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

לפני תחילת הישיבה המועצה מן המניין לחודש אוקטובר. 

טוב, אני רוצה לפתוח את הישיבה. ולפני ולפני השאילתות, 

פתיחת הישיבה, לפני פתיחת סדר היום אני רוצה, אנחנו 

רוצים להציג שני דברים. הראשון, יש בפניכם, היו שני 

ווינט וסקר של מדרג, סקרים. סקר אחד כלל ארצי של 

ערים. כפר סבא בשני הסקרים האלה בהלימה  19שכלל 

ערים  256אחת. בסקר של ווינט קיבלה מקום חמישי מתוך 

 19ומועצות במדינת ישראל. ובמדרג מקום שישי מתוך 

מה שבולט מאוד זה אתם רואים למטה נושא ערים. 

יחסית הניקיון, שירותי ציבור, חברה, חינוך, נגישות, היינו 

 במחקר הזה במקומות מאוד גבוהים. 

  עברנו את רמת השרון? אהוד יובל לוי:

אני חושב שאנחנו יכולים להתגאות, ללכת עם ראש מורם.  :צביקה צרפתי

אני אף פעם לא אומר שזה מספיק. תמיד אנחנו צריכים 

לבדוק את עצמנו ולצלול לעומקם של מחקרים ולראות גם 

פר ומה צריך לעשות. אבל אני איפה אנחנו צריכים להשת

 57%-חושב שהסקר הזה אומר הרבה. הוא אומר ש

 מהתושבים חושבים שיש צמיחה חיובית בעיר. 

למרות שמבחינת אזור השרון המצב שלנו, בהרבה מאוד  עילאי הרסגור:

  קטגוריות, 

למרות שמבחינת אזור השרון, אני לא נכנס לויכוח. אמרתי  :צביקה צרפתי

ברי, שיש לנו לאן להשתפר. אנחנו לא גם במהלך ד

אבל אני מציג נתונים לחברי המועצה שיראו. כל מושלמים. 

אחד ייקח לעצמו את מה שהוא רוצה מהנתונים האלה. אני 

חושב שבסך הכל אנחנו יכולים ללכת עם ראש מורם. תמיד 
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יש מה לשפר, אני חוזר עוד פעם. אנחנו לא מושלמים. תמיד 

חושב שבאמת אנחנו יכולים בהרבה יש מה לשפר, ואני 

תחומים, ניקיון העיר, תחזוקה, כמו שאתם רואים פה, 

תרבות, שאני חושב נעשית פה עבודה טובה. עידוד זוגות 

 36-צעירים למגורים בעיר. רק לאחרונה שחררנו את ה

יחידות. והלוואי והיו יותר קרקעות שהיינו יכולים לעשות 

יחידות  36-רוקה, עם הכאלה דברים כמו שעם השכונה הי

דיור. אני מקווה שבעתיד, גבעת  אשכול, הפרויקט שעושה 

נוכל גם  38החברה הכלכלית, תמ"א  בגבעת אשכול, אנחנו 

 לדאוג לדירות, כמו שדיברנו כבר לזוגות צעירים. 

בסך הכל הסיכום, לדעתי, אנחנו יכולים באמת ללכת בראש  

ה סיעה הוא, מורם. כל חבר מועצה, וזה לא משנה מאיז

מאיפה הוא, כחבר מועצה וכתושב העיר כל אחד מאיתנו 

יכול ללכת בראש מורם ולהגיד 'אני כפר סבאי גאה', לפחות 

לדעתי. זה רצינו להביא לידיעתכם, שתראו גם כן ולהביא 

עושים את זה בקצרה כי הישיבה את הנתונים האלה. 

 ארוכה. 

הודות לבעיריית כפר סבא החליטו שהחלק השני זה  

להודות, ואני חושב שזה יפה ונכון  ,לעובדים מצטיינים

כל פעם שיש לעשות את זה בפתיחת ישיבת מועצת עיר, 

עובדים מצטיינים. אז הפעם נבחרו שלושה עובדים 

מצטיינים שאנחנו תיכף נציג אותם. הם הגיעו לכאן עם 

המשפחות שלהם, כל אחד הביא את מי שהוא חושב שהוא 

י באמת, אני חושב שזו גאווה בארגון כזה קרוב אליו, כד

גדול שאתה מקבל, ולכל אחד יש סיפור מאחורי 

ההצטיינות. לכל אחד יש סיפור מיוחד שעוד מעט תשמעו 
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 .  אותו

אז לחלק הזה אני אתן למנכ"לית העירייה, שהיא עומדת  

 בראש העובדים, בבקשה, אושרת. 

גונן: אני מאחורי  לאנשים שהםלפני שאני עוברת  ה. רגעתוד אושרת גני 

נבחרי כרוצה להתייחס לפידבק שהציבור נתן לכם, כמי ש

הציבור מובילים את המדיניות כאן בעיר כפר סבא ולצוות 

המקצועי, שזה בעצם האנשים שמאחורי השירות ובמקרה 

הזה גם הנשמות הטובות שמאחורי השירות, שעשו 

הם  אקסטרה מייל ובמשהו שהוא לגמרי יוצא דופן, ולכן

נבחרו בקטגוריית שירות יוצא דופן. חשבנו לנכון שזו 

המסגרת להוקיר ולהכיר את עבודתם כאן במסגרת שלכם, 

כמי שהם הנהלה של העיר. לומר שזה חלק מתהליך 

שמובילה צאלה כממלאת מקום סמנכ"ל לשירות בעירייה, 

והתהליך הזה נקרא שירות יוצא דופן, שהוא כולל הדרכות, 

דת השירות באופן מקצועי, ובעצם המטרה הוא כולל מדי

הארגוני שלנו,  DNA-שלנו הוא לשפר את השירות, כי זה ה

השירות. והמטרה שלנו לתייג אותו ולתת את השירות 

 האיכותי. 

  , חלק מזה היה גם לפרגן לעובדים שנתנו שירות יוצא דופן

גם כמודלינג וגם כי מגיע להם. אז אנחנו ביקשנו גם 

עובדים,  ,מנהלים - 360מעובדי עירייה, מהציבור וגם 

עובדים שעשו מעשה שהוא יוצא  לעקולגות, לשלוח המלצה 

במסגרת התפקיד או שלא במסגרת התפקיד, מדרגת  דופן,

סגן מנהל מחלקה ומטה, ואנחנו מדברים על משהו שהוא 

או  ,או באדיבות ,או בנדיבות ,קשור או במקצועיות

ות, שזה ממש בלט בצורה או אכפתי ,במסירות, או יוזמה
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.  יוצאת דופן

העובדים, מנהל  תה ועדה שישבו בה צאלה, יו"ר ועדהי 

שהוא מנהל מחלקת השירות. ובוועדה  ,משאבי אנוש, ליאור

. הזאת בחרו שלושה עובדים. אני רוצה להציג אותם

)מחיאות  הראשונה היא עדינה קוממי. איפה עדינה?

. עדינה קוממי היא עוב  29ריית כפר סבא כבר דת עיכפיים(

שנה כמזכירת המחלקה ורכזת פרויקטים  20שנים, מתוכם 

היא זכתה  2014ת בתחום ההתנדבות באגף קרן. בשנ

עיריית כפר סבא. יש לנו גם קטגוריה כעובדת מצטיינת ב

של עובדים מצטיינים וכאן זה היה שירות. והיא נבחרה על 

פארק' זו תוכנית 'מדוושים בפארק'. תוכנית 'מדוושים ב

תוכנית אופניים לכולם שמאפשרת גם לאנשים עם 

מוגבלויות לרכב על אופניים. יש מתנדבים שמלווים את 

הרוכבים ומתאימים את האופניים, את כלי הרכב, למגבלה 

של הרוכב. ובמקרה שאנחנו כאן רוצים לציין, עדינה פגשה 

ה ולא נמצא שום כלי ילדה שמאוד רצתה להצטרף לקבוצ

והיא לא ויתרה. היא מצאה שני מתנדבים  עבורהשמתאים 

שהרכיבו במיוחד עבודה, בנו לה אופניים שיתאימו לה 

לרכיבה. והיא מלווה את הפרויקט הזה באמת בצורה 

מעוררת השראה ובמסירות גדולה, ואנחנו רוצים להגיד לך 

 המון המון תודה. 

 תודה. )מחיאות כפיים(  :צביקה צרפתי

גונן: איפה אביטל? אביטל עובדת במוקד העירוני  .יטל פיטראב אושרת גני 

ת במוקד. לידה ולצידה נמצאת עדי שנה. אביטל מוקדני 16

מישהו אמר  ...כן, במשך ,וליקר, מנהלת המוקד ואביטלא

, אז כן, במשך שנה נותנת שירות אדיב,  16 כאן 'וואוו'
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ויצירתי לתושבים שפונים אליה. באחת  מקצועי, מכיל 

. הוא פנה 90אליה קשיש ערירי, תושב העיר, בן  הפניות פנה

. נתנה פיתרון לבעיה. ענתה על בעניין מסוים, נקודתי

השאלה. אבל משהו כל כך נכנס לה ללב שזה לא הספיק. 

היא חזרה אליו לראות שהכל בסדר ואחרי זה היא גם 

ביקרה אצלו ומאז היא שומרת איתו על קשר. היא מגיעה 

ה. בעצם מארחת לו חברה ואימצה אליו הביתה, עם המשפח

אותו כבן משפחה, כסבא למשפחה. אז באמת אביטל, על זה 

ועל הדברים הנפלאים האחרים שאת עושה, תודה. )מחיאות 

 כפיים(. 

מיטל תעמדי שנראה שוהם.  ווילטתנו כאן מיטל נמצאת א 

אותך. אני לא רואה אותך. )מחיאות כפיים( לצידה מלווה 

שנים  15לה. מיטל עובדת בעירייה אותה גם בן הזוג ש

כפקחית בתנועה, בפיקוח העירוני. נמצאת גם מיכל, 

המנהלת שלה. ובשנה האחרונה היא קודמה לתפקיד של 

פנה תושב עיוור והוא פנה למוקד  2015מנהלת מדור. בשנת 

העירוני והוא התלונן שיש צמחייה בנתיב ההליכה הקבועה 

מיטל יש לה רגישות לכת. היומית וזה נורא מפריע לו לשלו 

יחד איתו, לצאת  גבוהה מאוד לנושא. היא ביקשה ללכת

לסיור יחד איתו ועם אנשי מקצוע בעירייה, לפלס לו דרך 

קבועה שתהיה לו נגישה ברמה היומיומית. זה לא חלק 

מהתפקיד שלה, זה לא חלק מהגדרת התפקיד שלה. אף אחד 

יוזמה, אכ פתיות, אחריות לא ביקש ממנה. שוב, ראש גדול, 

 –חברתית ועל כל אלה אנחנו רוצים להגיד לך מכל הלב 

 תודה. )מחיאות כפיים( 

הגיעו גם מנהלים, לכבד אתכם כאן, כל המנהלים שנמצאים  
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אגף ל עדינה, אופירה מור. המנהלת של כאן. המנהלת ש

פספסתי  , והצגתי את המנהלים האחרים, נכון?"ן, רוזיקר

אז לכל המנהלים האחרים  ?כאן מנהלים של הזוכים

 שנמצאים איתנו כאן, תודה שבאתם לפרגן. ותודה לכם. 

לפני שאנחנו נסיים את החלק הזה, בהלימה למה שהצגתי  :צביקה צרפתי

בהתחלה, זו העיר כפר סבא. העיר הקהילתית, שתמשיך 

להיות קהילתית. האנשים הטובים האלה רק מאדירים את 

ה הדברים הקטנים שעושים שם הארגון. וארגון לפעמים ז

מאחורי הקלעים. אז באמת, בשם חברי מועצת העיר כולם, 

אני רוצה להודות לכם ובאמת תמשיכו בעבודתכם הנאמנה. 

 אנחנו גאים שיש לנו עובדים כאלה. 

גונן: את רוצה לצלם אותם עם חברי המועצה? בואו, שבו כאן  אושרת גני 

 ויש אפשרות לצלם את כולם. 

אביטל, איזו גאווה. דור שני, אביטל. האמא מצטיינת לא  אורן כהן:

 פחות. היא לא פה? 

גונן:  מה שמדגיש שהחינוך מתחיל בבית.  אושרת גני 

 תמונה משותפת( ל)מצטלמים 

גונן: עד שיוצאים, אני אנצל את הדקה הזאת לומר שבאמת כל  אושרת גני 

ליאור, כאן גם  יםנושא השירות, בהובלה של צאלה, ונמצא

מובילים כאן תהליך מקצועי  חלקת השירות והצוות,מנהל מ

אם זה בהדרכות, אם זה . של שיפור ושדרוג השירות

 מדידתלבמדידת השירות בטלפוניה, האזנות במשובים, 

איכות השירות, פידבקים לאנשים וכל מיני משחקי 

תרחישים בתפקידים שאנחנו עושים באסוציאציות שונות, 

שתיות מחשוב ומערכות מידע, כדי שונים, כל הנושא של ת

לנתח מידע שמגיע, כדי להבין איזה מגמות יש לנו, 
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והתלונות של תושבים, פניות של תושבים או בפיתרונות 

שיש. ממש בצורה של בקרה שוטפת. אנחנו מנתחים את 

התכנים האלה, הם מנתחים אותם, מעבירים לנו את 

עובדים, התובנות. והתובנות האלה  מגיעות למנהלים ול

 ורואים ממש את הגרף שבו יש שיפור בתהליך מתן השירות. 

מענה בימים אלה צאלה מובילה את הנושא של תקן ל 

תושבים. זמני תקן שיפורסמו ויעלו לאתר העירוני. יהיו ל

זמני תקן של היחידות. אתם תוכלו לראות כמה זמן לוקח 

לכל יחידה לטפל בכל אחת מהפניות הרלוונטיות, אם זה 

ובהמשך יהיה גם ביתר  בה, אם זה בהנדסהבאיכות הסבי

האגפים. כל פונה יוכל להיכנס ולראות כמה זמן חייבים 

 לחזור אליו. זה הנושא של אמנת שירות, אז תודה. 

תודה. ולפני שאני אפתח באופן רשמי, אני רוצה לאחל מזל  :צביקה צרפתי

 טוב לד"ר ענת קלומל. אני יכול להגיד לכם סוד קטן.

התינוק יפיפה. אני זכיתי לקבל תמונה שלו ולראות. תינוק 

יפיפיה, באמת אנחנו מאחלים לה מזל טוב. שתגדל אותו 

 בנחת, ממועצת העיר. עכשיו אפשר לפתוח בסדר היום.  

 

 שאילתות.  .1

 

תקפות דו"חות  –שאילתה של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא  א. 

 בטיחות למוסדות חינוך. 

 

השאילתה הראשונה, תקפות דו"חות בטיחות למוסדות  :צביקה צרפתי

יודגש כי שנת הלימודים נפתחה לאחר שטופלו כל חינוך. 

הליקויים מסכני חיים בכל מוסדות החינוך. העירייה 
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פרסמה את האישורים והציגה את הדו"חות בפני הנהגת 

ההורים ומסרה אותם למנהלי מוסדות החינוך, על פי 

שרד החינוך. מומחה בטיחות עירוני מבצע הנחיות מ

מדי שנה קלנדרית קורות בטיחות בכל מוסדות החינוך בי

 כמתחייב בחוזר מנכ"ל משרד החינוך. 

במהלך חופשת הקיץ ולפני פתיחת שנת הלימודים נערכה  

ובמבני המוסדות בהם בוצעו עבודות שיפוץ  בדיקה בחצרות

יים המצריכים ומוסדות אשר דיווחו על ליקויים בטיחות

גני  בדיקה חוזרת של ממונה בטיחות. טיפול בכל החצרות 

הילדים נכלל בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים. העירייה 

פועלת ותמשיך לפעול תוך ביצוע תהליך מתמיד של בקרה 

ואני אוסיף:  .ושיפור לייצור מנגנונים לקיום הליכי העבודה

ל הזמן אנחנו כל הזמן, כמו שאמרתי קודם, אנחנו כ

מנהל מחלקת  ,אוספים בקרות ובודקים. וגם הפעם שי זייד

הוא מוביל היום איזשהו תהליך של בדיקת כל  ,הביטחון

 ג'קטים שהיו כדי לנסות לשפר תהליכים. יהר

אני אומר עוד פעם. אנחנו לא חפים משום טעות. אנחנו  

תמיד בודקים את עצמנו. אנחנו מנסים להיות יותר טובים. 

חבר'ה להתחייב שלא תהיה אף פעם תקלה? לא. זה להגיד ל

חלק כנראה מכוחו של ארגון גדול ואנחנו משתדלים שזה 

צריך לדעת לטפל ואני מקווה  ,לא יהיה. אבל אם זה קורה

דרך אגב, לפני שאלת המשך, אני רוצה מאוד שנלמד לתקן. 

לקבל בברכה את חיים אבן, שהיה באמת חולה בחודשיים 

 , טוב שאתה בשירותנו והרבה בריאות. האחרונים. חיים

חברים, שאלנו את השאלה הזאת בישיבה הקודמת. ביקשתי  אהוד יובל לוי:

את הדו"חות כדי לעבור עליהם ברווחה. לא הצלחתי. 
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נסעתי לאגף ביטחון, ראיתי את הדו"חות. ראיתי בדו"חות 

בדיקות שנעשו בנובמבר או דצמבר, דו"חות מנובמבר 

ת אומרת להגיד שהבטיחות, הדו"חות . זא2016דצמבר 

זו אמירה של, בוא  ,נערכו סמוך לפתיחת שנת הלימודים

זה  2016נקרא לזה, קצת קשה. כי נובמבר או דצמבר שנת 

נוח. 17לא ספטמבר  '. אז יש דו"חות כאלה, והמצב הוא לא 

 -שאין תקלותהאמירה הקטגורית של העירייה 

 ם אני יודע לעשות. יש פה שאלת המשך? זה ג :צביקה צרפתי

יודע.  אהוד יובל לוי:  אני יודע שאתה 

 תשאל שאלת המשך יובל, באמת.  :צביקה צרפתי

 אני מרשה לעצמי לשאול שאלת המשך.  אהוד יובל לוי:

 אז תשאל.  :צביקה צרפתי

שקודם כל אנחנו מדברים על  ,אני רוצה שהחברים ידעו אהוד יובל לוי:

 שני, . דבר 2016-בדיקות בטיחות מ

 לפעמים עושים ואין זמן אפילו לרשום את הדו"חות.  רביטל עמר שלום:

 לא, לא, אין דבר כזה. יש חתימה,  אהוד יובל לוי:

זמן  לךאם אתה כל היום יושב וכותב דו"חות, אז אין  רביטל עמר שלום:

 . ..לעשות

בענייני בטיחות ילדים יכולה  ,עירייה של אלפי עובדים אהוד יובל לוי:

הרשות לעצמה אפילו צוות תגבור. ואז השאלה שלי היא, ל

איך יכולתם להגיד ולהבטיח להורים שאין בעיות בטיחות, 

ולהוציא דו"חות בטיחות, כשדו"חות הבטיחות נערכו שנה 

 קודם?

קודם כל, יובל, אני חושב שעניתי מספיק ברור. שניים, גם  :צביקה צרפתי

החינוך, הבדיקה משרד מנכ"ל לפי חוזר מנכ"ל החינוך, 

אני יכול שצריכה להיערך אחת לשנה. אחת לשנה זה אומר 
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בינואר. אז זה לא אומר. יכול להיות שחלק לעשות, נניח, 

חלק  ביולי, חלק מהגנים נעשו באוגוסט, מהגנים נעשו

מהגנים נעשו בספטמבר וחלק מהגנים נעשו באוקטובר. 

עשו י 2016ויכול להיות שחלק מהגנים שעשו באוקטובר 

ואתה . לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. 2017באוקטובר 

יודע את זה. הבדיקות הן אחת לשנה. אין תאריך שאומר 

 175לספטמבר. זה לא מוגדר. יש מעל  1-לספטמבר ל 1בין 

גנים בכפר סבא, וכנראה שלא מצליחים לפעמים לעמוד 

בהם. עושים את מה שצריך, ועניתי קודם, אני חושב מספיק 

 ה. תודה. בהרחב

 

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

פתיחת מוסדות חינוך בהיעדר ליקויי בטיחות  –וגב' אתי הדנה בנושא 

 האומנם?  –

 

 , פתיחת מוסדות חינוך...שאילתה שנייה. גם בנושא :צביקה צרפתי

 238האמנם? תשובה לשאלה א' פלוס ב'. בכפר סבא 

סדות חינוך ובכולן מבוצעת ביקורת בטיחות אחת לשנה מו

קלנדרית, על ידי ממונה בטיחות מוסדות החינוך באגף 

הביטחון. כמתחייב בחוזר מנכ"ל משרד החינוך וזאת בנוסף 

לביצוע בקרה וטיפול שוטפים הנדרשים מטבע הדברים. 

ו 22,969מדובר במוסדות המשרתים  אנשי  3,226-ילדים, 

  חינוך ומנהל.

תשובה לשאלה ג' פלוס ד' פלוס ה' ביחד. עם פתיחת שנת  

הלימודים לא היו ליקויים בטיחות ברמה מסכנת חיים 

גני ילדים היו ליקויי בטיחות  במוסדות החינוך. במספר 
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שאינה מסכנת חיים ואלה תוקנו במהלך חופשת  1ברמה 

 סוכות. 

נכתב כי  6.9.2017-ו', במענה שניתן בישיבת המועצה מה 

, 1או  0נכון למועד מתן האישורים אין מפגעים בקדימות 

המהווים סיכון לחיי אדם ולא כפי שנכתב על ידי מגיש 

השאילתה, ואכן לא היו ליקויי בטיחות ברמה מסכנת חיים 

 במוסדות חינוך עם פתיחת שנת הלימודים. 

. העירייה בוחנת תהליך העבודה ומגבשת   ז' פלוס ח'

הם מהלכים אשר מבוצעים באופן אמצעים לשיפורו, ביני

מיידי, כגון רענון נושא הבטיחות, ביצוע הדרכות לצוותי 

  חינוך ותגבור צוותי תחזוקה ועוד. 

ט', ממונה הבטיחות במוסדות החינוך הוא האחראי על  

תחום הבטיחות במוסדות החינוך )בהלימה להמלצת מבקר 

 (. ולפיכך,2012העירייה בדו"ח מבקר העירייה לשנת 

באחריותו ביצוע ביקורת הבטיחות. הקב"טים העירוניים 

עברו הכשרות בנושא בטיחות ותפקידם, בין היתר, הוא 

 להתריע על ליקויים. 

ברשותך, צביקה. אני רוצה גם להעיר וגם לשאול. מבקר  אהוד יובל לוי:

העירייה נמצא פה, אז השאלה של מינוי אחראים לבדיקת 

מצב שאדם אחד אחראי על  תקני בטיחות לא נענתה ואין

תחום הבטיחות, זו בדיוק ההמלצה וזה בדיוק  מה שאסור 

שיקרה. אז אני חושב שהמבקר פה, ואתם תוכלו לשאול 

דבר שני, אני רוצה  אותו. אנחנו ביקשנו לפתוח דיון. 

 להבין את העברית שלכם. 

תסלח לי, יובל, אני מצטער שאני קוטע אותך. יש כאן  עילאי הרסגור:

 נשים בחוץ, א
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גונן: אנחנו עכשיו מכניסים כסאות ומכניסים את מי שאפשר  אושרת גני 

 להכניס. בדיוק ברגע זה. 

אני רוצה להבין את התשובה שלך. כי הבנת העברית פה לא  אהוד יובל לוי:

, ד', ה', אתה אומר עם  :כל כך ברורה לי. במענה לסעיף ג'

ת ברמה מסכנת פתיחת שנת הלימודים לא היו ליקויי בטיחו

, שאינם מסכני 1חיים. במספר גנים היו ליקויים ברמה 

חיים. ואז אתה מצטט בסעיף הבא את המענה מישיבת 

ואתה כותב: 'נכון למועד מתן  6.9.17-המועצה מה

, המהווים סיכון 0, 1האישורים, אין מפגעים בקדימות 

לחיי אדם', ואז אני שואל את עצמי א', האם חודש קודם 

 מהווה סיכון לחיי חיים? לפי השאלה שלך כן.  1סעיף 

 לא.  :צביקה צרפתי

 סליחה, זו התשובה שלך. אני מצטט אותה. זה כתוב פה.  אהוד יובל לוי:

 ממש לא.  :צביקה צרפתי

גנים  עכשיו, האם יצא מכתב אהוד יובל לוי: עירוני שאומר שלפחות חמישה 

  , סליחה, האם יצא מכתב עירוני,1היו בקדימות 

 *** תושבים נכנסים לישיבה *** 

.  מהקהל: . . . אני לא למה אני צריך להיות שעה וחצי בחוץ? למה..

 שעה וחצי? יודע. למה אנשים צריכים להיות ככה

 שב בבקשה, שב בבקשה.  :צביקה צרפתי

יודע, עשיתי לך משהו רגע?  :מהקהל  אני לא 

 שב בבקשה. :צביקה צרפתי

. בכפר סבא. אבא  :מהקהל .. . .. . למה אני  18שלי  .. דונם בכפר סבא 

אני דיברתי איתך צריך להיות ככה? )דיבורים מהקהל( 

 היום, נכון? 

גונן: )דיבורים  אושרת גני  .. אתה תצא החוצה. אתה תצא החוצה.  משה.
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 בקהל( 

 אושרת, בואי לפה.  :צביקה צרפתי

נעביר את אני מציע שאנחנו נרגיע את האווירה. אני מציע ש עילאי הרסגור:

ישיבות המועצה לחדר גדול יותר ונמנע את התופעות האלה 

כפי שהצעתי לא פעם ולא פעמיים. וכרגע אנחנו  מלכתחילה

נמשיך בישיבה וכולם יהיו בשקט. אנחנו נמשיך בישיבה 

 וכולם יהיו בשקט. זהו. והכל יהיה בסדר. 

בת רק בשביל הפרוטוקול, את שואלת שאלה. אני חוש אהוד יובל לוי:

שההתנהגות שלו לא ראויה והטענות שלו לא ראויות. אם 

הייתם פותחים את הדלת, כמו שאמר עילאי, אז אולי היינו 

 חצי מזה חוסכים לנו. 

 טוב, בסדר.  :צביקה צרפתי

אני חוזר למה שאמרתי, לשאלת ההמשך. עיריית כפר סבא  אהוד יובל לוי:

 , 6.9-אומרת בחודש ספטמבר, ב

 תה יכול לשאול שאלה? א :צביקה צרפתי

 1, 0כן, שנכון למועד מתן האישורים אין מפגעים בקדימות  אהוד יובל לוי:

לא  1המהווים סיכון לחיי אדם. עובר חודש אומרים שרמה 

 מסכנת חיים, אבל חודש קודם כן הם היו מסכני חיים, 

 מה פתאום?  :צביקה צרפתי

 תקרא.  אהוד יובל לוי:

 י. אני קראת :צביקה צרפתי

ואילו במסמך של עיריית כפר סבא כתוב שיש לפחות  אהוד יובל לוי:

 1חמישה גנים שלא בוצע בהם תיקון למפגעים בקדימות 

 בפתיחת שנת הלימודים. 

 מסכנים חיים.  0לא,  :צביקה צרפתי

יש לו הגדרה שלו. אתה רוצה,  0. 1-ל 0אל תדביק לי את  אהוד יובל לוי:
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נחשב מסכן  1את ההגדרה.  אני אשאל אותך. אני אקרא

 חיים. 

 שאלת המשך. שאלת המשך.  :צביקה צרפתי

 אני מבקש שתבאר לי את הסתירה.  אהוד יובל לוי:

 אין שום סתירה.  :צביקה צרפתי

 1. או שאין גנים, או שמספר 1או שהיו חמישה גנים ברמה  אהוד יובל לוי:

 מסכן חיים בספטמבר אבל לא באוקטובר. 

 אין שום סתירה למה שאמרתי.  :צביקה צרפתי

 זאת אומרת שבאוקטובר זה לא מסכן חיים?  אהוד יובל לוי:

תקרא טוב את מה שאמרתי, ואין שום סתירה למה  :צביקה צרפתי

 שאמרתי. 

אתה לא יכול להגיד בספטמבר שזה לא מסכן חיים  אהוד יובל לוי:

 מסכן חיים.  1ובאוקטובר 

 יובל, תודה.  :צביקה צרפתי

 צביקה,  ד יובל לוי:אהו

  -תודה. אני אמרתי  :צביקה צרפתי

אמרת שלא היו, ובמסמך שלך כתוב שחמישה גנים עם רמה  אהוד יובל לוי:

1 . 

... שאתה רוצה שאני אענה לך מה שאתה רוצה לשמוע. אבל  :צביקה צרפתי

 אני אענה לך מה שאני רוצה להגיד. 

גנים, הוצאת מסמך עירוני שאומר  אהוד יובל לוי:  שהיו חמישה 

זה מסכני חיים. זה  0. 0יובל, אני עניתי שלא היו בקדימות  :צביקה צרפתי

אתה עושה מזה, אולי הייתי צריך  1-וה 0-שהצמדתי את ה

  - 1מסכן חיים,  0להגיד 

 אני מוכן להקריא לך הגדרות.  אהוד יובל לוי:

 תודה. :צביקה צרפתי
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 קריא לך הגדרות. לא, לא, אני מוכן לה אהוד יובל לוי:

 תודה רבה. תודה.  :צביקה צרפתי

 . זה מופיע ...1מה זה  אהוד יובל לוי:

 תודה. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

היא  1הגדרה של שחברי הקואליציה אולי צריכים לשמוע  אהוד יובל לוי:

 הגדרה מסכנת חיים. 

עוד תודה רבה. הבנו. יש עוד הרבה התעסקויות בזה. יש  :צביקה צרפתי

 הצעות לסדר. 

 

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

זרימת שפכים גולמית בגבול כפר סבא:  –וגב' אתי הדנה בנושא 

 תביעת עיריית הוד השרון. 

 

שאילתה זרימת שפכים בגבול כפר סבא, תביעת עיריית הוד  :צביקה צרפתי

ינו סמנכ"ל וממלא מקום איתי צחר ההשרון. יצוין כי 

ומשנה למנכ"לית העירייה ואינו יו"ר ועדת איכות הסביבה 

 אלא מזכיר הוועדה ולא כפי שנכתב. 

העתירה המוזכרת על ידי חבר המועצה יובל לוי עוסקת  

בהרשאה זמנית שניתנה על ידי רשות המים למט"ש דרום 

השרון להזרים שפכים לירקון, וזאת בהעדר כל תשתית 

לפיתרון מחדל רב שנים, אשר הביא למצב בו אנו אחרת 

 נמצאים היום. 

כי השופט דחה את העתירה וציין כי החלטת ראוי לציין  

המשיבים מצויה במסגרת מתחם הסבירות. ניתנה לאחר 

שנשקלו השיקולים הנוגעים בדבר ונערך איזון בין 

האינטרסים השונים הנוגעים לדבר, תוך ניהול הליך תקין 
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 לא נפל בה פגם המצדיק התערבות. וכאמור 

ונוקטת ותנקוט בעשרות פעולות   עיריית כפר סבא נקטה 

מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, ובכלל זה פגישות עם 

השר להגנת הסביבה הקודם, מנכ"ל המשרד להגנת 

 הסביבה, רשות המים, משרד הביטחון ועוד. 

-בין יתר הפעולות שביצעה העירייה יצוין כי ביום ה 

נשלח מכתב למנהל רשות המים במשרד האנרגיה  27.7.2017

על ידי ממלא מקום סגן ראש העיר, שעניינו דרישה לעקוב 

אחר התקדמות יצירת פיתרונות הביניים במט"ש דרום 

 השרון והשלמת עבודות הבנייה למט"ש. 

כמו כן, יצוין כי נושא הזיהום שיוצר מט"ש דרום השרון  

בתוכנית הרב שנתית  1מספר קיבל מקום מרכזי כיעד 

להתמודדות עם זיהומי האוויר שפרסמה העירייה, וכי 

ניטור ודיגום הזיהום הנוצר מידי יום על ידי המט"ש בא 

בחשבון במסגרת סקר ודיגום סביבתי שמקדמת העירייה 

 בימים אלה. 

לסיכום, בהחלט אין ציפייה שדברים לא יבוצעו ללא מאמץ  

ויומיומיים. בנוסף ועל כן אנו נוקטים במאמ צים רבים 

הנושא עולה מעת לעת בישיבות ועדות לאיכות סביבה, דבר 

שחבר הוועדה יובל לוי היה יודע, לו לא היה נעדר ממחצית  

 הישיבות בשנתיים האחרונות. 

כל הכבוד על ההערות. הצלחת לבוא אלי, לנסות לעקוץ  אהוד יובל לוי:

רשותך, עוד פעם אותי. אבל לא ענית על השאלה. ואני ב

שואל שאלה בעברית. אין ציפייה שדברים לא יבוצעו ללא 

מאמץ. זאת אומרת המאמצים שלכם זה לא לבצע. השאלה 

היתה אם עירייה אחת הולכת ותובעת והשופט התרשם 
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שאין מספיק צער וסבל, אז יש איזון. השאלה שלי היתה, 

מכיוון שהשופט הגיע להחלטה שהיא שגויה, כי הוא לא 

אה את הסבל, כי רק עיריות מסוימות שטענו בדבר הזה, ר

לא הביאו את הסבל של כולם. אז אולי אם עיריית כפר 

סבא היתה מואילה לתבוע גם כן לבוא להצטרף לתביעה, 

הסבל של תושבי כפר סבא היה מגיע לבית המשפט, אולי 

 ההחלטה היתה שונה. 

ש גם קצת חוקים , יאני מאוד סבלני, אבל אתה יודע :צביקה צרפתי

 ותתכנס לחוקים. תשאל שאלת המשך. 

  אותם, אבל חוקי מדינת ישראל גוברים.החוקים אני מכבד  אהוד יובל לוי:

 זה לא חוקי צביקה, זה פעולות העירייה.  :צביקה צרפתי

ניצול כוח. אבל זה לא חוקים  אהוד יובל לוי:   -חוקי צביקה של 

 בסך הכל מדבר, תראה איזה שקט. כוח? אני  אני מנצל  :צביקה צרפתי

  -אז למה אתה מפריע לי? אני מדבר  אהוד יובל לוי:

אני רק מעיר לך. אני מעיר לך שתתכנס לשאלת המשך.  :צביקה צרפתי

 תודה. 

מקבל את ההערה שלך. שאלת ההמשך היא לא קיבלנו אני  אהוד יובל לוי:

פה תשובה ואנחנו מצפים לשמוע האם עיריית כפר סבא 

או רק לספר לנו שהיא עושה מאמצים  ,תכוונת לתבועמ

 גדולים לא לעשות? 

עיריית כפר סבא לא נכנסת, עובדה שעיריית הוד השרון  :צביקה צרפתי

תבעה, הגישה עתירה והעתירה שלה נדחתה. אני לא נכנס  

לשיקולים של עיריית הוד השרון, למרות שאני מכיר אותם 

ים במט"ש, דרך אגב, אז אני לא נכנס אליהם. אנחנו שותפ

אני מכיר את כל השיקולים. עיריית כפר סבא, וגם תאגיד 

 פלגי שרון נוקטים בצעדים אחרים. נוקטים בצעדים של כן, 
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אתה יודע, המקום הכי טבעי לספר לשותפים שלך, אם לא  אהוד יובל לוי:

 לנו, 

 טוב, אני מבין שאתה רוצה לשמוע רק את עצמך. אז אם :צביקה צרפתי

כיפק. אני לא -א-אתה רוצה לשמוע רק את עצמך על

 הפרעתי לך. 

  פרטת.תשובה לא ב אהוד יובל לוי:

 אין תשובה שאני עונה לך ואתה לא מפריע באמצע.  :צביקה צרפתי

 צביקה, אתה לא מפרט. אתה עונה לעצמך.  אהוד יובל לוי:

 טוב, תודה רבה. לא, יש הצעה לסדר גם.  :צביקה צרפתי

 יש פה, יש פה מסמך כתוב. בל לוי:אהוד יו

 בסדר גמור.  :צביקה צרפתי

במסמך הכתוב שנכנס לפרוטוקול היינו מצפים לראות  אהוד יובל לוי:

 תשובות. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה. באמת,  רויטל לן כהן:

 אתי, נגמר.  ,לא, נגמר, נגמר :צביקה צרפתי

אם היינו מגישים עתירה שהיתה נדחית, כמו העתירה  רויטל לן כהן:

הקודמת, כי בית המשפט לא היה מחליט משהו אחר, לא 

 חבל על הכסף? 

  -לא. א', את יודעת  אהוד יובל לוי:

 כי זה כספי התושבים.  רויטל לן כהן:

סליחה, את יודעת כעורכת דין שרוב עורכי הדין שמגישים  אהוד יובל לוי:

וגם את זה הרבה פעמים  50%-טיחים יותר מתביעות לא מב

 הם לא מבטיחים. 

  אפילו האגרה, לא חבל על הכסף? מה זה קשור? רויטל לן כהן:

סליחה, את כעורכת דין יודעת שמוגשות תביעות במצבים  אהוד יובל לוי:
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 שונים. 

לא, אתה לא מגיש תביעה כשאתה יודע שאתה הולך  רויטל לן כהן:

פסיד לפניך באותו דבר אתה תגיש להפסיד. כשמישהו ה

 נו, באמת. אני כעורכת דין לא עושה דברים כאלה.  תביעה?

 א', מגישים ערעורים.  אהוד יובל לוי:

 ערעור זה משהו אחר. אין מקום לערעור.  רויטל לן כהן:

.. אז את יודעת שמגישים לבית משפט, גם על  אהוד יובל לוי: . החלטות 

 . והופכים אותן

 השאילתה הבאה.  :פתיצביקה צר

 שופט אומר שהסבל של התושבים,  אלא מה? אהוד יובל לוי:

 השאילתה הבאה, השאילתה הבאה,  :צביקה צרפתי

 לא בפניו, מפרטים את סבל התושבים.  אהוד יובל לוי:

 

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

 העירייה. מכתבי ברכה מטעם ראש  –בנושא 

 

השאילתה הבאה. מכתבי ברכה מטעם ראש העירייה.   :צביקה צרפתי

( בלשכת ראש העיר רשימה 2מכתבים.  1,500( 1תשובה: 

שנאספה במשך השנים כאשר הקריטריון המוביל הינו 

( 3תושבי העיר בעלי תפקידים במדינה, בעיר ובעירייה. 

גי ( כנהוג, ראש העיר מברך את הציבור בח4. ₪ 4,500

 ומועדי ישראל. 

טוב, התשובה כרגיל היא תשובה  מעניינת. גם פשוטו  עילאי הרסגור:

כמשמעו, כי זה באמת מעניין לדעת ולהכיר את המספרים 

  -וגם 

 שאלת המשך.  :צביקה צרפתי
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שלא ברור לי מהם הקריטריונים להרכבת  בגללגם מעניינת  עילאי הרסגור:

ריון המוביל הינו הרשימה. למשל, אתם כותבים 'הקריט

תושבי העיר ובעלי תפקידים במדינה, בעיר ובעירייה'. 

עכשיו, קודם כל אני עדיין לא הבנתי מה התועלת הציבורית 

מכך שראש העיר, שמורחק עכשיו, זה לא בדיוק מביא כבוד 

 לעיריית כפר סבא, 

 ראש העיר הוא ראש העיר בפועל.  :צביקה צרפתי

הקריטריון המוביל הינו בעלי תפקידים  דבר שני, אם עילאי הרסגור:

במדינה, בעיר ובעירייה, אני יודע לפחות על שני חברי 

מועצה שלא קיבלו מכתבים וזה לא שאני רוצה לקבל 

 מכתבים. 

 אני גם לא קיבלתי. :צביקה צרפתי

  -חברי המועצה לא קיבלו. לא נשלחו לחברי  ד"ר אמיר גבע:

ם טוענים שיש קריטריונים. אתם חברי מועצה. אז את עילאי הרסגור:

מציגים את זה כאילו זה משהו מאוד מסודר לבעלי 

תפקידים בעיר. ברור לנו עכשיו לחלוטין שאני מבין שחברי 

מועצה לא קיבלו מכתבי ברכה, שהקריטריון שאתם 

 מדברים עליו הוא לא באמת קריטריון אמיתי. 

 מה אתה אומר.  :צביקה צרפתי

.. ושהאינטרס אני ח עילאי הרסגור: . ושש שהמכתבים נשלחו לאנשים מאוד 

 הציבורי, 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 זהשקלים, אבל  4,5000לא, יש כאן בזבוז. אמנם רק  עילאי הרסגור:

 כספים. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 לא, לא, רגע, רגע.  עילאי הרסגור:



   18.10.2017 24 מועצה מן המניין   

'לא, לא'. תשאל שאלת המשך.  :צביקה צרפתי  לא, מה זה 

השאלה היא, אחרי שחשפתי את זה שהקריטריונים  ילאי הרסגור:ע

שלפיהם אתה טוען שנשלחו מכתבים הם לא קריטריונים, 

 אני רוצה לשאול, 

. הוא  שמעון פרץ: ..  בזבז כרטיס טיסה בשביל 

אני רוצה לשאול, שמעון, הנה, שמעון. השקעתי, השקעתי.  עילאי הרסגור:

קבל תשובה. מהם )מדברים ביחד( ולכן אני רוצה ל

הקריטריונים האמיתיים? אני יכול לקבל את הרשימה? אני 

 באמת רוצה להבין איך הורכבה הרשימה הזאת. 

הרשימה הזאת היא רשימה אישית של ראש העיר, שבמשך  :צביקה צרפתי

השנים צבר הרבה ידידים, הרבה חברים, הרבה תושבים 

  - ושהוא החליט שאהבו אותו ואוהבים אותו

 או, רשימה אישית של ראש העיר.  אי הרסגור:עיל

. :צביקה צרפתי  לא רשימה אישית..

 כמו תעמולת בחירות.  עילאי הרסגור:

 חס וחלילה.  :צביקה צרפתי

 תעמולה על חשבון תושבי כפר סבא.  עילאי הרסגור:

 חס וחלילה.  :צביקה צרפתי

  - בניגוד למה שכתבת קודם בתשובה. אני שמח עילאי הרסגור:

 חס וחלילה.  :צביקה צרפתי

צביקה, אני מודה לך על הכנות, על התשובה הכנה שיצאה  עילאי הרסגור:

 עכשיו מפיך. 

 חס וחלילה.  :צביקה צרפתי

אני באמת מודה לך על התשובה הזאת, כי זאת התשובה  עילאי הרסגור:

 האמיתית. זאת התשובה האמיתית. 

 מממנים מכתבים אישיים?  למה אנחנו –שאלת ההמשך  אהוד יובל לוי:
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למה אנחנו מממנים מכתבים כאלה? התשובה, אני שמח  עילאי הרסגור:

 שאמרת את האמת. באמת, אני שמח. זאת האמת. 

 

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

 מורשי חתימה חברה כלכלית.  –וגב' אתי הדנה בנושא 

 

( מנכ"ל החברה הכלכלית 1רשי חתימה חברה כלכלית. מו :צביקה צרפתי

 שנה למנכ"לית עיריית כפר סבא הינםמופיתוח כפר סבא ל

( בחודש נובמבר, תגיד, אתה 2מורשה חתימה של החברה. 

 שאתה בקנדה? , הודעת לבוחרים בקנדה. איך אתה

 אני כאן, אני כאן,  עילאי הרסגור:

בכפר סבא והוא בקנדה. לא  אנחנו וואלה,איך איש ציבור,  :צביקה צרפתי

צ, לא, אבל לא הבנתי, יש בחירות במרנתי. לא הבנתי. הב

 מה יהיה.  לא הבנתי, נראה

 תבחר בי, ביום שתבחר בי, ביום ש עילאי הרסגור:

...  :צביקה צרפתי  רגע, ביקשת 

  -ברגע שתבחר בי אני אענה על זה. אבל בינתיים  עילאי הרסגור:

תענה על זה. אני אשים את זה על השולחן. תאמין לי, לא,  :צביקה צרפתי

 תראה, אני כיבדתי אותך, 

.  עילאי הרסגור:  ... שאתה לא הצבעת עבורי

תקשיב, אני כיבדתי אותך, לא העליתי את זה לשולחן. אבל  :צביקה צרפתי

ת זה על השולחן אתה מתחיל בצורה כזאת, אנחנו נעלה א

 ישפוט.  הציבורי, והציבור

אין בעיה. אין בעיה. אני מזכיר שאתה מייצג סיעה שראש  הרסגור: עילאי

  -הסיעה שלה מורחק בגין 

 צ נמצא בקנדה. כן, וראש הסיעה של מר :צביקה צרפתי
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 בוא נבדוק את זה.  עילאי הרסגור:

 מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא,  :צביקה צרפתי

קה, אני ממש בעד. )מדברים אני בעד. צביבוא נפתח את זה.  עילאי הרסגור:

 ביחד( 

והמשנה למנכ"לית העירייה בעיריית כפר סבא הינם מורשי  :צביקה צרפתי

  -החתימה, לא, בוא נחזור 

.. בוא נבדוק... בוא נדבר על  נפתח את זה לא, צביקה בוא עילאי הרסגור: .

 זה. 

. :צביקה צרפתי ..  בוא נחזור 

ביל עצמו ובשביל העיר. אני ממש עשה בש... מה שכל אחד  עילאי הרסגור:

 בעד. 

מונו צביקה צרפתי וד"ר ענת קלומל  2016חודש נובמבר ב :צביקה צרפתי

( 3צוויג במקומו של ממה שיינפיין ואלי כהן בהתאמה. 

וריון. טקרמורשי החתימה של החברה הינם מקרב חברי הדי

( רצ"ב פרוטוקול ישיבת 4אין מורשי חתימה מטעם הציבור. 

וריון בה הוחלט על מורשי החתימה מקרב חברי הדירקט

 הדירקטוריון, לרבות נבחרי ציבור. 

מי שצריך לחתום על צ'קים  ,מיטב הבנתנולרבותי, סליחה.  אהוד יובל לוי:

 הוא אחד מנציגי הציבור. 

מה פתאום? אתה קראת את הפרוטוקול של החברה  :אברהם שיינפיין

וקול של החברה הכלכלית כשהיא הוקמה? תקרא את הפרוט

  -הכלכלית שהיא הוקמה ותראה 

 אתה חתמת על צ'קים?  אהוד יובל לוי:

.  :אברהם שיינפיין  ... אני

 נו, אז מה?  :צביקה צרפתי

 חתמת על צ'קים.  אהוד יובל לוי:
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 מה זה שייך?  :צביקה צרפתי

... ... הפרוטוקול,  :אברהם שיינפיין  חתמת על צ'קים שם, תראה 

 כנבחר ציבור? אתה לא בעל מניות.  י:אהוד יובל לו

זה לא בעל מניות. הוא נבחר, יש קבוצות. תלמד, בוא. טוב,  :צביקה צרפתי

 טוב. 

 אין נבחר ציבור שחותם. נבחר ציבור שחותם.   :אברהם שיינפיין

  –אפשר לענות בצורה יפה ולהגיד  אהוד יובל לוי:

 יש קבוצות.  :צביקה צרפתי

לענות אמת ולהגיד שבמצב נוכחי אין מורשה חתימה  אפשר אהוד יובל לוי:

מטעם הציבור. והשאלה היתה האם צריכים להיות מורשי 

 חתימה מטעם הציבור?

 לא חייב.  :צביקה צרפתי

.  :אברהם שיינפיין  איתי חותם? אני לא שמעתי

גונן: ,  אושרת גני   איתי

 וקמה, רגע אחד, בפרוטוקול של החברה הכלכלית כשה :אברהם שיינפיין

 כתוב. יש פרוטוקול מיום,  :צביקה צרפתי

 איפה רשום שעובד עירייה יכול לחתום? :אברהם שיינפיין

גונן: בבקשה. יש כאן את הפרוטוקול. עמוד שני בפרוטוקול  אושרת גני 

  -כתוב  20.11.2016מהתאריך 

 זה פרוטוקול של ההקמה?  :אברהם שיינפיין

  -לא הקמת החברה  :צביקה צרפתי

יש שתי קבוצות בחברה, ממה. יש קבוצה שיש בה עובד  ושרת גני גונן:א

שתי  ישונבחר ציבור.  שי עובדונבחר ציבור, ויש פה קבוצה 

והצבעתם על זה.  2016-קבוצות. עכשיו, הגשתם את זה ב

 ויש כאן את צביקה כמורשה, 

, עם נבחרי ציבור?  אהוד יובל לוי:  איתי צחר בקבוצה א'
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גונ ... קבוצה א'. באופן שחתימת א ן:אושרת גני   חד מחברי קבוצה א' זה 

 עם ראש העיר. או איתי. 

 הוא הפך להיות נבחרי ציבור?  אהוד יובל לוי:

גונן:  ובקבוצה השנייה אלעד ואושרת. עכשיו, נבחר ציבור ועובד.  אושרת גני 

 איתי הצטרף לנבחרי הציבור, לראש העיר או לצביקה?  אהוד יובל לוי:

 לא. ת גני גונן:אושר

 )מדברים ביחד( 

 צר לי, זה לא בסדר.  :אברהם שיינפיין

 לא, מה זה עובד עירייה? :צביקה צרפתי

 עובד עירייה לא יכול לחתום על הדבר הזה.   :אברהם שיינפיין

 הוא לא עובד עירייה.  :צביקה צרפתי

גונן: .  אושרת גני   הוא חבר דירקטוריון

 טוריון. הוא חבר דירק :צביקה צרפתי

גונן:  כחבר דירקטוריון.  אושרת גני 

 הוא עובד עירייה. איתי, מי משלם לך משכורת?  אהוד יובל לוי:

 שלם לוהוא חבר דירקטוריון. מה זה משנה? מה, מי מ :צביקה צרפתי

 כפר סבא? מה זה משנה?  לא עירייתמשכורת? 

ה ולהגיד זה לא בסדר. אנשים חייבים לפתוח את הפה פ :אברהם שיינפיין

 זה לא בסדר. ש

גונן:  מה לא בסדר?  אושרת גני 

 מה לא בסדר?  :צביקה צרפתי

גונן: ממה, זה סותר את התקנון? לא. אז מה לא בסדר? זה חוקי?  אושרת גני 

 כן. מה לא בסדר? 

  -... נכון, שקוף כמו שצריך, צריך להיות  :אברהם שיינפיין

גונן:  שמצביעה על זה? יותר שקוף ממועצת עיר  אושרת גני 

לא צריך להיות עובד עירייה. הוא עובד עירייה, הוא כפוף  :אברהם שיינפיין
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 ... לא יכול לעבוד בזה. 

גונן:  ת עיר שמאשרת?יותר שקוף מדירקטוריון שמצביע למועצ אושרת גני 

 כאן במועצת העיר את איתי כחבר דירקטוריון, תשאל גם 

... אין לי שום ספק. אין לי שום ספק לג :אברהם שיינפיין  בי 

אני ואמיר גבע היינו חברי דירקטוריון. אני הייתי ממלא  :עמירם מילר

 מקום יו"ר הדירקטוריון והיתה לי זכות חתימה. 

 גם לי יש זכות חתימה.  :צביקה צרפתי

. לא עובד עירייה. גם לי היה.  :אברהם שיינפיין . .  ודאי, גם אני הייתי 

גונן: תמיד היו עובדי עירייה וחברי דירקטוריון מאז ומ אושרת גני 

 כמנכ"לים שיש להם זכויות חתימה בחברה. 

 טוב, חברים.  :צביקה צרפתי

 אני מודה לממה, חברים, אני רוצה להודות לממה,  אהוד יובל לוי:

. זה לא לגופו של האדם, כי איתי  :אברהם שיינפיין .. סליחה, אני רוצה רגע 

אנשים אחרים בעיר. בהחלט  אני עליו סומך יותר מהרבה

 .. ..  כן. אני חושב שזה חייב להיות 

 תודה.  :צביקה צרפתי

נגדו.  אהוד יובל לוי: ובשביל הפרוטוקול, אני גם אגיד שאיתי, אין לי טענה 

אלא אני מודה לך על גילוי הלב וטוב שחברי הקואליציה 

 ישמעו שזה לא בסדר. 

 

מכרז פומבי  –ובל לוי בנושא שאילתה של חבר המועצה עו"ד אהוד י ו. 

 ביצוע עב' שיפוץ ושדרוג במוסדות עירייה קיימים.  – 23/2017

 

ביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג במוסדות עירייה קיימים.  צביקה צרפתי:

ניב בנייה ופיתוח  בהמשך לפנייה שהתקבלה מחברת ד. 

בע"מ, שבה הועלו טענות כנגד המכרז והתנהלותו, המליצה 
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על בדיקת הטענות. הואיל ומדובר על מכרז  מהנדסת העיר

פומבי הנמצא בשלב לפני קבלת החלטה, אזי מי שצריך 

להחליט מה עושים בשלב הנוכחי הינו ועדת המכרזים. עו"ד 

נכחה  איילה זיו, היועצת המשפטית של ועדת המכרזים

בישיבת הוועדה ואישרה בפני חברי הוועדה כי בסמכותם 

פיא את בדיקתם וההצעות לפעול בהתאם להמלצה להק

למכרז בשלב זה ולהעביר את הפנייה של חברת ניב בע"מ 

לבדיקת הגורמים המוסמכים. יו"ר ועדת המכרזים עמירם 

מילר המליץ בפני חברת המכרזים כי הבדיקה תתבצע על 

ידי מנכ"לית העירייה. ארבעת חברי ועדת המכרזים 

חליטו קיבלו המלצתו והשהשתתפו בישיבת ועדת המכרזים 

 פה אחד כי הבדיקה תתבצע על ידי מנכ"לית העירייה. 

מנכ"לית העירייה הורתה למבקר העירייה לבצע בדיקה זו  

 בהקדם ולהגיש לה את ממצאיו. 

רבותי, קודם כל שיהיה ברור. בישיבה נכח עו"ד איתן  אהוד יובל לוי:

צנעני, סגן ראש העיר. אני נכחתי. השאלה היתה מי הם 

סמכים ועו"ד צנעני אמר במפורש משטרה. הגורמים המו

   משטרה, מה זה גורמים?

 זה לא מה שאמרתי. ממש לא.  :עו"ד איתן צנעני

 אמר משטרה,  אהוד יובל לוי:

 לא, לא, לא, לא אמרתי. יובל,  :עו"ד איתן צנעני

 שנייה, מר צנעני. דיברת והקשבתי לך.  אהוד יובל לוי:

תי, אבל. אל תכניס מילים לפה. יובל, אל זה לא מה שאמר :עו"ד איתן צנעני

 תכניס לי מילים לפה. 

 סליחה, אני ישבתי לידך.  אהוד יובל לוי:

 בעיות שמיעה קשות. כנראה יש לך  :עו"ד איתן צנעני
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 עכשיו, מה שמסמיך,  אהוד יובל לוי:

על זה שאושרת תבדוק את זה. מה, אני לא מבין מה  הצבענו :עו"ד איתן צנעני

  -אתה 

הלוואי בגילי שיהיו לך בעיות שמיעה כמוני. נו, באמת.  אהוד יובל לוי:

 עכשיו, מה שמסמיך, 

 מיון מפותח. יש לך ד :עו"ד איתן צנעני

  -תשקול. תשקול מה שאתה  אהוד יובל לוי:

  -אני שוקל. אני שוקל ואומר  :עו"ד איתן צנעני

רים גורמים לא נראה לי. מה שמסמיך גורם, ואם אומ אהוד יובל לוי:

מוסמכים, זו השאלה, זה משטרה. נדמה לי שגם היה 

פרסום כזה שעיריית כפר סבא העבירה את זה למשטרה, 

  -ומסתבר פה מהתשובה 

 למשטרה?  :צביקה צרפתי

  -אני רוצה להגיד  :עמירם מילר

שאולי השמחה היתה  ,סליחה, מסתבר פה מהתשובה אהוד יובל לוי:

ים מוסמכים לחקור הטעייה הם מוקדמת. אבל רבותי, גורמ

  -בוודאי 

 אתה צבעת בעד שהמנכ"לית תיקח ותרכז את הבדיקה?  :צביקה צרפתי

  -לא במקום  אהוד יובל לוי:

אל תסובב עכשיו את אני שואל, הצבעת? תענה. הצבעת?  :צביקה צרפתי

 הדברים. 

 כן, היתה הצבעה פה אחד.  :עו"ד איתן צנעני

נהלי שנקרא עיריית כפר סבא, ההשגה היתה שא' הגוף המ אהוד יובל לוי:

  -ערך בדיקהיכי חייבת להתיערך בדיקה 

 יובל, הצבעת בעד המנכ"לית,  :צביקה צרפתי

  אתה אומר שמפריעים לדבר, נכון? אהוד יובל לוי:



   18.10.2017 32 מועצה מן המניין   

   לא, תגיד, הצבעת בעד? :צביקה צרפתי

 בוודאי.  אהוד יובל לוי:

נג :צביקה צרפתי   מר, מה?בוודאי, יפה. בזה 

שנקרא  את הגוף המנהליהמנכ"לית היא צריכה לבדוק  אהוד יובל לוי:

עיריית כפר סבא, שכפוף אליה. אלא, שהגורמים 

המוסמכים, וכשכותבים גורמים מוסמכים וכשהמילה 

 משטרה שם, ציפיתי לראות פה, 

  איפה משטרה, איפה? :צביקה צרפתי

. רבותי, סליחה. כשיש טענה עהבחדר. בישיבה, לפני ההצב אהוד יובל לוי:

יה של מכרז, חלילה אנחנו לא נאשים אף אחד להט

מהעובדים. חלילה אנחנו לא נפגע בכבודו של אף אחד 

ות כאלה צריכות להיבדק על ידי מהעובדים. אלא מה, שטענ

 ים מוסמכים. מרגו

 טוב, תודה.  :צביקה צרפתי

 דברים ביחד( זה היה חד משמעי. כתוב בתשובה. )מ אהוד יובל לוי:

 מה אתה רוצה? אני לא מבין, מה אתה רוצה בעצם? :עו"ד איתן צנעני

 אני ציפיתי לראות כאן שזה בבדיקת משטרה.   אהוד יובל לוי:

 משטרה, תתלונן. לך ל :עו"ד איתן צנעני

 אדוני, סליחה. אתה שותף להנהלת העיר.  אהוד יובל לוי:

 אתה רוצה מאיתנו?  לך למשטרה תתלונן, מה :עו"ד איתן צנעני

גונן: .  אושרת גני   אני רוצה להבין

 לא, לא, סליחה, סליחה.  :עמירם מילר

גונן: אתה חס וחלילה לא מאשים כאן את העובדים. אתה אומר  אושרת גני 

 לך למשטרה, תתלונן.  אם צריךלמשטרה. ללכת  שצריך

 סליחה, גברתי.  אהוד יובל לוי:

 ים ביחד( תודה רבה. )מדבר :צביקה צרפתי
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הפנייה לגורמים המוסמכים. אני לא יודע מה  ברגע שנאמר: אהוד יובל לוי:

 מסמיך אותך, מעבר לבדיקה המנהלית. לבדיקה מנהלית. 

  -הוא הצביע בעד והיום הוא  :עו"ד איתן צנעני

... הוריתי להעביר אותה לכל חברי הוועדה. שנכחו  :עמירם מילר יובל, 

כל חברי הוועדה, ולקבל פתיחה. בפתיחה ואלה שלא נכחו ב

את חוות הדעת, ענת, אני לא יודע אם היא נמצאת פה או 

לא, כתבה חוות דעת מסודרת בקשר לאופן הטיפול בעניין. 

ועדת המכרזים פה אחד קיבלה את המלצתה שאומרת 

 להעביר לחקירה את הנושא הזה. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

. להעביר לחקירה של המנכ" :עמירם מילר ..  לית 

 חקירה, אבל לא למשטרה.  מתי פז:

יכול להיות. חד משמעית. זה הכל. אם זה יגיע למשטרה,  :עמירם מילר

 יכול להיות.

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

אני בעד שהעירייה תערוך בדיקה מנהלית. חקירה של  אהוד יובל לוי:

גורמים מוסמכים בוודאי. אני סומך על המנכ"לית שהיא 

  הבדיקה המנהלית.תעשה את 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

סליחה. אני סומך על המנכ"לית שהיא תעשה בדיקה  אהוד יובל לוי:

מנהלית. את הבדיקה של גורמים מוסמכים. שאלתי מה 

  בדיקה.מסמיך גורמים לערוך 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

תשובה חד משמעית. אני מבקש שתשקלו את מה שאתם  אהוד יובל לוי:

 עושים. 

 השאילתה הבאה.  :צביקה צרפתי
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מה מונע ממך ללכת למשטרה, להגיש תלונה. אני באמת לא  :עו"ד איתן צנעני

מבין. אתה חושב שנעשתה פה עבירה פלילית, לך למשטרה. 

 אני באמת לא מבין. 

 שאילתה הבאה.  :צביקה צרפתי

 אני קראתי בזה פרסום שהעירייה פנתה למשטרה.  אהוד יובל לוי:

 השאילתה הבאה. תפסיק להטעות את הציבור.  :צביקה צרפתי

 לא קראנו, לא שמענו.  :עו"ד איתן צנעני

. אהוד יובל לוי:  אני לא פונה למשטרה..

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

 פעילות עמותות וארגונים בבתי הספר.  –בנושא 

 

מערכת עמותות בבתי ספר. הבאה. פעילות  השאילתה :צביקה צרפתי

החינוך העירונית חושפת את תלמידיה לעולם היהדות רב 

הפנים ביוזמת מנהלי בתי הספר ובעידוד משרד החינוך. 

התלמידים רוכשים ידע נרחב ומעמיק וחוויות מעשירות 

וכלים מגוונים לפיתוח אישיותם וזהותם כיהודים, 

בתוכנית יהדות כתרבות,  כישראלים וכבני אדם. בין היתר

במפגשים רב תרבותיים בין בתי הספר או פעילות נציגי 

 הזרמים השונים בבתי הספר. 

בתי ספר ממלכתיים מזמינים רב אורתודוכסי  14, 2פלוס  1 

מבית חב"ד אשר מעביר פעילות חווייתית לקראת החגים. 

המונח בפניכם. אתם  , להלן ריכוז הנתונים4פלוס  3שאלה 

, בתי הספר הממלכתיים ובתי הספר 5ים להסתכל. יכול

הממלכתיים דתיים מקיימים שיתופי פעולה כגון אירועים 

משותפים לקראת החגים, כגון יום ירושלים, קבלת שבת 

ועוד. במסגרתם נחשפים התלמידים למסורות שונות 
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 ומגוונות. 

תבטא טוב, שאלת המשך. קודם כל אני רוצה להעיר, ואני מ עילאי הרסגור:

מאוד בעדינות, התשובה הזאת היא מריחה אחת גדולה. כי 

אני יודע, אתם שמתם שם בכוונה כמה עמותות 

 , פלורליסטיות ופשוט העלמתם עמותות כמו 'בנות קדמה'

 כל הדברים האלה נעלמו.  ,ד"כמו חל

 מעביר השנה שיעורי כאלה?  'קדמה' :עו"ד איתן צנעני

 מה?  עילאי הרסגור:

 מעביר השנה?  'קדמה' :נעניעו"ד איתן צ

. אני מאוד אשמח  עילאי הרסגור: ..  לדעת 

יודע את  :עו"ד איתן צנעני אתה לא יודע? אז אל תפריח האשמות כשאתה לא 

 העובדות. 

יודע שחל עילאי הרסגור: ד כבר לא. דבר שני, כל הדיבור הזה היפה על "אני 

ואים שיתופי פעולה של בתי ספר דתיים וחילוניים, אנחנו ר

שכל הדברים האלה בסופו של דבר הם בעלי אופי דתי, אז 

 זה לא שבתי ספר דתיים נחשפים לערכים חילוניים. 

 זה ממש לא נכון.       אורלי פרומן:

 יש לך שאלת המשך?  :צביקה צרפתי

 אם לומדים על ירושלים זה דת, אז תקרא לזה דת.  מתי פז:

 שאלת ההמשך שלי היא,  :צביקה צרפתי

 כן, מה שאלת ההמשך?  :יקה צרפתיצב

האם הארגונים שפירטתם הם כל הארגונים שפועלים בתוך  עילאי הרסגור:

 בתי הספר? כן או לא? 

 אורלי, איפה אורלי? כן, אלה כל הארגונים.  :צביקה צרפתי

 אתם עומדים מאחורי התשובה. נעשה בדיקה.  עילאי הרסגור:
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הנדין וגב' פליאה קטנר -י הרסגורשאילתה של חברי המועצה מר עילא ז. 

 זוכים יחידים במכרזים.  –בנושא 

 

( מחודש 1תודה רבה. שאילתה זוכים יחידים במכרזים.  :צביקה צרפתי

 28-( ב2מכרזים.  123-ועדת המכרזים דנה ב 2014ינואר 

מהמכרזים האמורים מספר הזוכים היו כמספר המציעים. 

ם הזהה למספר בנוסף בשני מכרזים נשאר מספר המציעי

( מחודש ינואר 3הזוכים במכרז לאחר פסילת ההצעות. 

ועדת המכרזים של החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא  2014

מהמכרזים האמורים היה מספר  11-( ב4מכרזים.  26-דנה ב

הזוכים כמספר המציעים. לא נעשתה במכרזים אלה פסילת 

ם הצעות אשר הובילה למספר מציעים הזהה למספר הזוכי

 במכרז. 

טוב, שאלת המשך. קודם כל, התשובות באמת מעניינות.  עילאי הרסגור:

אני אומר את זה ברצינות. בעצם אתם טוענים שבכרבע 

מהמכרזים מוועדת המכרזים העירונית ובאחוז גדול יותר 

בעצם לא היתה  ,בוועדת המכרזים של החברה הכלכלית

בלי תחרות, תחרות. בעצם אנשים הגישו מכרז ומיד נבחרו, 

 מול גופים אחרים. 

האם המספר הזה הושווה למספר בערים אחרות? האם  

שהי בדיקה של הנושא הזה, שאני מתריע עליו ונעשתה איז

במשך שנים לוועדת המכרזים? למה דבר כזה קורה? איך 

כפר סבא הגיעה למצב כזה שכל הזמן יש לנו זוכים יחידים 

 במכרזים? 

 אחרות?  בדקת בעריםאתה  :מתי פז

בדקתי בערים אחרות, כן. אני אשמח גם להביא את  עילאי הרסגור:
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 הנתונים. )מדברים ביחד( 

 עילאי, אתה היית חבר בוועדת המכרזים.  :עמירם מילר

 נכון. ואתה יודע שהתרעתי על זה.  עילאי הרסגור:

 אתה השתתפת, אני חושב שבכל,  :עמירם מילר

 וב ושוב אמירות שלי לגבי הנושא הזה. בפרוטוקולים יש ש עילאי הרסגור:

ברוב הישיבות. וגם בפתיחות, שלא מחייבות את הנוכחות  :עמירם מילר

של כל חברי ועדת המכרזים. ובכל המקרים שהיו מציעים 

יחידים אנחנו בדקנו את זה בזהירות ובאחריות גדולה 

ר נוח מאוד. אנחנו לא אוהבים מציעים יחידים. הרבה יות

. לנו שיש כמ אבל כאשר מכרז פורסם כחוק בציבור, ה..

בעיתונות, ומגישים, לרוע מזלנו, מציעים יחידים, אנחנו לא 

יכולים לא להתייחס לזה. אנחנו מתייחסים לזה בקפדנות 

 ובאחריות רבה מאוד. 

 השאלה אם הדברים האלה קורים במקרה?  עילאי הרסגור:

ה, ואנחנו יודעים אם לא, לא קורה. אתה שואל אותנו שאל :צביקה צרפתי

 קורה במקרה או לא? 

אני רוצה שאנחנו נשווה את עצמנו לערים אחרות, לראות  עילאי הרסגור:

 מדוע בכפר סבא יש מספר כל כך גדול של זוכים יחידים. 

 

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

 ז העיר. שטחי מסחר בכפר סבא והזנחת מרכ –בנושא 

 

 שטחי מסחר. תודה. השאילתה הבאה,  :צביקה צרפתי

. :עמירם מילר . .  אני אבקש 

 זה רעיון מצוין, דרך אגב.  עילאי הרסגור:

( שטחי הקניונים בעיר על פי 1שטחי מסחר בכפר סבא.  :צביקה צרפתי
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. יש לכם מספר קצת 96,387התב"עות המאושרות הינו 

הישיבה, עדכון שונה. אז שונה. פשוט קיבלתי עדכון לפני 

 מטר,  80,000זה שונה לי. 

 מטר?  108,000-פחות מה אהוד יובל לוי:

 . 96,387כן,  :צביקה צרפתי

 . 100נניח  :עמירם מילר

 . 100,000בערך  :צביקה צרפתי

  -מטר  12,000מטר, לא  200,000 אהוד יובל לוי:

נו. שטחי המסחר מ"ר טרם נב 15,800מתוכם נבנו.  80,749 :צביקה צרפתי

בכפר סבא פזורים ברחבי העיר, הינם בעלי אופי ייחודי 

בהתאם לאזור בו הם ממוקמים ומפולחים לפי החלוקה 

הבאה. יש לכם את הרשימה. אני רק אוסיף לכם שתי 

 מטר.  1,400חברות שנוספו לי לפני הישיבה. לוינשטיין 

 איפה זה לוינשטיין?  :עמירם מילר

ול, טרם נבנה. יש את הגדר ביציאה מהשכונה הירוקה, זה מ :צביקה צרפתי

צים מול קניון שבירו. יש גדר לבנה שהיא מתוחמת שם. 

( טרם אושרו 2. 14,400סנטר גם טרם נבנה. צים סנטר 

( העירייה פועלת למשיכת 3תוכניות לשטחים עתידיים. 

עסקים לעיר, לטובת פיתוח העיר וחיזוק האיתנות 

 הפיננסית שלה. 

היתה מהו ההיגיון בהוספת שטחי מסחר שסביר  3שאלה  י הרסגור:עילא

להניח שיהפכו לפילים לבנים. התשובה על כך היתה 

פיתוח העיר  ת'העירייה  פועלת למשיכת עסקים לעיר, לטוב

וחיזוק האיתנות הפיננסית שלה'. אבל השאלה התייחסה 

לנושא של פילים לבנים. כלומר, אנחנו יודעים שהמקומות 

 ה יפלו. האל
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יודע. אני חושב  :צביקה צרפתי   -אתה 

יודע? זאת ידיעה?  :עו"ד איתן צנעני  אתה 

על סמך ניסיון בערים אחרות בארץ ובעולם. אנחנו רואים  עילאי הרסגור:

 את ראשון למשל, איך הקניונים קרסו אחד אחרי השני. 

יודע, מה אני יכול לעשות?  :צביקה צרפתי  אתה 

 בכפר סבא הקניונים פורחים.  בלא :ד"ר דבורה שני

יודעים מניסיון שאפשר להתעלם, אפשר  עילאי הרסגור: כרגע. אבל אנחנו 

  ..להגיד 'כפר סבא היא עיר ייחודית'.

  -... ועזובה, ויש שם חוליגנים  אהוד יובל לוי:

 ממש לא סובל מעזובה.  :צביקה צרפתי

חושב, אבל. אני חושב  יש לנו עיר ייחודית בעולם. אני לא עילאי הרסגור:

שיקרו בדיוק אותם דברים. אתם הורסים את מרכז העיר, 

ואתה גורם לזה שהקניונים, בסופו של דבר, גם הם יהפכו 

 לפילים לבנים. זה מה שיקרה. 

 תודה רבה. תודה.  :צביקה צרפתי

גונן: , מדובר כאן על ערות יש לי להגיד בעניין הזה. אחתשתי ה אושרת גני 

זה אחד. ושתיים, כוחות  ו, בסדר?בר אושרתב"עות שכ

השוק. אנחנו לא מתערבים. יש כאן תב"עות שכבר אושרו 

וכוחות השוק רוצים קניונים לאכלס אותם. היזמים. זה לא 

 אתה. זה לא שטח שלך. 

 , אני אגרש אותו מהעיר?תגיד, מישהו יבוא לבנות :צביקה צרפתי

גונן: ות. הם בונים שם. אם ת מאושרזה יזמים שיש להם תב"עו אושרת גני 

אם זה מצליח או לא  ולהם הכי כואב, נכון? הם חושבים...

שזה יצליח, אז הם עושים את זה. ם הם חושבים מצליח, 

 כוחות השוק. 

 אבל אתם מאשרים תב"עות חדשות. זה לא רק תב"עות,  עילאי הרסגור:
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גונן: אלה לא, לא. אתה שאלת על התב"עות שיש היום.  אושרת גני 

 התב"עות. בסדר? 

אבל אני פונה לממלא מקום ראש העירייה, שהיה אחד  עילאי הרסגור:

 מהאנשים שהביאו לזה שהיום יש את התב"עות האלה. 

נו, אז מה אתה רוצה? :צביקה צרפתי   כן. 

אתם  ,אני שואל מה ההיגיון, אתם ממשיכים עם בי"ח מאיר עילאי הרסגור:

. ממשיכים, Gקניון  ממשיכים, ואתם ממשיכים הרחבת

 ממשיכים. 

...  :צביקה צרפתי יודע שזה נשמע   אתה 

גונן:  שם מקומות רפואיים. המטרה לייצר אבל בי"ח מאיר  אושרת גני 

 אבל המקומות האלה יקרסו. מרכז העיר קורס.  עילאי הרסגור:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

של עיר ואתם מרכז העיר קורס. זה ניהול חסר אחריות  עילאי הרסגור:

תגרמו לזה. אז אתה יכול להגיד הרבה מאוד דברים עכשיו. 

 עוד כמה שנים נראה מה יקרה. 

 מבחן המציאות.  :צביקה צרפתי

י עילאי הרסגור: שובו לפרוטוקול הזה ההיסטוריה תשפוט, נו, ברור. ואז 

 , יראו מי צדק ומי לא צדק. של הישיבה הזו

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

סוחרי מרכז העיר נוגס בלא המסחר הדיגיטאלי ו :למןאמיר קו

 והקניונים? אתה יודע? מה לעשות? נפסיק? 

 הצעות לסדר היום.  .2

 

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

זרימת שפכים גולמית בגבול כפר סבא:  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 תביעת עיריית הוד השרון. 
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. טוב, הצעות לסדר.  הצעה לסדר, זרימת שפכים  :צביקה צרפתי .. אמיר, 

בגבול כפר סבא. תביעת עיריית הוד השרון.  גולמית

 בבקשה. יהודה, אנחנו בהצעות. בבקשה. 

אני אבקש שחברי הקואליציה יסיימו. לא רוצה להפריע  אהוד יובל לוי:

 לחברי הקואליציה הנכבדים. 

קואליציה לא מדברים. חברי הקואליציה ממתינים חברי ה :צביקה צרפתי

 לך. 

 לא, הם כולם פה בשיחות.  אהוד יובל לוי:

 זה מפריע לך?  :עמירם מילר

 כן.  אהוד יובל לוי:

 בבקשה.  :עמירם מילר

לא, אין לי כוח להתגבר על הקול שלהם. הם בשיחות פה.  אהוד יובל לוי:

 חברי הקואליציה פטורים מהדין. 

 נו, מספיק. כל הצגה,  :פתיצביקה צר

 אין לי את הקול שלך. אתה רואה שהקול שלי עדין יותר.  אהוד יובל לוי:

 כן, מה זה עדין.  :צביקה צרפתי

  -נו, אז תתחיל להרביץ. נו, יאללה, מה אתה  :שמעון פרץ

יודע?  אהוד יובל לוי:  אני לא מרביץ, אני אדם פציפיסט. אתה לא 

 בה, היום זה יהיה חמש דקות. תעשה לי טו שמעון פרץ:

תודה. דיברנו קודם על נושא של נחל הביוב שזורם בשוליים  אהוד יובל לוי:

של העיר, עובר מקלקיליה לניר אליהו. לא מטופל, זורם 

גולמי באפיק נחל. מי שיוצא מכפר סבא לכיוון מזרח יכול 

שמעתי קודם לראות אותו. ביוב גולמי, יתושים ובעיות. 

יו"ר ועדה לאיכות הסביבה. אני חולק שאיתי צח ר הוא לא 

על זה. אנחנו באמת רואים אותו מתפקד בתפקיד הזה. אז 
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בישיבות שכן מתכנסות וכן אני מגיע, אני חושב שהוא מנהל 

את זה. מי שחולק על העובדה הזאת מוזמן לראות 

 פרוטוקולים. 

  . בסופו של יום למדנו שהבעיה הזאת תימשך עוד הרבה זמן

א מה? שאם ממשלת ישראל תרגיש שיש פה הפקרות אל

והיא תבוא לבית המשפט והיא תגיד שאף אחד לא סובל 

נגיע לאותה  מזה, ובית המשפט יתרשם שלא סובלים מזה, 

תוצאה. אנחנו נתמודד עם מצב שבו איכות החיים יורדת, 

הריחות חונקים את הבתים. עוד לא הגענו למצב שבו 

נו ממזרח, תעשייה מזהמת, אלא חלילה תעשייה מגיעה אלי

רק על נחל ביוב אחד, יתושים, זבובים, מחלות, ריחות, כל 

 הדברים האלה מגיעים למזרח העיר, כל יום, כל היום. 

המינימאלי שנדרש, הסעד או הפעולה המינימאלית שנדרשת  

גם כשרשות אחרת נכשלה, הוא להגיד שיש לנו ציבור גדול 

לאורך הנחל ביוב הזה היום, מאוד, כמה שכונות, שחיות 

האפיק שהפך להיות נחל ביוב, ולכן הבקשה היא שעיריית 

כפר סבא תיגש גם להליך משפטי, גם לעניין זה שעכשיו 

הביוב הזה זורם בגבולות שלנו, לא בגבולות של ישובים 

אחרים אלא אצלנו, ולהראות את הסבל שלנו לבית המשפט, 

המשפט פעם ועוד וכבר קרו מקרים כאלה שבאים לבית 

פעם. ואנחנו מבקשים שעיריית כפר סבא תעצור את זרימת 

הביוב. אי אפשר שצד שלם של העיר חי עם ביוב זורם 

גולמי. משרדי הממשלה לא יכולים להגיד מתי זה ייגמר, 

 . '  וכל אמירה היא בסך הכל 'חכו וחכו וחכו

אז לקואליציה יש מהלך. ראינו שלעיריית כפר סבא היה  

למהלכי סרק, לתביעות לשון הרע נגד אנשים מבוגרים כסף 
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בקהילה. אז כשיש מהלך משפטי מתבקש שסיכוייו נמוכים, 

עדיין יש כסף לעורכי דין, אז תוציאו את הכסף לטובת 

איכות החיים ולא לטובת כבודו של מי שנפגע מאמירה 

 כזאת או אחרת. תודה. 

אילתה, אבל אני רק אגיד טוב, חבל. פשוט התייחסנו גם בש :צביקה צרפתי

מה שאתה לא מבין כנראה זה עוד דבר אחד, ארחיב. 

שהמאבק של עיריית הוד השרון בכלל זה לא דומה. רשות 

 המים, 

 זה מה שאני אומר.  אהוד יובל לוי:

.   :צביקה צרפתי אתה לא אומר. אתה לא יודע מה אתה אומר, תסלח לי

 לקלוטוג כדי מט"ש דרום השרון קרס. הוא עובר כרגע שדר

 ולפתור את כל הבעיות. 

  ניר אליהו או דרום השרון, סליחה? אהוד יובל לוי:

דרום השרון זה בניר אליהו. זה מט"ש דרום השרון שהוא  :צביקה צרפתי

המט"ש הזה, אני מקווה, היתה  יושב בניר אליהו. בסדר?

לנו ישיבה רק לפני שבועיים. נקווה שבעוד ארבעה חודשים, 

התחייבו, המט"ש יעמוד על רגליו ויקלוט את רוב ככה הם 

עד שהוא יקלוט את כל השפכים אנחנו   אממה,השפכים. 

התנדבנו, המועצה שלנו, שהם ייכנסו לתוך צינור ישן ויוביל 

 קוב ליום.  7,000-את המים לתוך המט"ש שלנו, כ

  בתוך צינור, צביקה? אהוד יובל לוי:

 כן, כן, כן.  :צביקה צרפתי

 נה שם, פתוח.  קזה נחל  איפה הצינור הזה? יובל לוי: אהוד

  -היה שם לא, זה לאורך עתיר ידע, :עמירם מילר

זה נחל קנה. אז הרוב נכנס לתוך הצינור. אמור להתחבר  :צביקה צרפתי

לתוך הצינור הזה. אנחנו התחייבנו ורשות המים אמורה 
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ת לשלם בסוף, דרום השרון אמור לשלם לנו גם כסף. עיריי

הוד השרון לא אהבה את המהלך הזה. כי זה מכביד על 

הקליטה של השפכים, הם טוענים, מפחדים שזה יהפוך 

למשהו קבוע. זה כל הסיפור. המאבק הוא שונה. אם היית 

שואל אותי לפני, תאמין לי לא היית צריך לבוא עם שאלה. 

זה הסיפור בגדול. זו העתירה של עיריית הוד השרון. אנחנו 

ם מול רשות המים בצורה מסודרת. אנחנו פועלים מול פועלי

רשות המים בצורה כזו שאנחנו מבינים, הם מבינים וכולם 

מבינים, אנחנו עושים את הכל כדי לעזור. הרי כולם 

מדברים על גאולת הירקון. הרי בסופו של דבר רוצים 

וזו  שגאולת הירקון, המים בירקון יהיו מים נקיים. 

 המטרה. 

  -, המטרה שלי בשולחן הזה לא לוי: אהוד יובל

 תקשיב, בסדר. המטרה של המדינה.  :צביקה צרפתי

. ולא לדגים בירקון.  אהוד יובל לוי: ..  אתה מדבר על 

 בסדר, יובל, יובל,  :צביקה צרפתי

 מים נקיים,  הדגים בירקון צריכים אהוד יובל לוי:

בנתי. אתה לא נותן לי הבנתי. אני היובל, יובל, יובל, יובל,  :צביקה צרפתי

להשלים דברים. אתה זה, אז תודה רבה. עניתי על השאלה. 

אני מבקש, מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום, לאור 

 ההסברים? 

 מי שהלב שלו נוח לו עם כל הדברים האלה, כל הכבוד לכם.  אהוד יובל לוי:

 מי בעד? עמירם, שמעון, צביקה, אורן, מתי,  :צביקה צרפתי

 כל הכבוד לחברי הקואליציה,  יובל לוי: אהוד

אמיר קולמן, איתן, רויטל לן רביטל עמר, אמיר, דבי, ממה,  :צביקה צרפתי

יוגד. תודה רבה.   כהן ויהודה 
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נגד?  אהוד יובל לוי:  סליחה, מי 

נגד.  עילאי הרסגור:  מי נגד? יש גם 

יאה, בסדר. לא, לא ראיתי שבאת מקנדה פשוט. עילאי, פל :צביקה צרפתי

ויובל. תודה.   אתי 

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 301מס'   החלטה

וגב' אתי -של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומליום  צוייג 

זרימת שפכים גולמית בגבול כפר סבא: תביעת עיריית  –הדנה בנושא 

  הוד השרון.

 

... ותודה שהצבעתם לטוב אהוד יובל לוי:  ת הדגים בירקון. 

 באמת, אני רוצה להגיד לך,  :צביקה צרפתי

... שנמצא פה,  אהוד יובל לוי:  כל אחד 

אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך. אתה יודע, אני לא  :צביקה צרפתי

דובר של החברים פה, כי יש פה סיעות שונות. אבל תפסיק 

 להטיף.  להטיף לכל האנשים פה, כל אחד בעצמו, תפסיק

 אני נציג ציבור,  אהוד יובל לוי:

 כל אחד יעשהמספיק, אתה נציג ציבור, תפסיק להטיף לנו.  :צביקה צרפתי

 , תודה רבה. מה שהוא חושב

  , סליחה. אתה יושב פה בשקט, מנהיימר?רגע אהוד יובל לוי:

 תודה.  :צביקה צרפתי

 ההחלטה הזאת מקובלת עליך?  אהוד יובל לוי:

 תודה רבה. הצעה לסדר היום,  :תיצביקה צרפ

 ... מה אתה שותק?  אהוד יובל לוי:

 הצעה לסדר היום הבאה. בבקשה.  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי:  ... בירקון
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 זה אתה מדליק קהל. ככה אתה רוצה לנהל, אוי ואבוי לי.  :צביקה צרפתי

ים דואגים פה לשלום הדג מנהיימר גר במזרח העיר, אהוד יובל לוי:

 בירקון, 

 תודה, תודה.  :צביקה צרפתי

  –הוא אוכל את היתושים  אהוד יובל לוי:

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

 קביעת נוהל לכניסת עמותות לבתי הספר בכפר סבא.  –קטנר בנושא 

 

 י, בבקשה. אההצעה לסדר הבאה. עיל :צביקה צרפתי

ההצעה לסדר שלפנינו מדברת על תופעה שהיא די מוזרה.  :עילאי הרסגור

למען האמת, היא מתרחשת גם במקומות נוספים בארץ, 

אבל כפר סבא היא העיר שלנו ואנחנו, כפי שערים אחרות 

פעלו למניעת התופעה הזאת ופעלו לתיקון הדברים, ראוי 

שגם בכפר סבא הדברים האלה יקרו. יש כל מיני עמותות, 

ונות, שנכנסות לתוך בתי הספר, מדברות עם שונות ומש

הילדים שלנו, מחנכות את הילדים שלנו, מכניסות כל מיני 

וההורים, במקרה הטוב, ערכים, אמונות, מכל הבא ליד. 

נחשפים לזה כשהילדים שלהם מספרים להם על זה, או 

כשהם רואים משהו, עם איזשהו שם לא מובן במערכת 

 השעות. 

ם בכלל לא יודעים מי הם האנשים שהם במקרה הרע, ההורי 

לא מורים, ולא אנשי חינוך, בטח לא חברים בצוות בית 

הספר, שנכנסים לתוך בית הספר ועושים עם הנפש של 

הילדים שלהם ככל העולה על רוחם, למעשה. בעיר שלנו, 

כמו בכל הארץ, יש הורים עם אמונות שונות. יש הורים 

יים, יש הורים שהם שהם דתיים, יש הורים שהם חילונ
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דתיים אורתודוכסיים, יש הורים שהם דתיים רפורמיים או 

קונסרבטיביים. יש הורים שהם חילוניים מסורתיים, יש 

הורים שהם אתיאיסטיים. יש אפילו הורים רחמנא ליצלן 

 שהם לא יהודים. יש כל מיני סוגים של הורים. 

 לא רחמנא ליצלן, יש.  אהוד יובל לוי:

כי לצערי, מערכת  אני אומר את זה כמובן בציניות, כן? ור:עילאי הרסג

 החינוך שלנו מתייחסת לזה כמו רחמנא ליצלן. 

? שמעון פרץ:  .. . יודע כמה חילוניים יש   זה היופי בכפר סבא.  אתה 

שמעון, אם הורים בוחרים לשלוח את  ?היופי, אתה יודע מה עילאי הרסגור:

תם המלאה, ואנחנו הילדים שלהם לבית ספר דתי, זו זכו

 צריכים להגן על ההחלטה שלהם ולכבד אותה. 

... ו אז מה הבעיה שמעון פרץ:   -חג שמח אומר שניכנס 

  –זה בסדר גמור שהורים  עילאי הרסגור:

 עליהם משהו?  יכפה... שמישהו  שמעון פרץ:

,  עילאי הרסגור:  זה בסדר, שמעון

 ... מבחירה. זו הדמוקרטיה,  שמעון פרץ:

שמעון פרץ, אם תקשיב לי, אז  ,חבר המועצה, נציג ש"ס אי הרסגור:עיל

אולי תבין למה כוונתי. זה בסדר גמור שהורים בוחרים 

וזה לשלוח את הילדים שלהם למסגרת חינוכית מסוימת. 

הרצון שלהם. לא על זה אני מדבר, ויש לנו כמה מערכות 

חינוך. יש מערכת חינוך חילונית ממלכתית, יש מערכת 

ינוך ממלכתית דתית, יש את מעיין החינוך התורני שלכם ח

ויש עוד מערכות חינוך, וזה לא הדיון שעוסק במערכות 

 החינוך השונות. 

הורים זכאים לשלוח את הילדים שלהם לאן שהם רוצים,  

מבחינתי. אבל כשהורים שולחים את הילדים שלהם 
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למערכת חינוך מסוימת, ומצפים שהילדים שלהם יתחנכו 

פי הערכים שלהם ובסתר באים אנשים, אני לא יודע ל

 מאיפה, 

.  שמעון פרץ: . .  איזה סתר? יש 

מכל מיני מקומות, מתחת לאף של ההורים, והאנשים האלה  עילאי הרסגור:

מחנכים את הילדים שלהם בניגוד לאמונה של ההורים 

שלהם, זה איום ונורא מבחינתי. זה כאילו תבוא עמותה 

הספר של הילדים שלך ותחנך את אתיאיסטית לבית 

הילדים שלך שאין אלוהים. ממש ככה! ממש ככה! הרי אתה 

תזדעק. אתה תזדעק. נמצא איתנו כאן נציג ההורים 

החילוניים בכפר סבא. אני מבקש לתת רשות דיבור למאיר 

מנדלוביץ, שיספר על עמותות שנכנסו לבית הספר שלו 

 ו זכות דיבור. ולבתי ספר אחרים בעיר. אני מבקש לתת ל

 לא, לא, נציג, מה זה נציג הורים? )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי

עילאי, ההצעה הזאת היא אי אמון במנהלים ובשיקול  :עו"ד איתן צנעני

 דעתם. אי אמון במנהלים ובשיקול דעתם. 

קודם כל, אתה לא נציג ההורים החילוניים. גם אני חילוני,  :צביקה צרפתי

 י. אתה לא נציג של

  -אז אנחנו קבוצה  :מאיר מנדלוביץ

לא נציג. אז קודם כל, לא להציג את זה כנציג ההורים  :צביקה צרפתי

 החילוניים. 

 בסדר.  עילאי הרסגור:

יודע, אבל לא נציג  :צביקה צרפתי אפשר להגיד קבוצה מסוימת, קבוצת לא 

 ההורים החילוניים. 

י שמתחשק לו נכנס לבית אתה מציג את זה כאילו שכל מ ד"ר אמיר גבע:

  -ספר ועושה 
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המצב לא רחוק מזה. ההצעה לסדר מדברת על שקיפות.  עילאי הרסגור:

 .. . זה הכל. זאת ההצעה לסדר. מי נכנס.  תיידעו את 

 שקיפות. 

לא, הנושא הוא הרבה יותר חשוב ממה שזה עולה פה. כי  אורלי פרומן:

ראי, חוזר מנכ"ל מגדיר בדיוק למנהל בית הספר, שאח

שקיבל מנדט ממדינת ישראל לנהל את המוסד שלו, למי 

מותר ולמי אסור, או מה הנהלים לכניסת גופים ועמותות 

לבתי הספר. ופיקוח משרד החינוך אחראי, הוא מפקח על 

 התכנים האלו. וזו התשובה. 

.  מהקהל: . .  אז למה בכל הערים האחרות המועצה 

 כל הערים האחרות?  :עו"ד איתן צנעני

 בערים אחרות,  ילאי הרסגור:ע

קודם היית נציג החילונים ועכשיו אתה נציג הערים  מתי פז:

 האחרות? 

ב, להתייחס אליו אני מבקש, אתם יכולים לדבר עם תוש עילאי הרסגור:

 הגיע וטרח והשקיע מזמנו לבוא לכאן. בכבוד. זה תושב ש

את הנושא  זה שאתה נציג ומייצג אותו יפה מאוד, והצגת :צביקה צרפתי

 יפה מאוד. 

 אורלי, סליחה, ברשותך.  אהוד יובל לוי:

בערים אחרות התקבלה החלטה על שקיפות. אי לא מבין  עילאי הרסגור:

 -למה בכפר סבא

 תודה. :צביקה צרפתי

השאלה שלי )מדברים ביחד( יש בעיה לפרסם באינטרנט  אהוד יובל לוי:

, ד', ממלא תפקיד של מש רד החינוך שא', ב' או ארגון ג'

 להביא תכנים מסוימים? זה מסובך? 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי
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 קיבלת פה תשובות.  :עו"ד איתן צנעני

אני שואל אותך, זה מסובך? יש בעיה לעשות את זה? נעשה  אהוד יובל לוי:

 את זה, 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 נפרסם את זה.  אהוד יובל לוי:

מראש וליידע את ההורים על עמותות  מה הבעיה לפרסם עילאי הרסגור:

 שנכנסות. מה הבעיה? 

 סליחה, סליחה.  :צביקה צרפתי

 תפנה למנהל בית הספר.  ... :אורלי פרומן

אבל מה הבעיה לדווח בדף שזה מה שיקרה? זה בסך הכל  עילאי הרסגור:

 שקיפות, זה הכל. 

 מנהלת אגף החינוך נתנה תשובה ברורה.  :צביקה צרפתי

רה. קודם כל אני רוצה תשובה לא נתנה תשובה ברוהיא לא,  סגור:עילאי הר

אתה נבחר ציבור, ואני רוצה תשובה ממך. דבר שני, ממך כי 

כניסה של  לעמה הבעיה שיידעו את ההורים מראש 

 עמותות? מה הבעיה? 

 עילאי, עילאי,  :צביקה צרפתי

... אבל עובדה שזה לא  עילאי הרסגור:  .  מה שקרה. אני רוצה שתסביר לי

כפר סבא אני צריך  לדה שלי צריכה לצאת למוזיאוןכשהי מהקהל:

 לחתום לה אישור. אבל כשנכנס מישהו לתוך בית הספר

 כלום לא קורה. 

 סליחה, אדוני. סליחה, אדוני, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 ... והכל מתפרסם.  :אורלי פרומן 

 בע נוהל, אבל עובדה שזה לא קורה. בואו נק עילאי הרסגור:

יפנה למנהל בית הספר ויקבל את מי שרוצה לדעת, ש :אורלי פרומן

 התשובות ממנהל בית הספר. 
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. אני רוצה להעלות להצבעה,  :צביקה צרפתי ..  חברים, תודה רבה. 

 נאמר פה שזה מתפרסם. איפה זה מתפרסם?  אהוד יובל לוי:

. :פרומןאורלי  .  בהנחיות חוזר מנכ"ל.

 אני לא מוכן לזה. שאתם מציעים זאת הסתרה. מה  עילאי הרסגור:

 אתה לא מוכן.  :צביקה צרפתי

 אני לא מוכן לזה, כן.  עילאי הרסגור:

 תודה רבה. תודה, סליחה. תודה. אורלי, תודה.  :צביקה צרפתי

אתם מתבקשים להצביע  על הסתרה או על שקיפות. מי בעד  עילאי הרסגור:

כאן. זה מה שנמצא  הסתרה ומי בעד שקיפות. זאת ההצבעה

 על סדר היום. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 כל פעילות בית ספרית מתפרסמת אחת לשבוע,  אורית ליבוביץ':

 , אורית :צביקה צרפתי

 איפה?  אהוד יובל לוי:

 בלוח.  :אורית ליבוביץ'

 אחרי שהכל כבר נקבע? זה דברים שנבטל?  עילאי הרסגור:

א כל התכנים במערכת החינוך הם פתוחים עם כל הכבוד, ל מן:ואורלי פר

 להצבעות הציבור. 

 ליידע. עילאי הרסגור:

משרד החינוך הוא אחראי לתכנים שמועברים במערכת  אורלי פרומן:

 החינוך. 

אנחנו צריכים לסמוך על בנט שלוקח את ההדתה )מדברים  עילאי הרסגור:

ביחד( צריכים לסמוך על שר חינוך עם אג'נדה מאוד 

.. שרוצה שאני אחיה בצורה אחרת.מסוימת . שרוצה  , שבזה 

אנחנו צריכים להגיד אמן  שהילדים שלי יחיו בצורה אחרת,

יש כאן מועצת עיר שתצטרך  על כל מה שהוא אומר.
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להכריע, הסתרה או הדתה. יש כאן מועצת עיר שצריכה 

 להכריע, אתם בעד הסתרה או בעד שקיפות? 

  -ה תודה רבה. אני רוצ :צביקה צרפתי

 זאת ההצבעה, על הסתרה או שקיפות.  עילאי הרסגור:

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? עמירם, אורן, מתי,  :צביקה צרפתי

 צביקה, 

 בושה וחרפה,  עילאי הרסגור:

 אמיר, דבי, אמיר קולמן, איתן,  :צביקה צרפתי

 אתם בעצם אומרים שאתם נגד שקיפות,  עילאי הרסגור:

 ויטל לן כהן, יהודה. מי נגד? ר :צביקה צרפתי

אתם לא רוצים שהורים ידעו מראש למה הילדים שלהם  עילאי הרסגור:

 נחשפים. 

ויובל.  :צביקה צרפתי  פליאה, עילאי, אתי, 

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 302מס'   החלטה

וגב' פליאה קט-של חברי המועצה מר עילאי הרסגוריום  נר הנדין 

  קביעת נוהל לכניסת עמותות לבתי הספר בכפר סבא. –בנושא 

 

 זו פשוט בושה וחרפה מה שקורה פה כרגע.  עילאי הרסגור:

 זה ממש לא מה שזה אומר.  רויטל לן כהן:

זה לא ויכוח בין דתיים ולא דתיים. זו שאלה האם עיריית  אהוד יובל לוי:

  -כפר סבא, שרוצה שקיפות, יכולה 

 אני רוצה להגיד משהו,  כהן:רויטל לן 

 ונאמר פה שיש פרסומים, שיהיה באינטרנט.  אהוד יובל לוי:

 יובל, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי: . .  אנחנו 
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   עשית טעות וצריך לתקן את הטעות. הבנתי, הבנתי.  :צביקה צרפתי

ים להגיד אם אנחנו רוצים לפתוח דיון, חברי המועצה צריכ אהוד יובל לוי:

שהם בעד דיון, שתהיה שקיפות, שיהיו פרסומים. ואף אחד 

 ...  לא יכול להגיד 

 תודה רבה, רויטל,  :צביקה צרפתי

כן, אני רוצה להגיד משהו קצר. עד לפני כמה שנים כל גוף  רויטל לן כהן:

היה יכול להיכנס לכל בית ספר בסגירה עם המנהל. אחד 

מגופים שרוצים  הדברים שעשה משרד החינוך זה דרש

להיכנס לתוך בתי ספר להגיש תוכנית ולקבל את אישור 

משרד החינוך. יש כמות  מסוימת מוגבלת של גופים כאלה, 

 של עמותות או גופים שהם מאשרים להם, 

 , 3,500 מהקהל:

 יש כמות מוגבלת,  רויטל לן כהן:

 ...שריפרשתי את הדף.  מהקהל:

ל רויטל לן כהן:  דבר. אני מבקשת ממך לא 

 אני מבקש. אדוני, בכבוד.  :צביקה צרפתי

ורק אלה יכולים להגיש בקשה למנהל בית הספר. מנהל בית  רויטל לן כהן:

הספר סוברני להחליט 'מכניס, לא מכניס'. אם ההורים לא 

רוצים, שיפנו למנהל בית הספר וישימו את הרגל בדלת 

 ויודיעו 'נגמר, לא'. 

 רוצים לעשות. זה מה שאנחנו  עילאי הרסגור:

 - להיותכי חייבת  רויטל לן כהן:

 אבל את הצבעת נגד, והורים לא יכולים לדעת.  עילאי הרסגור:

לא, אני רוצה להסביר. אם תתנו לי לסיים אז אני מקווה  רויטל לן כהן:

גם אני לא לפחות שזה יהיה מובן. גם אני אדם חילוני. 

ה שהם רוצה שהילדים שלי יקבלו תכנים שאני לא רוצ
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יקבלו. אני מודה שזאת אחת הסיבות שהם לא לומדים 

בבית ספר ממלכתי רגיל, כי יש עוד תכנים שאני לא רוצה 

שהם ילמדו. לא רק בגלל זה. כי אני חושבת שיש היום דרך 

אחרת ללמידה. זה לא שייך. אבל אם יש בעיה עם מנהל 

בית ספר שלא מיידע את ההורים על הכנסת תכנים כאלה 

היא במנהל בית הספר. אין לנו, כרשות מקומית,  הבעיה

אפילו כאגף חינוך, אין לנו יכולת לעשות עם זה כלום, כי 

  -המנהל סוברני, במקום הזה להחליט 

.. בערים אחרותהחלטה כזאת.  בערים אחרות קיבלו עילאי הרסגור: כפר  .

סבא לא. כפר סבר נגד שקיפות. בעד זה הצבעתם. נגד 

 שקיפות.

 תודה, רויטל. ההצעה לסדר הבאה, בבקשה. מי מציג? יובל.  :צרפתיצביקה 

ם על סוברניות של מנהלי בתי ספר ועוד ינשמעו פה דבר אהוד יובל לוי:

מעט גם יבוא עניין התקציב, ותראו כמה סוברניות יש פה 

לכל אחד, רק שהוועדה הזאת, המועצה הזאת, שמאשרת 

אני רוצה רק  את כל הדברים נדרשת לעצום עיניים. אז

לסיים את הדיון הקודם. מי שיש לו בעיה עם שקיפות, 

שיחיה בחושך. אנחנו בעד שקיפות. וכל הדברים האלה 

יתפרסמו ויהיו תכנים של אמונה וההורים ידעו מזה, שאף 

אחד לא ייפגע. ואנשים לא יוכלו להגיד שעושים את זה 

וך אחרי גבם. מי שיש לו בעיה עם החינוך הזה שילך לחינ

אחר, אבל לפחות הוא ידע בגלוי, רגע, ברשותכם. ואין לנו 

 מה להסתיר. 

 פקחת אחראית עליו. מ... ה רויטל לן כהן:

אדוני, באמת, זה לא עובד ככה. אתה יושב מאחורי חברת  :צביקה צרפתי

 מועצה, תכבד אותה. 
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לא אכפת לי, אני מבינה בנושא הזה. אבל אני אומרת לך,  רויטל לן כהן:

 תובת שלך היא הפיקוח. הכ

 רויטל.  :צביקה צרפתי

המנהל לא יידע אותך, תפנה למפקחת. המפקחת לא עזרה  רויטל לן כהן:

 לך, תפנה למנהלת המחוז. זו לא עזרה לך, יש מעליה. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

 ... הכי פשוט היה לקבוע פה  אהוד יובל לוי:

  -ו חוסכים את כל היה אפשר לקבוע נוהל, והיינ עילאי הרסגור:

לא יכולה להתערב בניהול שלהם. לא יכולה. אין לנו סמכות  רויטל לן כהן:

 להתערב בניהול שלהם. 

 יש לנו את כל הסמכות,  אהוד יובל לוי:

בוא, אם זה היה תלוי בי, גם מה שכתוב בתוך הספרים של  רויטל לן כהן:

הגיאוגרפיה היה מפורסם. יש הורים שלא יודעים מה 

 לדים שלהם לומדים. לא רק מה נכנס, גם מה שקבוע. הי

אז אין לנו שום שליטה על החינוך, אז בשביל מה יש לנו  עילאי הרסגור:

 אגף חינוך? )מדברים ביחד( 

 הצעה לסדר הבאה.  :צביקה צרפתי

יודע ש :אמיר קולמן יש קבוצה של הורים... שמובילה אג'נדה של אתה 

הספר? לא רוצים פיקוח,  אוטונומיה מוחלטת למנהלי בתי

לא רוצים שום דבר, סליחה רגע. רוצים אוטונומיה מוחלטת 

 למנהלי בתי הספר. 

 אמיר,  :צביקה צרפתי

לא רוצים פיקוח, לא רוצים שום דבר. סליחה רגע, רוצים  :אמיר קולמן

 אוטונומיה מוחלטת למנהלי בתי הספר. 

בית הספר. זאת אני רוצה שההורים ידעו מה קורה ב עילאי הרסגור:

 ההצעה. 
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 שילכו למנהל.  רויטל לן כהן:

 ואתם הצבעתם נגד זה.  עילאי הרסגור:

 אני יכולה לקבל פה החלטה,  רויטל לן כהן:

)מדברים ביחד( אז אבל בערים אחרות קיבלו החלטה כזאת.  עילאי הרסגור:

בשביל מה יש אגף חינוך, אם המנהלים עושים מה שבא 

עה לסדר פעם הבאה, לבטל את אגף אז אני אעלה הצ להם?

 החינוך, כי אין לנו שום השפעה על מנהלי בתי ספר.  

  -אתה לא מבין מה ההבדל  רויטל לן כהן:

 אין לנו שום השפעה על מנהלי בתי ספר, הכל מלמעלה,  עילאי הרסגור:

עובדי החינוך בתוך לסמכויות אגף החינוך,  סמכויותבין  רויטל לן כהן:

  -מסגרות 

עיריית כפר סבא נותנת להם להיכנס וזהו. וזה מה שקורה.  ילאי הרסגור:ע

 זה מה שקורה. 

אם תרשו לי, אני רוצה, אני רוצה לכבד, סליחה, וחבל שגב'  אהוד יובל לוי:

אורית לא ניגשה למיקרופון, אבל שזה יירשם בפרוטוקול 

ושיהיה ברור, אמרה גב' אורית תשובה נורא ברורה. זה 

ת לשבוע, מראש. אני חושב שהתשובה הזאת מתפרסם אח

היתה מכבדת את כל חברי המועצה אם היתה באה מראש, 

 שהבקשה של חברנו עילאי קיימת, מתבצעת, יוצא פרסום, 

 תודה רבה. )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי

 ... אבל היא לא מתבצעת עילאי הרסגור:

 )מדברים יחד(

דר הבאה? בטיחות. בבקשה. יובל, אתה רוצה הצעה לס :צביקה צרפתי

  אמיר, די.

 דיברנו על נושא הבטיחות.  אהוד יובל לוי:

... זה לא משנה. הפיקוח הוא משרד החינוך. הכתובת היא  רויטל לן כהן:
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 המפקחת על בית הספר. 

 

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

 ם דו"חות בטיחות במוסדות חינוך. פרסו –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 

 רויטל, מספיק. בבקשה. חברים, נגמר הסיפור על חינוך.  :צביקה צרפתי

פעמים יש פיתרון שהוא אפילו מבוצע, אבל אסור לשמוע ל אהוד יובל לוי:

עליו. אם היינו שומעים עליו, אולי חצי מהדיון היה 

מתייתר. תודה, אורית, ברשותכם. אם אדוני היועץ 

משפטי ירשה לי. אני לא רוצה להפריע לך לשיחה. חבר'ה, ה

אנחנו קובעים פה נורמות. בניגוד למי שאומר שהמועצה לא 

ת שאני ון סוברניה להתערב בעבודה סוברנית ומקנה מיכול

יודע בכלל על מה היא נשענת לכל מיני נושאי תפקידים,  לא 

ו נושא של בטיחות, הציפייה של ההורים שבתי הספר ייבדק

אנחנו יכולים לקבוע נורמה  לפני תחילת שנת הלימודים.

שלפני פתיחת שנת הלימודים נבדקים כל בתי הספר ברמת 

בטיחות ולא מגלים בדיעבד שהיו ליקויים, שלא ידעו או כן 

ידעו. ענו בתום לב שאין, בשעה שהיו ליקויים או שפשוט 

 לא ידעו. 

בטיחות,  שעושים בדיקותהנורמה שהמועצה צריכה לקבוע  

ויאלי, פשוט מוזר שצריך לדבר על זה, שעושים זה דבר טריו

בדיקות בטיחות לכל בתי הספר, לפני פתיחת שנת 

גנים, בודקים. אמרו פה  הלימודים. כל מוסדות החינוך, 

שיש אדם אחד, שיהיה בריא, חיים אבן, שהוא עושה את כל 

הבדיקות, כל הנהלים, הכל. אפשר להביא צוות של 

ם ולבדוק. ואם עשינו עבודות קיץ, אז אחרי עבודות מהנדסי
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הקיץ בודקים. והציפייה של ההורים שמועצת העיר תקבע 

נורמה, תתקצב אותה ולא ניתקל בדו"חות משנה קודמת, 

שזה פשוט מעליב, זה פוגע באמון של ההורים, שההורים 

יוכלו לסמוך ולא שוועד ההורים יגלה בדיעבד שהבדיקה 

, שלמרות שאמרו שיש או אין אבל יש נעשתה שנה קודם

ליקויים מסכני חיים, ששאלת הדחיפות מחייבת סגירת 

  . 1-או תיקון מיידי ב 0-המוסד ב

אי אפשר שהעירייה תקצה מאות אלפי שקלים לדברים כמו  

פרסומים, שהם אפילו חסרי טעם לא פעם, או מכתבים 

אישיים לחברים אישיים, של מישהו מנושא התפקידים, 

בל היא לא תקצה את הכסף הזה שנדרש לדאוג לבטיחות א

 של ילדים שמופקדים בידי העירייה. 

אז הבקשה שלנו היא פשוטה. רוצים דו"ח בטיחות שהוא בן  

חודשיים לכל היותר, אבל לא בן שנה. או בן תשעה, עשרה 

חודשים משנה קודמת. מבקשים שיהיו בדיקות, שלא יהיו 

שנקבעו שהם מסכנים, ולא  1-ו 0ליקויי בטיחות מדרגה 

הוא לא מסכן אבל בדו"ח כתוב שהוא  1-שיגידו לנו ש

 מסכן. 

אז את הדברים האלה אנחנו מביאים. המועצה יכולה  

להקציב את הכסף לשכור את המהנדסים שיעשו את 

הבדיקה. אי אפשר להטיל את זה על אדם אחד. שמענו על 

בשנה, בקצב מוסדות חינוך. זה בלתי אפשרי גם  300כמעט 

עבודה נורמאלי לעבור את כל מוסדות החינוך האלה. אי 

 אפשר ואי אפשר לעצום את העיניים. 

והדבר המתבקש, שעיריית כפר סבא תקצה לזה את הכסף  

ותקבע את הנורמה. המועצה היא הסוברנית להחליט לאן 
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הולך הכסף, את מה מתקצבים ומה הנורמות שאנחנו רוצים 

 שיו זה לפניכם, תודה. בבטיחות ילדים, עכ

 איתי, אתה רוצה להתייחס?  :צביקה צרפתי

כן. קודם כל, נאמרו כאן מספר דברים מאוד חשובים.  איתי צחר:

מבחינת תגבור, לפני מספר חודשים תגברה העירייה את 

מחלקת הבטיחות בתקן נוסף שיסייע בעבודה זו, זה דבר 

 ראשון. 

 חצי תקן או תקן? אהוד יובל לוי:

למען הגילוי כרגע נקלטה  כרגעכמדומני חצי תקן, אבל אם  י צחר:אית

עוד  אנחנו מאתריםכרגע ספציפית היא לא עובדת, מישהי, 

 מישהו. 

 אז התקן הוא חצי כבר.  אהוד יובל לוי:

 כמדומני חצי, אמרתי. אני לא בטוח.  איתי צחר:

גונן:  לא, יש קודם כל תקן מלא של חיים.  אושרת גני 

הוא אמר תגבור. הוא אמר תגבר. אנחנו יודעים שיש חיים.  ל לוי:אהוד יוב

 אמר תגברה. אז התגבור הוא לא תגבור עדיין. 

. איתי צחר:  בתקן של חצי משרה. נכון

 לא בתקן, בחצי, ועדיין גם זה לא מאויש.  אהוד יובל לוי:

 בתקן של חצי משרה.  איתי צחר:

 ר במהנדסים. טוב, אני דיברתי על תגבו אהוד יובל לוי:

 תן לו לענות.  :צביקה צרפתי

 יים אבן,זה עניין ראשון. לפני מספר חודשים. מעבר לכך, ח איתי צחר:

 שנייה, חברי הקואליציה יתכבדו,  אהוד יובל לוי:

הורים.  200וואלה, מה קרה? כולה  ,אמיר, אמיר, בוא, אתה :צביקה צרפתי

אותו לקפה,  סתם, אני צוחק. קצת, תחזיק. אחרי זה תזמין

תגיד לו מה אתה רוצה, תאמין לי, הוא ישמח. רק שיהיה 
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 כשר. בבקשה, איתי. 

אז אני אומר שוב. לעניין התגבור, תוגבר, יש תקן נוסף  איתי צחר:

בהיקף של חצי משרה, שנמצא כרגע בשלבי איוש, לאחר 

שנקלט ולא צלח, לצערנו, ועכשיו אנחנו מאיישים אותו 

. מצוינת הוא לא שוב. מעבר לכך, חיי .. ם אבן שהוזכר פה 

 מוסדותלבד. הוא חלק מאגף הביטחון. יש עוד קב"טי 

חינוך, יש הצוותים של מפקח, יש את הצוותים ההנדסיים 

הרבה עוד שסוקרים, ויש את אבות הבית שסוקרים. יש 

מאוד גורמים אחרים שמן הסתם מסתובבים בבתי הספר 

אציין לחיוב יש גם את  והם העיניים שלנו. ובנוסף אגב אני

שגם הם מאירים את עינינו לא פעם וועדי ההורים, 

ליקויים כאלה ואחרים ואנחנו בהחלט רואים בזה שותפות ב

 טובה. 

 אבל איתי, שאלה.  אהוד יובל לוי:

 תן לו לסיים.  :צביקה צרפתי

אף אחד מהגורמים שהזכרת לא הוסמך כסוקר סיכונים או  אהוד יובל לוי:

   חות. נכון?סוקר בטי

דקה. לגבי עניין הסיווגים. ההגדרות של הסיווגים של חוזר  איתי צחר:

, בניגוד 1מנכ"ל אינן מחייבות תיקון מיידי לליקוי ברמה 

למה שנאמר כאן. יש פה עניין של שיקול דעת, מתוך הבנה 

 של היקף העבודה הנדרשת. 

 כתוב בדו"ח עצמו. תקרא דו"ח.  אהוד יובל לוי:

מחייב תיקון מיידי, ותיקון  0אם אפשר להשלים. רמה  ר:איתי צח

מחייב תיקון בהקדם האפשרי. יתקנו אותי אנשי  1ברמה 

המקצוע אם אני טועה. חיים מהנהן לי, אז כנראה שאני לא 

 טועה. לא שומע. 
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אני רוצה לחדד, ואז אני אגדיר את הכל, את כל נושא   חיים אבן:

  הקדימויות. 

חרון, ואז אני אעביר את רשות הדיבור לחיים, משפט א איתי צחר:

לגבי עניין אחרון, אנחנו בהחלט נמצאים בתהליך של שיפור 

של הדבר הזה, שאנחנו לא שבעי רצון עד הסוף מההתנהלות 

שלו, ואנחנו בוחנים עכשיו את כל הנושא הזה, לא עכשיו, 

בוחנים את זה תקופה, ואנחנו הפקנו הרבה לקחים ואנחנו 

נשפר אותו, כי זה בהחלט נושא שבראש סדר נמשיך ו

אלא בפעולות.  ,העדיפות ובהחלט נמצא יותר מעל השולחן

 זה לגבי נושא הדו"חות באופן כללי, וחיים, בבקשה. 

טוב, שלום לכולם. פעם אחת אני אעשה סדר בנושא  חיים אבן:

הקדימויות ומה זה בטיחות בכלל, אבל אני לא אדבר הרבה 

כי אני יכול לדבר שלוש שעות. טוב, קודם כל בטיחות 

שנה אני בודק  16שנה בעירייה,  17במוסדות חינוך, אני 

מוסדות חינוך. אני הממונה ואני החותם על פתיחת שנת 

ייה. אני היחידי שמוסמך בעירייה הזאת, לימודים בעיר

ואני חותם ואני סומך על החתימה שלי בעיניים הכי 

לא  בהירות.  ואם לא הייתי ישן בלילה אזפקוחות והכי 

 הייתי חותם. ויש ימים שאני לא ישן בלילה. נכון. 

היום היה מקרה, דוגמה, בגן ילדים, ילד הכניס את הראש  

. שזה לא 2י רשמתי בקדימות בין סורגים על קדימות שאנ

מסוכן. כי זה במקום כזה שזה לא מסוכן. היום זה הפך 

למסוכן והיום תיקנו גם את המסוכן, שהפך להיות 

 אפילו.  1, לא קדימות 0בקדימות 

 1. קדימות 3, 2, 1לפני שנתיים, עד תשע"ו, היו קדימות  

היתה  1. קדימות 3, 2, 1, כאילו יש 2היתה מדורגת בדרגה 
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, הכי מסוכן. 1שנה אני עבדתי על קדימות  16הכי מסוכנת. 

טו משרד היום שינו את זה. מה לעשות, לפני שנה החלי

מסוכן מאוד לחיי אדם,  0 החינוך להעלות את החומרה:

, רק אם הוא 1בכפר סבא לפני פתיחת שנת לימודים.  0ואין 

 מסכן חיי אדם.

חברי  שנה יכול להבטיח לכל 16-חיים אבן, במשך ה 

ילדים בכפר סבא, אני יכול  23המועצה ולכל תושבי 

בנמצא כעת,  1להבטיח שאין שום ליקוי, גם אם יש קדימות 

 נמצאו חמישה כאלה שלא טופלו, 

  סליחה? אהוד יובל לוי:

  שכתוב במסמך שאתה הקראת.לא מסכנים חיי אדם, מה  חיים אבן:

מרו פה שהשמיעה שלי לא ת שמיעה. אילא, אני יש לי בעי אהוד יובל לוי:

 משהו. 

אף אחת מהקדימויות האלה לא מסכנת חיי אדם. ולכן  חיים אבן:

 נפתחו כל הגנים. 

 ? 1מה כתוב בדו"ח שאתה מוציא כל שנה, על רמה  אהוד יובל לוי:

, נכון, גם טיפול מיידי יש לזה הסברים.  חיים אבן: כתוב 'טיפול מיידי'

מהלך השנים, אני יכול על מה טיפול מיידי. חיים אבן ב

להגדיר טוב מאוד, שאני מעלה את הרמה בזה שאני רושם 

, אז 2. אם אני ארשום קדימות 2ולא קדימות  1קדימות 

כמו שאתה אומר, יש תוכנית עבודה. אפשר יהיה לתקן את 

שנה. ויש ליקויים באמת קשים שעד שלא  15זה גם אחרי 

כל פיתוח עושים שדרוג של כל הגן וכל פיתוח החצר ו

 המבנה, עדיין יש ליקוי. 

בגני ילדים  , בטון שבולט, ויש כאלהאם יש בליטה בבניין 

והבליטה בבטון מפריעה  שנה, מה לעשות? 50שנבנו לפני 
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לילד לרוץ בסיבוב, בחצר של הגן, עדיין זה ליקוי בקדימות 

. ועדיין זה לא תוקן. למה זה לא תוקן? ולמה זה רשום 2

כי עליתי על זה אז לפני חמש שנים,  נים?בדו"ח כבר חמש ש

ורשמתי את זה בדו"ח, וזה לא תוקן. כי הגן הזה מתוכנן 

כל החצר, ואז יתוקן גם הליקוי  ,בעוד שנתיים לשדרג אותו

, כי הוא לא 1הזה. אני לא אעלה אותו אף פעם לקדימות 

 מסכן חיי אדם. 

ה תמיד כל שנה את וגם השנה אני אמצא ליקויים. אז מה? 

כן. כל שנה. ואם תביא עשרה  בודק אתה מוצא ליקויים?

יועצים כמוני, כל אחד יראה את הגן בצורה אחרת. זה יגיד 

. מה שאתה רשמת  'זה פחות מסוכן, זה יותר מסוכן'

 '. ולהיפך. 2, משרד החינוך אומר 'לא, זה קדימות 1קדימות 

אני יכול להבטיח גם לחברי מועצה וגם לכל ההורים בעיר  

כפר סבא, לתושבים, שאין ליקויים מסכנים חיי אדם. לא 

 היום ולא בפתיחת שנת לימודים. 

ומה בקשר לליקויים שגורמים לפציעה? לא חיי אדם,  ד"ר דבורה שני:

 פציעה.  

. עילאי הרסגור:  פציעה קשה אפילו

 כל ליקוי יכול לגרום לפציעה. גם לי יכול לגרום לפציעה.  חיים אבן:

יודע, פציעות שהן בלתי הפיכות.  ר:עילאי הרסגו  אתה 

מ"מ יכולה לגרום  5אתה יכול להגיד שאבן קטנה בגודל של  חיים אבן:

לפציעה. אתה יכול להגיד שאין מספיק חול מתחת למגלשה, 

יכול לגרום לפציעה. אתה יכול להגיד, לפי הוראות 

הביטחון, שדלת שנפתחת כלפי פנים, לא כלפי חוץ, היא 

יוכלו לרוץ  שריפהם לפציעה בזמן שיש יכולה לגרו ואז לא 

החוצה ומישהו יינזק בזה שייפתחו את הדלת פנימה ולא 
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החוצה, כי זה כתוב בהוראות. אז אני מחר מפסיק את 

העבודה בכפר סבא ומחליף את כל הדלתות בכפר סבא בכל 

בתי הספר, בכל גני הילדים? בגלל שיצאה הוראה חדשה 

א הגיוני ולא נכון לעשות וצריך כזאת? זה לא הגיוני. ל

לסווג כל שנה. ולכן ההנחיה היא לבדוק כל שנה ושנה 

 קלנדרית או שנה מהדו"ח האחרון. 

אבל הדוגמה שנתת היא בעייתית. אמרת שאתה נותן דרגות  אסתר הדנה:

שזה לא מסוכן לחיים ועוד. אתה נתת דוגמה שהדרגה שלא 

זה. למה צריך היה מסוכן, הילד הכניס את הראש לתוך ה

 לחכות שילד יכניס ראש בין הסורגים ואז יהפוך למסוכן? 

לא צריך לחכות לשום דבר. את כל הליקויים צריך לתקן.  חיים אבן:

אף אחד לא אמר שלא צריך לתקן. זה בדיוק מה שאמרתי. 

 צריך לתקן את כל הליקויים. 

. :עמירם מילר ..  זה העניין, זה דוגמה שלא 

.  חיים אבן: .  . גם חלודה בברזל זה ליקוי. 3או  2.

. אני רוצה טוב, תו :צביקה צרפתי דה רבה, חיים. אני רוצה להתייחס..

להתייחס לשני, עילאי, תודה. תודה רבה. אני רוצה, 

בעקבות גם הדברים של איתי, גם הדברים של חיים אבן, גם 

הדברים שהבאנו בשאילתות שהיו בנושא הזה, ואמרתי את 

תי את התשובות לשאילתות. אני חושב זה גם כשהקרא

שבטיחות ילדים היא מעל לכל. אף אחד, אני לא מאמין 

שיש פה מישהו שחושב אחרת. אבל דבר אחד אני יכול 

להגיד, בצורה מפוקחת. אנחנו לא יכולים לסגור הרמטית 

את הכל ולצפות את הכל. ואיפה שאנחנו רואים אנחנו 

צוות שיושב ובודק  מטפלים. כמו שאמרתי, שי זייד הקים

את פתיחת השנה הנוכחית. לוקח, יפיק לקחים, ואני בטוח 
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שנפיק לקחים ונשתפר. אנחנו לא מושלמים. הבסיס שאני 

אומר, אנחנו לא מושלמים. אם מישהו חשב שאני אעמוד 

פה ואני אגיד 'אנחנו הכי טובים בעולם והכל מושלם'? לא, 

נשתדל לעשות לא הכל מושלם. ואנחנו נפיק את הלקחים ו

 את הטוב ביותר. אל תפריע לי. 

  -בנהלים הפנימיים של עיריית כפר סבא עומד  ההאם את אהוד יובל לוי:

אל תפריע לי. אני עומד בכל, עיריית כפר סבא עומדת בכל  :צביקה צרפתי

 הנהלים. היא לא חורגת מאף נוהל. 

  בהם?קבע דברים. אתה עומד  2012לא. הדו"ח של  אהוד יובל לוי:

 כן, אני עומד בהם. אני גם אקריא לך. אני עומד בהם.  :צביקה צרפתי

בבקשה. תקריא לי. איך בדיקה משנה קודם נותנת לך את  אהוד יובל לוי:

.. שאתה עומד בנהלים של הפאתוס הזה, ואיך אתה  . פה 

  המבקר?

 אני אקריא לך. המלצת הביקורת,  :צביקה צרפתי

 זה בדו"ח המבקר. ישבנו על  אהוד יובל לוי:

ורת. המלצת אני אקריא לך. אתה היית חבר ועדת ביק :צביקה צרפתי

'להגדיר באופן ברור את חלוקת  הביקורת, שנייה, חיים,

האחריות בתחום הבטיחות במוסדות חינוך וממלא מקום 

מנהל מחלקת בטיחות, הקב"טים העירוניים. ממלא מקום 

חום הבטיחות מנהל מחלקת הבטיחות הינו האחראי על ת

במוסדות חינוך. יחד עם זה נעשות פעולות להכשרת 

קב"טים במוסדות חינוך, על מנת לטפל בנושא הנ"ל 

ובהתאם לנהלים של משרד החינוך ויש לציין כי בעברו 

ממלא מקום מנהל מחלקת הבטיחות שימש כקב"ט 

. זה מתוך הדו"ח של מבקר העירייה. זה  במוסדות חינוך'

 מתוך הדו"ח. 
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  -אחד אתה מתייחס ל ד יובל לוי:אהו

-624()ה( בחוזר ס"ב 2)ב()3.4.3מתן אישור בטיחות, סעיף  :צביקה צרפתי

החינוך שהוא בוגר  קובע כי מנהל הבטיחות במוסדות 15

קורסי מנהלי בטיחות במערכת החינוך יהיה רשאי לאשר 

מוסדות חינוך כי מי שנמסר לביקורת על ידי ממלא מקום 

טיחות. אישור בטיחות הינו אישור הניתן מנהל מחלקת הב

מהרשות המקומית במשרד החינוך למוסדות בתחומה. זה 

 דו"ח המבקר. אני קורא לך מתוך דו"ח המבקר. 

המבקר אמר לחלק אחד. אחד לא מתחלק לאחד. אחד  אהוד יובל לוי:

מתחלק להאצלת סמכויות לעשרה, שהם מוסמכים. כל פעם 

 ם לערוך בטיחות, מה מסמיך אד :שואלים אתכם

  -אני מבין שכל מה שאני אגיד פה  :צביקה צרפתי

 לא, יש לנו בעיה בעברית.  אהוד יובל לוי:

 בסדר. לי אין בעיה בעברית.  :צביקה צרפתי

 אחד לא מתחלק לאחד.  אהוד יובל לוי:

 לי אין בעיה בעברית.  :צביקה צרפתי

.  :חיים אבן של העלייה בנושא ואני רוצה להגיד משפט. מה שהמדד ..

הבטיחות זה אחוז התאונות מול כמות התלמידים. אחוז 

בכפר  0.8התאונות ממפגעי בטיחות, מליקויי בטיחות הוא 

נפגעים מהתאונות שמדווחות. במשרד החינוך  0.8%סבא. 

 450-. כל היתר, כל ה0.8ואלי, כל יום מדווחות, הוא 

סבא  אונות בכפרת 450בא, יש התאונות שקורות בכפר ס

 0.8-תלמידים. כולם, רובם, פחות מ 23,000בשנה. על 

 ... ומהתנהגות 

 איך זה ביחס לממוצע הארצי?  :ד"ר דבורה שני

 ממש קרוב. אחוז אחד.  :חיים אבן
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 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

  -וזה המדד שלנו ואנחנו נשמח  :חיים אבן

 טוב, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

...  חיים, לא אהוד יובל לוי:  הצלחת לשכנע אותי שאחד מתחלק לאחד 

 יובל, תודה.  :צביקה צרפתי

. אהוד יובל לוי: .  שתחלק את הסמכויות שלך לאחרים.  .

.  עילאי הרסגור: . . בין חברי מועצה ויכוח הגענו למצב שחבר מועצה צריך 

זה זה לא העניין. אנחנו פה נציגי ציבור,  לאנשי מקצוע?

 ותנו מול המצב הזה.בכלל לא הוגן שמעמידים א

 בבקשה, רויטל. שאלה. בבקשה, רויטל.  :צביקה צרפתי

אני רק רוצה לשאול, כדי לוודא, עם שי ועם איתי. האם  רויטל לן כהן:

בנהלים החדשים שייכתבו, אחד מהפרמטרים שיילקחו 

זה לא רק לבדוק את המסגרת החינוכית עכשיו,  ,בחשבון

לבדוק גם את הדו"חות  , אלא2או  1או  0לוודא אם יש שם 

הקודמים כדי לוודא שלא נשארו דברים פתוחים. זאת 

בשנה  1שנה שעברה, הוא לא יהיה  1אומרת שאם היה שם 

 הבאה. 

,  :עמירם מילר  בוודאי, בוודאי

אבל אני רוצה לשמוע את זה משי ומאיתי. הם אנשי  רויטל לן כהן:

ו המקצוע שצריכים לעשות את זה. כי הם כותבים עכשי

נהלים. אתה כותב את הדו"ח, אבל הם כותבים את 

 הנהלים, כדי לבדוק שהדו"ח שלך מקבל את הטיפול הנכון. 

  -אני עובד עם הדו"ח הישן. לא יכול להיות  חיים אבן:

 ? 2017-הגיע ל 2016-מ 1-סליחה, לא יכול להיות ש רויטל לן כהן:

 ועוד איך הגיע.  אהוד יובל לוי:

  –רוצה לוודא  אני רויטל לן כהן:
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 לא הבנת.  חיים אבן:

 אני הבנתי נפלא.  רויטל לן כהן:

בספטמבר, בתחילת שנת הלימודים  1-בודה באם אני  חיים אבן:

 תשע"ח, 

 חיים, זה בסדר.  :צביקה צרפתי

בשנה  1-משנה שעברה לא מגיע ל 1-אני רוצה לוודא ש רויטל לן כהן:

 הבאה. 

 300ועוד איך יגיע. איך הוא יכול לעבור  מה זה לא הגיע? אהוד יובל לוי:

  מוסדות?

 אבל לא שאלתי אותך, שאלתי אותו.  אהוד יובל לוי:

 תשאלי אותו.  מוסדות? 300איך הוא יעבור  אהוד יובל לוי:

סליחה, משה, אני   מה קרה? אתה יכול לתת לו לענות? :צביקה צרפתי

... תגיד לי בקול רם להוציא או  תו .אחליט מי מדבר פה. 

צביקה, אני מבקש ממך להוציא את ההפרעה הזאת של  אהוד יובל לוי:

 משה. 

אני מצטרפת לחברי ומבקשת להוציא את האיש הזה,  רויטל לן כהן:

 שמבזה את עובדי העירייה. 

.  משה נוח: . .  לא מבזה. בן אדם שמשפיל 

תצא החוצה אתה תהיה בחוץ. משה משה, צא החוצה. משה,  :צביקה צרפתי

 שה. בבק

משה, היו לך שלוש התראות. אתה לא יכול להפריע.  אהוד יובל לוי:

 מבקשים ממך אחרי שלוש התראות. 

 תצא החוצה בבקשה.  :צביקה צרפתי

 תתנצל.  :עמירם מילר

נוח, אני מבקש ממך לצאת  :צביקה צרפתי תצא החוצה, בבקשה. משה 

 החוצה. אני מבקש אותך לצאת החוצה. עזוב, הוא יצא. 
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משה, ואם תפרסם התנצלות לעובדים זה גם לא יהיה  ד יובל לוי:אהו

 מאוחר מדי. 

 בבקשה, שי.  :צביקה צרפתי

אני רוצה לענות לרויטל. אנחנו מקיימים באמת תהליך  :שי זייד

בחינה מעמיק, יסודי, על כל הרבדים. מהשלב של כתיבת 

הדו"ח, אחזור המידע, הליכי הבקרה, הממשקים בין 

גפים, אגף הביטחון, אנחנו בשירותי החירום, היחידות והא

ונותן את נושא הביקורת, אחרי זה זה עובר  שחיים נמצא 

הנושא  לאגף ההנדסה. יש את נושא אגף החינוך באמצע.

באמת על בדיקת כל נושא הממשקים, שיפור  היום עובד

הנושא של, יש ביקורת נקרא לזה, הממשקים, הרחבת מערך 

 ויש בקרה. 

 מצוין.  כהן:רויטל לן 

הרחבת מערך הבקרה. בסופו של דבר, אנחנו נגיע למכלול  שי זייד:

שלם של פעילות שמסונכרן בין כל האגפים. ואנחנו באמת 

 מקווים ואנחנו גם יודעים שאנחנו נהיה במקום יותר טוב. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 מוסדות? 300אתה יכול לבדוק  אהוד יובל לוי:

 דה, שי. תו :צביקה צרפתי

  -סליחה, יש  אהוד יובל לוי:

 , זה באחת התשובות שקיבלת. 223. 300אבל אין  רויטל לן כהן:

 סליחה, טוב. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 יש לך כוח אדם שיכול לבדוק את המאות מוסדות האלה?  אהוד יובל לוי:

 אני רוצה להגיד משהו.  :צביקה צרפתי

 די, סליחה.  אהוד יובל לוי:

 אתה שואל שאלה. תקשיב.  :צביקה צרפתי
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 יש נוהל, יש תוכנית עבודה שלוקחת מומחה אחד לבטיחות,  אהוד יובל לוי:

טוב, יובל לוי, תקשיב. שי, עזוב, תן לו להשלים את  :צביקה צרפתי

 -התוכנית. הוא יביא המלצות, ובעקבות ההמלצות 

 זה ההמלצות של המבקר.  אהוד יובל לוי:

אדוני, תקשיב טוב. ההמלצות של המבקר לא מדברות על  :צביקה צרפתי

. תקרא, 2012-זה. הן שונות לגמרי. תקרא את הדו"ח ב

 תקרא. מציע לך לקרוא. 

 אני חושב שאתה לא קראת אותו.  אהוד יובל לוי:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

שאם אחת  ,אני אגיד לך מה. אני מבטיחה פה עכשיו רויטל לן כהן:

 אדם לתפקיד הזה, של שי תהיה שצריך עוד בןלצות מההמ

 חיים אבן, אני אצביע בעד.  יחד עם

נגדית,  :צביקה צרפתי שבתום העבודה המעמיקה של שי, אני מעלה הצעה 

יוגש הדו"ח. ובעקבות הדו"ח יציגו לנו את הדו"ח ויקבלו 

 .החלטות בהתאמה לדו"ח. לא מחליטים החלטות באוויר

יובל, אתי, ה של יובל, בבקשה? . מי בעד ההצעnowhere-מ

)כל חברי פליאה ועילאי. מי בעד הצעת ההחלטה שלי? 

יד(  . פה אחד. זה פה  - בעדהמועצה מרימים  יובל, אתי..

. .  אחד, פשש יאללה, תאמין לי.

צעה הנגדית של מ"מ וסגן לקבל את הה: הוחלט פה אחד 303מס'   החלטה

עד לאחר הגשת דו"ח לדחות את ההחלטה , צביקה צרפתי, ראש העיר

 מסקנות ע"י מנהל אגף הביטחון, שי זייד. 

 

 תכניס להחלטה שלך קביעת זמן.  אהוד יובל לוי:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 מתי נגמרת הבדיקה שלך? לא שומע.  אהוד יובל לוי:
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 תודה רבה. שי, תודה.  :צביקה צרפתי

 ה פילובה? בוקרלא שומע. תגיד זמן. רויטל, קיבלת תש אהוד יובל לוי:

 מישמיש. 

מישמיש. אני אגיד לך משהו על שי. לא  ה פיללא, לא בוקר רויטל לן כהן:

  תי מענה בזמן.היה ולו דבר אחד שפניתי אליו ולא קיבל

 תעני לי בתאריך.  אהוד יובל לוי:

אתה יודע משהו? לא רוצה לשמוע תאריך. אני סומכת עליו     רויטל לן כהן:

 הכי מהר, בזמן שיספק אותי.  שהוא יעשה את זה

 בשנה הבאה? או אחרי הבאה?  אהוד יובל לוי:

 לא, אני אגיד לך,  :צביקה צרפתי

 לא, לא, השנה.  רויטל לן כהן:

 את כבר תהיי חברת כנסת כשתקבעי את זה ככלל.  אהוד יובל לוי:

 מהפה שלך לבוחרים. כולם הקשיבו?  רויטל לן כהן:

 אני רוצה בבקשה הצעה לסדר הבאה. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 את מברכת על מה שאני אומר,  אהוד יובל לוי:

אני מברכת על הרבה דברים שאתה אומר, אם יש בהם  רויטל לן כהן:

 הגיון. 

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

 שקיפות תוכנית התחבורה.  –קטנר בנושא 

 

יובל לוי, בבקשה. ע :צביקה צרפתי  ו"ד אהוד 

אפשר להתחיל? נמצאת לפניכם הצעתנו לסדר בנושא  עילאי הרסגור:

שקיפות תוכנית התחבורה. כזכור לכם בוודאי, תוכנית 

התחבורה שלפי דעתי יכולה להוות בשורה גדולה מאוד 

לעיר, ואם באמת היא תיעשה כפי שצריך, היא יכולה 

תושבי כפר סבא.  להביא לשיפור משמעותי בחייהם של
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התוכנית הזאת בזמנו אושרה על ידי מועצת העיר תוך 

 התחייבות, 

ורם, תודה רבה. אתם הולכים, להתראות. דאגנו האורלי, י :צביקה צרפתי

 לכם לבילוי היום. לאן אתה הולך?

 אני לסיגריה,  :שמעון פרץ

 שמעון, תשמור על הבריאות שלך, אתה חשוב לנו.  עילאי הרסגור:

אם במקום שקיפות תוכנית תחבורה תעשה שקיפות תוכנית  ל לן כהן:רויט

 תחבורה בשבת, הוא לא יצא לעשן. 

*** מר צביקה צרפתי, מר שמעון פרץ ומר ממה שיינפיין יוצאים מהישיבה 

 *** 

טוב, נדבר על תוכנית נכון, הייתי צריך להוסיף שבת.  עילאי הרסגור:

ת. כשאנחנו אישרנו התחבורה כרגע, פעם הבאה נדבר על שב

את התוכנית, אני שאלתי האם התוכנית הזאת, שיכולה 

פתור הרבה להיות תוכנית שתלהיות תוכנית טובה ויכולה 

, תיעשה כפי שנעשתה תוכנית מהבעיות של כפר סבא

במחשכים ולאחר מכן יביאו לנו תוכנית מוכנה  המתאר

ת, ונצטרך להצביע עליה, כן או לא, וכבר לא יהיה מה לעשו

על כל עליה ועברו כי כבר מומחים עברו עליה ועברו 

הפרטים שלה וברגע האחרון אי אפשר לשנות את זה כמו 

שצריך? או שתהיה תוכנית מסודרת של שיתוף ציבור, 

תהליך שיהיה שקוף מבחינה ציבורית, גם עבור חברי 

 המועצה וגם עבור תושבי העיר. 

ורשת. התוכנית וניתנה לי בזמנו הבטחה מאוד ברורה ומפ 

תיעשה בשקיפות. יהיה שיתוף ציבור. ולכן בסופו של דבר, 

באותה הצבעה תמכנו בתוכנית. ואני וסיעת מר"צ תומכים 

 גדולים בתוכנית הזאת. היא יכולה להיות תוכנית מעולה. 
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אבל לאחר  מכן התברר לנו שלא שיתוף ציבור ולא נעליים.  

, כן מומחים, מה שקורה הוא שקבוצה מסוימת של אנשים

לא מומחים, לא בדיוק ברור, מגבשת תוכנית שתקבע את 

עתידה של כפר סבא להרבה מאוד שנים. תקבע איך ייראה 

רחוב ויצמן, תקבע כיצד ייראו הצירים הראשיים, איפה 

תהיה תחבורה ציבורית, איזה סוג של תחבורה ציבורית, 

האם יהיו לנו פקקים במקומות מסוימים, לא יהיו לנו 

פקקים, האם כפר סבא הולכת לכיוון רכב פרטי או אמצעי 

תחבורה אלטרנטיביים, האם יהיו שבילי אופניים, לא יהיו 

קריטיים מאוד שבילי אופניים, כל מיני דברים שמאוד 

 וחשובים. 

והתוכנית הזאת מתנהלת לה איפשהו. אני לא יודע איפה.  

ן אני לא קיבלתי דיווח על זה. לפני שנה שאלתי היכ

וניתנה לי תשובה מאוד ברורה לשאילתה.  הדברים עומדים 

התשובה היתה שחודש לאחר מכן יתקיימו ארבעה מפגשי 

שיתוף ציבור. תאמינו לי, אני אפילו לא ביקשתי ארבעה. 

שמעתי ארבעה  ביקשתי מדי פעם מפגש שיתוף ציבור.

  -מפגשי ציבור, אמרתי 

   -בקש. זה לפי מה, זה לא לפי מה שאתה מ רביטל עמר שלום:

הרבה יותר ממה שביקשתי הבטחתם. ארבעה מפגשים,  עילאי הרסגור:

  -בסדר, שאלתי שאילתה, קיבלתי 

 יש נהלים,  רביטל עמר שלום:

בסדר. בסדר. שאלתי שאילתה, קיבלתי תשובה רשמית  עילאי הרסגור:

מטעם ראש העיר וממלא מקומו שיהיו הרבה מפגשי שיתוף 

. אמרתי טוב, נראה. חודש אחרי זה ציבור. מאוד שמחתי

באתי ובדקתי איפה ארבעת מפגשי שיתוף הציבור שהיו. 
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 . 'אה, כן, עשינו שני מפגשי שיתוף ציבור למוזמנים בלבד'

יוכלו לדעת עליהם?   איך אנשים 

 זה אנשי ציבור.  המוזמנים :עמירם מילר

כאן  קודם כל לא ארבעה מפגשים אלא שניים. מה שנאמר עילאי הרסגור:

במועצת העיר בתגובה לשאילתה אמור להיות אמת. 

כשעונים לשאילתות צריכים להתייחס לזה כמו תשובה 

בבית משפט. אמת, לפי החוק. אמת, צריך לענות אמת. אם 

 ,לא מתכוונים לאמת, צריך לענות את מה, או לתת תשובה

או לתת תשובה נכונה. אבל כל תשובה לשאילתה צריכה 

יבתם על ארבעה מפגשי שיתוף ציבור, לא להיות אמת. התחי

אמרתם אמת. לא אמרתם אמת. וגם שני מפגשי שיתוף 

הציבור שהיו, היו מפגשי שיתוף ציבור למוזמנים בלבד. 

איך אדם מהשורה, תושב מהשורה בעיר, שמאוד חשוב לו 

להשפיע על תוכנית התחבורה, היה יכול להגיע למפגש הזה 

ים לפרסם משהו אתם אם הוא לא הוזמן? כשאתם רוצ

יודעים יפה מאוד לתלות שלטי חוצות גדולים, ליחצ"ן את 

זה במקומונים, לשים באמת שלטים בכל מקום, לשלוח 

מכתבי ברכה לתושבים, מה שאתם רוצים קורה. אבל כשיש 

נושא כל כך מהותי, וחבל שהדלת פתוחה וחבל שחלק 

ים מחברי המועצה, כולל ממלאי מקום ראש העירייה, נמצא

בחוץ והם מפריעים לי בדיבורים האלה לדבר. אני מבקש 

 לסגור את הדלת, 

 חלק מנבחרי העיר היו צריכים להטיל את מימיהם.  רויטל לן כהן:

 זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד.  עילאי הרסגור:

 שיהיה לפרוטוקול. הוא מדבר על זה שאנחנו לא פה.  רויטל לן כהן:

מעלה את הנושא הזה שוב ושוב, אני מצטער רויטל, אני  עילאי הרסגור:
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שאני מעלה את זה שוב ושוב. כי אתם לא עושים שיתוף 

ציבור, אתם מסתירים את זה. אז מה את רוצה שאני 

אעשה? אני אעלה את זה פעם אחת, אני אראה שהדברים 

לא קורים ואני אשתוק? ואני אתן לכם להמשיך בצורה 

יתה כבר שנים? לא. הבלתי שקופה הזאת שאתם מתנהלים א

נמצא איתנו כאן נציג ועד הפעולה בנושא תוכנית המתאר, 

 להגיד כמה מילים בנושא הזה. שרוצה 

 *** מר צביקה צרפתי ומר ממה שיינפיין נכנסים לישיבה *** 

זה לא דיון בנושא לא, לא, איציק. ככה. מצטער מאוד,  :צביקה צרפתי

 לא, מצטער.  תוכנית מתאר.

  -הרי ברור לחלוטין, אני חושב שהוא יוכל לספר  ר:עילאי הרסגו

ממש לא. )מדברים ביחד( ואני מאוד מכבד אותך, מאוד  :צביקה צרפתי

 מכבד אותך, תודה רבה.

יודע ששיתוף ציבור  :איציק מנהיימר   -אתה 

מנהיימר, תודה רבה לך. תודה רבה לך, איציק איציק  :צביקה צרפתי

 ה לך. הפעם לא יעזור. מנהיימר, לא יעזור, תודה רב

  -בסדר  :איציק מנהיימר

 הפעם לא יעזור. תודה רבה לך. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

  -בעצם, מה שאומר ממלא מקום  עילאי הרסגור:

 סיימת? :צביקה צרפתי

 לא.  עילאי הרסגור:

.  איציק מנהיימר: . .  ... מדבר בישיבת המועצה. אם 

 ותך כמו שנוח. איציק, אני אוציא א :צביקה צרפתי

מה שבעצם אומר לנו ממלא מקום ראש העירייה הוא  עילאי הרסגור:

 שאנחנו מתכוונים, 

 ... מפרש אותי?  :צביקה צרפתי
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אני אפרש אותך, אתה תגיד לי אם אני טועה. יכול להיות  עילאי הרסגור:

שאני טועה. בעצם הפירוש שלי לדבריך הוא שאנחנו רוצים 

כלומר כשם שתוכנית המתאר לא לחזור על אותה טעות. 

היתה שקופה, ואנחנו רואים עכשיו איזה נזק נגרם וכמה 

בעייתי עכשיו לשנות אותה, אנחנו בעצם רוצים לעשות 

תוכנית תחבורה שגם היא לא תהיה שקופה. עכשיו, מה 

שמצחיק, או עצוב בנושא הזה, כששואלים אתכם בנושא 

חברת נתיבי  ם:אומריהזה לגבי מפגשי שיתוף הציבור אתם 

איילון מנהלת את זה. כלומר אתם מלכתחילה התהדרתם 

בתוכנית שאתם מביאים בשורה גדולה לכפר סבא. אבל 

כשאתם צריכים לשאת באחריות, אתם זורקים את 

 האחריות לגוף אחר. 

 עילאי הרסגור,  :צביקה צרפתי

 ?איפה האחריות של עיריית כפר סבא אז מה עשינו כאן? עילאי הרסגור:

 לא ברור.  מה יקרה?

אני מוכן לומר שאני לא יודע על ארבעה מפגשים. אני  :עמירם מילר

אישית השתתפתי בשלושה מפגשים. שני מפגשים מיועדים 

 ...לקהל הרחב ואחד מהם היה לארגוני 

  איפה הם פורסמו? עילאי הרסגור:

 איפה הם פורסמו אני לא יודע.  :עמירם מילר

 פורסמו. הם לא  עילאי הרסגור:

 אוי, באמת. )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי

 מיילים לכמה אנשים שאתם מכירים. כן. -שלחתם אי עילאי הרסגור:

,  :עמירם מילר ומפגש רביעי אני לא מפגש שלישי היה עם סוחרי ויצמן

 מכיר. אני לא הייתי במפגש כזה. 

 דובר על ארבעה מפגשים בחודש אחד.  עילאי הרסגור:
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 ... אני לא יודע.  :רעמירם מיל

 ומאז כלום. ומאז כלום.  עילאי הרסגור:

התוכנית שנדונה היא תוכנית שאושרה על ידי מועצת העיר.  :עמירם מילר

התוכנית של 'מהיר לעיר', שמבוצעת על ידי משרד 

התחבורה, באמצעות נתיבי איילון. הם הגוף המתכנן, והם 

מבוצעת  הגוף המבצע. והם גם מביאים את הכסף. והיא

לאט לאט, בשלבים שנקבעו על ידי עיריית כפר סבא. אני 

התוכנית הזאת תוחל ותופעל. אני לא מכיר  2019-מקווה שב

תוכנית תחבורה אחרת שכרגע נדונה בשיתוף ציבור וכיוצא 

 בזה. 

לא אז קודם כל אתם הפרתם הבטחה על שיתוף ציבור.  עילאי הרסגור:

יש לכם שלטי חוצות, יש פורסם בשום מקום שיתוף ציבור. 

לכם מודעות במקומונים, יש לכם אמצעי תקשורת, יש לכם 

מכתבים שאתם מבזבזים עליהם כסף, המכתבים 

 המטופשים האלה שיהודה בן חמו שולח לחברים שלו. 

 עילאי, מה הקשר? מה הקשר? :צביקה צרפתי

 אתם מבזבזים את הכסף של העירייה הזאת,  עילאי הרסגור:

. )מדברים ביחד(  :תיצביקה צרפ ..  אתה בזבזת אלפי 

 אל תגיד דברים שהם לא אמת. אתם מקשקשים,  עילאי הרסגור:

  -אל תגרור אותנו  :צביקה צרפתי

 אנחנו אישרנו,  עילאי הרסגור:

 אני מבקש ממך לשבת!  :צביקה צרפתי

.  עילאי הרסגור: . . תוכנית מסגרת והובטח שזו תוכנית מסגרת, ויהיה תכנון 

 בעד,  אני

,  :צביקה צרפתי  לא, אתה נגד 'מהיר לעיר'

נגד 'מהיר לעיר', אני פשוט לא יודע מה יש שם.  עילאי הרסגור:  אני לא 
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...  :צביקה צרפתי  אתה רוצה לתקוע כל 

יודע מה יש שם.  עילאי הרסגור:  אני לא 

,  :צביקה צרפתי  תוכנית 'מהיר לעיר'

נחנו הסכמנו לזה בתנאים. אני אני לא יודע מה יש שם. א עילאי הרסגור:

 לא יודע מה יש שם. 

  -תקשיב טוב, תוכנית 'מהיר לעיר' היא תוכנית  :צביקה צרפתי

אני תמכתי בתוכנית בתנאי שיהיה שיתוף ציבור. ואתה לא  עילאי הרסגור:

 עושה שיתוף ציבור. 

  ב...אתה תומך  :צביקה צרפתי

. אני רוצה בצורה נכונהיעשו  לא, אני רוצה שהדברים עילאי הרסגור:

 לקחת אחריות. אני רוצה שהדברים ייעשו בצורה אחראית. 

. רויטל לן כהן: . .   איך אפשר להיות בעד משהו אם 

.... היית בקנדה :צביקה צרפתי .. 

 לא היה שיתוף ציבור. מה אתה מקשקש בכלל?  עילאי הרסגור:

 היית בקנדה,  :צביקה צרפתי

... לא ה עילאי הרסגור:  יה שום שיתוף ציבור. אתה 

 עשינו כשהיית בקנדה שיתוף ציבור.  :צביקה צרפתי

לא נכון, אין שיתוף ציבור. מישהו ראה שיתוף ציבור? מה  עילאי הרסגור:

 אתה מקשקש? 

 תודה. :צביקה צרפתי

 מה אתה מקשקש לישיבה? אתה מוכר שטויות.  עילאי הרסגור:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

ה אתם מנפנפים? כל דבר מנסים לנפנף עם דברים לא מ עילאי הרסגור:

קשורים. לא היה שיתוף ציבור. הציבור לא הוזמן לשיתוף 

 ציבור. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי
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לא היה שיתוף ציבור. אני מצטער. אושרת, אני מצטער, אני  עילאי הרסגור:

 פשוט מקבל צעקות. אני חייב להתגבר על זה. 

כ רויטל לן כהן: . נזיקיםך אנחנו נצטרך לשלם אחר  .. 

גונן:  כן, על מכשירי שמיעה באוזן שמאל.  אושרת גני 

 אוקיי, כולם שקטים.  עילאי הרסגור:

גונן: אוקיי, תודה.  אז אני אשמח להתייחס. קודם כל אני  אושרת גני 

חושבת שזה היה רגע חגיגי, היסטורי וחשוב מאוד כאן 

 יע בתוכנית, שקיבלנו אישור ממשרד התחבורה להשק

 אפשר לדבר יותר חזק, שגם אנחנו נשמע?  מהקהל:

גונן: מיליון שקלים לנתיבי תחבורה  200קיבלנו כאן תקציב מעל  אושרת גני 

וריגש ציבורית, עיריית כפר סבא, וזה באמת מאוד שימח 

את כולנו וזה עבר כאן במועצת העיר. אנחנו נמשיך 

ם בפייסבוק, ואם בשיתופי הציבור וזה יופיע גם באתר וג

אתם תראו, אז יש לכם גם כאן את כל השיתופים ואת 

הסיכומים ואת התוכנית. וכל דבר שאנחנו נמשיך פה 

ויהיו  בשיתוף ציבור יעלה לאתר העירוני ויעלה לפייסבוק, 

עוד שיתופי ציבור לאורך כל הדרך. זה תהליך ארוך, 

 והתוכנית שמתגבשת היא תוכנית שהביצוע שלה מתחיל רק

בעוד מספר חודשים, ובמקטעים קטנים. ואם יהיו כאן 

הערות על אופן הביצוע ואם דיברת על סוחרים ואיך זה 

משפיע, אנחנו נעשה שיתופים לאורך כל הדרך, לא רק מה 

שהיה בהתחלה, אלא בהמשך בכל שלב ושלב, עם הגורמים 

הרלוונטיים שזה רלוונטי להם. אם זה סוחרים, אם זה כלל 

פילו נביא את זה לכאן כשאנחנו נעדכן עדכון הציבור. א

 ביניים איפה זה נמצא. 

 תודה.  :צביקה צרפתי
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יזום לעדכן אנשים  :יהודה יוגד יש לי שאלה. העירייה יכולה באופן 

 שרוצים את העדכון הזה? 

גונן:  בוודאי.  אושרת גני 

גונן: . אושרת גני   בוודאי

 מופיע באתר העירוני.   :עמירם מילר

 מעבר לזה, באופן יזום.  יוגד:יהודה 

גונן:   -תראו, אתם מכירים את ה  אושרת גני 

 זה הכללי, כן. זו המצגת הכללית.  עילאי הרסגור:

  על שיתופי ציבור.יש אנשים ספציפיים שרוצים לדעת  יהודה יוגד:

גונן:  אנחנו נעדכן כאן כשנתחיל,  אושרת גני 

  -הרבה דברים לא תלויים  :צביקה צרפתי

ואנחנו נבוא, ממש חודשים לפני  כשאנחנו נתחיל ממזרח, ושרת גני גונן:א

תחיל התהליך ואנשים צריכים להיערך לזה, הם יקבלו שי

 עדכונים. 

 עברה שנה וחצי.  עילאי הרסגור:

 הבעיה, אני אגיד לך, יש דברים שאתה לא יודע,  :צביקה צרפתי

 אני רוצה להגיד עוד כמה דברים.  עילאי הרסגור:

 אני אעדכן, לא,  :צביקה צרפתי

 תעדכן אותי ואני רוצה גם להשיב. אני רוצה להשיב.  עילאי הרסגור:

רד התחבורה קודם כל התוכנית הזאת היא תוכנית של מש :צביקה צרפתי

ונתיבי איילון. אנחנו כפופים ללוח זמנים שלהם. אני עכשיו 

לא עצמאי שהחלטתי עכשיו לצאת, החלטנו לעשות תוכנית 

'מהיר לעיר', יצאתי לרחוב ויצמן, אני קובע את הלוח 

זמנים. במקרה הייתי היום במועצה אחרת, עם מספר ראשי 

. אותו סיפור. מכריזים, משרד 5רשויות לגבי כביש 

התחבורה, ולא שאני אומר לגנות משרד התחבורה, אני 
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חושב שמשרד התחבורה עושה עבודה נפלאה, וישראל כץ 

רים טובים. הוא יצא בהכרזה, באמת עושה הרבה דב

ההכרזה הזאת לוקחת זמן. תאמין לי שברגע שנתחיל, אף 

תושב פה לא יישאר עם שאלות, עם טענות. עם טענות בטח, 

כי לא כולם יהיו מרוצים. אין לי ספק שלא כולם יהיו 

ויהיו  מרוצים. יהיו פה דיונים ויבואו לפה תושבים ויצעקו, 

 תושבים שירצו. 

ק שהתוכנית הזאת היא לא תהיה גם תוכנית אין לי ספ 

כי לצערי הציבור הישראלי לא כל כך אוהב תחבורה קלה. 

 ציבורית. אני צריך להגיד את האמת בפנים. להסתכל בלבן, 

זה לא שהוא לא אוהב תחבורה ציבורית, צביקה. הוא לא  רויטל לן כהן:

 אוהב את התחבורה הציבורית הקיימת. 

אבל עד שתהיה תחבורה  ציבורית טובה   ת, בסדר?הקיימ :צביקה צרפתי

ייקח עוד הרבה הרבה שנים. עד שנגיע להיות כמו  לונדון, 

 פריס, 

  -בגלל השר הזה  רויטל לן כהן:

לא יודע השר, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה. זה לא  :צביקה צרפתי

 שייך. 

 ... שופרה פלאים בשנים האחרונות.  :עמירם מילר

כן, אז ככה )מדברים ביחד( הבנתי, הבנתי. אני שומע טוב  :רפתיצביקה צ

פעם אחת. לא צריך עשר פעמים. אני שומע טוב. אני עושה 

 מה שאני רוצה, אבל אני שומע. 

אני רוצה לציין פה שלושה דברים. התוכנית הזאת היא  איתי צחר:

תוכנית של משרד התחבורה. חשוב להגיד, במימון של 

לפי לוח זמנים של משרד התחבורה. חברת משרד התחבורה, 

התחבורה הוחלפה ניהול הפרויקט שנבחרה על ידי משרד 
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שלא תלויות  בנו, אלא בהם. הדבר  מסיבות כאלה ואחרות

הזה גרם לאיזשהו עיכוב, בין השאר גם בתהליך כנסים 

ויתקיימו בחודש של שיתוף הציבור, שנדחו מתוכננים 

אנחנו  .אנחנו מעודכנים בולפי הלו"ז ש חודשיים הקרובים

נשתדל ונעשה כל מאמץ לפרסם אותם בכל אמצעי 

 התקשורת העומדים ברשות העירייה. 

ובבקשה, לכל חבר מועצה שנמצא פה, שיקבל מראש, לא  אהוד יובל לוי:

 שעתיים לפני, את הזימונים לשיתוף ציבור. 

 אין בעיה. זו בעיה קטנה. אין בעיה.  :צביקה צרפתי

 הנה, אני תומכת בך עוד פעם.  כהן: רויטל לן

.  אהוד יובל לוי:  עוד פעם דיברתי עם הגיון

 אתה יכול, כל הכבוד. תמשיך ככה.   רויטל לן כהן:

 תודה רבה. )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי

מידע, נכון לרגע זה כל המידע שמצוי בידינו הלגבי שקיפות  איתי צחר:

שמתי אותו על המסך, נמצא באתר האינטרנט העירוני. אני 

שקיפות תכנונית יש שקיפות, ... של כל הרחובות, ובלשונית 

איך זה נקרא? פרויקט שקיפות, ויש שם 'מהיר לעיר', זה 

 נמצא שם מזה חודשים ארוכים. 

  חמישה נתיבים ראיתי תמונה? אהוד יובל לוי:

.  איתי צחר: וכו'  כמעט שנה. כולל הדמיות, כולל פירוט על התוכנית 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

ובנוסף, נקודה אחת, סליחה, צביקה. הנושא הזה עולה  איתי צחר:

במפגשים רבים של שיתוף ציבור שאינם מיועדים לנושא 

מפגשים ועד מרכז העיר לדוגמה, שיש באופן  כוללהזה. 

מפגשים עם ועדי השכונות  כוללשוטף, אני מנהל אותם. 

תחבורה ציבורית לא הירוקות שמתעניינים מן הסתם ב
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מעט. כולל סוחרי מרכז העיר, שאני ישבתי איתם באופן 

אישי רק לפני חודש בערך, משהו כזה. זאת אומרת הנושא 

נעמיק את השיתוף ככל אנחנו בהחלט הזה הוא חי, עולה. 

ויותר נושאים ומראש, ולא בדיעבד. יהיה ש  יותר פרטים 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

יהיו הודעה לחברי הוסכם פה שכל המפגשים האלה  אהוד יובל לוי:

תחבורה ציבורית צריך שתהיה  המועצה. דבר שני, לגבי

 תחבורה ציבורית. אוטובוסים עוד אין פה. 

וירטואלי. כשיהיו דברים  מפרסמים דבראנחנו לא  :צביקה צרפתי

 אמיתיים אנחנו נפרסם. 

גונן:  ף ציבור? ... לשיתואז שיהיה שיתוף ציבור?  אושרת גני 

. עילאי הרסגור:  כן. כן

 זו הבעיה?  :צביקה צרפתי

אחד מהשלטים הרבים שבידי העירייה. אם יש התחייבות  עילאי הרסגור:

 אנחנו מורידים את זה. 

 אני דווקא בשנה הזאת ארצה לראות הרבה ציבור.  :צביקה צרפתי

גונן:  אין בעיה. אושרת גני 

 בסדר גמור.  עילאי הרסגור:

 לא, זה היה יפה. היה במקום.  ן כהן:רויטל ל

 לי אין בעיה. אתה מוריד את ההצעה?  :צביקה צרפתי

התחייבות, גם דרך שלט חוצות, אנחנו המצב ויש זה אם  עילאי הרסגור:

 נעקוב אחרי זה, 

 אתה מוריד את ההצעה?  :צביקה צרפתי

 . אני מוריד, ואם נראה שזה לא מתבצע, נעלה אותה שוב עילאי הרסגור:

 בסדר גמור. מאה אחוז. :צביקה צרפתי

 לא, עילאי,  אהוד יובל לוי:
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 מה אתה רוצה? הוא הגיש את ההצעה.  :צביקה צרפתי

... ל עילאי הרסגור:  חברי מועצה ולפחות 

 בסדר, נו.  :צביקה צרפתי

 בגדר החלטה.  אהוד יובל לוי:

  פה אחד. כן, בגדר החלטה. עילאי הרסגור:

. רויטל לן כהן: .  לחברי מועצה, באתר ושלט. רשמנו. )מדברים ביחד(  .

 החלטה פה אחד?  השאלה איזו אהוד יובל לוי:

 טוב, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 

אישור עסקה במקרקעין עם חברת "הולמס פלייס" להקמת קאנטרי  .3

 80בשכונה הירוקה 

 

אישור רישוי עסקת מקרקעין עם חברת 'הולמס פלייס'  :צביקה צרפתי

ה איציק יואל, יו"ר מפעל קמת קאנטרי. נמצאים איתנו פהל

איציק, בוא  בבקשה, מיר לוז, מנהל הכספים.המים, וע

  ידינו.תשב פה על 

 יצאתי מהדיון. מנוע מלהצביע.  :אברהם שיינפיין

 שיינפיין יצא מהישיבה ***  אברהם*** 

ת טוב, שלום, ערב טוב לכולם. אני מייצג כאן את אגוד איציק יואל:

מפעל המים. לאגודת מפעל המים יחד עם עיריית כפר סבא 

מטר או עשרה דונם, בשכונה הירוקה  10,000קרקע של 

. מי שהיה שם ומכיר את זה, זה ממש צמוד 80הצפונית 

כז הטניס שרק בזמן האחרון חנכנו, על חשבון מפעל למר

המים, לטובת תושבי העיר כפר סבא. כשהתב"ע הקיימת על 

היא תב"ע שהייעוד שלה היא לקאנטרי קלאב אותו מגרש 

 וספורט וכל השאר. 
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אנחנו שקלנו בתקופה ארוכה מאוד באיזה צורה אנחנו  

מרימים את הפרויקט הזה והגענו למסקנה שלא עיריית כפר 

סבא ולא מפעל המים יכולים להרים פרויקט כזה, גם בגלל 

סדר גודל התקציב הנדרש, וגם בגלל הניהול המורכב. 

מדנו את הנושא הזה שחדרי כושר/מועדונים אם לא כשל

יודעים לנהל אותם, הם לא מרוויחים כסף ואנחנו רואים 

 את זה מעת לעת על רשתות שהולכות ונופלות ומתחלפות. 

של דבר לצאת למכרז פומבי, לפעול  החלטנו בסיכומו 

זה יזם פונה, מתפעל,  BOT-. שיטת הBOT-בשיטת ה

 שנה פחות חודש.  25שנה.  25מחזיר את הנכס לאחר 

הקמנו צוות משותף של מפעל המים ועיריית כפר סבא.  

עיריית כפר סבא לטובת הצוות נידבה את היועץ המשפטי 

ואת הגזבר והצוות הזה התחיל לעבוד. הוציא מכרז פומבי 

וקיבלנו שתי הצעות. שתי ההצעות שקיבלנו, התחלנו לבחון 

בקשה משני הצדדים,  את ההצעות שהגיעו אלינו, וקיבלנו

גם מ'הולמס פלייס', מציע אחד, ומ'גו אקטיב' מציע שני, 

אם אפשר לדחות את המועד שבו הם צריכים להגיב. והם 

 היו חשופים ושקופים והם הודיעו שהם הולכים להתמזג.

דחינו את התשובות שלהם, עד שהם יחזרו אלינו. ואכן  

שלהם חזרו, הראו לנו את כל הנוסחים של הזיווג 

והאפשרויות שהם מקיימים, ופתחנו את המכרז וראינו 

שהם לא עומדים בתנאי הסף. לא בהיבטים הכלכליים, לא 

בהיבטים הטכניים, אלא רק בדרישות הסף שלנו. כמו 

למשל, אני אתן דוגמה אחת, של בריכה טיפולית. דרשנו 

בריכה טיפולית וכמובן הם לא שמו את זה. אגב, הם ידעו 

ה לא. מפני שמועדון יוקרתי, אני עושה להסביר למ
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רכאות, לא אוהב כנראה בריכה טיפולית. זה לא עושה לו ימ

ביזנס, כנראה. אולי זה לא עושה לו טוב עם הלקוחות 

 האחרים. 

אנחנו החלטנו שאנחנו לא מוותרים על הדבר הזה. סובבנו  

את המכרז מחדש, דרשנו את הדבר הזה מחדש ואכן בסיבוב 

גישו עם בריכה טיפולית וכבר שיפרו את השני הם ה

הצעתם, גם בעניין המטרים המרובעים של הבריכה. הם 

הוסיפו סאונות שלא דרשנו, וכל הדברים האלה. עמדו 

 בתנאי הסף. 

אלה הפרטים ברמת המכרז. הבדיקות שלנו, נעשו בדיקות  

מעמיקות מאוד, גם בצד הכלכלי, גם בצד של הנושא של 

אחרים, גם בדרישות ובצרכים של התחרות עם גופים 

השכונה הירוקה ואגב, הם הוכיחו לנו, הם הראו לנו 

סקרים שהמשתמשים העיקריים יהיו תושבי השכונות 

הירוקות. גם בלבל שהם בונים, וגם מסקרים שהם עשו שם 

 בשכונה. 

המעבר היחידי שהם רואים, דרך אגב, לתוספת לקוחות  

סתדרות מחזיקה הוא דווקא מרעננה, מקאנטרי שהה

ברעננה, שכנראה הולך ודועך, וכנראה יש שם נטישה גדולה 

בכל אופן, סיכמנו, המכרז חתום מבחינתנו. אנחנו מאוד. 

חייבת  25%כאן מהסיבה הפשוטה. עיריית כפר סבא כבעלת 

  BOTאישור משרד הפנים להליכה של מקרקעין לנושא של 

כמובן לאשר.  ולכן אנחנו כאן כרגע. אני מציע, ההצעה שלי

הנהלת מפעל המים אישרה את ההתקשרות, ועדת 

 המכרזים, הנהלת מפעל המים. 

שנה פחות חודש.  25כמו שאמרתי, המכרז מדבר על  
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הקאנטרי יהיה עם בריכה מחוממת חיצונית פלוס מחוממת 

פנימית, עם בריכות טיפוליות, עם חדרי כושר בסדר גודל 

ם. בסך הכל ברמה מטר. קיבלתם את כל הנתוני 800של 

 מפוארת. 

אני רוצה להגיד משהו על הזוכה. הזוכה 'הולמס פלייס'  

אתרים, שמתוכם  30-מחזיק במדינת ישראל כרגע כרשת כ

מועדונים מהסוג הזה, ובשנים האחרונות לאור  13, 12-כ

המיזוג הוא גם הולך לכיוון הזה של מועדונים וחדרי כושר, 

לא מועדונים שהם , אזאת אומרת לא חדרי כושר בנפרד

הוא עושה את זה בהרבה רשויות מקומיות. רק . קאנטרי

לאחרונה או ממש בימים אלה הוא סוגר או סגר עם חדרה. 

אני יודע שהוא עושה בעוד מקומות. אני לא זוכר בדיוק. 

קרית אונו מי שהתמזג איתו זו הרשת הקודמת, עשו בקרית 

ובן לראות. אונו דבר מדהים, יפה. וכולם מוזמנים כמ

  . BOTבאותה שיטה של 

הניהול הוא ניהול של רשת. רשת 'הולמס פלייס' יודעת  

לתת שירותים טובים. אנחנו בחנו את זה. יש שביעות רצון 

גדולה מאוד של הלקוחות שלהם. אנחנו יודעים שזאת רשת 

כלכלית, עמידה, שתעמוד לאורך כל השנים. אנחנו מקווים 

תעמוד לאורך כל השנים, כולל  אבל אנחנו יודעים שהיא

ערבויות וכל הדברים שנכללים בתוך ההסכם. ואנחנו 

חושבים שזאת ההצעה הטובה, כדי שלתושבי כפר סבא, 

השכונות הירוקות, יהיה קאנטרי חדש בלבל גבוה יחסית, 

ואני אגיד עוד דבר אחד שכנראה שיתקיים דיון, נאמר את 

, המחיר למשתמש זה. אין מה לעשות, רשת 'הולמס פלייס'

של כזה קאנטרי, המחיר למנוי, הוא גבוה יותר מקאנטרי 
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 אחרים.  א או מגלי השרון או אולי מקאנטריכפר סב

לתושב כפר סבא. יש גם כניסה של  10%יש הנחה של  

יומיים ולא רק כאלה בעלי מנויים. ויש גם אפשרות לעשות 

 חוגים לילדים שעושים חוגים, למי שאינם מנויים. כל

הדברים האלה דאגנו שיהיה בתוך ההסכם. ואני מציע 

 לאשר אותו. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

 אפשר לשאול שאלה?  :מהקהל

 אם את פה, באת מהשכונה הירוקה?  :צביקה צרפתי

 כן. כל הדרך, ובלי תחבורה ציבורית.  :מהקהל

 מה שמך?  :צביקה צרפתי

י לדעת בתור ענת שולמן. רציתי פשוט לדעת, עניין אות :מהקהל

מקום שאמור להיות ספורט ובריכה, איך זה מסתדר בדיוק 

 רעלים שצמוד שם? היתר עם 

 עם מה?  :צביקה צרפתי

 עלים שמתעסקים עם היתרי רעלים. עם מפ :מהקהל

. קודם ..בואי אני אגיד לך משהו שאמרנו את זה כבר כמה  :צביקה צרפתי

ת. קודם כל, כל, אף מפעל, איציק, אל תלחש לה, היא יודע

יש לי עיניים טובות, מה אני אעשה, אני רואה הכל. קודם 

כל ענת, אני רוצה להרגיע אותך. המפעלים, גם כליל וגם 

 בראון מזמן כבר לא מזרימים מה שנקרא רעלים. 

 -אבל האוויר שם  :מהקהל

 תקשיבי, אני לא רוצה פה לפתוח דיון על הנושא,  :צביקה צרפתי

 - רהאני פשוט ג :מהקהל

אז אני התעסקתי בנושא בראון חמש שנים. הובלתי ביחד  :צביקה צרפתי

עם איתי את הנושא הזה. זה לא לדיון פה. העירייה 
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השקיעה גם מאות אלפי שקלים בייעוץ משפטי, שזה היה 

תקדים עירוני שעירייה לוקחת ועושה, בסדר, אבל בואי אני 

ין בעיה של ארגיע אותך. אין בעיה של רעלים. אין בעיה. א

יש בעיה, ענת, ענת, רעלים. אני אומר את זה באחריות. 

 תקשיבי. 

 אין להם רישיון רעלים בקניאל?  אהוד יובל לוי:

 לא, הם לא צריכים כי הם לא מתעסקים יותר ברעלים.  :צביקה צרפתי

 לא צובעים שם?  אהוד יובל לוי:

תשובה. עוד  אתה שאלת את זה פעם כשאילתה, קיבלתלא.  :צביקה צרפתי

 פעם אתה רוצה לשמוע תשובה? טוב, תודה. כן, בבקשה. 

כמה שאלות. קודם כל אני מודה לך שעשית את הבדיקות  רויטל לן כהן:

בהתאם לשיחה שהיתה לנו ונתת פה תשובה, למשל לגבי 

היכולת להירשם לחוגים גם ללא מנויים. היו עוד כמה 

שובה. אחד, דברים ששאלתי ורציתי לדעת אם יש עליהם ת

היתה בעיה עם הנושא של הכניסות החד פעמיות, שלא היה 

כתוב בשום מקום מה המינימום. מינימום אנשים שיוכלו 

להיכנס בכניסות חד פעמיות, כדי שלא יווצר מצב 

שהתשובה תמיד תהיה 'אנחנו מלאים במנויים'. אז האם יש 

 שהי התייחסות לזה? ואיז

ואני מציע לכולם לעשות אותו דבר. רויטל אני רוצה להגיד.  איציק יואל:

התעניינה, צלצלה, שאלה, ואני הגבתי, וזה הכל היה היום 

ההסכם. והיא מצאה אחר הצהריים, כי היא קראה את 

ליקוי, זה לא טעות סופר. זה ליקוי בדרישה ליקויים. זה 

 שלנו מהיזם. 

  –שיפורים שאנחנו רוצים  :רויטל לן כהן

, 'המפעיל מתחייב לאפשר כניסות חד 7.5בסעיף  כן. אז איציק יואל:
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פעמיות לבריכה החיצונית', היה כתוב רק לחיצונית. אנחנו 

סיכמנו, נמחק את 'החיצונית', כך שיוכלו היומיים להיכנס 

גם לבריכה המחוממת, המקורה, וגם לחיצונית. בסדר? זו 

 היתה, לא יודע טעות, אבל אנחנו תיקנו את זה. 

לא, אבל זה נשאר רק בריכות? אי אפשר יהיה להיכנס  רויטל לן כהן:

 לסאונה, לחדר כושר, כלום? רק בריכות? 

למתקני הקאנטרי, שהם חוגים, שהם סאונה, שהם חדרי  איציק יואל:

 כושר בטח שלא. 

 אוקיי.  רויטל לן כהן:

, הטענה היתה בצדק, מה קורה 7.6הדבר הנוסף, סעיף  איציק יואל:

ונגיד מגיעים בשבת בבוקר, כשמאפשרים כניסה  חד פעמית, 

 לא בשבת, ביום ראשון בבוקר, 

,  מתי פז:  יום ראשון סוגרים לתיקון

 לא בשישי, לא בשבת, לא בראשון, ביום עמוס.  רויטל לן כהן:

 ביום שיש בו תחבורה ציבורית.  עילאי הרסגור:

רויטל מגיעה בשעה שבע בבוקר, היא רוצה לפנק את  איציק יואל:

שקל כניסה, והשאלה אם יגידו  50או  40פחה, לשלם המש

לה 'חכי, נספור את המנויים, נראה אם יש לך מקום 

להיכנס'. התשובה היא 'לא'. ראשון יבוא, ראשון ייכנס. 

בתקווה, ואגב, המפעילים פה, אני רוצה שתבינו, הם 

 30-קאנטרים וב 13-מקצוענים. הם מקצוענים, אמרתי, ב

עיה כזאת. אם תהיה בעיה כזאת, מתקנים. לא תהיה ב

ונותנים  בדיוק, הלוואי. אבל אנחנו מוחקים את הדבר הזה 

 לו פיתרון. 

.  רויטל לן כהן:  את המילים 'תוך מתן עדיפות'

.  איציק יואל:  רגע, אני עונה לה. עוד דקה. זה המשך? כן
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 -האם המחירים סבירים  אסתר הדנה:

ירים, אנחנו עוד פה. רגע. אל לא, רגע, לא הגענו למח רויטל לן כהן:

יגיעו.   תדאגי. גם המחירים 

 , אני אסביר לכולם, 7.9היתה כפילות בין  איציק יואל:

 . 7.9-ל 7.7בין  רויטל לן כהן:

ב איציק יואל: . זאת אומרת, מנויי  7.9-אז  אנחנו מוחקים את ה'בלבד'

הקאנטרי וכל, אנחנו נוסיף שם, שכל היומיים גם יוכלו 

 השתתף בחוגים. חוגים במיוחד לילדים. להיות, ל

לא, השאלה היתה האם ילד שאין לו מנוי לקאנטרי, יכול  רויטל לן כהן:

 להירשם לחוג כחוג שנתי? 

 התשובה היא כן.  איציק יואל:

 לא לבוא חד פעמי. להירשם לחוג.  רויטל לן כהן:

. איציק יואל:  זה כאילו יומי, בסדר 

. רויטל לן כהן:  בסדר, כן

התשובה היא כן, זה יהיה תיקון. אבל אני גם רוצה במקרה  יציק יואל:א

הזה להגיד שאומר לי היזם 'חבר'ה, אני רוצה למלא את 

, דרך אגב,  החוגים. אני רוצה לעשות כסף. אני משקיע פה'

אולי לא אמרתי, ההשקעה בקאנטרי הזה הם בסדרי גודל 

הביתה.  . היזם צריך להחזיר את הכסף₪מיליון  50, 45של 

אחד מההתניות שעשינו לאותו יזם שעומד מולנו, ואגב, 

מתוך ניסיון שבמקומות אחרים נכשלו בהם, שהיזם שעומד 

מולנו בהסכם ובמכרז הוא חייב להיות, המפעיל חייב 

להיות חלק מהמיזם. היזם. זאת אומרת, אפשר היה למכור 

הזה רק ליזם נדל"ן, שאחר כך מחכיר את זה  BOT-את ה

 , או כמה שהוא גוזר. 8%, 7%-יל, וגוזר את הלמפע

שהמפעיל יהיה יחד עם היזם אנחנו דרשנו, במקרה הזה,  
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ויהיה בעל אחוזים מסוימים בתוך החברה המשותפת, שזה 

עכשיו אני מבין שיש שאלה לגבי  חשוב להמשך הדרך. 

 התעריפים. 

.  רויטל לן כהן:  נכון

 רגע, תן לה לשאול.  :צביקה צרפתי

לפי החוזה יש פה התייחסות לממוצע בין קאנטרים  ל לן כהן:רויט

מסוימים ואני הלכתי לבדוק לא את הקאנטרים שהיו פה, 

שהם קרית אונו, גבעת שמואל ותל אביב. אמרתי אם אנחנו 

באזור השרון, נבדוק את אזור השרון. אז לקחתי ממוצע בין 

וד קאנטרי כפר סבא, גלי השרון, קאנטרי רעננה וקאנטרי ה

השרון, אחד מהם, לא הספורטן, השני. ובממוצע שלי יוצא, 

לחודש, ועד כמה  650לשנה,  7,800הממוצע ביניהם יוצא 

שאני מבינה, מה שרוצה לגבות המפעיל הזה גבוה מהממוצע 

 הזה. 

זה לא מה שהוא רוצה. המקסימום שהוא יכול, זה לא מה  איציק יואל:

 שהוא רוצה. 

ואני מבינה שבאמת, אני ם שהוא יכול גבוה מזה. המקסימו רויטל לן כהן:

מבינה את האמירה שהשכונות הירוקות הן שכונות 

יה בה יותר אמידה, וזה מתאים לאוכלוסיה. ישהאוכלוס

יחד עם זאת, מדובר בשטחים ציבוריים, שטח עירוני ואני 

כן חושבת שצריך לתת אפשרות גם לאוכלוסיות שפחות, 

ואני תוהה, או האם אפשר שידם פחות משגת, שנייה. 

שהי ולהתאים לממוצע של אזור השרון, או האם תהיה איז

 דרך לתת הנחות מסוימות לכמות מסוימת של מנויים. 

במקרה הזה אני רוצה להגיד, קודם כל לפתיחה. אני לא  איציק יואל:

נציג היזם במקרה הזה. אנחנו צוות שישבנו וחשבנו וראינו 
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צרכים שלו, בוא נאמר, כדי את המצוקות גם שלו, את ה

שהעסק לא יקרוס אחרי שנה או שנתיים, אנחנו הולכים 

  - 25-למסור קרקע ל

.  רויטל לן כהן:  אין ספק, זה אינטרס גם שלנו

נכון. האינטרס שלנו קודם כל נמסר בזה שלא העמסנו על  איציק יואל:

המחיר את מחיר הקרקע. מסרנו את הקרקע בשקל לשנה, 

י בלבד. כי אם מעמיסים פה גם מחיר של שזה מחיר סמל

עכשיו, רויטל החזר קרקע, אז ברור שהמחיר היה יותר. 

עשתה את הממוצעים וגם אנחנו עשינו את הממוצעים. רק 

היא עשתה עם בריכות אחרות ואנחנו עם בריכות אחרות. 

אנחנו עשינו את זה על פי ההסכם, על פי הדרישה, בואו 

את זה באמת לפי האזור  נקרא לזה ככה. והיא עשתה

 הגיאוגרפי. 

היא לקחה למשל, דבר  מה הטענה שלי לרויטל בעניין הזה? 

שעשה מאוד את השינוי המהותי, זה בריכת רון בהוד 

השרון. חבר'ה, אני מציע לכל אחד ללכת לבריכת רון בהוד 

השרון, ולבדוק מה יש שם. אחד, היא נפלה לא מזמן כמעט 

  מבחינת קריסה פיננסית.

 פשטה את הרגל.  :צביקה צרפתי

פשטה את הרגל. העירייה לקחה את זה, שיקמה משהו. היא  :איציק יואל

-צבעה, עשתה ספסלים, ומוכרת את זה בהיא שיקמה, 

שקל. אי אפשר לעשות את זה, זה  7,000שקל לעומת  5,000

 תפוז וביצה. אי אפשר בכלל לעשות את ההשוואה.

ד, תושבי כפר סבא, אמרתי, הדבר השני שאני רוצה להגי 

הנחה. ופה אני רוצה להגיד דבר נוסף. כי  10%מקבלים 

 רויטל גם לקחה את הקאנטרי של ההסתדרות ברעננה. 
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 כן, הם ישר שאלו אותי, 'את חברת הסתדרות?'  רויטל לן כהן:

אני יכול להגיד לכם שני דברים. הקאנטרי הזה במצוקה  איציק יואל:

ה גדולה. אמרתי את זה בתחילת גדולה מאוד. יש נטיש

 הדברים. בדקתי את זה. 

 לא, אבל הוא בכל זאת לוקח לא מעט.  רויטל לן כהן:

רגע. שניים, מה לעשות, יש שם סבסוד של ההסתדרות.  איציק יואל:

כשפניתי להסתדרות, בין היתר, שישתתפו במכרז הזה, 

'לא רוצים', מכמה טעמים. אנחנו רוצים שיזם יבנה  אמרו 

תגידו לנו כמה אתם רוצים שכירות, אנחנו נשלם. לא ו

רצינו. הרי זה היה תנאי סף. ולכן הם לא השתתפו והם גם 

 לא במכרז ומצבם לא הכי טוב. 

הדבר הנוסף שאני רוצה להגיד פה משהו, שהפערים שנוצרו  

לשיטתה של רויטל, גלי השרון. ואני רוצה להגיד לכם, גלי 

במימון מלא של מפעל המים, השרון זאת בריכה וקאנטרי 

שמעולם לא רכשו שם קרקע, פעם אחת. את כל המתקנים 

ואת כל השיפוצים עשתה מפעל המים כהלוואת בעלים, 

שהיא לא מבקשת ריבית תמורת זה והיא לא מבקשת החזר 

ם וכניסות חד פעמיות תמורת זה, ולכן אפשר למכור מנויי

 במחיר אטרקטיבי. 

בר נוסף. 'הולמס פלייס' באים אבל אני רוצה להסביר ד 

ואומרים לנו 'חברים, תקשיבו, לנו יש פורמט איך אצלנו 

הנו אצלנו. אתם לא יכולים לדרוש ינראה קאנטרי. אנשים י

מאיתנו, אין לנו מצב, אנחנו לא עושים פורמט אחר. אין 

. יש לנו רשת ארצית  לנו פורמט לשכונה א' ושכונה ב'

יא מנהלת ואיך היא שיודעת איך היא בונה ואיך ה

. רק  מיליון באביזרים הם מכניסים שם. ועוד כל  5מתפעלת'
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 מיני דברים כאלה. כך שבמחיר אני לא יכול. 

אלא, ואני אומר, הרי מה זה מחיר? מחיר זה עולם של  

שיווק. הרי זה בסך הכל תחרות. השיווק לא ילך להם? 

ים. יצטרכו להוריד מחיר. אנחנו מדברים על עוד שלוש שנ

אני לא יודע מה יקרה בעוד שלוש שנים. ייסגרו קאנטרים, 

ייפתחו קאנטרים. זו תהיה אווירה כזאת או אווירה אחרת. 

הוצאתי עוד דבר אחד היום מהיזם, ואני אומר את זה פה, 

שזה לא יהיה משהו כמובן גורף. אמר לי 'אם עיריית כפר 

אנשים  Xסבא באמצעות מחלקת הרווחה יגידו לי שיש 

 מסוימים שנורא רוצים, נורא חשוב ורוצים להיות בה', 

 צריך להכניס,  :צביקה צרפתי

אנחנו נכתוב את זה. 'אנחנו נלך לקראת'. כמובן זה לא יכול  :איציק יואל

. אז חבר'ה, זה מה אני יכול ושם דבר להיות כל העיר

להביא. אני חושב שההצעה היא טובה. אני חושב. עוד דבר 

ים שהקימו ותכננו את השכונות הירוקות, אחד. אתם יודע

ויודע, אנחנו סך  אני הייתי כאן במועצה, אני מכיר את זה 

הכל תכננו שכונות ברמה מאוד גבוהה, שבאמת השכונות 

האלה ברמה מאוד גבוהה. ואתם יודעים מה ההשקעות של 

העירייה ברמה מאוד גבוהה והכל. ואתה לא רוצה שם 

ה, אלא אתה צריך את זה קאנטרי לא ברמה מאוד גבוה

באותו יחס. ויהיה שם באותו יחס ובעתיד גם לא יהיה שם 

 המפעלים המזהמים. 

 על ההסבר המלומד.  תודה רבה. תודה לאיציק :צביקה צרפתי

אני רוצה להגיד תודה לאיציק על זה  לפני שאתה מעביר, רויטל לן כהן:

ל שבאמת עשה מולי עבודה מצוינת. ותודה על ההתעקשות ע

 הבריכה הטיפולית. 
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 עוד מישהו רוצה לשאול שאלות?  :צביקה צרפתי

 אני רוצה לשאול שאלות ולהעיר כמה הערות.  עילאי הרסגור:

 כן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

אנחנו  ,כשאנחנו באים לאשר פרויקט בסדר גודל כזה עילאי הרסגור:

צריכים לשאול את עצמנו מה התועלת הציבורית מול 

יבוריים שהעירייה נותנת. וכאן אנחנו נותנים המשאבים הצ

שטחי קרקע ציבוריים, שוב, עירייה, מפעל המים, שטחי 

קרקע שלנו כמוסדות שמתנהלים על ידנו כאנשי ציבור. 

ובתמורה יש איזשהו יזם שעושה רווח כלכלי ואני מאחל לו 

גם רווח נאה. עיני לא צרה. השאלה היא אם כל הפרויקט 

 ת המחיר שאנחנו משלמים. הזה באמת שווה א

גולטיים. וגמה. הדוגמה הבולטת ביותר היא האני אתן ד 

שכשאנחנו היינו צריכים את השטח הזה לצרכים ציבוריים, 

פתאום אז אמרתם 'אי אפשר וצריך לבנות קומה שלישית 

בבית ספר דבורה עומר. ויש חוזה עם היזם והיזם צריך וזה 

. ואני מאוד  לא יהיה כלכלי אם ניקח לו אפילו עוד מגרש'

חושש, במיוחד לאור התוכניות המאוד גדולות שעומדות 

 להיות בשכונות הירוקות, שיהיה מחסור בשטחי ציבור.

בנוסף לזה, כל עניין המכרז ואני לא מאשים ולא אומר  

שנעשו כאן דברים בצורה לא תקינה. אני רק אומר שוב 

 ו ביחד. פעם, יש לנו מציע יחיד, שני גורמים שהתאחד

 נו, מה נעשה?  רויטל לן כהן:

במיוחד בתקופה זו אני לפחות מעדיף להיות מאוד זהיר  עילאי הרסגור:

 בהצבעה שלי. 

 תהיה זהיר.  :צביקה צרפתי

 ולכן אני מעדיף שלא לתמוך בתוכנית הזאת,  עילאי הרסגור:
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 אין בעיה,  :צביקה צרפתי

לבחון טוב טוב דברים ואני גם קורא לחברי המועצה  עילאי הרסגור:

 שנעשים. 

 אין בעיה. הכל בסדר.  :צביקה צרפתי

 גם לי יש הערה.  :עמירם מילר

 בבקשה, עמירם.  :צביקה צרפתי

  -אני חושב שכולנו שוכחים  :עמירם מילר

 אתי אבל גם רצתה לשאול שאלה, שלא נשכח.  :רויטל לן כהן

 כן, התעריפים.  אסתר הדנה:

 ם. עניתי לכ איציק יואל:

 כן, עמירם.  :צביקה צרפתי

עם כל הכבוד שכונות הירוקות, אסור לנו לשכוח שלצד ה :עמירם מילר

והכלכליות וכל הסיפור הזה, יש גם שכונת עלייה, שגם היא 

 הזה, בקאנטרי קלאב גובלת 

 נכון, אכן.  :צביקה צרפתי

וצריכים לחשוב על מיזוג האוכלוסיות, ולא רק לאפשר  :עמירם מילר

 בות מסוימות להיכנס. לשכ

 מאה אחוז.  :צביקה צרפתי

 צריכים לחשוב על זה מכל האספקטים. גם האספקט הזה.  :עמירם מילר

 מאה אחוז. כן.  :צביקה צרפתי

עילאי ככה אמר בהערת אגב משהו שאמרנו לפני כמה שנים,  אהוד יובל לוי:

כשתכננו את השכונה, אמרנו שמוסדות חינוך לא יהיה להם 

ה עדיין יאיר אם לא יצוינו בתוכניות מראש ואז הימקום 

יובל, לעירייה, למפעל המים יש את מיטב  גרול ואמר '

 הקרקעות רחוק מהכביש, אזורים טובים למוסדות חינוך'. 

מפעל המים? גרול זה מאיפה אתה מביא עכשיו? יאיר גרול?  :צביקה צרפתי
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 של מפעל המים? המנהלהוא 

שלך לא יותר טוב ממני? עכשיו, יאיר גרול היה  ההיגיון אהוד יובל לוי:

אדריכל העיר, למי שלא זוכר, למי שלא הכיר. מאז עברו 

הרבה אדריכלים בעיר. עכשיו, העתודה הזאת של עשרה 

דונם היא די מהאחרונות, למיטב ידיעתי, מהשטחים 

האחרונים של העירייה. וראינו שכשלעירייה אין שטח, אז 

ות. בונים גנים שאין להם גן. יש להם בונים גנים בשתי קומ

 אולי מרפסת. 

 טוב,  :צביקה צרפתי

 סליחה, סליחה, יש לי זכות דיבור.  אהוד יובל לוי:

  -בחייך, תן לו, הוא יודע מה הוא עזוב, אלון, אלון,  :צביקה צרפתי

במפעל המים, אלון, יש רשות לבנות מפעלי תרבות ובכלל,  אהוד יובל לוי:

מפעל המים יכול להקצות לעירייה אם אנחנו  אז את הקרקע

 מגיעים למצב, 

 אלון,  :צביקה צרפתי

גני ילדים.  אהוד יובל לוי:  סליחה, מפעל המים יכול לבנות 

 אלון,  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי: . .  הוא יכול לבנות פסלים 

יודע. הוא מבין תכנון. תן לו.  מבין, עזוב, הוא :צביקה צרפתי  הוא 

כן, הוא מבין תכנון. וכשאתם היום יושבים בכובע של חברי  ד יובל לוי:אהו

מועצה, והשטחים האחרונים יעברו לקאנטרי, ואפשר היה 

לבנות את הקאנטרי הזה בשטח יותר מצומצם, ואפשר 

לעשות שגני ילדים לא ישבו בתוך צומת, או שהיום בתי 

נים , או שגני ילדים נב4ספר נבנים בתוך צמתים של כביש 

 בשתי קומות, 

 טוב, תודה רבה.  :צביקה צרפתי
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 סליחה, אדוני. לא, כבד את עצמך,  אהוד יובל לוי:

 אני מכבד את עצמי,  :צביקה צרפתי

 לא ספרת חמש דקות,  אהוד יובל לוי:

 אני מכבד את עצמי.  :צביקה צרפתי

לא, כבד את עצמך. אז עכשיו תראו, כשעיריית כפר סבא  אהוד יובל לוי:

או ייפצעו, זו עובדה. נתה גנים בשתי קומות וילדים נפצעו ב

עכשיו יש לנו שאלה. אם אנחנו מבטלים את עתודת הקרקע 

האחרונה וכמובן שהקאנטרי הוא דבר חשוב, ואנחנו 

קובעים את אופי היישוב הזה לאנשים שיקבלו בו שירותים, 

רק רישותים יקרים מאוד, אז אנחנו מרחיקים הרבה 

 אנשים. 

נגד.  :יקה צרפתיצב  אז אתה 

עכשיו, סליחה, אני נגד. אני חושב שלקרקע הזאת היה  אהוד יובל לוי:

אפשר לעשות שימוש יותר טוב. למוסדות חינוך בשתי 

קומות אין מקום בעיר. וכשהעירייה מבזבזת את השטחים, 

ואני חושב שמדובר פה בבזבוז, כי אפשר לצמצם את זה 

ולם ספורט ואולמות ספורט לחצי שטח, ועדיין להוציא א

 אפשר לעשות בשתי קומות. לא קרה כלום. 

תודה רבה. אני רוצה לעבור להצבעה ולהקריא את הצעת,  :צביקה צרפתי

הצבעה, שכחת, התב"ע היא לפני שאני עובר לדרך אגב, 

לצורך מגרשי ספורט, פעילי ספורט, הכל. אבל עזוב, אפשר 

 גנים. 

יודעים  אהוד יובל לוי: ... אתם   לשנות תב"ע, אתם יודעים לשנות 

הצעת החלטה. מאשרים התקשרות עם חברת 'הולמס  :צביקה צרפתי

פלייס' לתכנון, הקמה והפעלה של קאנטרי קלאב בשכונה 

בתחום תוכנית  7622-ו 7621בגושים  2048, מגרש 80ירוקה 
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מ"ר, בייעוד  23,006 של /א, בשטח רשום1/80המתאר כס/

תאם לתנאי ההסכם המצורף לסדר של נופש וספורט בה

 היום של הישיבה. מי בעד לאשר את ההסכם? 

 שמית, תקרא שמית.  אהוד יובל לוי:

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

קולמן, שמעון, איתן צנעני, יהודה יוגד, רויטל לן כהן. 

יובל, פליאה שאתם נגד.  חבל, ועילאי. תודה. מי נגד? אתי, 

 התושבים מחכים כל כך הרבה שנים לקאנטרי, 

 יקבלו קאנטרי בקרוב.  אהוד יובל לוי:

 בסדר גמור, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה.  :צביקה צרפתי

  -לחכות למוסדות חינוך  עילאי הרסגור:

   תודה, איציק, תודה על ההסבר המלומד. :צביקה צרפתי

התקשרות עם חברת 'הולמס ות לאשר : הוחלט ברוב קול304מס'   החלטה

, 80פלייס' לתכנון, הקמה והפעלה של קאנטרי קלאב בשכונה ירוקה 

/א, 1/80בתחום תוכנית המתאר כס/ 7622-ו 7621בגושים  2048מגרש 

מ"ר, בייעוד של נופש וספורט בהתאם לתנאי  23,006בשטח רשום 

תבקשו , בכפוף לשינויים שהההסכם המצורף לסדר היום של הישיבה

 .במהלך הדיון. נוסח ההסכם הסופי יובא לאישור מועצת העיר

 

 .15.10.2017אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .4

 

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

 יש הערות? אפשר לאשר? 

 לא, לי יש הערות.  אהוד יובל לוי:

. 7העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל  , עדכוני תקציב,1 :צביקה צרפתי

 הערות? שגיא, תהיה קשוב עכשיו. 
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. קצת חברים, ביום ראשון היתה פה ישיבה של ועדת כספים אהוד יובל לוי:

עלו הנושאים לדיון. ראינו  לפני שהיתה ישיבת קואליציה,

שהי אוטונומיה ונהל עצמי, או איזישיש חלוקה לפי מ

ה, חברי הקואליציה, המפורסמת הזאת. שאלנו, סליח

שנייה, אשתדל לא לשעמם אתכם. שאלנו מה זה ניהול 

עצמי? מי זו הוועדה הזאת? מי החליט על זה? נאמר לנו 

לפחות  שהוועדה לא התכנסה, לפחות לא בשנה האחרונה,

ד"ר גבע, שהוא חבר  לא הוזמן אליה חבר הוועדה

 קואליציה, אז בכלל. ב', כששאלנו מי חברים בוועדה, אם

האוזניים שלי לא הטעו אותי, שמעתי שלא יודעים. ג', מי 

הקים את הוועדה, הלכו איתנו כבר אחורה לדב רקוביץ 

 וליהודה בן חמו, 

 *** מר אמיר קולמן ועו"ד איתן צנעני יוצאים מהישיבה *** 

 לא נכון, אתה טועה.  שגיא רוכל:

לשמוע אותך סליחה, אני אשמח לשמוע אותך. אני רוצה  אהוד יובל לוי:

 בזכות דיבור. ואז אנחנו, 

 תדייק רק.  שגיא רוכל:

אני אשמח לדייק. אני רוצה שאתה תדייק. אני רוצה להגיד  אהוד יובל לוי:

שלא שמעתי תשובה מי החברים בוועדה, ואני שמעתי שחבר 

הוועדה ד"ר גבע לא הוזמן. אז עכשיו אני רוצה להגיד, 

ת בשולחן הזה, במועצה רבותי, אם אנחנו יש לנו את הסמכו

הזאת, לאשר העברות כספים וחלוקה, מן הדין שנקבל 

פירוט מי החליט ולמה,  ולא נקבל מעשה גמור, ככה 

תצביעו. מי שלוקח את האחריות והוא פה כדי להחליט 

ולהצביע ולאשר צריך לשמוע מי ביקש את החלוקה. גם 

במנהל עצמי, גם במצב שבו יש אוטונומיה למנהלים, 
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ו מי החליט ומה היו הטעמים כים לבוא לפה ולהגיד לנצרי

אחרת אל תתנו לנו את האחריות של ההחלטה. שלו. 

שיחליטו לבד. אבל החוק מחייב אותם שההחלטה תהיה 

שלנו. החלטה שלנו? בבקשה, תנמקו. כשנתקלים בהעברות 

 של סכומים במנהל עצמי, סליחה, לא מקובל. 

ות? אפשר לאשר העברות מסעיף לסעיף תודה. הערות נוספ :צביקה צרפתי

? מי בעד? עמירם, אורן, 2017לשנת  7תקציב רגיל מס' 

מתי, צביקה, רביטל שלום, אמיר, דבי, שמעון, רויטל לן 

נגד? פליאה, עילאי, יובל ואתי. תודה.  יוגד. מי   כהן, יהודה 

 

 העברות מסעיף –: הוחלט ברוב קולות לאשר עדכוני תקציב 305מס'   החלטה

 . 2017לשנת 7לסעיף תקציב רגיל מספר 

 

 . הערות? 2017לשנת  7העברות מסעיף לסעיף, תב"ר מספר   :צביקה צרפתי

אנחנו תומכים בהעברות האלה והמטרות הן מטרות  עילאי הרסגור:

 ראויות. 

 או, יפה. אפשר פה אחד?  :צביקה צרפתי

או לספר לנו פה שנייה, רגע. אנחנו מבקשים שכל פעם שיבו אהוד יובל לוי:

על העברות בתב"רים, יגידו לנו כמה עומס המלוות שעומד 

נגד  היום ומה מקורות הפירעון למלוות. אנחנו לא 

השימושים, אנחנו בעד שלפני שנדבר על שימושים, נשמע 

כמה יתרות יש לנו, או מקורות לפירעון עתידיים, ואיך 

כסף אנחנו מתכוונים להתמודד לפני שאנחנו מחלקים את ה

 מחדש. 

 אוקיי, תודה.  :צביקה צרפתי

  -יש דו"ח כספי, אתה יכול לראות שם  שגיא רוכל:
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.  אהוד יובל לוי:  מקורות הפירעון

? אפשר פה 2017לשנת  7מי בעד לאשר את התב"ר מספר  :צביקה צרפתי

נגד?  שאר חברי המועצה.  -אתי, יובל. בעד אחד? לא. מי 

 תודה. 

העברות מסעיף  –ברוב קולות לאשר עדכוני תקציב : הוחלט 306מס'   החלטה

 . 2017לשנת  7לסעיף תב"ר מספר 

 

 *** עו"ד איתן צנעני חוזר לישיבה *** 

 לגבי הדו"ח הכספי? אין?  דיון בדו"ח כספי. יש שאלות :צביקה צרפתי

 תוצאות מפתיעות לטובה.  :ד"ר אמיר גבע

 .25.9.2017 ,20.2.2017אישור פרוטוקולי ועדת שמות מיום  .5

 

הסעיף הבא על סדר היום, פרוטוקול ועדת שמות. תודה.  :צביקה צרפתי

 בבקשה. 

 יש לי הערות.  עילאי הרסגור:

 פה אחד?  אהוד יובל לוי:

 לא.  פליאה קטנר:

למעשה מדובר בשני פרוטוקולים של ועדת שמות.  עילאי הרסגור:

 הפרוטוקול הראשון, 

 בנפרד. כל פרוטוקול הוא  :צביקה צרפתי

  אנחנו מדברים על הראשון עכשיו? עילאי הרסגור:

 מדברים על הראשון, כן.  :צביקה צרפתי

.  עילאי הרסגור:  אז אני אדבר אחר כך גם על השני

 אין בעיה.  :צביקה צרפתי

 אם תישמר לי זכות הדיבור.  עילאי הרסגור:

 אין בעיה.  :צביקה צרפתי
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השמות לגבי רחוב יוסף בן מתתיהו. טוב, פרוטוקול ועדת  עילאי הרסגור:

ראשית, אציין שמדובר באישיות ראויה להנצחה ואני 

בהחלט תומך בקריאת רחוב על שם יוסף בן מתתיהו. אבל 

יש כמה בעיות שעולות מקריאת הפרוטוקול הזה. בעיה 

ראשונה היא שיש כאן חוסר עקביות. אתם טענתם באופן 

ועדת השמות לא נחרץ, וגם הבעתם זאת גם בהצבעה, שבו

צריכים לשבת נציגי ציבור. טיעון שלפי דעתי הוא מופרך, 

הוא לא הגיוני. דבר כזה לא קיים בשום מקום אחר בארץ. 

אבל היו לכם נימוקים חוצבי להבות נגד כניסת אנשי ציבור 

לוועדת השמות. והנה אני קורא שדווקא איש ציבור, עמירם 

  מילר, כן הוזמן לישיבת ועדת השמות. 

 כבוד, כבוד.  :צביקה צרפתי

אני מברך על כך, ואני שואל מדוע, אם כבר אנחנו מקבלים  עילאי הרסגור:

את הטענה שאנשי ציבור צריכים לשבת בוועדת השמות, אז 

בואו ניתן לאנשי ציבור להמשיך ולהיות חברים בוועדת 

השמות. נושא שני, ואני מדגיש שאני לחלוטין תומך 

 ן מתתיהו, היסטוריון של העם היהודי, בהנצחתו של יוסף ב

.  ד"ר אמיר גבע:  אתה מוזמן. אתה מכר אישי של יוסף בן מתתיהו

.  עילאי הרסגור:  כן. אני בהחלט תומך בהנצחתו

אתם הייתם באותה כיתה, לא? אמיר, היית באותה כיתה  אהוד יובל לוי:

 איתו? 

 הוא היה מעלי.  :עמירם מילר

 קעית היה איתו. בכיתה תת קר שמעון פרץ:

לפני כך וכך, אני לא זוכר כמה ישיבות מועצה, העלנו את  עילאי הרסגור:

הנושא של הנצחת נשים בכפר סבא. נמסרו לנו נתונים 

מסוימים שאני לא מסכים עם צורת הצגתם, אבל זה כבר 
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סיפור אחר. אבל מה שאנחנו הצענו, ששני שליש מהרחובות 

מנת לתקן את הפער  החדשים ייקראו על שם נשים, על

בייצוג שהיה עד עכשיו. ולכן אני קורא, לצד הנצחתו של 

יוסף בן מתתיהו, להנציח שתי נשים שיש להן חלק בתולדות 

העם היהודי, או שהן ראויות להנצחה מכל סיבה שהיא, בין 

אם סיבה מקומית ובין אם סיבה לאומית. והדבר הזה 

, ממשיכים לצערי לא קרה. והדבר הזה ממשיך לא לקבל

 להתעלם ממנו בוועדת השמות.

אם ועדת השמות היתה ועדה שמורכבת מחברי מועצת עיר  

כפי שמקובל בכל הערים בארץ מלבד כפר סבא, ולפי מה 

שאני יודע מקובל גם בכל הערים האחרות בעולם, אז היינו 

יכולים לדבר על זה ולפתור את הבעיה. לצערי, שוב, יש 

ני מבקש תגובה גם מדוע התעלמות מהנושא הזה. א

ממשיכים להדיר חברי מועצה מישיבות ועדת השמות, 

למרות שעכשיו ראינו שאתם כן מקבלים את העיקרון הזה, 

איך אתם מיישבים את זה? ומדוע לא נקראו שמות של 

 נשים. 

 תודה רבה. כן, עמירם.  :צביקה צרפתי

תרגם השמות. רגע, רגע. )מדברים ביחד( חבר'ה, אני פה מ :עמירם מילר

ירדנה ויזנברג, מנהלת המוזיאון הארכיאולוגי. אישה מאוד 

ראויה. ואתם רואים גם את יופיה. הנושא של קריאת רחוב 

על שם יוסף בן מתתיהו הובאה למועצת העיר להחלטה של 

ועדת השמות. ערערתי על ההחלטה הזו. לבקשתי, בעצם 

כאדם  לבקשת המועצה, התקיים דיון נוסף. הופעתי בו רק

שמסביר מה יש לו נגד יוסף בן מתתיהו. מה שיש לו בעד גם 

כן. לכן, אני הוזמנתי לדיון בקטע הזה בלבד, כפי שהוזמנה 



   18.10.2017 106 מועצה מן המניין   

גב' ציפי רהב בנושא אחר, שגם היא לא חברת הוועדה. זה 

הכל. באתי, השמעתי את דעתי. לא חיכיתי, לא השפעתי על 

 ההחלטה כהוא זה, והלכתי לדרכי, שבע רצון. 

 ירדנה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

אלעזר בן יאיר כאן, אמרתי אני אחסוך את הנאום של  :ירדנה ויזנברג

שיוסף בן מתתיהו מציין אותו. אילולא יוסף בן מתתיהו, 

אז הנאום שעשוי היה להתיש אתכם בשעה כזאת, החלטתי 

להימנע ממנו. ואני אתחיל עם השאלה השנייה, עילאי, לגבי 

קרוא את השם של הרחוב האחרון במתחם נשים. הפנייה ל

הגיעה אלינו מהנדסה. זה רחוב האחרון שאין לו  50כס/

שם. יתר הרחובות שהם שבעה במספר הם נקראים בשמות, 

מרביתם, חמישה, שמות של דרכים עתיקות. זאת אומרת 

כל הדרכים שהובילו, עברו דרך כפר סבא. הרי כפר סבא 

העמק שיוסף בן מתתיהו  פרחה ושגשגה וכלשנה  2000לפני 

בכפר סבא, הוא  עיר אחרת מישור מזכיר, הורדוס הקים

... דהיי נו כל האזור הזה לא היה ראש כינה את העיר הזאת 

... שם כפר סבא. עכשיו, אנחנו לא יכולים  העין וכו'

להכניס שם של אישה. הקשר הוא בעצם תכנים. זו לשאלתך 

 השנייה. 

פנו וביקשו. קולודני לפני עכשיו, זה התחיל מהנדסה ש 

מספר שנים, אני מניחה שאתם מכירים את יוסף קולודני, 

יקיר העיר, תכנן זכה בזכות המועצה ובזכות תושבים בפרס 

 .. . בפרס  1984-בזכותו ובזכות גלר כפר סבא זכתה ב את 

 היוקרתי, פרס התכנון, פרס רכטר. 

ר אותו, עכשיו, יוסף קולודני חיבר את הספר, למי שלא מכי 

ולמי שאין, אנחנו נחלק את זה ללא תשלום, ספר מאוד 
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חשוב. זה ספר קרטוגרפיה, שבו הוא מזכיר מספר פעמים 

 את יוסף בן מתתיהו, על הדרכים שעברו כאן. 

עכשיו, לעצם העניין. בארץ ישנן שתי ערים, שישנו רחוב  

יוסף בן מתתיהו, ירושלים ובאר שבע. אני מזכירה שגם, 

, לפני שבועיים התבשרנו על ידי משרד ראש לבשר לכם

הממשלה פרויקט מורשת. קיבלנו מעמד של התל 

הארכיאולוגי, אותו מזכיר יוסף בן מתתיהו במעמד של 

אתר מורשת לאומית. מעל יש עולמית, אז לאומית. קיבלנו 

לפתח את להמשיך תקציב של חצי מיליון. אנחנו הולכים 

ים, ועמירם כאן הזכיר ובזכות הממצאהתל הארכיאולוגי, 

את המוזיאון. מרבית הממצאים הם שם והאוצרות עוד 

 רבים. 

אנחנו חושבים שיוסף מתתיהו, קודם כל ניתן קצת רקע,  

ממשפחת למי שלא יודעים. יוסף בן מתתיהו היה כהן, 

. יוסף בן מתתיהו כתב בעודו כוהנים. אמו מבית חשמונאי

לספירה, יושב שם  100שנה, בשנת  2000יושב ברומא, לפני 

  -תחת שלטון רומי, מעז 

  –בטורנטו  אהוד יובל לוי:

 כבוגד. למה את משנה את ההיסטוריה? )מדברים ביחד(  :עמירם מילר

בשביל מה הם היו צריכים את המרד? אתה רוצה לפתוח את  עילאי הרסגור:

 זה? הסיכויים היו אפסיים לנצח. סיכויים אפסיים לנצח. 

 צ. ה מתאים למרז :עמירם מילר

 נו, בסדר.  עילאי הרסגור:

  -יש פה נושא מעניין  ד"ר אמיר גבע:

 בוא נפתח את זה. בוא נפתח את זה. )מדברים ביחד(  עילאי הרסגור:

 עמירם, אני רוצה שתגיד לי,  ויזנברג: ירדנה
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.  :עמירם מילר . .  ירדנה, אני מבקש אותך. אני לא 

ים. ואילולא יוסף בן מתתיהו, לא הוא כתב ארבעה ספר ירדנה ויזנברג:

ידענו מהי מצדה, מיהם היהודים, מהם המרד בגדול, מהו 

שנה, תחת  2000בית המקדש. זאת אומרת, תחשבו לפני 

שלטון רומי, אדם מעז לכתוב על תולדות היהודים. וכולם 

בן יאיר קצר. אבל נורא מעניין. הלכתי יודעים נאום אלעזר 

ה. הלכתי לחפש משהו בארכיון לחפש אתונות, מצאתי מלוכ

מצאתי צילום של כרזה, עמירם, כנראה שאתה  ,היום

 השתתפת במשפט הזה, קולנוע 'עמל', 

,  עילאי הרסגור: 'עמל'  תיכף נדבר גם על קולנוע 

', הדלתות, תקשיבו, בהתחלת המשפט 40-אמצע שנות ה ירדנה ויזנברג:

 תיהו, תינעלנה הדלתות. נעשה דיון פומבי על יוסף בן מת

 עשו לו משפט ציבורי,  ד"ר אמיר גבע:

, 50', 40באותן שנים,  ירדנה ויזנברג: '60 ,' 

 ומה תוצאות המשפט?  :עמירם מילר

.  ירדנה ויזנברג:  דנו ושפטו את יוסף בן מתתיהו

 ומה התוצאה?  :עמירם מילר

 מה התוצאה?  עילאי הרסגור:

.  :עמירם מילר . .  התוצאה שהוא 

 אמת היית שם. ב עילאי הרסגור:

  -התוצאה של המשפט  ירדנה ויזנברג:

 אני מבקש משפט חוזר.  עילאי הרסגור:

 טוב, חברים, כן.  :צביקה צרפתי

אני חושבת שאנחנו ראויים, ונורא מעניין, בא השלישי  :ירדנה ויזנברג

והכריע. באר שבע, יש את ירושלים. אולי כפר סבא תהיה 

פרט שהוא מזכיר את העיר השלישית שתכבד את האיש, ב
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 . . .  כפר סבא. ומבחינת המיקום, זה 

שאלה פרקטית. בדקתם שהשם הזה ייכנס בכל המקומות  אהוד יובל לוי:

 של המחשבים? שם הרחוב, יוסף בן מתתיהו, יכול להיכנס? 

 בירוקה יש שמות יותר ארוכים.  עילאי הרסגור:

 , הלך עליו. 7מתתיהו , מי שיכתוב יוסף בן טוב, את הווייז אהוד יובל לוי:

 סליחה, תנו לעמירם בבקשה.   :צביקה צרפתי

קודם כל אני מוכרח לומר לכם שיש באגף ההנדסה תערוכה  :עמירם מילר

של תמונות של קולנוע 'עמל'. ולא הסתכלתי בזה בעיון 

בהתחלה. אחר כך במקרה עברתי ועיני לכדה תמונה של 

,  '. וראיתי שם את45הועידה החקלאית משנת  אמא שלי

כשהיא הביאה אוכל למשתתפים. ואני רץ אליה להיות 

 איתה. ואני אומר לכם, זה ממש ריגש אותי מאוד. 

 אנא שלח לנו את התמונה.  אורן כהן:

 זה אצלם.  :עמירם מילר

ולמה אנחנו לא יכולים להתכבד צלם, יש היום מכשיר,  אורן כהן:

 בזה? 

 בנושא הזה,  רתההצעה של ועדת השמות מדב :עמירם מילר

.  אהוד יובל לוי: . .  שמעון, עמירם דיבר על ליטאים בכפר סבא, 

 יובל, למה אתה מפריע? בבקשה.  :צביקה צרפתי

הוועדה בעצם דיברה על שתי אופציות. אחת יוסף בן  :עמירם מילר

מתתיהו, השנייה קדמוניות היהודים, שזה הספר שבעצם 

י מבקש להחליט על נכתב על ידו ובו מוזכרת כפר סבא. ואנ

 קדמוניות היהודים ולא על זה. 

 טוב. אנחנו, מה?  :צביקה צרפתי

אני חושבת שהאדם עצמו הוא הסיפור. הוא הנושא. אותו  :ירדנה ויזנברג

 צריך להנציח. 
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 אני גם רוצה להתייחס לנושא של קדמוניות היהודים.  עילאי הרסגור:

 תנו לי רגע.  :צביקה צרפתי

אני רוצה להגיד משהו בקשר למה שעמירם אמר. אני חושב  עילאי הרסגור:

שכל רחוב צריך את המיקום הנכון. ולשים רחוב ששמו 

... קדמוניות היהודים צמוד לשכונת אבו סנינה  , זה קצת 

.    צביקה צרפתי: .  וואלה מאיפה אתה מביא את זה.

 הוא אדם יצירתי.            אורן כהן:

הישיבה הזו ארוכה  - מקנדה לא טוב שהגעתו תשמע, טוב רויטל לן כהן:

 בשעה מהקודמת, אבל לפחות היא משעשעת. 

 טוב, תודה.  :צביקה צרפתי

לחודש,  23-מה שמטריד אותי יותר, זה שפותחים בירדנה,  :עמירם מילר

יודע בדיוק מה זה, בית תרבות, בית אומנים, שנקרא  לא 

. 'ארט' משהו.  א כל כך זאת אומרת אנחנו ל'ארט קיימא'

תנים מכבדים את השפה העברית בשמות שאנחנו נו

 יד גם על זה. למועדונים שלנו, וצריך להקפ

טוב, תודה. אני רוצה, היות והוועדה התחבטה בין שני  :צביקה צרפתי

שמות, אז אני אעלה את ההצעה של עמירם. מי בעד קריאת 

 עמירם, אורן, צביקה, הרחוב קדמוניות היהודים? מי בעד? 

 מה, למה צריכה להיות בעיה עם זה?  ביטל עמר שלום:ר

בעד רגע, דבי, אתם . מי נגד? שמעון, איתן, רויטל ויהודה :צביקה צרפתי

 קדמוניות היהודים? בסדר, רגע. מי בעד יוסף בן מתתיהו? 

 חבר'ה, עם כל הכבוד )מדברים ביחד(  אהוד יובל לוי:

, במקרה הטוב שהוא שהוא קיבלהמחמאות הכי גדולות  :עמירם מילר

 היה משתף פעולה עם הרומאים, ורק בוגד באחיו היהודים. 

אבל הגענו למסקנה שיש כבר התיישנות. הצלחתם לבלבל  :ד"ר אמיר גבע

 אותי. 
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סתבר שיש פה אמירה על אבו יש בזה אמירה, אתה אומר, מ אהוד יובל לוי:

 .. .  סנינה 

נו יודעים על תקופה שלמה. ... העם היהודי. אחרת לא היי עילאי הרסגור:

 לעם היהודי הוא עצום. אחד האישים.השירות שהוא עשה 

 אני חושב שהמיקומים האלה בטעם רע.  אהוד יובל לוי:

אני בעד להעלות באתר העירייה סקר, ושהתושבים יצביעו  רויטל לן כהן:

 בין שתי ההצעות. רגע, מה אנחנו מחשבים? 

  -מי בעד יוסף  :צביקה צרפתי

חברים, מילה אחת לגבי שמות הרחובות. אין לי שום דבר  י פז:מת

נגד יוסף בן מתתיהו, גם אני מתתיהו וזה אולי נעשה בניגוד 

עניינים בכלל. אבל זה לא העניין. לעניות דעתי, אם אנחנו 

דאי להנציח אנשי מדברים על אזור תעשייה, ראוי וכ

באזור ם ולא את יוסף בן מתתיהו דווקא תעשייה כפר סבאי

 התעשייה. 

  -אבל היא הסבירה שזה חלק  רויטל לן כהן:

הבנתי, יש דב לאוטמן. וגם את ליפא יהלום נדמה לי קראו  מתי פז:

 שם לא מזמן באזור התעשייה. 

 על המהנדס?  :עמירם מילר

 לא,  מתי פז:

 לא, בנימין יהלום,  :???

 בנימין יהלום.  מתי פז:

  זה בעל הקרקע היה. :עמירם מילר

בעל הקרקע. עכשיו, אני חושב שיש כמה אנשי תעשייה כפר  מתי פז:

סבאים ותיקים שכדאי ורצוי להנציח אותם דווקא באזור 

תעשייה. ואני הזכרתי את השם פסיה גולובוק, והיא גם 

אישה ואם עילאי הזכיר נשים, רצוי וכדאי את פסיה 
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את גולובוק להנציח באזור תעשייה. היא היתה תעשיינית. 

משפחת ברקוביץ, ויש עוד כמה שמות שכדאי באזור 

תעשייה. אני לא מדבר על מקומות אחרים. אז במקומות 

אחרים את יוסף בן מתתיהו אולי כדאי להנציח במקום 

 אחר. 

 לשכונת ותיקים אולי זה מתאים.  ד"ר דבורה שני:

 אני מוריד את זה,  :צביקה צרפתי

 ות. תחזיר את זה לוועדת שמ ד"ר אמיר גבע:

חברים, אני מחזיר את זה לוועדת שמות בחזרה לדיון חוזר  :צביקה צרפתי

 ונעשה חשיבה נוספת. 

 שוועדת שמות תיפגש איתנו.  רויטל לן כהן:

הלאה. פרוטוקול ועדת שמות לגבי הנצחתה של שלי עמרמי  :צביקה צרפתי

 זיכרה לברכה. 

 כן, אני רוצה להתייחס לזה.  עילאי הרסגור:

 כן, בבקשה.  :פתיצביקה צר

 איפה הפרוטוקול?  אהוד יובל לוי:

 מצורף, ישנו.  :צביקה צרפתי

טוב, שלי עמרמי היתה אישה רבת פעלים בעיר. פועלה לא  עילאי הרסגור:

יסולא בפז וגם אני הבעתי בעבר את תמיכתי המלאה 

בהנצחתה בעיר, בדרך זו או אחרת. כמו כן, שלי עמרמי 

שמועילה למגמה שאנחנו  היא אישה והנצחתה כמובן

 מקדמים של הנצחת נשים בעיר. 

אני תומך בהנצחתה בין על ידי הנצחה בגן ציבורי ובין  

בדרך אחרת. רק מה שקרה כאן הוא שחברי המועצה קיבלו 

את הפרוטוקול באמת אחרי שהיה דיון כבר של ועדת 

השמות, יומיים לפני ישיבת מועצת העיר. ולא התאפשר 



   18.10.2017 113 מועצה מן המניין   

 העיר הערות על מיקום ההנצחה. לחברי מועצה ל

נמצאת איתנו כאן נציגת ועד הפעולה למען הצלת קולנוע  

ואני מבקש 'עמל', שיכולה לספר על הגן וההיסטוריה שלו. 

לתת לתמי כהן זכות דיבור. תמי פלד, סליחה. זכות דיבור, 

על מנת שתציג בפני המועצה את הבעייתיות, וגם הצעה 

 ל כבר עכשיו להנציח אותה. חלופית להנצחה, כדי שנוכ

וזה  אהוד יובל לוי: אני ביקשתי מעילאי שלא יעלה את הבקשה הזאת, 

חריג. כי הנושא לא מכבד ואם כבר יש הצעה אפשר לסרב 

לה, מי שחושב שזה טעמו. צריך לכבד, אני מרשה לעצמי, 

אני גם באופן חריג מבקש לא לדון. אני פשוט מתוך כבוד 

 ו. למשפחה, כל איש וטעמ

. :צביקה צרפתי .  אני רוצה לומר.

אני לא סיימתי לדבר. בדרך כלל אני מסכים עם חברי יובל.  עילאי הרסגור:

אני מבקש להעלות הצעה נגדית להנציח את שלי עמרמי 

 בגינת כנרת, שהיא יותר גדולה, יותר מכובדת, 

 משפחה? זה תואם עם ה :אורן כהן

גן עילאי הרסגור: ' ,  ולא תבוא על חשבון   החלוצים'

. אין קשר בין גן 'עמל' להנצחה.  :עמירם מילר .. 

 מדובר בגינת החלוצים. )מדברים ביחד(  עילאי הרסגור:

.  :עמירם מילר . . . לגינת החלוצים.  ..  אין שום 

אני רוצה לומר משהו. עזבי, אני לא רוצה להיכנס פה. די,  :צביקה צרפתי

באמת, זה נושא זה נושא רגיש. אני לא הופך אותו לדיון. 

רגיש. שלי עמרמי זכרה לברכה, חברת מועצת העיר לשעבר. 

יש לה זכויות רבות בעיר. אני יכול להגיד חברתי האישית. 

אני חושב שזה לא, אנחנו נכנסים פה לאיזשהו דיון שלא 

המשפחה, זה מתואם עם  בקשתמכבד את זכרה. זאת ב
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הפוך אני לא חושב שאנחנו פה עכשיו צריכים להמשפחה. 

 את זה למין, אני לא רוצה להגיד לאן זה הולך. 

. למצב הזה עילאי הרסגור: ..  ... אבל אין 

 על מה אתה מתווכח.  תראהעילאי, באמת,  :צביקה צרפתי

  אתה מעוות את דברי.לא, אבל צביקה, לא.  עילאי הרסגור:

  -מי בעד, מי בעד  :צביקה צרפתי

 לא, להעלות להצבעה.  רויטל לן כהן:

מי בעד הנצחתה של חברת המועצה שלי עמרמי זכרה  :צביקה צרפתי

יובל, עמירם, אורן, מי בעד? לברכה, בגינת קולנוע 'עמל'? 

מתי, צביקה, רויטל שלום, אמיר גבע, דבי, אתי הדנה, 

נגד? , איתן, רויטל לן כהן. שמעון פרץ  מי 

נגדית.  עילאי הרסגור:  אני רוצה הצעה 

 ? מי נמנע :צביקה צרפתי

 מי בעד ההצעה הנגדית? עילאי הרסגור:

שנייה. מי נמנע? כוח. בקנדה צברת רגע, שנייה. מה קרה?  :צביקה צרפתי

נגד?   יהודה יוגד נמנע. מי 

 אנחנו נמנעים בקשר להצעה.  עילאי הרסגור:

 . תודה. נמנעים גם פליאה ועילאי :צביקה צרפתי

הנושא הראשון החזיר את : הוחלט ברוב קולות ל730מס'   החלטה

 לדיון חוזר בוועדת השמות 20.2.2017בפרוטוקול ועדת השמות מיום 

 . 25.9.2017ולאשר את פרוטוקול ועדת השמות מיום 

 הצעה נגדית.  עילאי הרסגור:

 הצעה נגדית.  :צביקה צרפתי

 כרונה לברכה, בגינת כנרת. יהנצחתה של שלי עמרמי, ז עילאי הרסגור:

 מי בעד?  :צביקה צרפתי

 בניגוד לדעת המשפחה.  :אורן כהן
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 . מי נגד? שאר חברי המועצה. תודה רבה. פליאה ועילאי :צביקה צרפתי

: הוחלט ברוב קולות לדחות את הצעתו הנגדית של חבר 308מס'   החלטה

בגינת  ז"ל שלי עמרמיהנדין להנציח את -ילאי הרסגורהמועצה ע

 כנרת. 

 

 יר עוד הצעה. דרך אגב, אני רוצה להע עילאי הרסגור:

 *** גב' אתי הדנה יוצאת מהישיבה *** 

הארכת כהונתם של דוד לסקי ואלי שוורץ כדירקטורים מקרב הציבור  .6

 בחברה הכלכלית.

 

די, נגמר. הארכת כהונת דירקטורים בחברה הכלכלית.  :צביקה צרפתי

מאשרים את הארכת כהונתם של דוד לסקי ואלי שוורץ. הם 

ית, דירקטורים מקרב הציבור דח"צים בחברה הכלכל

 בחברה הכלכלית. אפשר פה אחד? 

 מי הם? מה הם?  :עמירם מילר

 זו שנה שנייה.  :צביקה צרפתי

 כבר אישרנו אותם פעם קודמת.  רויטל לן כהן:

 זו הארכה. הם חברים.  :צביקה צרפתי

  -יש מצב שאחד מהם יקבל  אהוד יובל לוי:

 מכירה באופן אישי והוא מצוין.  לפחות אחד מהם אני רויטל לן כהן:

הארכת כהונתם של דוד לסקי ואלי : הוחלט פה אחד לאשר 093מס'   החלטה

  שוורץ כדירקטורים מקרב הציבור בחברה הכלכלית.

 

 פתיחת חשבונות עזר לקבלת מענקי פיס. .7
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ת עזר לקבלת והצעת החלטה: מאשרים פתיחת חשבונ :צביקה צרפתי

בנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים מענקי פיס מעת לעת, ב

  תודה.  . אפשר לאשר פה אחד?2017-2019

לקבלת מענקי : הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבונות עזר 311מס'   החלטה

 . 2017-2019קסיה ישראל בע"מ בשנים פיס מעת לעת, בבנק ד

 

נועל את ישיבת המועצה הנוכחית.  :צביקה צרפתי  תודה רבה, אני 

 קשתי נאום מהמקום. בי עילאי הרסגור:

 אחרי הישיבה.  :צביקה צרפתי

 אבל זה לא נעילה, זה חלק מהישיבה.  עילאי הרסגור:

אני פותח את הישיבה. אל תדאג, אני אתן לך לנאום  :צביקה צרפתי

 רגע, חברים, לא סיימנו. עוד שתי דקות הקשבה. מהמקום. 

 ישיבה מהמניין. הצביקה, בסיום  עילאי הרסגור:

 אני אתן לך, חברים ממהרים, בחייך.  :רפתיצביקה צ

 לא, צביקה, לא.  עילאי הרסגור:

 הוא רוצה לנאום מהמקום.  :צביקה צרפתי

 . מהמנייןלנאום מהמקום בסיום ישיבה  עילאי הרסגור:

 יש פה ישיבה.  :צביקה צרפתי

 לא, זו ישיבה אחרת.  עילאי הרסגור:

 .ך ברור. חברים, סליחהדקה. אני לוקח דקה. שיהיה ל :צביקה צרפתי

מיילים -אתם בוודאי כמוני נתקלתם באיטוב, יש לי דקה.  עילאי הרסגור:

של מועדון גמלאים של השכונות הירוקות. אותו מועדון 

גמלאים הזמין את חברי מועצת העיר לספר על פועלם, 

לספר על איך הם רואים את העיר, לשמוע את חברי 

ן מאוד מוזר, כוחני המועצה, את נבחרי הציבור. באופ

ולדעתי לפחות, אני מקווה שגם לדעתכם, לא ראוי, נאסר 
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 ריכוז החלטות

 
 סדר היום. הצעות ל .2

 

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

זרימת שפכים גולמית בגבול כפר סבא:  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 תביעת עיריית הוד השרון. 

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 301מס'   החלטה

וגב' אתי -י, ד"ר ענת קלומלשל חברי המועצה עו"ד יובל לויום  צוייג 

זרימת שפכים גולמית בגבול כפר סבא: תביעת עיריית  –הדנה בנושא 

  הוד השרון.

 

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

 קביעת נוהל לכניסת עמותות לבתי הספר בכפר סבא.  –קטנר בנושא 

 

ולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר : הוחלט ברוב ק302מס'   החלטה

וגב' פליאה קטנר -של חברי המועצה מר עילאי הרסגוריום  הנדין 

  קביעת נוהל לכניסת עמותות לבתי הספר בכפר סבא. –בנושא 

 

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

 במוסדות חינוך.  פרסום דו"חות בטיחות –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 

הוחלט פה אחד לקבל את ההצעה הנגדית של מ"מ וסגן : 303מס'   החלטה

ראש העיר, צביקה צרפתי, לדחות את ההחלטה עד לאחר הגשת דו"ח 

 מסקנות ע"י מנהל אגף הביטחון, שי זייד. 
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אישור עסקה במקרקעין עם חברת "הולמס פלייס" להקמת קאנטרי  .3

 80בשכונה הירוקה 

 

התקשרות עם חברת 'הולמס הוחלט ברוב קולות לאשר  :304לטה מס' הח

, 80פלייס' לתכנון, הקמה והפעלה של קאנטרי קלאב בשכונה ירוקה 

/א, 1/80בתחום תוכנית המתאר כס/ 7622-ו 7621בגושים  2048מגרש 

מ"ר, בייעוד של נופש וספורט בהתאם לתנאי  23,006בשטח רשום 

, בכפוף לשינויים שהתבקשו ל הישיבהההסכם המצורף לסדר היום ש

 .במהלך הדיון. נוסח ההסכם הסופי יובא לאישור מועצת העיר

 .15.10.2017אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .4

 

העברות מסעיף  –: הוחלט ברוב קולות לאשר עדכוני תקציב 305מס'   החלטה

 . 2017 לשנת 7לסעיף תקציב רגיל מספר 

 

העברות מסעיף  –לט ברוב קולות לאשר עדכוני תקציב : הוח306מס'   החלטה

 . 2017לשנת  7לסעיף תב"ר מספר 

 

 .25.9.2017, 20.2.2017אישור פרוטוקולי ועדת שמות מיום  .5

 

הוחלט ברוב קולות להחזיר את הנושא הראשון : 730מס'   החלטה

לדיון חוזר בוועדת השמות  20.2.2017בפרוטוקול ועדת השמות מיום 

 .25.9.2017את פרוטוקול ועדת השמות מיום  ולאשר
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: הוחלט ברוב קולות לדחות את הצעתו הנגדית של חבר 830מס'   החלטה

בגינת ז"ל שלי עמרמי הנדין להנציח את -ילאי הרסגורהמועצה ע

 כנרת. 

 

הארכת כהונתם של דוד לסקי ואלי שוורץ כדירקטורים מקרב הציבור  .6

 בחברה הכלכלית.

 

הארכת כהונתם של דוד לסקי ואלי : הוחלט פה אחד לאשר 093 מס'  החלטה

  שוורץ כדירקטורים מקרב הציבור בחברה הכלכלית.

 

 פתיחת חשבונות עזר לקבלת מענקי פיס. .7

 

: הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבונות עזר לקבלת מענקי 103מס'   החלטה

 . 2017-2019פיס מעת לעת, בבנק דיקסיה ישראל בע"מ בשנים 

 

 


