ילא, כביש זה מסוכן. רוכבי אופניים לא 

שאומר החוק. זה מסוכן. צריך לארגן להם למרות שזה מה 

 מקום מסודר. 

 
 .2.7.2017אישור המלצת ועדת התמיכות מיום  .7

 

הסעיף הבא על סדר היום, אישור קריטריונים ועדת  :צביקה צרפתי

 . שגיא. 2.7.2017תמיכות מיום 

 תודה רבה, סיגל.  :עמירם מילר

עבודה נהדרת. ביחד  תודה, סיגל. המון תודה. סיגל עושה :צביקה צרפתי

יו"ר ועדת הבטיחות.   עם עמירם, 

טיסטיקה טת אבל למה זה כל כך מסוכן וכמה סלא הסבר אהוד יובל לוי:

  . צביקה אמר שתסבירי, ואני צריך...של נפגעים

 אנחנו עוד לא יודעים.  :עמירם מילר

 כמה ילדים נפגעים באופניים? שנבין.  אהוד יובל לוי:

 זה שני ילדים שמדווחים במשטרה.  2016-ים שנפגעו בהילד :סיגל שיטרית

 את מדברת פה על כפר סבא.  רויטל לן כהן:

 כפר סבא. :סיגל שיטרית

.  רויטל לן כהן: . .  יש הרבה יותר 

 זה מה שמדווח.  :צביקה צרפתי

   .אלה שבעצם נפגעו :סיגל שיטרית

 . והגיעו לבית חולים פגעו חמורותנ רויטל לן כהן:

להזמין משטרה. זה שניים בכפר סבא.  והיו צריכים בעצם... :ריתסיגל שיט

אני רוצה להגיד שבערים אחרות יש יותר נפגעים. אנחנו 

המון עבודה בשטח. עושים המון עבודה במסגרות עושים 

החינוך. ביחד עם ההורים, אנחנו רותמים את כולם. זה לא 
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על חמש שנים יו. אנחנו עובדים כבר יותר מארבע ורק עכש

 הנושא הזה ונמשיך לעבוד על מנת לחדד את הנושא. 

 תודה רבה. שגיא, בבקשה.  :צביקה צרפתי

עדכון נספח אישור הסעיף הראשון בנושא התמיכות,  שגיא רוכל:

. זה עדכון, העדכון 2017שנת לחישוב מענקי קרן הישגית ל

הוא בדבר הגדלת סכום המענק לזכייה בגביע בליגת  המוצע

 נה או גביע המדינה. אליפות המדי

 אין סיכוי, זה בסדר. אפשר לאשר.  :עמירם מילר

ז רויטל לן כהן: גם בספורט הישגי? או רק לספורט  תופס הסליחה, 

 קבוצות? 

 ... קבוצתיגם ספורט  שגיא רוכל:

 אוי, מצוין. אז בסיף יש לנו מלא ילדים כאלה.  רויטל לן כהן:

  שנה כל אחד יש לו...לים מלגות. בסוף הם מקב :צביקה צרפתי

 איזה מלגות?  רויטל לן כהן:

 בר על הישגי. ומד :צביקה צרפתי

לספורט יחידים ולספורט קבוצתי. במקרה הזה אנחנו  שגיא רוכל:

מדברים על הענפים הקבוצתיים. ומבקשים לעדכן את 

 הנספח הזה. 

 תודה. אפשר פה אחד?  :צביקה צרפתי

 לא.  פליאה קטנר:

 א. חוץ מפליאה כולם בעד, למעט פליאה. תודה. ל :צביקה צרפתי

 
ב מענקי קרן עדכון נספח לחישו: הוחלט ברוב קולות לאשר 296מס'   החלטה

 . 2.7.2017, בהתאם להמלצת ועדת תמיכות מיום 2017הישגית לשנת 

 

 כל שאלה אני רוצה להבין למה. רגע, על  רויטל לן כהן:



   6.9.2017 102 מועצה מן המניין   

.  אורן כהן:  אולי תקבעו פגישה ביניכן

לא חייבת לענות, אבל אני רוצה להבין למה לא לעשות היא  רויטל לן כהן:

 תמיכות בספורט. 

אני כל  א יודעת איזה דברים, יד רוחצת יד,כי אני ל פליאה קטנר:

 המנגנון הזה הפסקתי להאמין. 

 אז אל תבואי. תשלחי במייל.  רויטל לן כהן:

 . ישראלשקל לילד שיגיע לאליפות  3,000 מתי פז:

 מתי, די.  :צביקה צרפתי

 מונקי ביזנס. מה זה,  מתי פז:

 
 .2018אישור קריטריונים לתמיכות לשנת  .8

 

 . 2018אישור קריטריונים תמיכות  :צביקה צרפתי

 אני אזכיר את עניין אלו"ט.  פליאה קטנר:

אלו"ט זה באמת חמור מאוד שנותנים כסף לארגון שמשלם  רויטל לן כהן:

שהוא משלם לאנשים שצריכים לטפל ה למנכ"ל יותר ממ

  בילדים. 

 שהיה פה עם אלו"ט.  הסיפוררק אזכיר את  פליאה קטנר:

 אני לא יודע, מה קורה? תנו לנו להתקדם.  :צביקה צרפתי

לא שיניתי, לא שיניתי. הכנסנו לתמיכות קריטריון של שכר  רויטל לן כהן:

א מעל גובה מסוים ל ןמנכ"ל. עמותות ששכר המנכ"ל שלה

 מקבלות תמיכות מעיריית כפר סבא. 

 ... לא יקבלו?  אהוד יובל לוי:

 לא. גם לא אקי"ם.  רויטל לן כהן:

 רויטל, תנו לשגיא בבקשה.  :צביקה צרפתי

 גם לא קיבלו.  :שגיא רוכל
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יודע, מניעה של כסף  פליאה קטנר: לא, פשוט הערתי את זה. כי אם, אתה 

דבר על זה. נשים של עמותה שמטפלת בילדים, אז פשוט ל

 את הדברים על השולחן. 

 לא מדובר בתמיכה בעמותה. מדובר על תמיכה בילד.  רויטל לן כהן:

 די. שגיא, בבקשה. מספיק, רויטל, רויטל,  :צביקה צרפתי

את המלצת הוועדה המקצועית  מביאיםאנחנו, כמדי שנה,  שגיא רוכל:

בדבר הקריטריונים לתמיכות בשנת  ...לתמיכות בשנת

. כמובן שסכום התמיכות הסופי נקבע רק אחרי הגשת 2018

כך שכרגע , 2018הבקשות ואישור תקציב העירייה לשנת 

בעצם אנחנו מייצרים את סל הקריטריונים. הקריטריונים 

שמובאים בפניכם אחרי הדיון של ועדת התמיכות ובחינת 

דומים מאוד לאלה של שנה  2017מתן התמיכות בשנת 

 שעברה. 

ם קטנים. צירפנו פה את הפרוטוקול שמדבר על שינויי

העדכונים. אז יש עדכון בסעיף הרווחה לנושא עמותות 

מחלקות מזון. החלטנו להגדיל במשהו את הקריטריון, 

לאפשר סל כספי יותר גבוה לנושא של עמותות מחלקות 

  מזון. עדכנו קריטריונים בנושא של קרן הישגית. 

מיני קשיים שעלינו עליהם  יתר הדברים, טיפלנו בעוד כל 

בנושא של מספר משתתפים מקרב תושבי העיר, כל מיני 

דברים מהסוג הזה. אנחנו מציעים את זה. אנחנו מבהירים 

גם, יש כמובן מצורפת חוות הדעת של היועץ המשפטי, 

שהקריטריונים הם אחידים ושוויוניים. אנחנו מבהירים גם 

יח של התמיכות השנה, והפעם הוספנו את זה אפילו בפת

שלנו, שאנחנו מפנים לתשומת הלב כי העירייה מעוניינת 

לקדם שילוב של אנשים עם מוגבלויות. כמובן יש את זה גם 
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בקריטריונים. יתר הדברים פחות או יותר בדומה לשנה 

 מבקשים את אישורכם. אנחנו שעברה. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

וצתיים יש רק כדורגל, שאלה אפשר? למה בענפים הקב רויטל לן כהן:

 כדורסל וכדורעף? האם אין עוד ענפים קבוצתיים? 

 זה מה שיש. כי  :צביקה צרפתי

 ?3,000ונוער  50,000אני באמת שואלת. ולמה הבוגרים זה  רויטל לן כהן:

 לא הבנתי.  :צביקה צרפתי

 ? 50,0000, ובוגרים 3,000תמיכות. למה לנוער ב רויטל לן כהן:

 א רואה, שנייה. ל :צביקה צרפתי

 . למי שזוכה בגביע המדינה, או באליפות מתי פז:

זה בליגה. ואם מדברים על אליפות, אז הפער הוא בין  רויטל לן כהן:

. ואם אנחנו מדברים על סגנות, אז לנוער 150,000-ל 3,000

אין בכלל ולבוגרים יש, ואני רוצה להבין למה. אני מעדיפה 

 לתמוך בנוער, בנוער יותר. 

גם אני מעדיף לתמוך בנוער. גם אנחנו מעדיפים לתמוך  :צביקה צרפתי

בנוער ואנחנו תומכים בנוער, אבל למעשה כשאתה זוכה 

אין מה לעשות, זו  ,באליפות, הקבוצה שזוכה באליפות

 קבוצה שמייצגת את העיר והיא קבוצה מקצוענית. 

 אין שום בעיה, זו לא שאלה.  רויטל לן כהן:

 אבל אלה העובדות.  :צביקה צרפתי

,  רויטל לן כהן: בקבוצה המקצועית הזאת שקוראים לה 'משהו כפר סבא'

, 'מכבי כפר סבא', כמה כפר סבאים יש?  'הפועל כפר סבא'

 אני שואלת, כמה כפר סבאים יש? 

, מדברים על ספורט הישגי. שנייה, תני לי לענות. אני יבוא :צביקה צרפתי

ברים על ספורט הישגי. מבין את השאלה ותני לענות. מד
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ספורט הישגי, כדי לזכות ולהיות בליגות העליונות או 

להיות תחרותיים או כמו שאומרים שכפר סבא תוזכר גם 

בספורט ולא רק בתרבות או בעיר ירוקה, מה לעשות, היום 

העירייה  ,העולם הוא מקצועני. העולם עולה כסף. חלק

עכשיו, את נותנת תמיכות והיא נותנת תמיכות לספורט. 

ה שואלת כמה כפר סבאים? הלוואי והיו לי, לנו, הנוער הי

 מייצר שחקנים לרמה שצריך לשחק...

. היו 150,000-ו 3,000אולי במקום  רויטל לן כהן:  נותנים..

 3,000-ממש לא. אני, כמי שקצת מבין בספורט, זה לא ה :צביקה צרפתי

 . 5,000-וה

 גם.  רויטל לן כהן:

ויכולת. ומה לעשות? העניין של כישרון, בסופו של דבר זה :צביקה צרפתי  .

.  מי שמגיע ל..

צביקה, להזכיר לך שיש ילד שיכול להגיע לאולימפיאדה  רויטל לן כהן:

ואין לו כסף לנסוע לתחרויות ואנחנו במועדון אספנו שקל 

 לשקל להטיס אותו? 

י :צביקה צרפתי כולה את רוצה להקשיב? מועדון הסיף מקבל גם כן, את 

אלף שקל תמיכה שנתית. וחלק  300, 250-להסתכל, כ

מהתמיכה הזו זה תמיכה בספורטאים. וחלק מהתמיכה הזו 

זה תמיכה לחו"ל. עכשיו, סיף זה ספורט הרבה יותר קטן 

 וספורט הרבה יותר מינורי. 

.. זו רק דוג רויטל לן כהן: .  מה, אני בטוחה שיש את זה 

 נפי הכדור הם הענפים המובילים. בכל ענף ספורט. ע :צביקה צרפתי

. רויטל לן כהן: .   אז בגלל זה אני צריכה לתת להם.

 אז אל תתנו.  :צביקה צרפתי

. לקדם אולי רויטל לן כהן:  את אלה שפחות..
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 אני אומר עוד פעם. חבר'ה, אני מסביר,  :צביקה צרפתי

 . 150-ו 3,000אני עדיין לא קיבלתי תשובה למה  רויטל לן כהן:

. :ה צרפתיצביק  אז אני הסברתי. נוער, תקשיבי..

  ... לא ענית לי כמה כפר סבאים יש? רויטל לן כהן:

קודם כל אל תצעקי. נוער לא מקבל שכר. נוער משחק  :צביקה צרפתי

בהתנדבות. קבוצה בוגרת מקבלת שכר. השחקנים מקבלים 

 שכר. מי את רוצה שישלם?

 ישחקו כפר סבאים. לשלם פה שכר? ש אני צריכה רויטל לן כהן:

. אז שאין כפר סבאים.  :צביקה צרפתי  ישחקו בליגה ג'

ב רויטל לן כהן:  ליגה ג'. )מדברים ביחד( אז שישחקו 

 הבנתי. אלה החוקים במדינת ישראל.  :צביקה צרפתי

כאשר הקבוצה הבוגרת זוכה באיזשהו הישג, זה מיד מקרין  :אורן כהן

לם. אני אומר לך על כל מחלקת הנוער. זה מקרין על כו

 כאחד שגדל באגודת ספורט. 

. חברים. מי 2018אני רוצה להעמיד להצבעה את תמיכות  :צביקה צרפתי

 ? אפשר פה אחד? 2018בעד לאשר את תמיכות 

 רגע, התמיכות או קריטריונים? פליאה קטנר:

 תמיכות. קריטריונים ל :צביקה צרפתי

 אני מתנגדת.  פליאה קטנר:

 שר פה אחד? לא. פליאה מתנגדת, השאר בעד, תודה. אפ :צביקה צרפתי

 

 
את הקריטריונים לתמיכות : הוחלט ברוב קולות לאשר 297מס'   החלטה

כפי שהומלצו ע"י ועדת התמיכות כפי שהוצגו לעיל ו 2018לשנת 

 .3.7.2017יום מישיבתה ב
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היא נתנה תשובה. היא לא חושבת קונקרטית, היא עושה  רויטל לן כהן:

  אחיד.

אני חושבת מאוד קונקרטי, אני פשוט לא מאמינה לחבורה  פליאה קטנר:

 פה. 

מינויה של אורלי פרומן כדירקטורית מקרב עובדי העירייה בחברה  .9

 העירונית לתרבות הפנאי כפר סבא.

 

כדירקטורית מקרב עובדי  , מינויה של אורלי פרומן9סעיף  :צביקה צרפתי

כפר סבא. אפשר הפנאי  העירייה בחברה העירונית לתרבות

 לאשר פה אחד? תודה. 

 לא.  פליאה קטנר:

 לא. פליאה מתנגדת.  :צביקה צרפתי

את מי את רוצה? את יודעת מה? אנחנו נצביע את מי שאת  :אורן כהן

 רוצה. תגידי את. 

 
מינויה של אורלי פרומן את : הוחלט ברוב קולות לאשר 298מס'   החלטה

רייה בחברה העירונית לתרבות הפנאי כדירקטורית מקרב עובדי העי

  כפר סבא.

 

פנחס כדירקטורית מקרב הציבור -הארכת כהונתה של ענת זיצ'ק .10

 בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא.

 

ק פנחס כדירקטורית מקרב 'יצהארכת כהונתה של ענת ז :צביקה צרפתי

הציבור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא. אפשר פה אחד? 

 גדת. השאר בעד. לא, פליאה מתנ

הארכת כהונתה של ענת  את : הוחלט ברוב קולות לאשר299מס'   החלטה
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פנחס כדירקטורית מקרב הציבור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר -זיצ'ק

  סבא.

 

 אישור לעובד העירייה לעבודה נוספת. .11

 

 העירייה. אפשר פה אחד?  אישור לעבודה נוספת לעובד :צביקה צרפתי

 לא, פליאה מתנגדת.  רויטל לן כהן:

 זה אין בעיה.  :צביקה צרפתי

 לא, זה אין בעיה.  פליאה קטנר:

 : הוחלט פה אחד לאשר לעובד העירייה עבודה נוספת. 300מס'   החלטה

 

דיון בדו"ח השנתי של החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא  .12

 .2016לשנת 

 

פנאי העירונית לתרבות החברה הדיון בדו"ח שנתי של  .12 :צביקה צרפתי

 בכפר סבא. בבקשה, יאיר. 

 יאיר משיח, מנכ"ל החברה העירונית לתרבות הפנאי. :שגיא רוכל

 שלום לכולם.  :יאיר משיח

.  :ענת קלומל רק אני מזכירה שיש עוד דברים שאתם צריכים לשלוח אלי

למרות כל הבקשות שלי. אני רוצה שעדיין לא שלחתם 

לתרבות ופנאי לא שלחה את כל  פרוטוקול יהיה שהחברהשב

 המסמכים שאני ביקשתי כדירקטוריון. 

 בבקשה, שגיא.  :צביקה צרפתי

 למרות בקשותי החוזרות ונשנות מספר פעמים.  :ענת קלומל

 זה הוקלט. בבקשה, יאיר.  :צביקה צרפתי
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"ח מציגה את הדברים הבאים: שלום לכולם. מהות הדו :יאיר משיח

בבעלות  100%חברה נמצאת החברה לתרבות הפנאי, ה

וריון העירייה, אמונה על נושאים מגוונים כגון הקונסרבט

ול קייטנות, בית תפעול צהרונים, עפלמוסיקה ומחול, ת

הספר של החופש הגדול, מעונות מגיל הרך עד גיל שלוש, 

אירועים, פסטיבלים. החברה היא חברה שביחס שבין 

שיכולה לעמוד הנכסים שלה לבין ההתחייבויות היא חברה 

 מה שבא לידי ביטוי במאזן.  שלה, בכל ההתחייבויות

 הפעילות וזההחברה מבחינת היקף הפעילות הגדילה את  

 אחת ההצעות לסדר יוםבגם קודם נאמר כפועל יוצא, כמו ש

, לגידול של היקף הפעילות, בייחוד בתחום החינוך בנושא

המשלים וההעשרה. החברה היא חברה שגם מפעילה את 

המרכזים הקהילתיים במערב העיר. החברה אמונה על מתן 

 ,השירותים לתושבים בתחומים האלה וכפי שאושרת ציינה

וחשוב להדגיש את זה כמה פעמים, זו חברה עירונית. 

החברה פועלת בהתאם לכללים של משרד הפנים. היא לא 

 כפופים לכל הנהלים שמחייבים אותה חברה פרטית. אנחנו

משלה. החברה נתמכת על ידי משרדי מבחינת משרדי מ

הממשלה ופעילותה בתחומי התרבות והחינוך. היא מונה 

נאמנה.  תםעושים עבוד טובים, נאמנים, כמה מאות עובדים

 זהו. אנחנו מאוד גאים. 

ח הכספי. כעיקרון מסירת דין וחשבון "מובא בפניכם הדו שגיא רוכל:

ח הכספי. ביחד עם הדו תמובאשנתי לתאגידים העירוניים, 

אנחנו מזמנים את מנהלי החברות לתת סקירה קצרה 

ח הכספי, אם יש? אם אין, לא נדרש "בפניכם. שאלות לדו

 אישור. 
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 יש לי שאלה, אני רוצה לומר משהו.  :ענת קלומל

 לא צריך לאשר, חברים. אין פה אישור.  שגיא רוכל:

ו את אני רוצה להעיר הערה, הערה חשובה. השנה העביר :ענת קלומל

 פרויקט הצהרונים לחברה לתרבות ופנאי. 

גונן:  לא. אושרת גני 

 זה ממש לא.  :ד"ר אמיר גבע

גונן:  החברה לתרבות הפנאי מפעילה צהרונים מיום הקמתה.  אושרת גני 

כן, אבל העבירו פרויקטים של גנים, חברה שהיא צעירה  :ענת קלומל

העבירו לה לסדר גודל מאוד רחב. ואני ביקשתי את 

המסמך, לדעת מה עלויות התפעול והאם יש רווחים או 

הפסדים בתפעול של הצהרונים לפני שהעבירו את שאר 

הגנים השנה. לא קיבלתי את המידע הזה. אמרו שיביאו לי 

את זה בישיבה ולא העבירו לי את המידע. והיה עוד מידע 

 שלא הועבר אלי. 

 . 2017-הצהרונים היו עכשיו, ב מתי פז:

 , -, הצהרונים ש-בסדר, לא העבירו את מה ש :לענת קלומ

 למה זה קשור למועצת העירייה?  :עמירם מילר

 ...לא, זה חשוב מאוד, כי אני לא מבינה :ענת קלומל

. לא מתייחסים לדירקטוריון, אז למהסליחה, ש אהוד יובל לוי: .. 

אני לא מבינה איך אפשר לקבל החלטות כאשר לא מקבלים  :ענת קלומל

על התנהלות החברה לתרבות ופנאי בצהרונים מידע 

היו הפסדים, היו האם קודמים. לא יודעת מה היה התפעול, 

 לא העבירו לי את המידע הזה.  רווחים?

דבר נוסף אני רוצה גם לציין עוד על התנהלות החברה  

לי  בצורה אני, התנהגו א ,בישיבה האחרונהלתרבות ופנאי. 

לשאול אותי שאלות  וניסולא הולמת כדירקטוריון. 
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מכשילות באופן מכוון כדי להכשיל אותי, כדירקטורית 

שמעבירה ביקורת על ההתנהלות. ואני רואה בזה בחומרה 

מאוד. כי אני כאישה שצריכה לייצג, כנציגת ציבור 

שמייצגת ושואלת שאלות ומנסים לגרום לי ללשון הרע, אני 

פחד רואה בזה משהו שגורם לי לאימה והפחדה, שאני א

 לשאול שאלות.

ואני לא מוכנה להתנהלות כזאת. ואני רואה בכך שהם 

צריכים להתנצל בפני על ההתנהלות הזאת, ולתקן את 

דרכיהם. כי היה פה לחץ ציבורי מאוד רחב על החברה 

לתרבות ופנאי, והיתה פה התנתקות מוחלטת ממה 

שהציבור רוצה. וזה לא צריך להתנהל ככה. זו לא חברה 

ו חברה של העירייה והיא צריכה להיות קשובה פרטית. ז

 לציבור. וגם לדירקטורים שמעבירים ביקורת על החברה. 

גונן: ענת, כל ביקורת היא לגיטימית. זו זכותך, זו גם חובתך.  אושרת גני 

יחד עם זאת, לא יכולת להביא לישיבת הדירקטוריון את 

 מייצג אותך. ויש לך מחויבותשחבר המועצה כעורך דין 

ולויאליות לדירקטוריון. את לא יכולה לארגן הפגנות נגד 

  חברה בו. את יכולה להביע את דעתך.הדירקטוריון שאת 

 אני קודם כל לא ארגנתי, אני אמרתי שיש ישיבה.  :ענת קלומל

סליחה, כל אחד מהחברים שמגיע לשם הוא נציג ציבור,  אהוד יובל לוי:

  הוא ממלא את החובה שלו כנציג ציבור.

גונן:  מצוין. עם זה אין שום בעיה.  אושרת גני 

עכשיו, אם כנציג ציבור היא מגיעה למסקנה שהיא לא  אהוד יובל לוי:

ייעוץ צמוד.   מקבלת תשובות, זכותה לקבל 

 לא רק ייעוץ.  :ענת קלומל

 אני חושב שזה בריא מאוד שחברים שהם דירקטורים, רגע,  אהוד יובל לוי:
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גונן: יש שאלה שלא קיבלת עליה תשובה, את תקבלי עליה אם  אושרת גני 

 תשובה. 

 לא שאלה אחת, אושרת.  אהוד יובל לוי:

גונן: .  אושרת גני  . .  אגב, יש לך את זה 

הגשתי מספר, תכתובות יש. אני רוצה לומר ככה. אם אני  :ענת קלומל

מייל שמהלכים עלי אימים לפני הישיבה, ואני -מקבלת אי

, , וגם הציעו לי עורכי דין אחריםמביאה איתי עורך דין

ו עליך לשון הרע. אני שענת, נבוא לשמור על זה שלא יגיד

לא ארגנתי שום הפגנה. אני אמרתי 'יש פה בעיה. יש 

, אתם הייתם צריכים לדעת,  ישיבה. אתם צריכים לדעת'

  י, אני ממש לא הייתי בווטסאפ הזה.אני לא ארגנת

 .הזמן אמרתם את השעה, את ד"ר אמיר גבע:

.  :ענת קלומל  אני נציגת ציבור, אני אומרת את השעה שיש דירקטוריון

. ד"ר אמיר גבע: .   קיבלת חוות דעת משפטית מהיועץ המשפטי ש החברה.

למה אתם לא מקבלים, למה אתה לא מסוגל לקבל את  :ענת קלומל

 הציבור? )מדברים ביחד( 

 עוץ ממי שבא לה. זכותה לקבל יי טועה, היועץ המשפטי רויטל לן כהן:

 חברים,  :צביקה צרפתי

  ...אני רוצה לשאול שאלה. האם זכותו של חבר מועצה אהוד יובל לוי:

 זכות הייצוג היא זכות חוקתית.  רויטל לן כהן:

סליחה, אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי, ברשותכם.  אהוד יובל לוי:

מסתבר שקלעתי גם לדעתה של חברתי. האם חבר מועצה 

וא דירקטור, שהוא לוקח אחריות אישית כדירקטור, לא שה

שהוא יושב שם כדירקטור הוא לוקח כסתם כחבר מועצה, 

אחריות אישית, האם יש לו זכות לייעוץ אישי, כי הוא 

..לוקח אחריות אישי   ת? אני חושב שהיועץ המשפטי צריך.
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..טוב, אנחנו לא בדיון הזה עכשיו. אנחנו בדיון :צביקה צרפתי . 

היועץ המשפטי, אז אני רוצה להגיד לך שהיועץ המשפטי של  :נת קלומלע

החברה לתרבות ופנאי באופן מכוון ניסה להכניס לי מילים 

בפי. היועץ המשפטי. והוא עורך דין ואני לא עורכת דין. 

שהי הפללה של משהו שאני וואני לא מוכנה שיגרמו לי לאיז

 מתנהלת. 

 לייעוץ אישי? האם יש לה זכות אהוד יובל לוי:

 מאוד עדין. -זה מצב מאוד :ענת קלומל

. ככה, בלי שאני יודע מה היה.   עו"ד אלון בן זקן: .. 

 שכתבתי לך, כתבתי את המכתב.  :ענת קלומל

מתואר פה מצב שיכול לחזור מחר. שואלת האם זכותו של  אהוד יובל לוי:

חבר מועצה, שיושב כדירקטור באחד הדירקטוריונים, 

 לווה ביועץ משפטי אישי? להיות מ

 מה פתאום? )מדברים ביחד(  :עו"ד אלון בן זקן

.  אהוד יובל לוי:  דירקטור הוא אחראי אישי

של השעה  מהמאשימים אותך על זה שסיפרת להם  פליאה קטנר:

  הישיבה?

 כן. והתחילו להגיד לי שאני אמרתי דברים לא נכונים.  :ענת קלומל

 פלאפון? אחד. מה, את מצלמת אותי בלמי עוד לא, צ :צביקה צרפתי

  מה הבעיות?לעצמי,  רויטל לן כהן:

 אה, לא לפרסם. :צביקה צרפתי

גונן: חות הכספיים, ואני רוצה "ברשותכם, אני רוצה לחזור לדו אושרת גני 

להגיד, ענת, ליאיר משיח, שהוא מנכ"ל החברה לתרבות 

פים הפנאי וגם מנהל אגף התרבות, ועושה עוד תפקידים נוס

בעירייה, כמו מנכ"ל חברת ספיר, ואני רוצה להגיד לך 

יאיר, תודה רבה על הניהול המקצועי ועל הניהול הכספי 
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האחראי. ועל שיתוף הפעולה המצוין עם מחזיק התיק, עם 

 אמיר גבע. אני חושבת שאתם עושים עבודה נפלאה. 

 תודה רבה לכם ולדירקטוריון כולו.  :צביקה צרפתי

 גם אני רוצה להגיד מילה טובה.  :ד"ר אמיר גבע

 רגע, עוד לא סיימתי.  :צביקה צרפתי

ענת, בסך הכל פה את עושה עבודה מצוינת כדירקטורית.  ד"ר אמיר גבע:

אני חושב שהישיבה האחרונה בסופו של דבר היתה מאוד 

... החומר יושלם  טובה ומוצלחת. קיבלת את החומר ואם 

ווה שבישיבות הבאות לך, יאיר ישלים לך את החומר. נק

  נעימה.תהיה גם אווירה יותר 

 תודה רבה לכולם. תודה רבה, יאיר.  :צביקה צרפתי

 
 .2016דיון בדו"ח השנתי של החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא לשנת  .13

 ירון שטיינר, סמנכ"ל החברה הכלכלית.  ירון שטיינר:

 איפה המנכ"ל?  :עמירם מילר

 ביקש שאני אבוא. ר ממנו להגיע, ולכן המנכ"ל נבצ :ירון שטיינר

 מה קרה לו? לא שמעתי.  אהוד יובל לוי:

ש שאני אמלא את מקומו. אני לא יכול היה להגיע, ביקהוא  ירון שטיינר:

 אנסה...

גונן:  ל כספים של החברה...סמנכ"  אושרת גני 

היה נראה לי מכובד שהמנכ"ל יכבד את חברי המועצה, אבל  :עמירם מילר

 מתנגש עם דברים אחרים וחבל. שזה  כנראה

בהמשך  ,משקף פעילות מאוד רחבה שביצענו 2016ח "דו :ירון שטיינר

והרבה מאוד שיתוף פעולה עם  ,לפעילויות שאנחנו עושים

כלל הגורמים העירוניים ועם החברה לתרבות, עם כל 

שני בתי  הדברים, לול של הדברים. על קצה קצהו שלהמכ
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ואונים שנעשו במהלך השנה הזאת, ב' -80ספר גדולים, 

יקט מאוד רחב של כל שמונה גני ילדים שנעשו, כניסה לפרו

אני על קצה המזלג נותן לכם כל מיני דברים, נושא הניקוז, 

. ובמקביל הוספנו מעון יום נוסף 60,80והמשך פיתוח של 

שעבר לחברה לתרבות, גם הוא  לתפעולמהכספים שלנו 

 וד נושאים נוספים.. ועוד הרבה מא2016בתוך 

שבסופו של יום גמרנו עם היא כזו ועם כל זה, ההתנהלות  

רווח נקי שמשקף גם את הפעילות המאוד מבוקרת שאנחנו 

 עושים לגבי הדברים. זהו מבחינתי. 

יש לי עוד הערה. אני גם, כדירקטורית בחברה הכלכלית,  :ענת קלומל

ספר, אחד הדברים החשובים לי שההשקעות בגנים ובבתי 

בעיקר בגנים, כי היתה התווספות של גנים בשנה זו, שיהיה 

שוויון בהשקעה בין גנים במרכז העיר כפר סבא לבין הגנים 

 בשכונות הירוקות. 

. :צביקה צרפתי  אז אני מזמין אותך..

 אני לא מבין את השאלה.  :שגיא רוכל

אקח מזמין אותך איתי, אני אני לראות, תן לי רגע, ... :צביקה צרפתי

אותך, לגנים החדשים שהחברה הכלכלית בנתה ברחוב 

 הגבורות במרכז העיר. 

.  :ענת קלומל . . גנים   כמה 

אני מדבר במרכז העיר.  ,, רגע60-ושני גנים, לא ב ,שני גנים :צביקה צרפתי

אני מדבר בשכונת ראשונים, זה הם בנו. אני מזמין אותך 

 סטנדרט.  לראות, תראי איזה גנים שווים, מעולים. אותו

שאלת את השאלה גם אצלנו, קיבלת תשובה חד משמעית.  :ירון שטיינר

 אין איפה ואיפה. אותו תקציב בדיוק ניתן לזה ולזה. 

.  :ענת קלומל . .  אבל לגבי 
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 אותו תכנון ואותו ביצוע.  :ירון שטיינר

גונן: גנים נבנו על ידי  אני אומר עוד משהו לגבי הגנים, ששמונה אושרת גני 

ה הכלכלית, הגנים יפיפיים, כל גן באדריכלות אחרת, החבר

זכו כבר לחשיפה בעיתוני אדריכלות על היופי שלהם, על 

הם. ואין איפה קציונאליות שלהם ועל הייחודיות שבהפונ

ואיפה. הסכומים המושקעים בכל הגנים הם אותם, עם 

  יש סטנדרט גבוה מאוד שאנחנו עומדים בו. אותם סכומים.

 אז אני רק רוצה להעיר עוד הערה, רק שנייה.  :ענת קלומל

.  אסתר הדנה: . . ... ביוספטל, בכולם, בכל   גם 

 כל גן חדש.  :צביקה צרפתי

 ...עכשיו מה שנוצר פה :ענת קלומל

,  רויטל לן כהן: את באמת חושבת שאנחנו בונים בשכונות מסוימות אתי

 גנים יותר יפים ובשכונות אחרות גנים פחות יפים? 

  ...אם אתם ראיתם את הפרסום :קלומלענת 

גן רויטל לן כהן: ..כזה אתי, ממש לא. תראי לי אותו. תראי לי  . 

גן עלייה...אם ר :ענת קלומל   איתם את הפרסום למשל של 

 תראי לי גן )מדברים ביחד(  רויטל לן כהן:

 ...מה שנוצר בעיר כפר סבא, רויטל :ענת קלומל

שאחד  מצב שבונים שני גנים חדשים,אני רוצה לראות  רויטל לן כהן:

אחד נראה ככה. את יודעת שאני אוכלת את ו נראה ככה

 תראי לי. רק הראש של מי שעשה את זה. 

אני יודעת דבר אחד. זה לא, כל התלמידים בבית הספר הם  אסתר הדנה:

 לא שווים. 

.  רויטל לן כהן:  זה נכון

 אז גם גנים יכול להיות אותו דבר.  אסתר הדנה:

 ממש לא.      רויטל לן כהן:
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עכשיו חשוב לי מאוד, אחת הנקודות שאני מעירה את זה כי  :ענת קלומל

חשוב לי שתהיה התפלגות שוויונית בין המרכז לבין 

ילת פתיחת שנת הלימודים השכונות. רק לאחרונה, בתח

 הנוכחית...

  נו, באמת. :צביקה צרפתי

זנח והייתי המומה ראינו את הגן בעלייה שהיה מו :ענת קלומל

מהתמונות שהראו את הגן. כלומר גנים חדשים אולי 

גנים ישנים מוזנחים בצורה מחפירה ושהיא לא  מושקעים. 

ראויה לילדים. ואני חושבת שצריכים לצמצם את הפערים 

האלה ובמיוחד בגנים הוותיקים במרכז העיר כפר סבא, 

ם. אם החברה הכלכלית לוקחת שקיע בהלחדש אותם ולה

ת זה על עצמה, היא צריכה לעשות את זה, ולדאוג א

להתפלגות התקציבית וזה צריך להיות אחד היעדים 

 החשובים ביותר. 

 תודה רבה. יש הערות נוספות?  :צביקה צרפתי

 שאלה. אחד, מה זה צפון בן יהודה?  ,יש :עמירם מילר

  ת זה...אתם אבל מעבירים א :ענת קלומל

 .זכות דיבור. שגיא, שגיאענת, עמירם ב :צביקה צרפתי

גונן:  באיזה עמוד?  אושרת גני 

. צפון 31.12בעמוד הראשון, בביאורים לדוח הכספי ליום  :עמירם מילר

 נאות עלייה. פרויקט בן יהודה. ואני גם לא מבין מה זה 

גונן:  איזה עמוד?  אושרת גני 

אני  , למה זה הפוך פה הסדר13נאות עלייה ועמוד  11עמוד  :עמירם מילר

 , סעיף א'. שעבודים. 11לא מבין, אבל ככה הגישו. עמוד 

גונן:  א', שעבודים. 12 אושרת גני 

ן בן יהודה. מה זה צפון בן למטה. צפו 6, סעיף 13כן, ועמוד  :עמירם מילר
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 שזה שטח שלפי מיטב ידיעתי הוקפא תכנונו.  יהודה?

גונן: .  אושרת גני   נכון

, עיריית כפר סבא, יתרות. בסוף 6ף . כתוב סעי13עמוד  :עמירם מילר

הרשימה כתוב צפון בן יהודה, שונים. בשונים. הנה. מה 

 אז איפה הכסף?   מה זאת אומרת? בדיוק?

איזשהי שארית שנשארה, יתרת חובה שכרגע עדיין נמצאת  :ירון שטיינר

 בתוך הספרים. 

..חובה ממה? מה עשו שם ב :עמירם מילר   צפון בן יהודה שהיה.

 עשו בזמנו, לא זוכר אפילו באיזו שנה, כי זה קדם אלי,  :שטיינר ירון

 .ירון, תבדוק ותעביר :צביקה צרפתי

..לא, לא, לא, תכנונית זה לא דבר :עמירם מילר . 

... תכננו שם מגורים בצפון בן יהודה, במתחם ספציפי. היו  אהוד יובל לוי:

במשך שנתיים תוכניות. היתה זאת, זה עוד מהמעבר 

 ...שם ושון שתכננהרא

תכננה החברה הכלכלית? היא רשות תכנון? היא בעלת  :עמירם מילר

 הקרקע? לא. 

.. אהוד יובל לוי:   באם אדוני יזכור, אני הערתי לו.

 לי?  :עמירם מילר

.  אהוד יובל לוי: . .  אני הערתי לך 

 איך העזת להעיר לי?  :עמירם מילר

שקעה בקרקעות של אנשים עיריית כפר סבא מממנת הש אהוד יובל לוי:

 פרטיים. 

 אז אני מבקש הסבר לזה.  :עמירם מילר

 ירון, תעביר הסבר, בסדר?  :צביקה צרפתי

.  :עמירם מילר . .  קרקעות פרטיים בטח 

. אהוד יובל לוי: ..  עיריית כפר סבא השקיעה בתכנון
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יודע, הוא יבדוק.  :צביקה צרפתי  הוא לא 

מילר שראש העיר שישב פה אמר אני אזכיר גם למר  אהוד יובל לוי:

שהתכנון הראשון נעשה למראית עין בגלל צו של בית 

 משפט, ואז יצאנו לתכנון מחדש. 

 חברים, תבדוק, ירון.  :צביקה צרפתי

 שני הדברים.  :עמירם מילר

 לא שמעתי. צפון בן יהודה ו? מה זה השני? :ירון שטיינר

י יודע מה זה נאות עלייה. , נאות עלייה. אנ11השני, בעמוד  :עמירם מילר

 ...  שנה.  20זה 

 מיליון שקל שעיריית כפר סבא השקיעה,  17-עמירם, זה ב אהוד יובל לוי:

 אמרת חברה כלכלית, זה עיריית כפר סבא.   שגיא רוכל:

 . 2013לא, לא, לא, זה הרבה לפני  :ירון שטיינר

ות עלייה. כתוב בסעיף א', שעבודים. כביטחון לפרויקט נא :עמירם מילר

 שנה.  20נאות עלייה אושרה לפני איזה 

גונן: רגע, גם כאן אני רוצה להגיד לחברה הכלכלית, לירון,  אושרת גני 

ועל , שלכם לאלעד, לכל הצוות, תודה על העבודה המצוינת

שאתם ממשיכים לפתח את העיר ולעשות עבודה טובה כך 

 מאוד ויצירתית. 

 ה טובה. תודה רבה לכולם ושנ :צביקה צרפתי

 

 

 

 

 
 אושרת גני גונן 

 העירייה  יתמנכ"ל
 צביקה צרפתי 

 ראש העיר וסגן מ"מ 
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 ריכוז החלטות
 
  הצעות לסדר יום. .2

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

 מניעת זיהומים.  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 

לקיים דיון על ההצעה לסדר היום של  : הוחלט ברוב קולות284החלטה מס'  

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

 מניעת זיהומים.  –בנושא 

 

הוחלט ברוב קולות לקבל את הצעת ממלא מקום ראש : 285החלטה מס'  

איתי המשנה למנכ"לית ועדה ברשות העיר, מר צביקה צרפתי, להקים 

, שתגבש הצעה מועצה ומנציגי ציבור ורכב מחבריתצחר, ש

לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים ותגיש המלצותיה תוך ארבעה 

 חודשים למועצת העיר.

 

לסדר היום של הוחלט ברוב קולות לא לקבל את ההצעה : 286החלטה מס'  

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

 . מניעת זיהומים –בנושא 

 

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

קל בכפר -מימוש אחריות העירייה להסדרת מבני הפל –קטנר בנושא 

 סבא. 

 

הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את  ההצעה לסדר : 287החלטה מס'  

א של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר בנוש

 קל בכפר סבא.-מימוש אחריות העירייה להסדרת מבני הפל
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-הצעה לסדר יום של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל ג. 

תוכנית  –מרכיבי תוכנית הצהרונים  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 ניצנים. 

 

של הוחלט פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר : 288החלטה מס'  

וגב' אתי הדנה -עצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומלחברי המו צוייג 

  תוכנית ניצנים.  –מרכיבי תוכנית הצהרונים  –בנושא 

 

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

ניגוד העניינים של נבחרי ציבור  –קטנר בנושא  חשיפת הסכמי 

 ובנייה.  בשבתם כחברי מליאת הוועדה לתכנון

 

לסדר הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה : 289החלטה מס'  

 –של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר בנושא 

חשיפת הסכמי ניגוד העניינים של נבחרי ציבור בשבתם כחברי מליאת 

 הוועדה לתכנון ובנייה.

 

ג .3   .236, חלקה 6435וש עסקת מכירת מקרקעין ברח' הראשונים, 

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר עסקת מכירת מקרקעין ברחוב 290החלטה מס'  

בין עיריית כפר סבא לבין הזוכה  236חלקה  6435, גוש 27הראשונים 

 –במכרז, שהינו המציע שנתן את ההצעה הגבוהה ביותר, קאלש מרדכי 

 . 511429854חב' לבניין בע"מ, ח.פ. 

 

בגין הלוואה לטובת הקמת  190חלק מחלקה  6431וש משכון קרקע בג .4

  שלב ב' במרכז היום לקשיש.
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חלק  3164: הוחלט פה אחד לאשר משכון קרקע בגוש 291החלטה מס'  

 בגין הלוואה לטובת הקמת שלב ב' במרכז היום לקשיש.  190מחלקה 

 

 .3.9.2017אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .5

 

וחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף תקציב ה: 292החלטה מס'  

 .2017לשנת  6רגיל מספר 

 

הוחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף תב"ר : 293החלטה מס'  

 .2017לשנת  6מספר 

 

הוחלט ברוב קולות לאשר פתיחת חשבונות בנק לניהול : 294החלטה מס'  

 השקעות העירייה.

 

פ חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים אכיפת עבירות תעבורה ע" .6

 .2016 –ברשויות המקומיות )תעבורה( תשע"ו 

 

הוחלט ברוב קולות לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום : 295החלטה מס'  

שיפוטה של העיר כפר סבא, בהתאם ובכפוף להוראות החוק לייעול 

שע"ו הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(, הת

. בתום תקופת מתן התראות הקבועה בחוק הנושא יובא 2016 –

 להצבעה מחדש במועצת העיר.  

 

 .2.7.2017אישור המלצת ועדת התמיכות מיום  .7

 

ב מענקי קרן עדכון נספח לחישוהוחלט ברוב קולות לאשר : 296החלטה מס'  

 .2.7.2017, בהתאם להמלצת ועדת תמיכות מיום 2017הישגית לשנת 

 

 .2018אישור קריטריונים לתמיכות לשנת  .8
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הוחלט ברוב קולות לאשר את הקריטריונים לתמיכות : 297החלטה מס'  

כפי שהוצגו לעיל וכפי שהומלצו ע"י ועדת התמיכות  2018לשנת 

 .3.7.2017בישיבתה מיום 

 

מינויה של אורלי פרומן כדירקטורית מקרב עובדי העירייה בחברה  .9

 הפנאי כפר סבא. העירונית לתרבות

 

מינויה של אורלי פרומן : הוחלט ברוב קולות לאשר 298החלטה מס'  

כדירקטורית מקרב עובדי העירייה בחברה העירונית לתרבות הפנאי 

  כפר סבא.

 

פנחס כדירקטורית מקרב הציבור -הארכת כהונתה של ענת זיצ'ק .10

 בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא.

 

הארכת כהונתה של ענת ברוב קולות לאשר את  הוחלט: 299החלטה מס'  

פנחס כדירקטורית מקרב הציבור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר -זיצ'ק

 סבא.

 

 אישור לעובד העירייה לעבודה נוספת. .11

 

 הוחלט פה אחד לאשר לעובד העירייה עבודה נוספת.: 300החלטה מס'  


