
   15.11.2017 1    מועצה מן המניין

 עיריית כפר סבא
  63/17-12/17 פרוטוקול מס' 

 (15/11/17) חתשע" חשוןב כ"ו ,רביעי , מיום מן המניין מישיבת מועצה
 

 ראש העיר וסגן מ"מ  ביקה צרפתיצ  שתתפים:מ

 משנה לראש העיר  אורן כהן   

  חבר המועצה עמירם מילר 

  חברת המועצה רויטל לן כהן 

 חבר המועצה מתי פז 

  חברת המועצה שני  דבורהד"ר  

 חבר המועצה   עו"ד אהוד יובל לוי 

 חברת המועצה פליאה קטנר 

 חבר המועצה  ון פרץשמע 

   חבר המועצה "ר אמיר גבעד 

 חבר המועצה  יהודה יוגד 

 חבר המועצה  אמיר קולמן 

  חברת המועצה ד"ר ענת קלומל 

 

 אש העיר ר  הודה בן חמו               י :סריםח

  סגן ראש העיר  יתן צנעניו"ד אע 

 חבר מועצה  הנדין-עילאי הרסגור 

 חברת מועצה אסתר )אתי( הדנה 

 חבר המועצה  אברהם שיינפיין )ממה( 

 חברת המועצה רביטל עמר שלום 

 

 מנכ"לית העירייה  אושרת גני גונן  :                                 וכחיםנ

  מהנדסת העיר ענת צ'רבינסקי  

  גזבר העירייה  רוכלגיא ש 

  יועמ"ש עו"ד אלון בן זקן 

 יועמ"ש  עו"ד בתיה בראף 

  מבקר העירייה דוד תורג'מן 



   15.11.2017 2    מועצה מן המניין

 

 15.11.2017 -מן המניין  שיבת מועצהי

 

 :דר היוםסעל 

 .שאילתות .1

 מבני פלקל. א. 

 שימור מבנים בכפר סבא. ב. 

 שיתוף ציבור כחלק קבוע מתהליך קבלת ההחלטות. ג. 

 ה בחופש הביטוי של חברי מועצת העיר.פגיע ד. 

 תכנון שכונת כיסופים.  ה. 

 השקעת העירייה בשכונת עלייה. ו. 

 בטיחות מוסדות חינוך. ז. 

 .4כביש  – 531פקקים ביציאה מהעיר  ח. 

 ועתיד יער אוסישקין. – 2-22עתיד תושבי רחוב ארלוזורוב  ט. 

 

 .ר יוםהצעות לסד .2

 נית.הקמת ועדת תחבורה עירו א.

לבטל פיטורי פתע חד צדדיים באגף החינוך שלא אושרו במועצה  ב.

 סייעות. 2ולקבוע תקן 

 סמנכ"לית הסברה, דוברות ושירות. 60/17ביטול מכרז  ג.

 ועתיד יער אוסישקין.  – 22 – 2עתיד תושבי רחוב ארלוזורוב  ד.

אישור השינויים בהסכם עם הולמס פלייס להקמת הקאנטרי בשכונה  .3

 . 80רוקה הי

 

 



   15.11.2017 3    מועצה מן המניין

 שאילתות.  .1

 

-מבני פל –הנדין בנושא -שאילתה של חבר המועצה מר עילאי הרסגור א. 

 קל. 

 

ערב טוב, אני פותח את ישיבת המועצה לחודש נובמבר  :צביקה צרפתי

 קל. -מבני פל. נתחיל עם שאילתות. בבקשה. 2017

 שאילתות אני מבקש להכניס את הציבור.  אהוד יובל לוי:

התקבלו תגובות למרבית הפניות. חלק מבעלי המבנים ( 1 :צרפתיצביקה 

ביקשו הארכת זמן לצורך בחינת הנושא. בוצעה פנייה 

טלפונית לתזכורת בעלי הנכסים שטרם הגיבו למכתבים. רק 

מעון שניים מבעלי הנכסים טרם השיבו או החלו בטיפול. 

( נבחר בוועדת שכר טרחה יועץ 2רוחמה ובית אזולאי. 

ניסיון בליווי רשויות מקומיות נוספות בנושא. מומח ה בעל 

( המכתבים נשלחו 4( התשובה היא כן. 3רצ"ב קורות חיים. 

( בהמשך 5. 17.8.2017. השלמות בוצעו 21.6.2017-ב

לתחילת עבודתו של היועץ בתחום לליווי הטיפול במבנים 

 יינקטו צעדי טיפול ואכיפה פרטניים בכל מקרה לגופו. 

הנדין וגב' פליאה קטנר -ה של חברי המועצה מר עילאי הרסגורשאילת ב. 

 שימור מבנים בכפר סבא.  –בנושא 

 

: רשימת המבנים והאתרים לשימור 2+  1שימור. שאלה  :צביקה צרפתי

ולשימור מחמיר בכפר סבא מצורפת בנספח למענה 

( בוצע שימור בבית הומינר, בית המוכתר 3לשאילתה. 

, צריף הסנד לר. בימים אלה מתבצע שימור בבית )אפשטיין(
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מפגע ( בכוונת העירייה לפעול לתיקון כל 4הבאר הראשונה. 

שמירת איכות הסביבה  כהגדרתו בחוק העזר לכפר סבא

ומניעת מפגעים ולנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה 

על פי חוק זה, לרבות משלוח דרישה לתיקון מפגע לבעל 

ו/או מתן  כך לצורךהנכס ולביצוע העבודות הנדרשות 

קנסות על אי שמירה על תקינות הנכס, כפי שנשלחו לבעלי 

 עמל. בית אהרוני ולבעלי קולנוע 

מיועד שאלת המשך. מדוע עניתם בעבר שקולנוע עמל  פליאה קטנר:

 לשימור מחמיר, למרות שהתברר שלא כך הדבר? 

..  :צביקה צרפתי .  מאיפה 

 שאינן אמת? האם מותר לענות תשובות  פליאה קטנר:

 זה שתי שאלות.  :צביקה צרפתי

  -בעבר קיבלנו תשובה  פליאה קטנר:

שענו קולנוע עמל נמצא ברשימת השימור. אני לא זוכר  :צביקה צרפתי

  -שימור מחמיר, אבל 

אם יש פער בין תשובות שאנחנו קיבלנו בעבר לתשובות  פליאה קטנר:

 בסדר.  ,שאנחנו מקבלים היום

גונן: פליאה, אבל אתם מקבלים כאן רשימה פתוחה ושקופה,  אושרת גני 

ואיזה  ואתם יכולים לראות בדיוק איזה מבנה לשימור

 . לשימור מחמיר

בסדר, רק שאני מנסה להבין למה בעבר התשובות היו  פליאה קטנר:

 אחרות. אבל בסדר. 

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

 שיתוף ציבור כחלק קבוע מתהליך קבלת ההחלטות.  –בנושא 

 

שאילתה הבאה, שיתוף ציבור כחלק מתהליך קבוע בקבלת  :צביקה צרפתי
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( עיריית כפר סבא מבצעת תהליכי שיתוף ציבור 1החלטות. 

כחלק מהעשייה העירונית. בשנים האחרונות בוצעו מגוון 

 שיתופי ציבור בתחומים ובהיקפים שונים, החל מסקרים,

שיתופית אינטרנטית וכלה באמצעות זירה דרך התייעצויות 

באמצעות מעגלי שיח. בין השיתופים הבולטים בתחום 

התרבות והפנאי ניתן למנות את התוכנית האסטרטגית 

תושבים ובעקבותיה  2,581לאירועים בעיר, שנבנתה יחד עם 

 מו אירועי הקיץ וגינות מספרות. סיו

עיר נעשתה באמצעות שיתוף גם בניית מדיניות הספורט ב 

ציבור נרחב, ובעקבותיו נבנו חמישה אולמות חדשים, 

פתיחת מירוץ לילה, ונפתחו קבוצות ריצה והליכה ללא 

 תשלום לתושבים. 

תוכנית הפעילות השנתית והפעילויות קיץ לנוער נבנתה  

-בני נוער, בעקבותיה יושמו ערבי סטנד 2,000בהשתתפות 

קבוצות מנהיגות ומענה לחטיבות. אפ, פעילויות ליליות, 

במהלך השנים התושבים נשאלו והשפיעו על אופי האירועים 

העירוניים ואף בחרו אומנים. כך היה באירועי פורים, 

 נבחר על ידי התושבים.  110אירועי עצמאות ואף לוגו 

בתחום הקיימות נעשו שיתופי ציבור רבים, בעקבותיהם  

רויקט השבת צמחי מאכל נבנתה תוכנית חינוכית, הוקם פ

לעיר, נבנתה ספרייה שיתופית של חפצים להשאלה, ואף 

בריכת חורף נולדה מיוזמה של תושבים והוקמה בתהליך 

 שיתוף ציבור. 

בתחום ההנדסה בוצעו שיתופי ציבור, בין היתר פרויקט  

תקומה, כיסופים, תוכניות תחבורה, ואף בוצעו התייעצויות 

נוסף לדוגמה שער בפארק  ברמה מקומית, בעקבותיהם
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העירוני. בימים אלה מקימים תהליכי היוועצות בתחום 

 שנים לעיר.  115-החינוך, התחדשות עירונית וחגיגות ה

( מפתיע הצהרת מגיש השאילתה כי לא ראה כל סקר 2 

תושבים, שהרי הוצגו לו שני סקרי תושבים מקיפים בנושא 

חלק מתוכנית , כ2011-וב 2008-אופניים שנערכו ב שבילי

האב לשבילי אופניים בכפר סבא. ועל בסיס הצרכים שעלו 

 מהם תוכננו ויתוכננו שבילי אופניים. 

( סלילת שביל אופניים ברחוב כצנלסון וברחוב משה סנה 3 

במרכז העיר מתוכננת להסתיים במהלך המחצית הראשונה 

 . 2018של שנת 

 ( העירייה מעמידה מדי שנה לבחירת התושבים את4 

 . 2014האומנים שיופיעו באירועי יום העצמאות, החל משנת 

שאלת המשך. אני אשמח לדעת מה בדיוק היה שיתוף ציבור  פליאה קטנר:

 לגבי כיסופים. 

גונן:  יש שאלה על זה.  אושרת גני 

 כי תושבים אומרים שהכל מריחה.  פליאה קטנר:

גונן: שאילתה בנושא אז יש את השאלה ויש תשובה על זה. יש  אושרת גני 

תכנון שכונת כיסופים ושם יש את הפירוט של כל השיתופי 

 ציבור שהיו. 

ואיך זה יכול להיות שהבטיחו לנו ששביל אופניים ייסלל  פליאה קטנר:

 ? 2018, עכשיו אומרים 2016, לפני כן 2017בשנת 

גונן:  מה הקשר לשיתוף ציבור?  אושרת גני 

 יו. שבילי אופניים בסלילה עכש מתי פז:

שבילי אופניים בסלילה. כשאנחנו נגיש תוכנית עבודה  :צביקה צרפתי

 מסודרת, 

  -אנחנו מדברים על סקרי  פליאה קטנר:
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 שבילי אופניים תוכננו על פי סקרי ציבור,  :צביקה צרפתי

 אבל אנחנו קיבלנו בעבר תשובות אחרות. והבטחות אחרות.  פליאה קטנר:

יודע מה  :צביקה צרפתי  קיבלתם בעבר. אני לא 

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

 וי של חברי מועצת העיר. טפגיעה בחופש הבי –בנושא 

 

שאילתה הבאה, פגיעה בחופש הביטוי של חברי מועצת  :צביקה צרפתי

העיר. מענה לפגיעה בחופש הביטוי של חברי מועצת העיר: 

, יםאם במדיניות מוסדרת מזה שנ אין מדובר בהוראה כי

במסגרתה עיריית כפר סבא מנהלת מועדוני גמלאים 

עירוניים ולהם נבנית תוכנית פעילויות עשירה ומגוונת 

מראש. אנו מעודדים יוזמות של תושבים פרטיים ומזמינים 

את הגמלאים להציע את רעיונותיהם בעת קביעת תוכנית 

וזמת היא מסגרת הפעילות. האירוח היחידי שהעירייה י

תוכנית עבודה מוסדרת של פאנל אישים מובילי דעת קהל 

 ברמה הארצית בשם 'שבת תרבות'. 

שאלת המשך. האם נכונה הטענה שדוברות העירייה פעלה  פליאה קטנר:

בעבר על מנת למנוע פרסום של פעילות חברי מועצה 

 בתקשורת? 

 מה הקשר? ואני לא מכיר. הלאה.  :צביקה צרפתי

 מה זה מה הקשר? שאלתי שאלה.  ה קטנר:פליא

השאילתה שלך צריכה לנבוע היא צריכה לנבוע מהתשובה.  עו"ד אלון בן זקן:

 מהתשובה. 

 . לשאילתה שאלת המשך צריכה לנבוע מהתשובה רויטל לן כהן:

 והיא לא קשורה.   עו"ד אלון בן זקן:

 ומרת? אבל זה חלק מעניין של חופש הביטוי, מה זאת א פליאה קטנר:
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. , תקנות ישיבותלא, אני מדבר על חוק  עו"ד אלון בן זקן: .  המועצה.

.  פליאה קטנר:  אנחנו מדברים על חופש ביטוי

 מדובר על שאלת המשך.   עו"ד אלון בן זקן:

חופש ביטוי הוא גם פה וגם פה. זה נורא יפה הניסיון הזה  פליאה קטנר:

מניחה שאתה  זה נורא נחמד. אני להפוך דברים, אתה יודע?

 מבין כאילו שחופש ביטוי הוא גם פה וגם פה. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

הניסיון הזה להפוך, יחד עם ככה, לנסות לצופף שורות לגבי  פליאה קטנר:

מאוד ושאלה במקום לתת תשובה והיא נורמאלית והגיונית 

 אינטליגנטית. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

צוייג -הוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומלשאילתה של חברי המועצה עו"ד א ה. 

 תכנון שכונת כיסופים.  –וגב' אתי הדנה בנושא 

 

  -שאילתה הבאה, תכנון שכונת כיסופים, אושרת ה :צביקה צרפתי

אני מבקש. סליחה, יושבים פה תושבים משכונת כיסופים,  אהוד יובל לוי:

טרחו להגיע. תפתחו את הדלת, תנו להם לשמוע מה קורה 

שלהם. אני מבקש מהביטחון שיכניס תושבים בחיים 

 מכיסופים שעומדים בחוץ. 

אותם תושבים שאומרים שכל הנושא של שיתוף ציבור הוא  פליאה קטנר:

 מריחה. 

אותם תושבים שאומרים שאין מי שישמור עליהם. לא  אהוד יובל לוי:

 רואים מה שקורה. 

גונן: מול יועמ"ש הוועדה  אוקיי, אני אענה. המחלוקת שהתגלעה אושרת גני 

 המחוזית, 

עדיין, צביקה, אני לא מבינה למה אתה לא עונה לי על  פליאה קטנר:
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 השאלות. 

גונן: בסמכות הוועדה. בעוד היועמ"ש הוועדה המחוזית  נוגעת אושרת גני 

טען כי מדובר בתוספת זכויות בהיקפים משמעותיים, 

על שאינם בסמכות הוועדה המקומית, חוות הדעת שניתנה 

ידי היועץ המשפטי שליווה את הכנת התוכנית קבעה כי אם 

הוועדה המקומית יכולה לאשר היתרי בנייה עם תוספת 

, הרי שהיא יכולה לאשר גם 38זכויות מתוקף תמ"א 

 תוכנית כוללת לשכונה. 

( בוצע סקר חברתי שכלל עשרות תושבים. ויש כאן קישור 2 

שרוצה יכול  לנספח החברתי שכולל את כל הפרטים, ומי

 ללחוץ על הקישור ולראות. 

.  איפה זה נמצא? אהוד יובל לוי:  זה לא בתשובה לפנינו

גונן:  עמודים של נספח, שיכולתם ללחוץ עליו,  400זה  אושרת גני 

 בתשובה עכשיו לפני הוועדה,  איפה? אהוד יובל לוי:

גונן: ששלחו לא, לך יש את זה בקשיח, אז אתה לא יכול. אבל כ אושרת גני 

 לכם את זה, שלחו עם נספח. 

  ?עכשיו אני יכול לקבל את התשובות רגע במייל אהוד יובל לוי:

גונן: עמודים האלה עכשיו נפתח ותראה.  400-אין בעיה. את ה אושרת גני 

 תוכל לגלול אותם. 

אני רוצה את התשובה שלך לשאילתה. את יכולה להגיד לי  אהוד יובל לוי:

 עמודים.  400-מפחד מ עמודים. אני לא 400

גונן:  התשובה היא שבוצע סקר חברתי שכלל עשרות תושבים.  אושרת גני 

 מה זה סקר חברתי.  אהוד יובל לוי:

גונן:  יש גם קישור לנספח החברתי,  אושרת גני 

...א פליאה קטנר: הזו. בהתחלה לא נותנים  ני מאוד אוהבת את צורת 

 עמודים, יפה.  400אחר כך היכנס, ל
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  מה זה סקר חברתי? אני שואל את החבר'ה? וד יובל לוי:אה

 אתה תשאל בסוף.  :צביקה צרפתי

 לא, דברי איתי בעברית.  אהוד יובל לוי:

 לא, אתה תשאל בסוף.  :צביקה צרפתי

 יש סקר חברתי, תביאו אותו לפנינו.  אהוד יובל לוי:

גונן:  400ו הנספח החברתי לפניכם. נעלה את הקישור, תרא אושרת גני 

עמודים. מי שרוצה יכול לקרוא את זה. התקיימו שני 

  -נרחבים מפגשי שיתוף ציבור 

.  אהוד יובל לוי: .   יחידות..

 תשאלו בסוף בבקשה.  :צביקה צרפתי

 רגע, תנו לה לדבר.  :עמירם מילר

 לא מכובד.  :צביקה צרפתי

גונן: אתר, זה אין בעיה, כולם יקבלו את הלינקים. לא נכנסתם ל אושרת גני 

 בתוך האתר. 

לא מכובד. את יודעת, אנחנו ישבנו בארבע עיניים, שש  :צביקה צרפתי

עיניים. יושבים מספיק. נפגשים מספיק. אז עכשיו תנו לה 

לענות. )מדברים ביחד( תנו לה לענות. התשובות שלה לא 

נו.   מוצאות חן, 

 , בצדק... האמת.תשובות לא מספקות :דוברת מהקהל

אני חייב להגיד לך משהו. קודם כל, אומרים את כל האמת.  :צביקה צרפתי

אני מאוד מצטער. את שמה אתנו כשקרנים. אנחנו לא 

 שקרנים. 

... שקרנים  :דוברת מהקהל   -... שקרנים, לא 

 רק לא אומרים את הכל.  :הקהל דוברת

 רגע, שנייה, להגיד לא אמת זה לשקר.  :צביקה צרפתי

 , היתה תוכנית שאם בפני חברי המועצהלא, אמרתי  :דוברת מהקהל



   15.11.2017 11    מועצה מן המניין

 תני לי בבקשה, תני לי בבקשה,  :צביקה צרפתי

ולא היה דיון מול התושבים והנציגים, ולהציג את  ... :מהקהל דוברת

  -התוכנית 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 הנה, לא היה שיתוף ציבור.  פליאה קטנר:

 מה את צועקת? מה קרה?  :צביקה צרפתי

לא, כי אתה נותן לי תשובה אחת, ואז יש תשובה אחרת.  ר:פליאה קטנ

 לא היה שיתוף ציבור.  :הנה, יש פה תושבים שאומרים

והיא תגיד מה שהיא  אני אתן לך את התשובה שאני רוצה, :צביקה צרפתי

 .רוצה

יופי, בסדר. תמשיך להגיד מה שאתה רוצה, בלי שום קשר  פליאה קטנר:

 למציאות, סבבה. 

 התשובה השלישית מתייחסת לשיתוף ציבור.  גונן: אושרת גני

זומנו, יש מליאה. זומנו שני נציגים מכל בניין. זומנו.  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( תקשיבי, תקשיבי טוב. 

  -לא קיבלנו  :דוברת מהקהל

 כי היא נדחתה.  :צביקה צרפתי

 אה, היא נדחתה. אז לא היה בפועל.  פליאה קטנר:

 תודה. תודה.  :צביקה צרפתי

 אותה מריחה שאני דיברתי עליה קודם.  פליאה קטנר:

.  אהוד יובל לוי: . .  פליאה, את לא 

 אני לא במקובלים.  פליאה קטנר:

גונן: -וב 9.12.15-התקיימו שני מפגשי שיתוף ציבור רחבים, ב אושרת גני 

וגם עשרות פגישות עם דיירי השכונה ונציגי  3.1.17

 16-, ה83דיירי בניין תל חי  5.1.16הבניינים בתאריכים: 

דיירי הבניינים, כל  6.7.16-נציגי הבניינים, ה 17.3.16-וה
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-דיירי הבניינים, כל בניין בנפרד. ה 13.7.16-בניין בנפרד. ה

דיירי הבניינים שלא נמצאו בקשר עם יזם  15.9.16-עד ה 13

, 20, יבנה 18, יבנה 16, יבנה 15בעת קיום המפגש, יבנה 

ג  20, הרב גולד 18, הרב גולד 16, הרב גולד 15ולד הרב 

דיירי  5.12.16-, ב81דיירי תל חי  16.11.16-. ב22והרב גולד 

. בניינים 13ויבנה  85דיירי תל חי  14.12.16-, ב83תל חי 

וב -אשר נמצאים בצמוד לאזור התכנון ולא נכללו בו, 

, 16, 5, לאחר הגשת התוכנית, דיירי הבניינים יבנה 29.1.17

  . 20והרב גולד  20, 18

עכשיו, אם לא קיבלתם זימון אחרי שדחינו את המליאה  

-הקודמת, אז אנחנו מזמינים. במקור היא אמורה להיות ב

. היתה כאן בקשה שנקדים אותה ואנחנו נבחן אם אפשר 23

. שני נציגים, כפי שאמרנו במקור, לפני 22-להקדים אותה ל

י שבועיים שזה נדחה, שני שבוע שהיה אמור להיות, או לפנ

נציגים מכל בניין. וכאן, אם חברי המליאה יציגו את 

התוכנית, מידע נוסף אם תרצו להעביר לכאן או להגיד או 

צרכים, מה שתרצו לפני חברי המליאה תוכלו להגיד. זו 

תהיה מליאה פתוחה. בדרך כלל ועדת התכנון והבנייה היא 

ות המקצועי, כולם סגורה. אבל לבקשת חברי המועצה והצו

יהיו כאן כדי להציג את הנושאים ולשמוע אתכם, לפני 

לדעתי  22שהמליאה מקבלת החלטה. אז אתם תוזמנו לכאן, 

זה שבוע הבא. אתם תוזמנו לכאן  22, 23זה שבוע הבא. 

 שבוע הבא. 

יוצג לנו הדוח של השינויים שיש למהנדסת העיר,  האם דוברת מהקהל:

 ועדה להתנגדויות?שהיא מתכננת להציג בו

גונן: על איזה דוח שינויים את מדברת? ענת, את יודעת על מה  אושרת גני 
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 מדובר? 

ענת, לא שומעים אותך. את לא מופיעה לפרוטוקול. לא,  אהוד יובל לוי:

ענת, תדברי לפרוטוקול. אי אפשר ללחוש מרחוק. לא, יותר 

 קרוב למיקרופון, שייכנס לפרוטוקול בבקשה. 

 לשבת בשולחן.  בואי :י גונןאושרת גנ

 את מוזמנת, זה המקום הטבעי שלך.  אהוד יובל לוי:

חשיבות מאוד גדולה קודם כל, עיריית כפר סבא רואה  ענת צ'רבינסקי:

 שכונת כיסופים.  לפיתוח

.  אהוד יובל לוי:  אני בקושי שומע אותך, לא ישמעו אותך במיקרופון

 אל תפריע לה, תשמע.  :צביקה צרפתי

 היא לוחשת.  וד יובל לוי:אה

 היא לא לוחשת, היא מדברת.  :צביקה צרפתי

חבר'ה, תלעגו לשמיעה שלי. אני לא שומע אותה. שתתקרב.  אהוד יובל לוי:

 לפחות שנשמע אותה בפרוטוקול כמו שצריך. 

 תתקרבי לשולחן.  :צביקה צרפתי

גונן:   -לא צריך להתווכח על כל דבר. ענת  אושרת גני 

 צ'רבינסקי.  :לרעמירם מי

עיריית כפר סבא רואה חשיבות מאוד ערב טוב לכולם.  ענת צ'רבינסקי:

גדולה בפיתוח תהליכי התחדשות עירונית בעיר. עכשיו, 

אנחנו לא מנותקים ממה שקורה במדינתנו לגבי תהליכי 

, כל מקרה 38התחדשות וכאשר אנחנו קיבלנו בקשות תמ"א 

על הראייה הכוללת  לגופו ומקרה נקודתי, אנחנו חשבנו

לא בשנה הקרובה ולא  ,ואיך הולכת להיות השכונה הזאת

בשנתיים הקרובות, למרות שאני שומעת לפעמים ביקורת 

, אלא אנחנו 38שאנחנו לא מקדמים פה פרויקטי תמ"א 

הסתכלנו כמה שנים קדימה, ולא רק כמה שנים קדימה אלא 
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הזאת עשינו סימולציה איך השכונה כמה עשורים קדימה. 

 38יכולה להיראות אם כל בניין יכיל את זכויות התמ"א 

באופן עצמאי, והבנו שאנחנו מחויבים כרשות לראייה 

כוללת, שתסתכל לא רק על הבתים אלא על כל השכונה. 

ואם אני מקבילה את זה אולי לזמנים עברו בתולדות מדינת 

ישראל, אז כדי לא לעשות את הטעות של להסתכל רק על 

ם ורק על קופסאות מגורים, אנחנו פעם אחת השיכוני

הסתכלנו על התוכנית של התחדשות עירונית דרך המרחב 

הציבורי, דרך מבני הציבור, דרך שטחי הציבור ואיזה 

 איכות חיים תהיה בשכונה הזאת בעתיד. 

יצאנו למהלך שהוא מהלך חסר תקדים בתולדות, אני  

את כל  מהלך ששיתף חושבת, ההתחדשות העירונית פה.

יושבים פה אנשים ואומרים שלא הציגו.  התושבים ושיתף,

אני מכירה את הפנים של כולם פה. אני הייתי בהרבה מאוד 

, לפני דקה  'נכון' מפגשים בשכונה. הנה, את אומרת 

 )מדברים ביחד( ... אמרת

גונן: שבוע ב... חברים, תנו לענת, היא תסביר מה הולך להיות  אושרת גני 

 ..  הבא.

כאשר ברור היה  ,אני אסביר. לצערנו הרב התחלנו תוכנית צ'רבינסקי: ענת

לכל הצוות המקצועי ולטובי עורכי הדין שליוו את התוכנית 

הזאת, שהתכנית הזאת היא בסמכות הוועדה המקומית. 

אני אגיד גם שהרפרנטים בוועדה המחוזית,  ,יתרה מכך

 כאשר קיבלו את ההחלטה של המשנה ליועמ"ש אמרו שהם

חושבים עדיין שהתוכנית הזאת צריכה להיות תוכנית 

 בסמכות ועדה מקומית. 

קרה מה שקרה בעיריית כפר סבא, יחד עם ההחלטה של  
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 הוועדה המחוזית, והתוכנית הזאת נעצרה. 

מה זה 'קרה דברי עברית, זה ססמאות עד עכשיו, לא הבנו,  אהוד יובל לוי:

  מה שקרה'?

 לדבר.  הסליחה, תנו ל :צביקה צרפתי

התוכנית הומלצה להליך של אימוץ תהליכים בוועדה  :ענת צ'רבינסקי

 המחוזית, 

לא הומלצה. היא נדחתה. דברי עברית. את מדברת  אהוד יובל לוי:

  -סיסמאות או 

 התוכנית לא נדחתה. התוכנית הומלצה,   ענת צ'רבינסקי:

 לא נדחתה?  אהוד יובל לוי:

כל הצוות גיבוי מלא ממתכננת המחוז, ומ התוכנית קיבלה ענת צ'רבינסקי:

כאשר  ,המקצועי במחוז מרכז, והומלצה לאימוץ תהליכים

אנחנו כרגע לאמץ את התהליכים צריכים את החלטת 

מליאת תכנון ובנייה, החלטת הוועדה המקומית, וזה מה 

שאנחנו רוצים להביא לדיון. עכשיו, תחליט המועצה, חברי 

ים ולהמשיך את ההליך של המועצה הנכבדים לאמץ תהליכ

התחדשות עירונית חשוב מאוד בכפר סבא, אז התוכנית 

הזאת תגיע לדיון בוועדה המחוזית ובה יידונו ההתנגדויות. 

אני חייבת להגיד לכם שאנחנו בחנו את ההתנגדויות, יש לנו 

אנחנו כרשות רוצים קודם כל  תשובות להתנגדויות.

הזאת תצא לפועל  שהתוכנית הזאת תצא לפועל. והתוכנית

ואנחנו נעשה גם כל מה שביכולתנו לעשות כדי שהיא תצא 

לפועל. החל מחלוקת )נשמעת דוברת מהקהל( נוגה, הצגתי 

 את הדברים האלה וגם אמרתי לכם בפגישות, 

 נוגה, נוגה,  :צביקה צרפתי

ובראש ובראשונה מוטלת עלינו חובתנו, כמי שמובילים את  :ענת צ'רבינסקי



   15.11.2017 16    מועצה מן המניין

נון בעיר הזאת, ליצור תהליכים שהם תהליכים הליכי התכ

ישימים. לא סתם עיריית כפר סבא לקחה את המושכות 

לידיה, השקיעה עשרות אלפי שקלים בתכנון תוכנית כזו. 

  -ועיריית כפר סבא רוצה 

על הסכום. כמה עיריית כפר  תחזריעשרות אלפי שקלים.  אהוד יובל לוי:

 שקלים'. סבא השקיעה בתכנון? 'עשרות אלפי 

 עשרות אלפי שקלים, כן.  ענת צ'רבינסקי:

 לא מיליון.  אהוד יובל לוי:

עיריית כפר סבא השקיעה בתהליך שהוא תהליך חסר  ענת צ'רבינסקי:

תקדים ואנחנו נעשה את כל מה שביכולתנו כדי שהתוכנית 

 הזאת תצא לפועל ויוצאו מכוחה היתרים. 

אושרת שאלה אותה אם היא . האבל היא לא ענתה על השאל :מהקהל דוברת

 יודעת באיזה דוח מדובר, היא לא ענתה באיזה דוח מדובר, 

 נוגה, נוגה,  :צביקה צרפתי

 ולמה הוא לא מוצג לתושבים.  מהקהל: דוברת

 נוגה, אושרת ענתה. סליחה, סליחה,  :צביקה צרפתי

גונן:  באני רוצה לענות, בסדר? תשובה אחרונה. אני רוצה להגי אושרת גני 

בצורה ישירה על השאלה הישירה שלך. מליאת המועצה 

שתשב כאן בשבוע הבא ותקבל החלטה אם להעביר את זה 

לאימוץ תהליכים במחוזית, היא לא דנה בהתנגדויות כאן. 

 כי ההתנגדויות צריכות להידון בוועדה המחוזית. 

 נכון.  :דוברת מהקהל

גונן: ן בהתנגדויות. זה הצגת ולכן, גם במפגש אתכם זה לא דיו אושרת גני 

 התוכנית ואפשר להציג, )מדברים ביחד( 

 נוגה, טוב, חברות, חברות, אני מאוד מצטער.  :צביקה צרפתי

גונן:   –אין בעיה. ההמלצות  אושרת גני 
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.  מהקהל: דוברת . . חברי מועצה מצביעים, הם צריכים גם חברי המועצה 

 לדעת על מה הם מצביעים.

נ :צביקה צרפתי  וגה, נוגה, נוגה, סליחה, 

גונן:  ההמלצות של מהנדסת העיר יוצגו כאן.  אושרת גני 

נוגה, יש דיון במליאה. במליאה נעשה דיון )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי

 נוגה, נוגה, תני לי רגע. 

גונן:  יוצגו ההמלצות של המהנדסת, אתם לא מקשיבים.  אושרת גני 

ת לא מקשיבה. את רוצה אתם לא מבינים, תני לי, א :צביקה צרפתי

להקשיב? דקה, דקה, תהיי קשובה, תהיי קשובה דקה. פה 

זה לא נעשה ההליך של התוכנית. תקשיבי, את רוצה 

 להקשיב רגע? 

 זאת הבעיה.  מהקהל: דוברת 

 אבל את רוצה להקשיב?  :צביקה צרפתי

 אני מאוד רוצה להקשיב.  מהקהל: דוברת

תאמיני לי, תקבלי תשובה ד הסוף, אז תקשיבי, תקשיבי ע :צביקה צרפתי

, זה המקום והסמכות לשמוע אתכם, 23או  22-מלאה. ב

להקשיב לכם, לכל ההערות. כרגע זו היתה שאילתה. פה זו 

פה זה לא הוא מה, הוא נותן לך הוראות? לא המליאה. 

תהיה  23-או ב 22-המליאה. פה זה ישיבת מועצה רגילה. ב

דויות. תשאלו את כל מליאה, תבואו, תביעו את ההתנג

השאלות, תקבלו את כל התשובות, תהיו מרוצים, את לא 

נוגה?  מבינה, 

.. לבוא ולשאול שאלות  מהקהל: דוברת . אני מבינה. אתה לא מבין. אין מה 

 ...הוצגאם לא 

... )מדברים ביחד( בסדר, תודה רבה.  :צביקה צרפתי  נוגה, נוגה, הם יציגו 

אז אני שואלת על מה דובר? זה? זה לא דוח. על איזה דוח מ רויטל לן כהן:
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 מדובר. 

אני אסביר על מה מדובר. קודם כל, ברגע שמוגשות  ענת צ'רבינסקי:

התנגדויות והתוכנית היא לא בסמכותנו אלא בסמכות 

הוועדה המחוזית, אז אנחנו כצוות ממליצים מה המענה 

שלנו להתנגדויות. כאשר המענה שלנו להתנגדויות, וגם 

לתושבי השכונה וגם לאנשים שמייצגים, נגע נאמר 

בעקרונות המרכזיים שכרגע עומדים בבסיס ההתנגדות, 

שנוגעים למתחם אחד שהוא מרוכז בחמישה בניינים, 

 . והצורך לפרק אותו ולהפריד אותו לשני מתחמי משנה..

בוודאי שלא, וגם אמרנו את זה. אבל אני רוצה להסביר 

א, ון שיהיה פה בשבוע הבמשהו מבחינת ההליך עצמו. הדי

תנגדויות. הוא דיון בהליך כאשר הוא ייקבע, הוא לא דיון ב

האימוץ של התוכנית. אנחנו נציג את ההמלצות המרכזיות, 

 ההמלצות המרכזיות לא הופכות את התוכנית, 

   אז בשביל מה מזמינים את התושבים? :עמירם מילר

גונן: .  אושרת גני  . .  אבל היא אומרת שהיא 

 עמירם, היא תציג את ההמלצות המרכזיות.  :יקה צרפתיצב

גונן:  היא אמרה שהיא תציג את זה.  אושרת גני 

 תזמיני שני תושבים מכל בניין? מה אז בשביל  :עמירם מילר

  גם לא טוב? :צביקה צרפתי

 אם הם לא משמיעים את הדעה שלהם, אז מה זה שווה?  :עמירם מילר

 הם משמיעים.  :צביקה צרפתי

גונן:   מי אמר שהם לא משמיעים? )מדברים ביחד( אושרת גני 

.  יהודה יוגד: .   לשמוע, לראות איזה מצגת?.

 ממש לא.  :צביקה צרפתי

 אני מבקש, אם אפשר לשלוח להם את החומרים האלה.  :יהודה יוגד
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כל החומרים, כולל הנספח החברתי שהציגה פה מנכ"לית  :ענת צ'רבינסקי

מנהל התכנון, כך שמי שמעניין את העירייה נמצא באתר 

הוא כן נמצא. )מדברים  ...התשריטים והתוכניות, יכול

  ביחד(

ענת, סליחה. ההמלצות שאתם כתבתם כצוות מקצועי,  רויטל לן כהן:

  נמצא באתר העירייה? ,כרגע

 לא,  ענת צ'רבינסקי:

 למה? רויטל לן כהן:

יש דיון בים האלה. כי זה לא נמצא באתר העירייה בשל ענת צ'רבינסקי:

   בהתנגדויות, ומעבר לזה )מדברים ביחד(

לא יכול לצאת, אין מניעה חוקית,  למה פורמלית הוא רויטל לן כהן:

.. שהעירייה תפרסם.  . סליחה. איזה מניעה חוקית יש 

 תשלחי גם להם, לא רק לנו. 

 שאלתי וצחקתם עלי, בשאלת ההמשך, לא יודעים כלום.  פליאה קטנר:

 מה שאפשר לשלוח לפני, יישלח לפני. מה שביקשתם.  גני גונן:אושרת 

  אני רוצה לדעת מה יישלח. מה מותר לשלוח לפני? רויטל לן כהן:

גונן:  מה שמותר לשלוח לפני יישלח לפני.  אושרת גני 

 רויטל, נשלח, רגע,  ענת צ'רבינסקי:

גונן: טית אלון ובתיה, פנייה אליכם. האם יש אפשרות משפ אושרת גני 

  לשלוח את תגובת המהנדסת לתושבים לפני הפגישה כאן?

. :בתיה בראף .   ..אם יש איסור, לא אפשרות..

גונן:   יש איסור? אושרת גני 

  אני לא מכירה מניעה כזו. האם יש מניעה? רויטל לן כהן:

 המלצות מהנדסת העיר יכולות להיות פומביות.  אהוד יובל לוי:

סות של מהנדסת העיר להתנגדויות צריכה להינתן ההתייח  עו"ד אלון בן זקן:

 בפני הוועדה המחוזית, 
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 הם יינתן גם שם.  מה זה שייך? רויטל לן כהן:

אני אסביר. הוועדה המחוזית היא זו שדנה בהתנגדויות.   עו"ד אלון בן זקן:

 .. .  אז כשדנים בהתנגדויות רוצים לשמוע גם את 

  מה זה שייך? רויטל לן כהן:

  אלון, יש מניעה? י גונן:אושרת גנ

.. )מדברים ביחד( , זה חסראין מניעה  עו"ד אלון בן זקן: .   

רבותי, סיימתם את המענה. תורי בשאלת המשך. אני מחכה  אהוד יובל לוי:

 לחברי הקואליציה. 

 גם לי יש שאלת המשך ליובל.  :אורן כהן

 קודם חברי הקואליציה.  אהוד יובל לוי:

. פליאה קטנר: . באופן שוטף. אי אפשר כל  צריכים להיות מפורסמים. גם 

... למה זה  פעם להגיע למועצה, להתחיל להתווכח איתכם 

 לא יכול להתפרסם באופן שוטף הדברים האלה.

צריך לשלוח להם את זה במייל, שהם אמורים לבוא הנה  רויטל לן כהן:

 ולהגיב לזה. 

  –לא, הם לא אמורים  ענת צ'רבינסקי:

 רגע, אושרת, אני רוצה לשאול שאלה.  אורן כהן:

.  אפשר רגע שקט? :עמירם מילר . . 

ם כלום א אמץאאני אומרת פה בצורה ברורה. אני לא  רויטל לן כהן:

 התושבים לא ידעו לענות לי. )מדברים יחד(

היא דרג מקצועי. היא אמורה להמליץ לחברי הוועדה  עו"ד בתיה בראף:

 לתושבים. המקומית. היא לא אמורה להמליץ 

 לא אמרנו שהיא תמליץ לתושבים.  רויטל לן כהן:

ולכן היא לא יכולה לשלוח את חוות הדעת שלה לתושבים.  עו"ד בתיה בראף:

  -היא מחויבת לתת את חוות הדעת 

 האם יש מניעה לשלוח לתושבים? רויטל לן כהן:
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 ... לחברי המועצה, חברי הוועדה המקומית, שהם הגוף עו"ד בתיה בראף:

 ...שצריך

לאחר שחברי הוועדה המקומית שמעו את התנגדות או  :עמירם מילר

הסכמת התושבים. זאת אומרת שני הנציגים האלה מכל 

אני לא מבין את יביעו או הסכמה או התנגדות.  בניין

 הדברים האחרים. 

 האם יש מניעה בחוק לפרסם? האם יש מניעה בחוק לפרסם? אהוד יובל לוי:

 אני צריך להמליץ על אימוץ הליכים,  אם :עמירם מילר

 טוב, תודה.  :צביקה צרפתי

 ...אבל היא לא חייבת לשלוח את זה עו"ד בתיה בראף:

סליחה, שאלת המשך, ברשותכם. אורן, יש לך עוד שאלה,  אהוד יובל לוי:

  –לפני 

 בטח. יש לי שאלה. אושרת,  אורן כהן:

 מחזיק תיק השכונות, בבקשה.  אהוד יובל לוי:

השאלה היא האם כשתתקיים ישיבת המליאה, זה יהיה   אורן כהן:

 אחרי שיהיה מפגש של שני נציגים מכל בניין, מה שדיברנו? 

גונן:  זה יהיה ביחד.  אושרת גני 

 למה? זה לא מה שהוחלט.  אורן כהן:

גונן:  רגע, אני אסביר, אורן.  אושרת גני 

 אבל זה לא מה שהוחלט.  אורן כהן:

.  גונן:אושרת גני  . .  נשאלה כאן השאלה האם 

בואו אני אפתיע אתכם. לנו אין לחץ. אנחנו ממש לא  :צביקה צרפתי

 לחוצים. 

 . לחוצים גם אנחנו לא מהקהל: דוברת

נוגה, אמרתי לך גם במפגש בינינו. אנ :צביקה צרפתי י ממש לא לחוץ. נוגה, 

...אני דואג לתושבים. א  20עוד  תם לא רוצים? שהשכונה 
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 . אין לנו בעיה. אין בעיה. שנה

אתה לא תהיה  שנה. עוד  שנה, אדוני. עוד שנה 20לא עוד  אהוד יובל לוי:

 . פה

אנחנו דואגים לכם, ואני חושב שהתוכנית הזאת, ואני  :צביקה צרפתי

אומר את זה עוד פעם, ואמרתי גם לך בארבע עיניים, 

התוכנית הזאת היא תוכנית מצוינת. אל תפריעי לי. אל 

 תפריעי לי. 

 למה? מהקהל: דוברת

אל תפריעי לי, בבקשה. וגם אם צריך לעשות תיקונים יעשו  :צביקה צרפתי

שבכל מועצה את יושבת פה.  ,תיקונים. לא בצורה הזאת

תסלחי לי, זה לא, זה חסר טעם. תקשיבי מה אני אומר לך. 

זה חסר טעם לבוא לשבת פה, להגיש שאילתה ולצעוק. פה 

 במליאה כן. פה לא יתוקן. ם. לא יתוקן כלו

.  מהקהל: דוברת . .  אבל במליאה זה 

 תני לי רגע.  :צביקה צרפתי

 נוגה, במליאה זה אותם אנשים.  אהוד יובל לוי:

 תני לי רגע.  :צביקה צרפתי

  -פה, פה, פה, יהיה  אהוד יובל לוי:

 אל תבלבל אותה. אני מבין שאתה רוצה לבלבל אותה.  :צביקה צרפתי

 יהיו אנשים עם כובע אחר.  יובל לוי:אהוד 

למליאת התכנון יש סמכות. היא תשמע אתכם. היא תחליט  :צביקה צרפתי

לקבל את דעתכם. לא יספקו את דעתכם, לא נשביע את 

להעביר דעתכם, תשכנעו את חברי המליאה, יצביעו נגד 

 מחוזית. זה הכל. מה הבעיה? ל

 )מדברים ביחד(  מהקהל: דוברת

 בסדר. אז שמענו. כבר אמרו שיתנו עדכונים. עוד פעם?  :תיצביקה צרפ
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סליחה, שאלת המשך. רבותי, שאלת ההמשך, סליחה.  אהוד יובל לוי:

 חברים, סליחה.  חברים,

 ... אם יש מניעה בחוק. אין מניעה בחוק.  רויטל לן כהן:

 בתיה, אני רוצה להמשיך.  :צביקה צרפתי

 בחוק.  למה לא? אין מניעה רויטל לן כהן:

 כן, שאלת המשך.  :צביקה צרפתי

 למנכ"לית. )מדברים ביחד(  יםמחכ אנחנוחברים,  אהוד יובל לוי:

אז אני רוצה שהתושבים יהיו אני עושה למען התושבים,  רויטל לן כהן:

 חלק מזה. 

 רויטל, רויטל,  :צביקה צרפתי

ועצת לא, סליחה. לא מקובל עלי. עם כל הערכתי הרבה לי רויטל לן כהן:

המשפטית, אני לא מוכנה שהיא תדבר אלי ככה. אני חושבת 

 . understatementשחרגנו מגבול הטעם הטוב, זה 

 מה קרה? מה קרה?  :צביקה צרפתי

 זה לא ההליך התכנוני.  עו"ד בתיה בראף:

אני מבקשת את ממלא מקום ראש העיר ואת מנכ"לית  רויטל לן כהן:

 העירייה, 

  מה קרה? :צביקה צרפתי

 אני רוצה לדבר אתכם עכשיו.  רויטל לן כהן:

גונן: .  אושרת גני   דברי

לא. את רוצה שאני אגיד פה? לא. אני מציעה שנצא לחדר  רויטל לן כהן:

 אני מבקשת הפסקה. אני מחכה לכם. שלך. 

 רויטל, רויטל,  :צביקה צרפתי

גונן:  תמשיך בישיבה.  אושרת גני 

 כן, שאלת המשך.  :צביקה צרפתי

 אני מחכה שחברת המועצה תיכנס.  הוד יובל לוי:א
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 לא, לא, אתה עושה את ההצגות הפוליטיות,  :צביקה צרפתי

לא, אני לא, רבותי, סליחה. תנו כבוד לחברים שלכם  אהוד יובל לוי:

מהקואליציה במינימום, שלא מסוגלים לקבל את מה 

זכותכם. אם  - שקורה פה. ואם אתם החלטתם לזלזל בהם

מתעקש שאני אדבר, למרות שהיא מחכה לכם, אני היו"ר 

 רציתי לדבר בנוכחותכם. 

דברים חדשים, תמציא אנחנו מכירים את הנוסחאות האלה.  :צביקה צרפתי

 בחייך. תביא משהו חדש. תביא פוליטיקה חדשה. 

 אני חושבת שתמוה שאתם מתעלמים מהבקשה שלה.  :ענת קלומל

 רוויח נקודות מזה? מה, אתה חושב שאתה מ :צביקה צרפתי

 טוב, רבותי, סליחה.  אהוד יובל לוי:

ברוכה הבאה, מזל להגיד לענת קלומל  קודם כל אני רוצה :צביקה צרפתי

 טוב. ברוכה הבאה. 

 לילד.  ,הוא כבר יש לו בר מצווה מתי פז:

חמסה, חמסה. חברים, סליחה. כשבאים לקחת בית של בן  אהוד יובל לוי:

 אדם, 

 קחת בית? ל :עמירם מילר

כשבאים לקחת בית של בן אדם, אז המינימום כשעירייה  אהוד יובל לוי:

מתערבת לו בבית, זו השאלה מה מקור הסמכות שלה ואם 

היא פועלת בכלל בסמכות. ואני העליתי את השאלה הזאת 

בשולחן הזה ואמרתי שהתוכנית שעיריית כפר סבא מעלה,  

ולא בסמכות.  בניגוד לתוכנית שמעלים התושבים, פוגעת

והסבירו לי פה כמה וכמה אנשים שההשכלה המשפטית שלי 

 עדיין לא מספיק לטעמם, 

 אתה מוכן לשאול שאלת המשך?  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי:  כן, בוודאי



   15.11.2017 25    מועצה מן המניין

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

 אני אשאל אותה.  אהוד יובל לוי:

 שאל.  :צביקה צרפתי

 אלא מה?  אהוד יובל לוי:

 אתה מוכן לשאול שאלה?  :פתיצביקה צר

כותב מוחמד נאטור, ראש צוות מרכז,  26.4.2017-כן. שב אהוד יובל לוי:

  -שלאחר התייעצות משפטית 

 דרך אגב, הצבעת בעד התוכנית, לא? אם אני לא טועה.  :צביקה צרפתי

, כולנו רוצים  אהוד יובל לוי: ' וכו סליחה, התוכנית שמציעה זכויות 

רק לא התוכנית הזאת עם הפגיעה  ,שהתוכנית תתקדם

בתושבים. אבל הוא אומר, שהתוכנית היא לא בסמכות. לא 

 ניתן לקדם אותה בסמכות מקומית. 

 שאל שאלה.  :צביקה צרפתי

 שבוע הבא. בבשביל זה אנחנו כאן   עו"ד אלון בן זקן:

 שאל שאלה.  :צביקה צרפתי

כן בסמכות מקומית, רגע, ואז אותם שאמרו לי שהתוכנית  אהוד יובל לוי:

לאמץ נאלצו לבקש איזה הליך עם ועדה או ועדת משנה, 

  הליכים.

 יובל, יובל,  :צביקה צרפתי

 אני רוצה לשאול אתכם, רבותי,  אהוד יובל לוי:

 רבותי, רבותי, תשאל. :צביקה צרפתי

אתם לא משתפים ציבור, אתם מכריזים על עשרות אלפי  אהוד יובל לוי:

 שקלים, 

 ?שאלהזה שאלה, זה  :פתיצביקה צר

 כן, כן. כן, תלמד עברית, זו שאלה.  אהוד יובל לוי:

 לא, זה לא נראה לי שאלה.  :צביקה צרפתי
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אתם מכריזים על תקציבים של עשרות אלפי שקלים  ויש  אהוד יובל לוי:

פה טענות למיליון. אתם מוציאים אנשים מהשליטה בבתים 

  -ה בסמכות שלהם בתוכניות שלכם, אתם טוענים שז

 מה השאלה? מה השאלה?  :צביקה צרפתי

. אמרה הוועדה המחוזית שהתוכנית 26.4האם בתאריך  אהוד יובל לוי:

  -בכלל לא בסמכותכם? אין לכם רשות לגעת בבתים 

 מה השאלה? מה השאלה?  :צביקה צרפתי

האם הוועדה המחוזית אמרה, בניגוד לשחצנות שהיתה פה  אהוד יובל לוי:

בעבר, שהתוכנית שלכם להוציא אנשים מהבתים  בשולחן

 שלהם בכלל לא בסמכות? 

.  ענת צ'רבינסקי:  אז בוא אני אספר לך משהו

, נחתם על ידי מוחמד נאטור, 26.4-האם נאמר פה, ב אהוד יובל לוי:

 שהתוכנית לא בסמכות, חרגתם מהסמכות שלכם?

 תפסיק לבלבל את התושבים.  :צביקה צרפתי

 האם חרגתם מהסמכות שלכם בכלל?  :אהוד יובל לוי

  -תפסיק לבלבל את התושבים עוד פעם. אני מבין לאן אתה  :צביקה צרפתי

אין לך רשות להוציא אנשים מהבתים? אין לך רשות להרוס  אהוד יובל לוי:

 להם את התוכניות שלהם, 

  תודה רבה. :צביקה צרפתי

להם בתוכנית אחת של אין לך רשות להמיר את כל הבתים ש אהוד יובל לוי:

 מגדלים, 

 תודה רבה,  :צביקה צרפתי

 תאלץ אותם לשלם דמי ניהול שהם לא יכולים לשלם. שהיא  אהוד יובל לוי:

 ... בסדר, נגמר.  :צביקה צרפתי

שגם חברי הקואליציה לא מוכנים לקבל את  ,אין לך רשות אהוד יובל לוי:

 מה שעשית. ואם חשבתם, 
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 . השאילתה הבאה. תודה רבה :צביקה צרפתי

אם חשבתם בפוליטיקה קטנה לעשות מסחרה, אז  אהוד יובל לוי:

הפוליטיקה בוועדה מחוזית שמה לנו הגנה בוועדה מחוזית 

 .אמרה

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

 השקעות העירייה בשכונת עלייה.  –וגב' אתי הדנה בנושא 

 

 השאילתה הבאה, בנושא השקעות בשיכון עלייה,  :פתיצביקה צר

 באה הוועדה המחוזית ואמרה שאין לכם סמכות.  אהוד יובל לוי:

 השקעות בשכונת עלייה. שאילתה הבאה.  :צביקה צרפתי

 אין לכם סמכות לדברים שאתם עושים.  אהוד יובל לוי:

 השאילתה הבאה.  :צביקה צרפתי

  -מתי  :מהקהל דוברת

 תקבלו הודעה.  :ילרעמירם מ

השאילתה הבאה, כן. אחרי זה תשאלו את כל השאלות. לא  :צביקה צרפתי

 באמצע ישיבת מועצה. 

  -אני עדיין לא הבנתי  :ענת קלומל

 את לא הבנת? גמרנו, אני הבנתי את הכל. השאילתה הבאה,  :צביקה צרפתי

. אין לך סמכות ח אהוד יובל לוי: .. רוב וקית לאתה מבין, אבל אף אחד לא 

 מה שאתה עושה. 

בסדר. בינתיים אני פה ולא במקום אחר. בוא, בחייך. מה  :צביקה צרפתי

 אתה מבלבל לי סמכות חוקית? 

 שמענו את הצער שלך שאתה פה, ואנחנו אומרים שחבל.  אהוד יובל לוי:

 בסדר. מספיק כבר,  :צביקה צרפתי

 גיד? יובל, יובל, מדבר על עלייה, אפשר לה :מהקהל דובר

 לא פה. אני מבקש לשבת.  :צביקה צרפתי
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 לא, אני אשאל אותך.  :מהקהל דובר

 לא, אתה לא שואל אותי, אתה יושב.  :צביקה צרפתי

  -לא, אני כאילו  :מהקהל דובר

 אתה בבקשה תשיב. אתה גם לא מגיב. תשב בבקשה.  :צביקה צרפתי

 אתה תגיב. תשב, ותגיב.  אהוד יובל לוי:

 אין בעיה.  מהקהל: דובר

 זה הסחורה שאתה מביא. בבקשה.  :צביקה צרפתי

גבי, גבי, סליחה. הוא אמר לי, צביקה צרפתי אמר  סליחה?! אהוד יובל לוי:

 ה הסחורה שאני מביא. שז ,לי

 אני לא אמרתי כלום.  :צביקה צרפתי

רבותי, אני מתנצל בפני כולכם, הוא אמר 'זה הסחורה  אהוד יובל לוי:

 שאתה מביא'. 

 הוא משקר. קדימה, קדימה,  :צביקה צרפתי

 כל אחד ואחד מכם, אני מתנצל בפניכם שהבאתי אתכם.  אהוד יובל לוי:

 קדימה,  :צביקה צרפתי

אני מתנצל על זה שסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר  אהוד יובל לוי:

 קרא לכם 'סחורה'. 

 השקעות בשכונת עלייה. פרובוקטור,  :צביקה צרפתי

 תתנצל בפני התושבים.  יובל לוי: אהוד

  פרובוקטור, סיימת? סיימת? :צביקה צרפתי

 לא, אתה מוקלט.  אהוד יובל לוי:

 סיימת?  :צביקה צרפתי

 אתה מוקלט.  אהוד יובל לוי:

בשכונת עלייה. מצורפת פה כל ההשקעות  בסדר. השקעות :צביקה צרפתי

בשכונת עלייה. אתם יכולים לראות, אני לא צריך 

 הקריא.זה צורף.  ל
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 לא, לא, אתה צריך להקריא.  אהוד יובל לוי:

לא צריך להקריא. זה מצורף. אני אקריא את השורות  :צביקה צרפתי

' הושקעו חמישה מיליון 15-ו 2014התחתונות. בשנת 

הושקעו כמעט  2017, 5,942הושקעו  2016שקלים. בשנת 

מתוכננים להיות  2018שבעה מיליון שקלים. בשנת 

 מיליון שקל. תודה רבה.  3.5ושקעים מ

 רבותי, סליחה, תושבי שכונת עלייה.  אהוד יובל לוי:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 סליחה, יש לי זכות.  אהוד יובל לוי:

 שאלת המשך.  :צביקה צרפתי

 בוודאי, אתה יכול, מה אתה? אהוד יובל לוי:

 -לא, אתה לא  :צביקה צרפתי

 הוא תושב השכונה. )מדברים ביחד(  למה לא? אהוד יובל לוי:

 יש לך נציג ציבור.  :צביקה צרפתי

. :דובר מהקהל ..  למה לא 

 יש לך נציג ציבור.  :צביקה צרפתי

 לא, אין לי נציג ציבור. )מדברים ביחד(  :דובר מהקהל

 הוא נציג ציבור שלך. :צביקה צרפתי

אתה מרשה ממתי? )מדברים ביחד( אני רוצה להגיד מילה.  :דובר מהקהל

 לי להגיד מילה? 

 גבי,  :צביקה צרפתי

אני באתי משכונת העלייה, חיכיתי פה שעה, תן להגיד  :דובר מהקהל

 מילה. 

 גבי, שב בבקשה.  :צביקה צרפתי

 תקשיב לו, מה אתה מפחד? מה יש לך לחשוש ממנו?  אהוד יובל לוי:

 ... אני לא טועה.  :צביקה צרפתי
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 לי את הפה. סתום יכול ללא  אתה טועה. אתה :דובר מהקהל

 אתה טועה, צביקה. הוא תושב ויש לו זכות לדבר.  אהוד יובל לוי:

 קודם כל אני אגיד לך משהו. )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי

. ועד היוזם. :דובר מהקהל ... 

 אין ועד יוזם, מה זה ועד יוזם.  :צביקה צרפתי

 תן לי להגיד לך מילה.  :דובר מהקהל

 רגע, שנייה, שנייה,  :תיצביקה צרפ

את הצחוק שלך על התושבים, ההתנשאות שלך לא ...  אהוד יובל לוי:

 במקום. תתנצל. 

 - אתהך, אז מה איתהוא לא אומר, הוא אמר שהוא לא  :צביקה צרפתי

 תצחק ממנו, למה אתה צוחק?  אהוד יובל לוי:

בות , אני אגיד לך משהו. לפי החוקים של ישיכןכן,  :צביקה צרפתי

המועצה, א' צריך לשבת שם. והקהל לא רשאי להתערב. 

 בסדר? עכשיו אני אתן לך לדבר, אבל בדיוק דקה. 

מייל  :אוקי, בסדר. אז אני, שהקהל ישמע, אני רוצה להגיד :דובר מהקהל

  קצר שכתבתי לך, ואני אלך מפה, בסדר?

  -השירותים אני קראתי את המייל.  מייל, :צביקה צרפתי

לא, לא, סליחה, סליחה. אני רוצה להגיד מילה, שפה  :הלדובר מהק

ישמעו. אוקיי, ככה זה: אני נדהמתי מתלונות קשות של 

וילדים  מאות זוגות הורים צעירים וצעירות, ואפילו ילדות 

מתחת לגיל עשר. אין לנו שירותים ציבוריים. זאת הזעקה 

שנשמעה על ידי כולם. אני הייתי בהלם. הייתכן שילדה 

ה אלי כשהיא דומעת ומספרת לי בהתרגשות שבחורים תפנ

צעירים, תסלחו לי, מטילים את מימיהם מאחורי שיחים 

ממש במרחק של מטר או שניים. על ההשלכות מיותר לדבר. 

בגן העלייה מבקרים בתדירות גבוהה זקני השכונה. לאן 
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העירייה מעוניינת לשלוח אותם אם הם נזקקים, רחמנא 

אין ספק שהעירייה דואגת לטיפוח הגן  ליצלן, לשירותים?

ומאות מילדי השכונה מבלים שעות יפות בגינה יחד עם 

הוריהם. אך לצערי זה בטל בשישים. כשאין לך בסביבה 

דבר כה חשוב ואלמנטרי ואף קריטי כגון שירותים 

 ציבוריים. 

 תודה רבה, גבי.  :צביקה צרפתי

 סים, שנייה, זה המייל. רגע, חכה. אני פונה למחלקת הנכ :דובר מהקהל

 לא צריך את הכל, תקצר.  :צביקה צרפתי

 שנייה. לא, אני אגיד מה אתה עשית עם זה.  :דובר מהקהל

 אה, מה אני עשיתי?  :צביקה צרפתי

כן, זה דו קרב. לא, זה לא דו קרב. תן דקה, לא נגמרה  :דובר מהקהל

דקה. אני פונה למחלקת הנכסים, אחראית על המתחם, 

של כל תושבי העלייה, לטפל בעניין באופן הבהול בשמם 

 ביותר. אני לא אמשיך. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

מה שכאב לי, שהם אטומים זה בסדר. אתה בטייטל של  :דובר מהקהל

 ראש עיר, 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

אתה אפילו לא הגבת עשרה ימים. אני שואל, יש לך לב  :דובר מהקהל

 גבת למייל. אטום? אתה לא ה

 , אני  לא בא להתווכח איתך. דובר מהקהלקודם כל,  :צביקה צרפתי

 אוקיי, גם אני לא.  :דובר מהקהל

את המייל  אני אראה לכולם עכשיולא, זה לא עשרה ימים.  :צביקה צרפתי

 שהוא נשלח לפני שלושה ימים. 

  -לא, אתה לא מדייק, אבל בוא לא  :דובר מהקהל
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 ה ימים. אני אפתח את המייל. שלוש :צביקה צרפתי

 תפתח,  :דובר מהקהל

. כולם. שלושה ימים, זה דבר ראשון. דבר  שלושה ימים :צביקה צרפתי ..

. ניתן -שני, העברתי את זה לבדיקה. אנחנו נבדוק אם צריך

 אם לא נצטרך, לא ניתן.

 אבל אתה יכול להגיב למייל.  :דובר מהקהל

 . תודה רבה. תודה רבה :צביקה צרפתי

 גבי, גבי, תקשיב לשאלת ההמשך.  אהוד יובל לוי:

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

רבותי, השאלה היתה מה היו ההשקעות, חוץ מביוב. וכמו  אהוד יובל לוי:

 שאתם רואים, קו ניקוז, קו ניקוז, קו ניקוז, עבודות ניקוז. 

בעלייה זה ניקוז  אתה יודע שאחד הדברים הכי חשובים :צביקה צרפתי

  לא יהיו הצפו.ש

אבל לא הצלחתם. גם את הניקוז לא עשיתם. יש הצפות.  אהוד יובל לוי:

קווי ביוב עבור השכונה החדשה, וזה מכובד.  , עשיתםעכשיו

 עדיין יש הצפות.

 תודה רבה. :צביקה צרפתי

  -אתה חייב סליחה, שאלת המשך אדוני,  אהוד יובל לוי: 

 זו השאלה.  :צביקה צרפתי

 זו שאלה חשובה.  :ענת קלומל

אני לא, אני רגוע, אני  אל תתחכם. לאן אתה רוצה להגיע? :צביקה צרפתי

נותן לך בינתיים להיות ככה. בוא, שהישיבה תתנהל כמו 

 שצריך וזהו. שאל שאלת המשך. 

 אתם תזלזלו בתושבים ותוציאו אותם החוצה,  אהוד יובל לוי:

תושבים, זה ההבדל. לא  לא מזלזלים בתושבים, אתה משגע :צביקה צרפתי

 מזלזל. אתה לא אומר דברי אמת. לא אומר דברי אמת. 
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  אתה לא מתבייש? אהוד יובל לוי:

... מועדון בית היה פה בינוי  :צביקה צרפתי גני הרדוף ויקינטון, בית ספר 

לזרוס, גני הרדוף ויקינטון, עוד פעם גני הרדוף. בכל שנה 

בשכונת עלייה  מטפלים בדברים האלה. השנה משקיעים

מגרש סינתטי חדש. אז תעשה לי טובה, בוא, אל תגיד 

 נעשו עוד הרבה דברים. ניקוז. 

. אהוד יובל לוי: ..  שאלו פה, שאלו פה 

מגרש הכדורסל בבית לזרוס, אז אל תזרע חול בעיניים.  :צביקה צרפתי

 הלוואי בהרבה שכונות, טוב, לא, 

מי התייעצתם? שנייה, סליחה,  השאילתה, שכללה שאלה עם אהוד יובל לוי:

רבותי חברי הקואליציה, תתאפקו שנייה. השאילתה שאלה, 

מיליון, חיפשתי אותם פה, קצת לא יצא לי  13השקעתם 

למצוא אותם. עם מי התייעצתם? עם מי בדקתם ואמר 

  ...לכם

. :צביקה צרפתי .  טוב.

אמר שהוא רגע, סליחה. אמר לכם פה נציג מהשכונה, שהוא  אהוד יובל לוי:

 לא בא, אני לא הנציג שלו, 

 לא, בכלל.  :צביקה צרפתי

חשוכה.  בקושי רבותי, תאורה בגינה המפוארת אין. היא אהוד יובל לוי:

שואלים אתכם שאלה, עם מי אתם מתייעצים על שיתוף 

 ציבור. 

 טוב, תודה.  :צביקה צרפתי

ים לא ראה מיליון שקל הלכו לביוב. אף אחד מהתושב 13 אהוד יובל לוי:

 את זה. 

 .מיליון 13עוד פעם, תמשיך  :צביקה צרפתי

 עם מי התייעצת, צביקה? עשית סקר חברים עם החברים?  אהוד יובל לוי:
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 יש ועד, יש, יש קודם כל  :צביקה צרפתי

גונן: חבר המועצה יובל לוי הצביע יחד עם חברי המועצה בעד  אושרת גני 

תם השקעתם כאן, . א2015עבודות ניקוז אחרי אוקטובר 

מיליון  15בצדק, אם אתה שואל את הצוות המקצועי, 

שקלים בכל שנה בתשתיות ניקוז ברחבי העיר. ובין היתר 

 בשכונת עלייה. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

יש גם מעל לניקוז גם בני אדם. וכשאנחנו שאלנו עם מי  אהוד יובל לוי:

בור? התייעצתם, זאת אומרת ישבתם ועשיתם שיתוף צי

ישבתם והזמנתם לפה יהודי אחד ואיתו התייעצתם? הרי כל 

  -שכונת עלייה יותר 

.. שלך, כן. יש ועד נבחר לשכונת עלייה ואיתו אנחנו  :צביקה צרפתי

 מדברים. 

 באמת? מי זה הוועד הנבחר?  אהוד יובל לוי:

 יש ועד נבחר, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

מדבר על עצמך על ועד נבחר? סליחה,  וםבחלתגיד לי, אתה  אהוד יובל לוי:

 רבותי מהעלייה, שמעתם על ועד נבחר? 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 מישהו פה שמע על בחירות?  אהוד יובל לוי:

 השאילתה הבאה,  :צביקה צרפתי

מה, אתה בחרת לעצמך ועד? לא, באיזה דיקטטורה אתה  אהוד יובל לוי:

 חי? 

 בבקשה.  השאילתה הבאה, :צביקה צרפתי

 מה זה ועד נבחר? איפה הוא נבחר, סליחה?  אהוד יובל לוי:

 זה לא הנושא, יובל.  :עמירם מילר

אדוני ממלא מקום ראש העיר. אתה אומר עובדה ואתה  אהוד יובל לוי:
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 מדבר על אמת או לא אמת? איפה הוועד הזה נבחר? 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 איפה הוועד נבחר? אהוד יובל לוי:

 אני לא בחקירה שלך. אני בחקירה?  :צביקה צרפתי

 זו שאלה חשובה.  :ענת קלומל

עובדה שאין בה  מצהירלמה אתה הולך לחקירה? אתה  אהוד יובל לוי:

 בסיס של אמת. 

כפר סבא חייבת שינוי. צריך לשנות כל מה שהיה פה. ואולי  אישה מהקהל:

 .. .  מישהו 

 תודה רבה. :צביקה צרפתי

...  :אישה מהקהל  לא שישפצו 

תודה רבה, תודה רבה. כן, כן, הבנתי. תודה רבה. הבנתי.  :צביקה צרפתי

 תודה רבה. 

אני רק רוצה להגיד לכם רבותי, חברי הקואליציה,  אהוד יובל לוי:

כשממלא מקום ראש העיר אומר שיש לו ועד נבחר, הוא לא 

יכול להצביע מי זה הוועד הזה. תגיד שמות, תגיד שם. מי 

 ה הוועד? תגיד שם, מי זה הוועד? ז

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

 בטיחות מוסדות חינוך.  –וגב' אתי הדנה בנושא 

 

  -בטיחות מוסדות חינוך. אני לא חייב להגיד לך  :צביקה צרפתי

 בסיס באמת.  ןאתה עונה פה תשובות שאין לה אהוד יובל לוי:

 בטיחות מוסדות חינוך.  :צביקה צרפתי

 אדוני, ממלא מקום,  אהוד יובל לוי:

 אני שקרן?  :צביקה צרפתי

 אדוני המשנה,  אהוד יובל לוי:
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 אני שקרן? אני שקרן?  :צביקה צרפתי

 לא, אמרת ועד נבחר.  אהוד יובל לוי:

 אני שקרן? לא?  :צביקה צרפתי

 יו"ר הוועד. שמגדיר את עצמו  יש יו"ר ועד :אורן כהן

 תגיד שם.  אהוד יובל לוי:

)מדברים .. מגדיר את עצמו ככה חננאל, הוא ,אני יודע אורן כהן:

ביחד( מה שאני שמעתי, חננאל מגדיר את עצמו ככה. ככה 

 אני שמעתי. 

 בטיחות מוסדות חינוך. בטיחות מוסדות חינוך.  :צביקה צרפתי

 למה הוא לא הגיע לפה?  :ענת קלומל

 למה הוא צריך להגיע?  :לרעמירם מי

מישהו הזמין אותו? יובל לא הזמין אותו. אני לא, אני  :צביקה צרפתי

 לפחות יכולתי לקחת, 

  -אני הזמנתי אנשים  אהוד יובל לוי:

 הרי, הרי, בואי, אני אגיד לך משהו.  :צביקה צרפתי

 לא אחד שאתם ציבורית,אני הזמנתי אנשים עם לגיטימציה  אהוד יובל לוי:

 בחרתם. 

אנחנו בפוליטיקה כבר הרבה שנים. וידעתי שיובל יביא הרי  :צביקה צרפתי

. יכולתי להביא גם אני וטוילי את שלטי ואת יאיר יעקב

חמישה, שישה אנשים משיכון עלייה, והיה קורה פה בלגן. 

 אבל אני אחראי. אמרתי 'למה צריך לעשות פה בלגן?' 

 ת. ועד נבחר שאתה בחר אהוד יובל לוי:

 אני את הפוליטיקה הזאת כבר למדתי מזמן.  :צביקה צרפתי

 תמשיך לספר לנו על ועד נבחר שנבחר אצלך במשרד.  אהוד יובל לוי:

גונן: אוקיי, בעקבות תהליך בחינת הטיפול בנושא מבדקי  אושרת גני 

הבטיחות שנמצא בעיצומו, בהובלת מנהל האגף לביטחון 
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אן, מתגבשות בימים אלה ובטיחות שי זייד, שנמצא איתנו כ

מסקנות והמלצות שיוצגו להנהלת העירייה בסיום העבודה. 

ביניהם משמעויות אופרטיביות שנגזרות משינוי נוהל 

'. כמובן שאנחנו נפעל בהתאם לנוהל החדש 16בנובמבר 

ניערך ונתאים את משאבי כוח האדם הנדרשים.   ואנחנו 

 שובה הזאת, אני שמח להבין, במשתמע מהת אהוד יובל לוי:

גונן: יש כאן גם נספח, אם אתם רוצים לראות, מכתב שהגיע  אושרת גני 

אלינו מרותם זהבי, שהוא מנהל אגף בטיחות סביבתית 

במוסדות חינוך, אגף בכיר ביטחון שעת חירום ובטיחות. 

והוא כותב כאן שנושא בקרת הבטיחות במוסדות החינוך 

ן והבטיחות מזה בעיר כפר סבא מנוהל על ידי אגף הביטחו

שנים רבות. מדובר באנשי מקצוע מהטובים ובעלי ידע 

והכשרה עמוקים וממושכים. אגב, נמצא כאן גם חיים אבן, 

ממונה הבטיחות שלנו. הדיווח הוא שאתם מכירים אותו, 

שהמשרד קיבל מאגף הביטחון ואנשי הבטיחות של העיר 

. אמין. הם לא מערערים. זה בעקבות מכתב ששלחו אליהם

הם כותבים כאן שעיריית כפר סבא מהרשויות הטובות שיש 

 במדינה. מבצעת מדי שנה סקר בטיחות יסודי ורציני, 

  -בבחירות אולי תגידי הרשויות הטובות  אהוד יובל לוי:

גונן: שמתחיל הרבה לפני אפריל, וזאת כדי להיות מוכנים  על  אושרת גני 

. לקראת הקיץ ולסיים את  .. העבודות בזמן תוכנית עבודה 

  -ועוד לפני הקיץ. אני לא ארבה בסוגיות 

  - ... לא תשובה :ענת קלומל

גונן:  כאן.  כותבשהוא  אושרת גני 

  הפרסומאית שלכם כתבה את זה? אהוד יובל לוי:

גונן: לא, כתב את זה מאגף החינוך, מי שאחראי על ביטחון  אושרת גני 
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יש לנו מה ובטיחות. ובלי קשר, אנחנו רוצים להשתפר ו

 לשפר. ואנחנו נשפר ונתקן. 

 שאלת ההמשך, גברת אושרת,  אהוד יובל לוי:

אני חושבת שזו תשובה לא מקצועית. נראה לי תשובה מאוד  :ענת קלומל

כזאת כוללנית. בלי שום מידע פרטני לראות באמת מה 

הייתי זה מה שהליקויים, איזה סוגי ליקויים, איזה דברים. 

 ממונה בטיחות על מוסדות לימוד.  מצפה לבקש מאיזשהו

 מסתבר, בשאלת ההמשך,  אהוד יובל לוי:

 במלל, זה מלל חסר משמעות.  פה זההתשובות  :ענת קלומל

 המשך. ענת, תודה. שאלת :צביקה צרפתי

  מהתשובה הזאת.אני לא לומדת כלום  :ענת קלומל

 שאילת המשך.  :צביקה צרפתי

שונה למועצת העיר נענינו שאין למרות שבפנייה הרא אהוד יובל לוי:

ליקויים, לא אפס, לא אחד, למרות שאחרי זה ראינו 

מסמכים שהיו לפחות חמישה מוסדות עם ליקויים בין אפס 

לאחד, למרות שאנחנו למדנו שצריך לתקן את המקומות, 

לבחון אותם סמוך לתחילת הלימודים, אנחנו עכשיו 

שהיו מוסדות  שומעים שהם נבדקו. אני אומר לכם, רבותי,

, גם לפני 2016-ולא סתם ב 2016-שנבדקו בשנה קודמת, ב

כן. עכשיו, תשמעו. יש בעיה כזאת. כשנתקלים בבעיה, לא 

בביטחון ילדים לא מסתירים. קובעים עיקרון. מסתירים. 

לבוא להגיד לנו בעקבות תהליך בחינה אשר נמצא בעיצומו, 

. תבואו אולי מאחרי הנייר הזה מסתתרת אמירה 'טעינו '

ותגידו טעיתם. נתתם מידע לא נכון. היו מוסדות שלא 

נבדקו או לא עברו בדיקה. למה אתם לא אומרים ואתם 

 מספרים לנו כל מיני סופרלטיבים? 
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 תגיד, חיים. רוצה להגיב?  :צביקה צרפתי

... בישיבת המועצה הקודמת.  :חיים אבן  לא, 

גונן:  קצר, קצר.  אושרת גני 

שלא היו מוסדות בין אפס לאחד? או שאחרי  שמה, חיים? אהוד יובל לוי:

  מוסדות? זה יצא מכתב של חמישה

 אל תצעק על עובד העירייה. אל תצעק עליו.  :צביקה צרפתי

 אני לא צועק עליו.  אהוד יובל לוי:

 אתה צועק. אתה מדבר בטון מאוד לא יפה.  :צביקה צרפתי

 מוסדותחוזר על זה. כל ה ואניאמרתי גם בישיבה הקודמת,  :חיים אבן

 נבדקו. 

.  אהוד יובל לוי:  בתרפפ"ו

  -כל המוסדות  חיים אבן:

 בתרפפ"ו, חיים. מצאנו בדיקות של יותר משנה.  אהוד יובל לוי:

 כל המוסדות נבדקו,  חיים אבן:

 בנובמבר, לא באפריל.  אהוד יובל לוי:

כל מוסדות  שנה, נבדקו 17כל שנת לימודים, מאז שאני פה,  חיים אבן:

. כולם נבדקו. נכון, נמצאו חמישה ליקויים החינוך

בקדימות אחת, שלא מסכנים חיי אדם, וחתמתי על פתיחת 

 שנת לימודים. 

חיים, כל המוסדות נבדקו מאפריל? חיים, כל המוסדות  אהוד יובל לוי:

  או שנבדקו מנובמבר? נבדקו מאפריל?

 לא מאפריל.  חיים אבן:

 ה הראית לי מוסדות שנבדקו בנובמבר לפני. את אהוד יובל לוי:

, פורסמה רק 2016הוראה חדשה מאפריל נכנסה בנובמבר  חיים אבן:

 באינטרנט, 

  אפריל היית צריך לבדוק?ב אז אפריל, אתה צריך לבדוק? אהוד יובל לוי:
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אני ראיתי גנים שהיו מוזנחים. לא נראה לי שהיתה שם  :ענת קלומל

 תקינות. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

  אתם לא בודקים.  אהוד יובל לוי:

 טוב, הלאה.  :צביקה צרפתי

הציבור פה יושב ומקבל את הדברים שלכם והם רחוקים  אהוד יובל לוי:

 מהאמת. 

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

 . 4 כביש – 531פקקים ביציאה מהעיר  –וגב' אתי הדנה בנושא 

 

תודה רבה. מענה על השאילתה הבאה, פקקים ביציאה  :צביקה צרפתי

 מהעיר. כן, עמירם, בבקשה. 

קודם כל ערב טוב לכל החברים. תוכנית התחבורה או  :עמירם מילר

תוכניות התחבורה עוסקות בחיבור העיר כפר סבא לעורקי 

התחבורה הארציים, הן תוכניות בסמכות הוועדה המחוזית 

הארצית לתכנון ובנייה. כיוון שכך, אין למהנדסת והמועצה 

העיר סמכות לאישורן או אחריות ישירה על קידומן. 

אחריותה של מהנדסת העיר בהקשר זה היא לוודא שהן 

מקודמות ומטופלות בלו"ז ראוי ולערוך ביקורת תכנון 

שוטפת על תכולתן ועל הפיתרונות שהן נותנות, כדי לוודא 

 531, כביש 15 לצרכי העיר. תת"ל ענה הולםשאכן ניתן מ

היא תוכנית  2007שאושרה על ידי הממשלה בנובמבר 

תשתית לאומית המקודמת בוועדה לתשתיות לאומיות. 

לעיריית כפר סבא אין מעמד של חברה בוועדה ואין לה 

סמכות להשתתף בהליכי התכנון. לאחר הפקדת התוכנית 

בא התנגדות להערות והשגות הציבור, הגישה עיריית כפר ס
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כמו גם רשויות נוספות לאורך התוואי, ושאר בעלי עניין. 

מרבית ההתנגדויות נדחו. בהתנגדות עיריית כפר סבא צוינו 

 כשלים בתכנון המחלף כולו, כולל עניין הנתיב היחיד. 

מפתיעה שאלתו של חבר המועצה היות וסוגיות שונות  

ר פעמים הועלו בפני מועצת העיר מספ 531הקשורות לכביש 

תוכנן לעבור  531בשנים האחרונות. יצוין כי במקור כביש 

דרך כביש הטייסים ולחץ גדול מאוד של ראש העיר ושל 

מטר  250-חברי המועצה הביא לשינוי התוואי ולהרחקתו בכ

 לכיוון דרום ובאמת הרחקתו מבתי התושבים. 

כמו כן, הצליחה העירייה להביא להדרמת הירידה, כפי  

במחלפים תל חי וסוקולוב. לאחר הבדיקה אל שאמרתי, 

מול הגורמים הרלוונטיים פנתה העירייה בעניין זה לשר 

התחבורה ודרשה פיתרונות בנושא. יצוין כי הנתיב היחיד 

צפוי להתחבר לאיילון דרום  531הינו זמני. בנוסף כביש 

יוזרמו גם הן 2018בחציון השני של שנת  . תנועות דרומה 

כמו כן, תחנת הרכבת במחלף רעננה דרום דרך חיבור זה. 

' לכיוון מזרח, תחנת קצה 18צפויה להיפתח באפריל 

 . 2019ברעננה, ולכיוון מערב בפברואר 

מהנדסת העיר יזמה פגישה עם המהנדס הראשי של נתיבי  

ישראל בנושא זה. מהנדס נתיבי ישראל מתנגד לביטול 

בשל  402, צומת 4איסור הפנייה שמאלה בצומת כביש 

תוספת תנועה בצומת הגורם לעיכובים נוספים. החלטת 

החברה היא גורפת בעניין ולא תאפשר ביצוע פנייה שמאלה 

דרום בשעות העומס בשום אופן, וזאת על מנת לקצר  4-ל

את זמני ההמתנה ברמזור לנוסעים בנתיבים הראשיים של 

 צפונה ודרומה.  4כביש 
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ון דרום צפויה התנועה לכיו 2018כן, בחצי השנה של  

, שזה נתיבי איילון, למי 20לכביש  4להתחלק בין כביש 

יודע.   שלא 

(. בהתאם לבדיקה בשטח של מנהלת מחלקת תחבורה, 7 

דקות. פתיחת המחלף  15עד  10-עיכוב בשעת שיא הוא מ

התנועה ברחבי העיר. פתיחת  עומסיהקלה משמעותית על 

תנועה עוברת הרמפות הנוספות גרמו לעיכובים בשל הכנסת 

 . 4לכביש  6מכביש 

 תודה.  :צביקה צרפתי

חברים, התשובה עצובה. הנספח לתשובה הזאת מראה לנו  אהוד יובל לוי:

. אני מבקש 17.10.2006-התייחסות של רמי ראובני מ

. יש את כל 17.10.2006שתהפכו דף, חברי המועצה, 

 2006-הליקויים. חסר חיבורים, חסר עליות, חסר ירידות. מ

 11, אחרי 2017-לא מצאו לנכון להביא לשולחן הזה היום, ב

. עכשיו, 2006-שנה, מסמך אחד שמראה שמישהו טיפל, מ

למיטב זיכרוני. המחלפים,  2006-לא נסלל ב 531כביש 

 2006-הצמתים שעכשיו סללו אותם בשנתיים האחרונות. מ

 זה מה שעשיתם? אז עכשיו תראו, רבותי. 

 חברים בוועדה.  וכבר לא הי שמעון פרץ:

 מספרים לנו, רבותי,  אהוד יובל לוי:

מה, אתה חושב שתוואי כביש בין אתה מבלבל את האנשים.  :צביקה צרפתי

, הפניות ורמפות והזה, משתנים? אולי אם 2017-ל 2006

יעשו רכבלים. כביש, רמפות, יציאות, זה דבר מובנה. 

יודע,   תפסיק לבלבל. אתה מבלבל. אתה 

 אתה מספר לנו,  לוי: אהוד יובל

 תן לי להגיד לך משהו. אתה למדת לבלבל אבל לא טוב.  :צביקה צרפתי
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 הפאתוס שלך,  אהוד יובל לוי:

 מה פאתוס? מה זה פאתוס? :צביקה צרפתי

יתווספו לנו עוד נתיבים. מה הבעיה  2018רבותי, באמצע  אהוד יובל לוי:

 לפתוח את היציאה שחסומה לחצי שנה?

איזה נתיבים? עוד מעט נגיע למקום אחר, שאתה מדבר  :יצביקה צרפת

 הפוך. עוד מעט אנחנו נגיע. תחשוב טוב איך אתה מדבר פה. 

אז אני רוצה לשאול אותך, צביקה, שאלת המשך. אתה  אהוד יובל לוי:

אומר שאנחנו צריכים להתכונן לזה שיהיו לנו מחר רחפנים 

. הרי התוכניות שלכם טובות לעולם עתי די של רחפנים. וכו'

התוכניות שלכם לא מתחשבות בשעה קדימה. הוספתם 

אלפי יחידות דיור, עשיתם דברים ואתם רוצים להוסיף 

אלפי יחידות דיור. בתנאי שתושבי כפר סבא יצאו מפה עם 

התוכניות שלכם לא מחזיקות את מה שקורה רחפנים. 

 היום. 

  -ממש לא. ממש לא. צריך להמתין  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד(  –ראובניהיה פה רמי  2006-הנה, ב ד יובל לוי:אהו

 זה לא הוקוס פוקוס.  :צביקה צרפתי

צריך להמתין להשלמת המחלפים ולהשלמת הדרכים.  :עמירם מילר

ולתל אביב. ותראה את  החיבור לנתיבי איילון דרום וצפוןו

 עומסי התנועה, זה הכל. 

ל החזרה, עד לפני כמה חודשים למה אנחנו לא שומעים ע :צביקה צרפתי

שמענו שהכניסה לכפר סבא אחרי הצהריים היא נוראית. 

פתאום זה טוב. מה קרה? למה אנחנו לא שומעים פתאום? 

 . 531סבלנות. לא, בנו ארבע יציאות, כביש 

  -אתה ניסית  אהוד יובל לוי:

 כן, אני נוסע אחרי הצהריים.  :צביקה צרפתי
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  ע לפה אחרי הצהריים?אתה מגי אהוד יובל לוי:

 אני מגיע אחרי הצהריים. כן, אני מגיע אחרי הצהריים.  :צביקה צרפתי

.. לבן יהודה?  :עמירם מילר .  למה אתה לא רואה את 

 אני מציע לך לחכות,  :צביקה צרפתי

.  ... בן יהודה :עמירם מילר  שלנו

 ?... בדימיון אהוד יובל לוי:

 אוד. גדולה מאוד, גדולה מ :עמירם מילר

 חבר'ה, אתם חיים בדימיון. אתם באמת נוסעים במכוניות?  אהוד יובל לוי:

 לפעמים.  :עמירם מילר

 אני גם נוסע באוטובוס, לא במכוניות.  :צביקה צרפתי

תשמע, אתה צנוע ידוע. אז אתה מקבל החזרי נסיעות או  אהוד יובל לוי:

 לא? 

.  :צביקה צרפתי ..  לא, אני 

 מקבל החזר רכב אם אתה נוסע באוטובוס?  אתה אהוד יובל לוי:

  –לא, אמרתי לי פעם שאני זה, אז אני  :צביקה צרפתי

 התוכנית הזאת נמצאת באתר?  :אישה מהקהל

 הכל נמצא באתר.  :צביקה צרפתי

 בטח, הכל באתר.  פליאה קטנר:

 באתר? נמצא באתר?  אישה מהקהל:

 שיתוף ציבור.  אהוד יובל לוי:

 דה רבה. תו :צביקה צרפתי

התוכנית היא תוכנית ארצית, היא לא תוכנית שלנו. היא  :עמירם מילר

 תוכנית ארצית. )מדברים ביחד( 

 מה שאת רוצה, בסוף הישיבה. אותה אחר כך תשאלי  :צביקה צרפתי

 זה יהיה בפייסבוק של תפוח.  אהוד יובל לוי:

 לא, לא, עכשיו לא.  :צביקה צרפתי
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יש פה נציגת ציבור, ויש לה שאלות טובות בדרך למה? אבל  אהוד יובל לוי:

 כלל. והיא חשפה את הזיהומים, 

 יובל,  :עמירם מילר

עד לילה אחר לילה, היא החזיקה אותי עד שתיים בלילה,  אהוד יובל לוי:

שהבנתי שמישהו פה מאחורי הגב בצורה בלתי תיאמן 

 מכניס לנו פה זיהומים לאזור. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

למדתי סליחה, תקשיבו לה. תאמינו לי, זה ישתלם מאוד.  וד יובל לוי:אה

 הרבה.

עתיד תושבי  –שאילתה של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא  ט. 

.  – 22 – 2רחוב ארלוזורוב   ועתיד יער אוסישקין

 

.  36 שאילתה לפי סעיף :עמירם מילר   )א(

 אותה.  תכבדו שאלות.סליחה, אבל לגברת הזאת יש  אהוד יובל לוי:

 – 2עתיד תושבי רחוב ארלוזורוב יובל, אני בזכות דיבור.  :עמירם מילר

  -ועתיד יער אוסישקין. אני מבקש, מירי, אני מבקש  22

.  אהוד יובל לוי: . .  המעסיק שלך.  תשאלי 

אני מבקש לא להפריע לי לפחות. אחרי המבול. רבותי,  :עמירם מילר

  -רבותי. מתוך רצון 

צחקו עלי בשאילתה של השיתוף ציבור. אמרו שיש העיקר  ליאה קטנר:פ

 הרבה שיתוף, 

  -תמשיכו לעשות שטויות  מהקהל: דוברת

מתוך רצון למצות אפשרויות תכנון נוספות לגבי רחוב  :עמירם מילר

, אנחנו מבקשים להוריד את ההצעה הזאת 22 – 2ארלוזרוב 

 מסדר היום ולדון בה בהמשך, 

 זו התשובה שלכם?  לוי: אהוד יובל
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 לא, את השאילתה, לא, השאילתה,  :צביקה צרפתי

 את השאילתה, סליחה.  :עמירם מילר

 פה שאילתה. זו התשובה שלכם?  יש אהוד יובל לוי:

 דוחים את השאילתה למועד אחר.  :עמירם מילר

 אתם דוחים, סליחה, מה זאת אומרת?  אהוד יובל לוי:

 ת, מה זאת אומרת, מה זאת אומר :עמירם מילר

אני אסביר, אני אסביר. היות והשאלות פה הן שאלות לא  :צביקה צרפתי

פשוטות, שצריך לשבת ולראות איך, אנחנו דוחים בישיבה 

 אחת ויש לנו את היכולת, על פי היועץ המשפטי, 

  יש לכם. אהוד יובל לוי:

 לדחות את השאילתה לישיבה הבאה.  :צביקה צרפתי

א', אני מודה לכם, שהחלטתם לדחות ולא לתת תשובות  :אהוד יובל לוי

 לאחר יד. 

 תודה רבה לך.  :עמירם מילר

סוף סוף, אבל רגע, רבותי, אנחנו עוד רגע חוזרים לנושא  אהוד יובל לוי:

 הזה עם ההצעה לסדר. 

 נגיע להצעה לסדר.  :עמירם מילר

 נגיע להצעה הזאת.  :צביקה צרפתי

בים במקומותיכם. הזלזול בתושבי כפר סבא ... התוש אהוד יובל לוי:

 והשיתוף של הציבור הדימיוני, 

 אז תגיד את זה בהצעה לסדר. למה אתה אומר פעמיים.  :עמירם מילר

 אני אגיד דברים אחרים.  אהוד יובל לוי:

. אישה מהקהל: .  השאלה היא למהנדסת העיר.  .

 קדימה.  :צביקה צרפתי

ה מהנדסת העיר. אנחנו רוצים לדעת היא מונתה להיות פ :אישה מהקהל

 מה קורה עם תוכנית המתאר? 
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גונן: .  אושרת גני  מה זה רלוונטי? סליחה, מה הקשר? מה רלוונטי? אל תעני

 מה זה רלוונטי? 

 היית אמורה לדעת הכל.  פליאה קטנר:

בכתבה  מפורסמת, אמרת שאני 1סליחה, הגבתם בערוץ  אישה מהקהל:

ערוץ כאן. אתם הגבתם, לא שהיתה עלי בעל המשמר, ב

 דיברתם, )מדברים ביחד( 

 סליחה, אישה צריכה לדעת מה היא שווה.  פליאה קטנר:

 בוא נרגיע. עכשיו, התוכנית הזאת, סליחה,  אישה מהקהל:

. פליאה קטנר: . . .. הגברים כמו תרנגולים.  .  לא, לא צריכה 

תאר. תוכנית המ ממשיכתהתוכנית הזאת, אתם התעלמתם  אישה מהקהל:

התוכנית אתם הגבתם על ... השלטיםבכתבה על גודל 

.. בוועדת ההתנגדויות. השאלה שלי היא גודלשהנושא של  .

מהנדסת העיר האם  כדלקמן: מה קורה עם תוכנית המתאר?

בניגוד לרוב של כל חברי בשקט בשקט,  מקדמת אותה

זאת השאלה. האם מהנדסת העיר מקדמת את   המועצה?

יגוד להחלטת רוב של מליאת התכנון תוכנית המתאר, בנ

.  והבנייה? . .  אנחנו מבקשים 

גונן: וזו פרובוקציה שאנחנו לא אל תתיחסי,  אושרת גני  זו פרובוקציה, 

 ...  מוכנים 

.  אישה מהקהל: . .  יש לנו שאלה 

גונן:  יש פה סדר יום. אושרת גני 

 השאלה שלך לא היום.  :צביקה צרפתי

חברי  סליחה, מה זה אומר? התשובה?אתה לא נותן את  :אישה מהקהל

... אתה חבר המועצה, אתה הצבעת אורן כהן, המועצה, 

כהן, אורן חבר המועצה יכול לשאול את השאלה הזאת? 

 חברת המועצה פליאה, את יכולה לשאול את השאלה הזאת? 
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 הצעה, רבותי,  :עמירם מילר

. נמנעתאתה  חבר המועצה יובל לוי, ענת קלומל, אמיר גבע, אישה מהקהל:

 תשאלו מה קורה עם תוכנית המתאר. 

  מה קורה עם תוכנית המתאר? פליאה קטנר:

 מה קורה עם תוכנית המתאר?  אישה מהקהל:

יגיע שוב.  אהוד יובל לוי:  תשבי פה עוד חמש דקות, זה 

.  :עמירם מילר  חברים, אני מאוד מצטער, את מפריעה לי

.  אישה מהקהל: . .  בסדר, אתה הצבעת 

.  וד יובל לוי:אה . .  אתה מפריע לה 

 אנחנו זוכרים את זה.  אישה מהקהל:

 בטח, אתם זוכרים את זה. בסדר גמור,  :עמירם מילר

 אנחנו זוכרים את זה טוב טוב.  אישה מהקהל:

יודע שזה :עמירם מילר   שזוכרים את זה. אני 

 אתה, צביקה, ומתי פז.  אישה מהקהל:

יש שיתוף ציבור ואתם אמורים כבר הנה, פשוט עונים ש פליאה קטנר:

 לדעת הכל. הידע כבר שודר אליכם. 

 לא מוצא חן בעיניך?  מתי פז:

... )מדברים ביחד(  :עמירם מילר  מתי, מתי, 

כן, אתם סומכים שהציבור ישכח, לכן אנחנו על המשמר.  אישה מהקהל:

  אנחנו על המשמר. 

 תהיי על המשמר, זה בסדר.  :צביקה צרפתי

צביקה, אתה רוצה שנצא? אנחנו רוצים תשובות. מה קורה  :קהלאישה מה

 עם תוכנית המתאר? 

 אוי, אל תהיי קשוחה אלי. יש לי לב חלש,  :צביקה צרפתי

...  :אישה מהקהל  יש לך לב חלש? אז 

 אני לא יכול לדבר. אני לא יכול לדבר.  :עמירם מילר
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 עמירם בזכות דיבור.  :צביקה צרפתי

 

 היום. הצעות לסדר  .2

 

הנדין וגב' -הצעה לסדר יום של חברי המועצה מר עילאי הרסגור א. 

 הקמת ועדת תחבורה עירונית.  –פליאה קטנר בנושא 

 

אני מתכבד להשיב להצעה לסדר היום, הקמת ועדת  :עמירם מילר

 תחבורה עירונית. 

 ... הגענו להצעה לסדר יום. סליחה רגע,  אהוד יובל לוי:

 ו, הגענו, הגענו. הגענ :עמירם מילר

 עלתה פה שאילתה.  אהוד יובל לוי:

יובל, אתה לא, איזה שאילתה? הורדנו אותה מסדר היום.  :עמירם מילר

סטטוטורית אל תבלבל אותנו. ועדת תנועה הינה ועדה 

 )מדברים ביחד( 

.  אישה מהקהל: . . .. את בית הספר,  .  ,  עו"ד רויטל לן כהן

גונן: יעה לישיבת המועצה. את מפריעה לישיבת ירית, את מפרמ אושרת גני 

המועצה. יש כאן הצעה לסדר ואת מפריעה באמצע ההצעה 

תציגי בבקשה תציגי את ההצעה בבקשה לסדר. פליאה, 

 לסדר. 

 הצעה לסדר שיכולה לעניין אותך.  פליאה קטנר:

גונן:  בבקשה, תציגי.  אושרת גני 

ר"צ, הצעה להקמת טוב, לפני שנה עלתה מטעמנו, מטעם מ פליאה קטנר:

ועדת תחבורה עירונית, בה הצענו לדון בתכנון תחבורתי 

ארוך טווח של כפר סבא, בהשתתפות נבחרי הציבור בעיר. 

לצערנו בחרה מועצת העיר להוריד את ההצעה מסדר היום. 
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 , כעת, כשכפר סבא נמצאת בעיצומו של משבר תחבורתי

מות הקמת הוועדה נחוצה ומתבקשת עוד יותר. ועדות דו

קיימות בערים נוספות בארץ ופועלות לשיפור מצב 

שנה של הזנחה  20התחבורה. המצב אליו הגענו הוא פרי 

וחוסר תכנון. הקמת ועדת תחבורה עירונית המנוהלת 

בשקיפות על ידי חברי מועצת העיר היא צעד ראשון לקראת 

פיתרון אחראי להקלה במצב הפקקים. צעד שיבוא לאחר 

ונים על כך כשלו. זה, אגב, בהקשר שכל הגורמים האמ

 להערה שכמובן לא פקוק פה וכל הצמתים פתוחות.

אשר הצעת החלטה: תוקם ועדה חדשה, ועדת תחבורה,  

הוועדה תהיה מופקדת על התכנון התחבורתי בכפר סבא. 

תמנה תשעה חברים, שישקפו את החלוקה הסיעתית 

ציגים במועצת העיר. חברי הוועדה יהיו חברי מועצה או נ

מטעמם. ועדת התחבורה תגיש את המלצותיה לאישור 

 מועצת העיר. 

אני גם אמרתי שלפני שנה עלתה הצעה דומה. העניין הוא  

גם שכל ההחלטות פה בנושא של תחבורה ואפרופו תכנון 

עירוני וכל הקשור לזה, מה שמביא לפקקים, באמת כל 

ההחלטות נקבעות הרחק מעיניהם של התושבים והרחק 

עין הציבורית. אנשים תקועים בפקקים, מכלים בהם את מה

 זמנם ואני גם מאוד אשמח, בואו נקים את הוועדה הזו. 

 תודה, תודה.  :עמירם מילר

אוי ואבוי אם יהיה פה משטר דמוקרטי. אוי ואבוי. חברי  אהוד יובל לוי:

  -הקואליציה, ברגע שהם יורידו את ההצעה שלך, הם יגידו 

תודה רבה על ההפרעה הבלתי פוסקת. ועדת בל לוי, יו :עמירם מילר

 תנועה הינה ועדה סטטוטורית. 
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בסוף הישיבה,  שלי תפסקאני חייב לענות לך. ההפרעה  אהוד יובל לוי:

 ההפרעה שלכם לחיים של כולם פה, 

  למה אתה מפריע לעמירם? :צביקה צרפתי

  -כי כולנו סובלים בפקקים, אז אנחנו רוצים  פליאה קטנר:

, אני נזכר בכם. אני מברך אתכם באחד הפקקיםכל פעם ש אהוד יובל לוי:

 דקה. אתם סובלים ממני 

ועדת תנועה הינה ועדה סטטוטורית, המורכבת מאנשי  :עמירם מילר

מקצוע. בראשה עומד ראש העיר או מחזיק תיק התחבורה, 

 בוועדה זו.שהינו ממלא מקום ראש העיר 

 אני לא שומעת.  ם?אפשר רק בקול ר פליאה קטנר:

 אני מאוד משתדל. הוועדה דנה,  :עמירם מילר

 חבר'ה, אני באמת לא שומעת.  פליאה קטנר:

 ... פרוטוקול אחר כך.  שמעון פרץ:

 אבל אני רוצה עכשיו.  פליאה קטנר:

הוועדה דנה ומקבלת החלטות מכלל הסדרי התנועה בעיר,  :עמירם מילר

יות משרד התחבורה. שמעון, להוציא כבישים שהינם באחר

בין השאר הוועדה עוסקת בשינוי הסדרי תנועה קיימים 

ובתכנון הסדרי תנועה חדשים. הצבת תמרורים, מיקום 

תחנות אוטובוס ומוניות, בטיחות בדרכים ועוד. בתוך כך, 

 היא גם דנה בנספחי תחבורה שבתוכניות בניין עיר. 

בעירנו אנחנו נוהגים לשתף את הציבור בנושאים  

תחבורתיים מהותיים, כמו בנושאים אחרים, באמצעות 

העלאת נושאים לדיון במועצת העיר. מפגשי שיתוף ציבור, 

פגישות של גורמים מקצועיים עם נציגי תושבים ועוד, וכך 

נמשיך לנהוג גם בעתיד. אי לכך אני מציע להוריד את 

 ההצעה מסדר היום, 
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 אבל עמירם,  פליאה קטנר:

רגע, שנייה. ואני רק רוצה להזכיר לכולנו שתוכנית רגע,  :עמירם מילר

התחבורה המשמעותית ביותר שנעשתה כאן בעת האחרונה, 

'מהיר לעיר', הובאה לדיון במועצת העיר והולכת ורוקמת 

וגידים. כנ"ל תוכנית התחבורה הציבורית שהוכנה על  עור 

 ידי משרד התחבורה, ותבוא גם היא לדיון במועצת העיר, 

שנה, ובכל מקרה ועדת התחבורה  80'מהיר לעיר' ייקח לה  נר:פליאה קט

 קובעת רק תמרורים. היא לא ועדה ציבורית. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

ובערים אחרות יש ועדת תחבורה ואני רוצה תשובה למה פה  פליאה קטנר:

 אין. 

 נותנים לך תשובה. קיבלת תשובה.  :צביקה צרפתי

 יתה תשובה. זאת ועדה שקובעת תמרורים. אבל זאת לא ה פליאה קטנר:

 תודה.  :עמירם מילר

יכולה לספק אותך או לא לספק אותך. את יכולה תשובה  :צביקה צרפתי

  -להגיד 'אני' 

 אבל כשהתשובה לא עונה על השאלה, אז מה זה,  פליאה קטנר:

  -התשובה עונה לשאלה. מועצת העיר  :עמירם מילר

 ה, צביקה. זה לא עובד ככ פליאה קטנר:

 ... בכל נושא התחבורה.  :עמירם מילר

הוועדה שישנה היא ועדת תמרורים. היא קובעת רק  פליאה קטנר:

  .נכון, נוהיא לא מתעסקת תמרורים. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

פליאה, את צריכה ללמוד ממני שהפנייה היא אל חברי  אהוד יובל לוי:

שלהם ומאחורי הקואליציה שהם מסכימים שהם על הראש 

 הגב שלהם עושים את זה. על אחריותם. 
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אני חושבת שגם חברי הקואליציה תקועים בפקקים, ואני  פליאה קטנר:

 מאוד מקווה שהם מבינים שצריך להיות פה שינוי. 

מי בעד להסיר את ההצעה על פי עמירם, ששטח בפנינו, אני  :צביקה צרפתי

  ?מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד

 כולם, פה אחד.  :שמעון פרץ

 לא, לא,  אהוד יובל לוי:

שמעון, עמירם, צביקה, אורן, אמיר, דבי, מתי, אמיר גבע,  :צביקה צרפתי

יוגד. מי נגד: פליאה ויובל, תודה.   רויטל לן כהן, יהודה 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 312מס'   החלטה

הנדין וגב' פליאה קטנר -מר עילאי הרסגורהמועצה היום של חברי 

 הקמת ועדת תחבורה עירונית. –בנושא 

 

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

לבטל פיטורי פתע חד צדדיים באגף  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 סייעות.  2החינוך שלא אושרו במועצה ולקבוע תקן 

 

 עה לסדר הבאה, בבקשה. הצ :צביקה צרפתי

 מה עם תוכנית המתאר? מה עם תוכנית המתאר?  :אישה מהקהל

 נתאר אותה עוד מעט.  :שמעון פרץ

 תודה. יובל, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 לא לתחבורה ולא למתאר.  פליאה קטנר:

 אם תתנו לנו את השקט המינימאלי, ונוכל להתחיל לדבר.  אהוד יובל לוי:

 ך, יש לך. אני לא מפריע לך כמו שאתה מפריע לי. יש ל :עמירם מילר

 אני לא אפריע לקואליציה. אני לא אפריע לקואליציה.  אהוד יובל לוי:

 דבר.  :עמירם מילר

מוציא אותי  זהחברים, אדוני, סליחה, אני לא יכול.  אהוד יובל לוי:
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קיבלנו הודעה סוף חודש שעבר שעובדי סליחה. מריכוז. 

ם, סייעות מפוטרות, מקבלות הודעה על גנים, עובדות גני

פיטורין. מתברר שמחוסר קיצוני של עובדים הפכנו למצב 

שפתאום יש בו עודף ואפילו עובדות מפוטרות מעכשיו 

לעכשיו או בדרך כזאת או אחרת. סליחה, אני מבקש 

אתם תראו איפוק. עובדי עירייה  ,מעובדי העירייה לפחות

...ל יזה שיקול כלכלי לכאן כל א א יכולים להיות להם 

ולכאן, מישהו מחליט 'תביאו, תוציאו'. בסך הכל מדובר על 

נותן  אנשים שמחנכים ילדים והתוצאה, היחס לעובדים 

 תוצאות שהן ניכרות.

בעובדה, שלעיריית כפר סבא היה קשה מאוד להביא עובדות  

לגני ילדים והפיטורין האלה או ההעברות האלה או 'היום 

, נותנים את אותותיהם. כבודו, תיכף את כאן ומחר א ת שם'

יגיע תורך. עכשיו, דיברנו, וזה נושא שצריך לחזור היום 

עוד פעם. לא מוציאים, לא מבטלים תקנים, לא מפטרים 

עובדים מעיריית כפר סבא בלי שהמועצה, שאישרה את 

התקנים, תיתן את דעתה. לא מודיעים על פיטורין 

ש את היוצא מהכלל, קבוצתיים. אבל יש את הכלל וי

ובעיריית כפר סבא אפשר לפטר עובדים ואף אחד לא יפתח 

 פה ולא יצפצף.

אז אני ביקשתי שחברי הקואליציה לפחות, יתנו את דעתם  

שלא מפטרים עובדים או קבוצות עובדים בלי החלטת 

מועצה. כי כשחברי הקואליציה רצו לבטל תקן, צחקו 

ועצה מייצרת תקנים, עליהם בפרצוף. אבל הרעיון הוא שהמ

מאשרת תקנים, המועצה מבטלת אותם. העירייה צריכה 

להשיג סייעות בגני טרום חובה, לאורך שנת הלימודים, 
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בגנים של טרום טרום חובה, שהילדים עדיין לא גמולים, 

 שצריך להחזיק אותם.

לא נותנת, משרד החינוך לא נותן את הכסף, כשהממשלה  

. יש דברים שלקחנו עליהם העירייה תתקצב את הסייעות

אחריות. זה שירות מינימאלי ויש מקום שניתן את זה. 

אנחנו יודעים להוסיף תקנים של חצי מיליון שקל לשנה 

לעובד בכיר. אנחנו צריכים לדעת לתת את התקן לעובדות 

בתחתית ההכנסה, כדי שיתנו את השירות שהוא מינימאלי 

 לילדים. תודה. 

גונן: עיריית כפר סבא לא הודיעה על פיטורין של סייעות. טוב,  אושרת גני 

אנחנו עדיין מחפשים ומגייסים סייעות מחליפות, אז אם 

יודע על סייעות אנחנו נשמח לשמוע. אף סייעת,   אתה 

יודע על סייעות שפוטרו.  אהוד יובל לוי:  אני 

גונן:  אף סייעת לא פוטרה בעיריית כפר סבא, נקודה.  אושרת גני 

. ...  לוי: אהוד יובל  קיבלה הודעות על פיטורין

גונן: דבר שני, משרד החינוך עכשיו, ובטח לא בהקשר הזה. לא  אושרת גני 

ילדים. והגנים האלה  30מתקצב סייעת שנייה בגנים מעל 

אכן עד סוף השנה ולאורך כל השנה תהיה בהם סייעת 

שנייה. בנוסף לזה, בגני טרום טרום חובה עיריית כפר סבא, 

מתה, לא חייבת וגם לא מקבלת מימון נטו על חשבון מיוז

העירייה, היא מממנת גם כן בחודשים הראשונים 

להסתגלות, בתחילת השנה הבאה, עד סוף חודש דצמבר, גם 

ילדים. שזה באמת החלטה  29-ל 27גנים שיש בהם בין 

ייחודית לכפר סבא, ולא כל הרשויות בארץ עושות את זה. 

זו לא חובה. זו החלטה  ,ואומרתמשום שאני חוזרת שוב 

עירונית להשקיע בנושא של החינוך ובנושא של ילדים. 
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 ואנחנו רואים לנכון להמשיך בזה שנה שלישית כבר. 

 לא נזרקו עובדות מהעירייה?  אהוד יובל לוי:

גונן:  ילדים,  27-ולגבי גנים שיש בהם פחות מ אושרת גני 

 שלך. שלא נשמע שכמו אני נורא תמה על התשובה אהוד יובל לוי:

  -ההחלטה

גונן: השנה גם כן, באופן תקדימי וחריג, החלטנו גם גנים מתחת  אושרת גני 

ילדים מסוימים שיש בהם צורך, לתגבר בתחילת  27-ל

השנה, ועשינו את זה בחודשיים הראשונים של השנה. זהו, 

לאור התשובות האלה, שהן לחלוטין בעצם מפריכים את כל 

 י מציעה להוריד את ההצעה מסדר היום. מה שאמרת, אנ

 -מי שהפריך את הדברים שלך זה את שהפרכת  אהוד יובל לוי:

  -הורידו לגנים  פליאה קטנר:

  -לאור ההסבר של  :צביקה צרפתי

הורים דיווחו על זה שהורידו סייעות, אבל אף אחת לא  פליאה קטנר:

 פוטרה. 

תקבל  אחד.תקלות אפס עד  5 אחד. יש עדאפס אין תקלות  אהוד יובל לוי:

 אותי כסמנכ"ל. 

לאור ההסבר של מנכ"לית העירייה, אני מבקש להסיר את  :צביקה צרפתי

,  ההצעה לסדר. מי בעד?  עמירם,שמעון

 קסום. באורח פלא כזה.  פליאה קטנר:

 דבי, מתי, אמיר קולמן, יהודה,  אורן, אמיר,צביקה,  :צביקה צרפתי

 רים אומרים, מעידים משהו אחר. כן, אבל ההו פליאה קטנר:

נגד? יובל ופליאה. תודה.   לן כהן. רויטל :צביקה צרפתי  מי 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 313מס'   החלטה

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

החינוך שלא אושרו  לבטל פיטורי פתע חד צדדיים באגף –הדנה בנושא 
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 סייעות. 2במועצה ולקבוע תקן 

 

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

סמנכ"לית הסברה, דוברות  60/17ביטול מכרז  –פליאה קטנר בנושא 

 ושירות. 

 

ההצעה לסדר הבאה, סמנכ"לית הסברה, דוברות ושירות.  :צביקה צרפתי

 בקשה. כן, בבקשה. פליאה, ב

בסדר, טוב, אני יכולה להתחיל עם ההצעה לסדר שלי?  פליאה קטנר:

החליטה מועצת העיר על ביטול   7.6.2017-תודה. בתאריך ה

תפקיד סמנכ"ל שירות וקהילה. זאת בעקבות התנהלות שכל 

מטרתה היתה להכשיר את התפקיד עבור דוברת העירייה. 

ה כי לאחר קבלת החלטה זו הצהירה מנכ"לית העיריי

ההחלטה לא תיושם. והנה, מקץ חמישה חודשים בהם 

המשיכה העובדת לשאת בתפקיד שהוחלט על ביטולו 

כממלאת מקום, מפרסמת העירייה, ללא שום דיון ציבורי, 

יידוע חברי המועצה, מכרז שאמור להכשיר את השרץ.  וללא 

הוצאת המכרז לאחר ביטול התפקיד היא זלזול מוחלט 

רי הציבור בכפר סבא. זאת במיוחד בהחלטותיהם של נבח

על רקע העובדה שממלאת המקום נשארה בתפקידה זמן כה 

 רב, תוך התעלמות מכללי המנהל התקין. 

התרענו, ועודנו מתריעים על כך שמדובר בתפקיד שנתפר  

במיוחד למידותיה של דוברת העירייה. סמכויות תפקיד 

כ"ל סמנכ"ל שירות וקהילה השתנו עם פרישתו של הסמנ

הקודם וכניסתה של הדוברת לנעליו. לכן, כל בר דעת המצוי 

 בפרטים הבין שרק אדם אחד יכול לזכות במכרז זה. 
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לתפקיד סמנכ"לית הסברה,  60/17הצעת החלטה: מכרז  

דוברות ושירות יבוטל באופן מיידי. ועדה בת חמישה 

מנציגי הקואליציה והאופוזיציה תדון חברים, המורכבת 

 פקיד ותגיש את מסקנותיה למועצת העיר. בנחיצות הת

 זהו? סיימת?  :צביקה צרפתי

אני אשמח להגיב. אנחנו כבר אמרנו את זה כמה פעמים   עו"ד אלון בן זקן:

בישיבות המועצה, הסברנו, צירפנו חוות דעת. שתי חוות 

שמועצת העיר לא יכולה לדון במשהו שאין  ,דעת בעניין הזה

. הסברנו שהסמכות לדון במינוי לה סמכות על פי חוק לדון

 ,  של עובדים, תנאיהם, פיטוריהם, יצירת תקנים וכו'

 רק אנשי מקצוע.  שמעון פרץ:

אך וכל זמן שלא מדובר בתפקידים סטטוטוריים, נתונה   עו"ד אלון בן זקן:

 ראש העיר.  לשסמכות ורק ל

 פה דף, חברים, אניזה מעולה, זה מעולה. אני מוציאה  פליאה קטנר:

מעבירה ביניכם. אנחנו עכשיו, כל אחד כותב על הדף, 

אוקיי, הימורים, מי הולך להיכנס לתפקיד הזה. ואני בסוף 

גם אכתוב. ואז אני אשמור אותו ואנחנו ברגע שיתמלא 

המכרז, וייקבע מי הזוכה, אז אנחנו נפתח את זה ונראה מי 

ניחש נכון. מה אתם אומרים? יאללה, בואו. כל אחד כותב, 

 שמות.  תנוכתבו על מי אתם מהמרים. ת

 אני לא מהמר. :צביקה צרפתי

.  פליאה קטנר:  מעולה, מעולה. אה, אתה לא מהמר, הבנתי

 זה לא מתפקידנו אבל.  שמעון פרץ:

נניח  פליאה קטנר: זה לא מתפקידנו, אבל אם כבר עכשיו אני מנחשת, 

 סתם, איזשהו הימור כזה כללי, מישהו בשם צאלה, 

 תודה,  :רפתיצביקה צ
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 .שבמקרה, ככה, תזכה במכרז פליאה קטנר:

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום,  :צביקה צרפתי

סליחה, סליחה, סליחה. אנחנו שמענו חוות דעת שהמועצה  אהוד יובל לוי:

מאשרת תקנים בתקציב שלה. אנחנו שמענו חוות דעת 

 שהמועצה היא מבטלת תקנים. 

רם, צביקה, אורן, אמיר, דבי, מתי, אמיר גבע, שמעון, עמי :צביקה צרפתי

יוגד. מי נגד? יובל, פליאה. רויטל לן כהן,   תודה. יהודה 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 314מס'   החלטה

הנדין וגב' פליאה קטנר -המועצה מר עילאי הרסגורהיום של חברי 

 ה, דוברות ושירות.סמנכ"לית הסבר 60/17ביטול מכרז  –בנושא 

 

 אתה רוצה לעשות איתי הימורים?  פליאה קטנר:

 הימור.  אהוד יובל לוי:

הימור. תרשום, אחר כך נפתח ונראה האם השם תואם את  פליאה קטנר:

 השם של הזוכה. 

 שלך מטיל צל כבד. )מדברים ביחד(  המשחק אהוד יובל לוי:

 תודה רבה. הצעה לסדר הבאה.  :צביקה צרפתי

  -זה פשוט יהיה קצת מוזר אם זה יהיה אותו  קטנר: הפליא

עתיד  –הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא  ד. 

 ועתיד יער אוסישקין.  – 22 – 2תושבי רחוב ארלוזורוב 

 

 אוסישקין.  ערי :צביקה צרפתי

 שאילתה דחינו. האת אתה מציג את זה, יובל?  :עמירם מילר

רבותי, רבותי, סליחה, סליחה. רבותי, אם הצעה לסדר.  לוי:אהוד יובל 

 תרשו לנו, 

 מה זה תרשו לנו?  :עמירם מילר
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 אתה מרשה לי לעשן סיגריה?  שמעון פרץ:

 אתה מוזמן תמיד להתקזז עם הקואליציה.  אהוד יובל לוי:

 הצעה לסדר. אני אקרא אותה במקומך?  :עמירם מילר

 פריע לחברי הקואליציה לדבר. לא. אני לא א אהוד יובל לוי:

.  רויטל לן כהן:  סליחה אדוני, חברי

תדעי לך, שכשאת יצאת, אני עצרתי את הדיון, למרות  אהוד יובל לוי:

 שביקשו ממני להמשיך כשאת בחוץ. 

אבל זה מהמחויבות שלנו כחברים בלשכה. אז אני מודה  רויטל לן כהן:

 מאוד לחברי. 

 אותי שאני גם באגד. אני רק חבר בלשכה. עוד יאשימו  אהוד יובל לוי:

 אנחנו חייבים להיות חברתיים אחד לשני. תודה לך.  רויטל לן כהן:

 זאת היתה התנצלות?  קהל:דובר מה

,  אהוד יובל לוי: לא, לא. רבותי, נמצא פה מהנדס חיים פליישר. תקשיבו

אם תרשו לי, אני אתחיל, אבל קשה לדבר ככה. נמצא 

ישר. ולמהנדס חיים פליישר היה רעיון המהנדס חיים פלי

מדהים. הוא החליט לבחון את התוכנית שהציגו למחלפים, 

, במיוחד בהשפעה באזור ארלוזורוב שם, והוא 531לכביש 

בא עם פיתרון שהוא רוצה להציג אותו. הוא הציג אותו 

בוועדה המחוזית. הוא צריך לחזור איתו לוועדה המחוזית. 

תר טוב, הרבה פחות מזיק, וכדי והפיתרון שלו הרבה יו

שלא תאשימו אותי בשרלטנות ובפוליטיזציה אני רציתי 

שתקצו לו את הדקות להציג את התוכנית. ואם תתחייבו על 

 זה, אני מבטיח שזה יבוא על חשבון זמני. צביקה. 

 אני אענה, ברשותך.  :עמירם מילר

 לר. לא, אתה לא יו"ר הוועדה, סליחה, מר מי אהוד יובל לוי:

 ... להאציל סמכות,  :צביקה צרפתי
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אתה לא יכול. אתה מואצל בעצמך, אתה לא יכול להאציל.  אהוד יובל לוי:

 רת. מה לעשות?בזה לא האצלה עו

.  :עמירם מילר  אוקיי, אז תפסול את הדברים שלי

 לא, אז אני אעצור את הזמן.  אהוד יובל לוי:

את מסדר היום. דווקא אני מבקש להוריד את ההצעה הז :עמירם מילר

 משום הדברים שמר יובל, 

 לא, לא, סליחה, סליחה. לא גמרתי לדבר.  אהוד יובל לוי:

 אה, לא גמרת לדבר?  :עמירם מילר

 לא.  אהוד יובל לוי:

 תדבר.  :צביקה צרפתי

 אז תגמור.  :עמירם מילר

התשובה שלך תבוא אחר כך. אני ביקשתי שחיים פליישר  אהוד יובל לוי:

 ל זכות דיבור. יקב

 מה זה, עמירם? לא מאיצים בגבר.  רויטל לן כהן:

 מה? לא הבנתי.  :עמירם מילר

 יותר טוב. אתה רוצה לתת לו זכות דיבור?  אהוד יובל לוי:

  זמן למהנדסת, הוא מוזמן להציג לה.הוא רוצה, הוא מו :צביקה צרפתי

 בבקשה.  סליחה, רבותי, חיים, תן לי את הגרמושקה אהוד יובל לוי:

 רגע, רגע, שנייה.  :עמירם מילר

תראו, אפשר לא לפגוע בשטחים, רבותי, חברי הקואליציה.  אהוד יובל לוי:

אפשר לא לפגוע בשטחים. אפשר   בוא, תפתח את התוכנית.

חיים, תעביר לי את לעשות מעבר שיעבור בכביש תחתי. 

 התוכנית. 

. אל תעשה אותה ונדון בהיש לך תוכנית, נראה שנייה, רגע,  :עמירם מילר

 מעצמך צחוק, 

 , אל תאיים עליו. ר מספיקהוא יהודי מבוג אהוד יובל לוי:
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 אני אומר לך בידידות רגע אחד,  :עמירם מילר

 אל תאיים עליו.  אהוד יובל לוי:

 שנייה, אני לא מאיים על אף אחד.  :עמירם מילר

  -אתה מאיים עליו, אתה  אהוד יובל לוי:

 הפורום הזה איננו דן בתוכניות.  :עמירם מילר

 דווקא במקום הזה דנים, )מדברים ביחד(  אהוד יובל לוי:

... אם לא נדון בתוכניות, אנחנו נתמצא את עצמנו לא  :אישה מהקהל

... מספיק זמן , זה מתקדמים עוד ועוד בתהליך. אנחנו 

 , בנפשנו

. גברתי הנכבדה :עמירם מילר .. 

.. :אישה מהקהל .  גרים ברחוב הזה.  ... שלנו 

.  :עמירם מילר  תשמעי את הצעתי

  -להגיד לבן אדם שעושה את  :אישה מהקהל

 אני לא אמרתי לו שום דבר.  :עמירם מילר

'אל תעשה צחוק', כל הדיבור הזה הוא לא נעים. ואני  אישה מהקהל:

 .. .  חושבת 

 גם האדם המכובד הזה,  :עמירם מילר

 ה רוצה להגיד את דעתו, גם האדם המכובד הז :אישה מהקהל

 הוא לא יכול להגיש תוכנית לא לפורום המתאים. זה הכל.  :עמירם מילר

רבותי, חברי הקואליציה. שיחסמו מכם מידע, שיחסמו  אהוד יובל לוי:

אז תראו שישב  ,מכם מידע, שיחסמו אתכם בפני מידע

אתם רואים, הוא לא צעיר, אני כבר לא בן מהנדס, 

לא נמהר כמוני. כל מה שאמרתם עלי. תשחורת, אבל הוא 

אבל הוא הכין תוכנית שזכתה לשבחים של אנשים האמונים 

בתפקיד, שהוא הולך להיפגש על זה בוועדה המחוזית. 

 22 – 8שאנחנו כעיר נרוויח ממנה המון. בתים בארלוזורוב 
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לא יינזקו כמו שיינזקו מהתוכנית הנוכחית. התוכנית הזאת 

זמן מחשבה מצא פיתרון פחות  מראה שבן האדם שהקדיש

מזיק. החלק הוורוד הוא מנהרה, כי הכביש הזה גם ישרת 

היחידות שיקומו מצד הוד השרון. הוא גם  7,500בעתיד את 

 הכניס את הירידה לתוך שטח מת שמסומן בכחול. 

עכשיו, לאדם שכזה, שאפשר להגיד שהוא בעלית של  

קשבה המקצוע, עם וותק גדול, מקדישים את זמן הה

המינימאלי, כשעל הפרק עומדת האפשרות של להרוס 

לאנשים את הבית ולהצמיד להם את הכביש בתוך הבית. 

את ההתפתחות של יו, אני לא אומר שאפשר לעצור עכש

עומדת פגיעה בחיי  העיר. אני אומר שבפני עיריית כפר סבא

התושבים, שמעבירים את הכביש לתוך הבתים, ברדיוס 

לעצור רגע. זה כביש שעדיין לא נבנה. מאוד קטן. אפשר 

אפשר להגיד שהיום עיריית כפר סבא באה לקראת 

ודורשת שאת הכביש הזה, את הרמפה התושבים שלה, 

הזאת יעשו אחרת וראו איזה פלא. הבית שלהם ייהרס 

פחות. איכות החיים שלהם תיפגע הרבה פחות. יש פה גם 

בכביש וסעים פיתרון של שזירה של קווי תנועה. הסיכון לנ

 הוא הרבה פחות. 

אלא מה? שאותו אדם נכבד שבא בהתנדבות, לא זוכה  

למינימום של הקשבה. עכשיו, מה הוא מבקש? עם חנייה של 

הבתים שצמודים, החניות שצמודות היום לבתים, ייפגע 

פחות. מה יקרה אם קצת איכויות חיים יישארו לנו, מה 

מקשיבים לו? יש יקרה אם בסך הכל נדרש להגיש שאנחנו 

לנו יותר בטיחות, יותר נוחות, הרבה פחות רעש, יותר 

חנייה, שהתחייבתם לתת יותר חנייה ולא נתתם במרכז 
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העיר, וכל מה שנדרש היום א', להקשיב לו. ב', לא להלך 

יגיע לוועדה מחוזית  , שהנושא  עליו אימים ולזלזל בו. ג'

ה מאוד, שכן מעונינת, כי הוא עשה תוכנית עם רמה גבוה

להקשיב לו ולתמוך בעמדה שלו בוועדה מחוזית, כי בסך 

הכל תסתכלו עליו. הוא לא פוליטיקאי, אי אפשר להאשים 

אותו שהוא בא לעשות פה קולות, הוא בסך הכל ישמור על 

הבית. ואת זה אתם, חברי הקואליציה, יכולים לדרוש. 

אתם יכולים להוריד את ההצעה מסדר היום, כמו שהודיעו 

י מראש, ואתם יכולים לחזור לפה בעוד חודש ולשמוע את ל

השאילתות. יש הצעה. הציבור הציעה אותה. לא סתם 

בסך הכל נדרש להקשיב ציבור, אנשי מקצוע מעולים. 

 לציבור. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

אני רוצה רגע לשאול את יובל שאלה. אני באמת באמת  רויטל לן כהן:

יודע, אני אוהבת לשמוע שואלת. נניח, אני לא נ גד, אתה 

ולדעת, ונניח שישמיעו לנו את זה פה, אנחנו הגורם שיכול 

 להחליט על החלפת התוכנית? 

... סליחה, סליחה. אהוד יובל לוי:  אנחנו לא הגורם המכריע, 

 חבר'ה, רגע אחד.  :עמירם מילר

 אנחנו לא הגורם המכריע.  אהוד יובל לוי:

 נו?  רויטל לן כהן:

אלא שכשהתוכנית הזאת היא בגבולנו, לנו יש את ההשפעה  יובל לוי: אהוד

אם  :בוועדה המחוזית, אצל מהנדסי התחבורה, שאומרים

  -אתה חורג 

אני לא אומרת שאין לנו יכולת להגיב בוועדה. אני אומרת  רויטל לן כהן:

 , לאנשים פה
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 יכולים לדרוש שעיריית כפר סבא,  אהוד יובל לוי:

אבל בתשובה שנתנו לא אמרנו 'מורידים מסדר היום כי זה  ן:רויטל לן כה

. אנחנו אומרים בצורה מאוד  לא מעניין את אף אחד'

'לא עשינו עדיין את כל מה שאנחנו יכולים לעשות  ברורה, 

. אני  כדי להתנגד לאופן שבו משרד התחבורה רוצה לפעול'

 לא אומרת, 

 -התשובה שלי  אהוד יובל לוי:

סליחה, אני לא הפרעתי לך. אני לא אומרת שאין בהצעה  רויטל לן כהן:

דברים טובים. אני לא מכירה אותה. אני אשמח ללמוד 

כל מה שאני אומרת זה שגם אם אני אשמע אותו פה, אותה. 

פה אני לא יכולה לעשות עם זה שום דבר. אני מאוד רוצה 

לשמוע, שנייה, אני מאוד רוצה לשמוע, בעניין. זה לא 

 המקום. 

,  הוד יובל לוי:א  מה שאני ביקשתי

 רגע, זה לא חילופי דברים.  :עמירם מילר

.  אהוד יובל לוי:  זה דיון, זו מהותו של דיון

.  :עמירם מילר  זה לא דיון

מה שאני ביקשתי, שמועצת העיר תיקח את התוכנית  אהוד יובל לוי:

  -ותקצה שעה של הקשבה 

 אי אפשר. )מדברים ביחד(   :עמירם מילר

. הוד יובל לוי:א  זה בסמכותנו

. עכשיו מהנדסת, תקשיב, ביקשת שזה יהיה  רויטל לן כהן: .. אבל זה לא 

.. פה . 

. אותי למהנדסת המחוזית אני רוצה לתקן,   מהקהל:דוברת  .. מהנדסת העיר 

 של משרד התחבורה, 

 והולכת יד ביד איתו, יובל, את זה אתה כנראה לא יודע.  ענת צ'ברינסקי:
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 -, אני פשוט רציתי6.12-יש לנו פגישה ב מהקהל:

גיד פה כמה הוא גם לא יודע אם הוא מייצג, אני חייבת לה ענת צ'ברינסקי:

להגיד פה לדברים שנאמרו, בלי  מילים. אני פשוט חייבת

 לדעת את העובדות, ואני אתייחס לעובדות. 

 רגע, רגע, רגע,  :עמירם מילר

 ם על מהנדסת העיר. אל תאיים עליה. אל תאיי :צביקה צרפתי

 רגע, רגע, רגע,  :עמירם מילר

 על תאיים על מהנדסת העיר. אל תאיים עליה אבל.  :צביקה צרפתי

  -כל התוכניות  אהוד יובל לוי:

 אבל דבר אליה יפה, אל תאיים עליה.  :צביקה צרפתי

ברשותכם, אני אתייחס עניינית לדברים שהועלו פה. אני  :ענת צ'רבינסקי

האנשים ואת התושבים שמדברים בנושא הזה. מכירה את 

שהחלו הדיונים בשלב מאוד  2015-ו 2014החל משנת 

מתקדם כבר על התוכנית הזאת, אז אנחנו קיבלנו תצורה 

, אחרי שעיריית 2012. אושרה בשנת 2012שאושרה בשנת 

כפר סבא שכרה שירותים של אנשי מקצוע והתנגדה 

לופות. גם הצעותיו לתוכנית הזאת, וגם הציעה תוכניות ח

של מר פליישר בורסיות קודמות נבדקו, הועברו לוועדה 

 המחוזית, למחוז מרכז, ולא התקבלו. 

ישבו אצלי תושבים של רחוב ארלוזורוב, ואנחנו התחייבנו  

ללכת יחד יד ביד איתם, ובעצם למזער את ההשפעה של 

תשתית ברמה הלאומית על תושבי בתים ברחוב ארלוזורוב. 

על להגיד שכולנו, לאור העובדה שדיברנו גם קודם  חייבת

, שכולנו מבינים את החשיבות של חיבור שני 531-הפקקים ב

מחלפים חשובים בכפר סבא, של תל חי ושל סוקולוב, 

 . אנחנו מבינים את זה. 531לתשתית הלאומית של 
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עכשיו, כשאנחנו הולכים יד וביד עם התושבים, ושוב,  

בבתים האלה, ברור לנו שאף אחד לא הייתי בשטח. ביקרתי 

רוצה תשתית ברמה כזאת ליד הבית. ואנחנו מחויבים 

לעשות את כל מה שביכולתנו לצמצם רעש, לצמצם נזקי 

ונזקי איכות סביבה, כמו ביער אוסישקין,  אקוסטיקה, 

 ואנחנו עושים את זה. 

אחרי שישבו אצלנו תושבים איך אנחנו עושים את זה?  

שרד התחבורה, ליחידה האזורית לאיכות אנחנו פנינו למ

ת של הדברים, והסביבה. אנחנו הזמנו דוחות משלנו לבדיק

בדיקות בשטח שנערכו גם ועד השבוע הזה אני בהתכתבויות 

אפילו עם משרד התחבורה והחברה המבצעת בתחום הזה. 

נקבעה פגישה במשרד התחבורה, אני מודה לכולם על 

נקבעה פגישה עם משרד ההצעות שמהנדסת העיר תיפגש. 

התחבורה. מר פליישר ביקש לדחות אותה כי הוא נסע 

לחו"ל. זה כבר היה אמור להיות ממזמן. היה אמור, דיבר 

איתנו, ביקש לדחות. עוד בשדה דיברתי לדעתי איתו בעניין 

הזה. ונקבעה פגישה, בהתאם למנהלת תחבורה במחוז 

חנו נהיה , שאנ6.12-מרכז, בהתאם ללוחות זמנים שלה, ב

שם ביחד, יחד עם מנהלת מחלקת תחבורה של עיריית כפר 

סבא. אם אתם תשאלו מישהו במשרד התחבורה או בחברת 

, גם של המחלף, אז 531שפיר, שהיא החברה המבצעת של 

יגידו לכם שמכל הרשויות אולי עיריית כפר סבא עכשיו  הם 

כן מובילה את הדברים וכן מנסה לתרום בכך שהתשתיות 

ה, ביחד עם הממשק עם התושבים, ההשפעה שלהן האל

תהיה מזערית. ואנחנו עושים את זה ויש פה דברים 

 שמובאים בהצעה לסדר שכבר נעשים ממילא. 
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אז אני מציעה לכם, לכולנו, להתעדכן אחרי פגישות  

 שתיערכנה בתחום, ואנחנו כמובן נדווח. 

 י מצטער מאוד, אני רוצה להגיד, התשובה טובה מאוד. אנ :עמירם מילר

 לא, לא, יש פה את מר פליישר. תנו לו לדבר.  אהוד יובל לוי:

... שהכוונה היתה להוריד את ההצעה מסדר היום ללא  :עמירם מילר

הסבר וללא שום דבר, והדברים האלה שאת אומרת עכשיו 

לא היו ידועים, לפחות לחברי ועדת המשנה, אם לא 

ני חושב שמן הראוי למליאה. אני מאוד מצטער על כך, וא

שתוכניות כאלה יועברו גם לחוות דעתנו  ולא לאיזה פורום 

יודע מי הוא, שמחליט מה שמחליט. סליחה,  סגור ואני לא 

עם כל הכבוד. אני התבקשתי לענות להצעה עם כל הכבוד. 

 לסדר הזאת והאינפורמציה הזאת לא היתה בידי. זה הכל. 

... עמירם, אתה מחזיק ת אהוד יובל לוי:  יק הנדסה. 

לא מחזיק תיק הנדסה. אל תעשה ממני מחזיק תיק הנדסה.  :עמירם מילר

 לא מחזיק את תיק ההנדסה. 

.  אהוד יובל לוי:  את יודעת מה? עמירם מילר לא טעה. אני טעיתי

 תודה. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 נגמר, נכון? ברגע זה.  הזה לאסליחה, הנושא  :אישה מהקהל

 לא, עוד לא. אני צריך הצבעה של חברי המועצה.  :צביקה צרפתי

 לפגישה הזו חיכינו שנה, שנה. אני רק אגיד מילה אחת.  :אישה מהקהל

 סליחה, סליחה, עם כל הכבוד. )מדברים ביחד( :עמירם מילר

... זה לא השכונה הירוקה. זה רחוב של אנשים בוגרים,  אישה מהקהל:

ילו הם היו צעירים, הם מבוגרים, אני אפילו אומר זקנים. א

היו יותר לוחמניים, הם היו יותר עושים. אין להם לא 

כוחות.  לשמוע שאנשים באים, מוכרים את הבית ובורחים 

משם כמו ממגפה, כמו משריפה, זה מאוד מאוד לא נעים. 



   15.11.2017 69    מועצה מן המניין

אנחנו מאוד מקווים שאחרי הפגישה הזאת, שחיכינו לה 

ם שנדע גם שנה תמימה, שנה תמימה, אנחנו מאוד מקווי

 קצת אז מה יהיה שם עכשיו. 

.  :עמירם מילר . .  היתה פה תשובה, שהיא לא אמרה לזה. 

.  אישה מהקהל: . . .. בשנתיים האחרונות אין לנו שום  . זה ... שום מידע, 

 בנפשם של אנשים.

.  :עמירם מילר . . . זה הכל. זה הכל.   תשאלי את..

.  הם החליטו שקירות אקוסטיקה לא אהוד יובל לוי: . . יהיו לך, כי הם לא 

 .. .  אבל סתם בשביל הכבוד, גם 

 אין לי כוח לצעקות שלו. אני לא מתחרה איתו בצעקות. :צביקה צרפתי

לא, אני רק יכולה להודות בדבר אחד לעו"ד יובל לוי,  :אישה מהקהל

שהסכים לתת את הבמה, להשמיע לכם לפחות את הזעקה 

 שלנו, 

יובל לוי יכול אורן כהן: לתת לך במה אצלו בבית. הוא לא יכול  עו"ד 

. בסדר? את יכולה להגיד מה  .. לתת לך שום במה אחרת. 

 שאת רוצה. 

. אהוד יובל לוי: יבלת במה במועצת אתה חי בסרט. אורי, אורי, ק ..אדון 

העיר, פה זה לא סניף הליכוד, ותגידי לו בפרצוף, 'אדוני, 

. מה זה אצלך או אצלו בב ית? איזה זה לא סניף הליכוד'

 שפה אתה מדבר? 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי: . .  תושבי העיר באים 

  -גם של עמירם, גם של ענת, אני רוצה  :צביקה צרפתי

עמירם חזר בו, עמירם אמר שהוא נתן הסבר בלי לדעת על  אהוד יובל לוי:

 דברים. 

השונות  אני לא חוזר משום דבר. אני מבקש שההצעות :עמירם מילר
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בנושא התכנון, כולל של מר פליישר, יידונו בוועדה 

המתאימה, החוקית. ועדת משנה או ועדת מליאה לתכנון 

 ובנייה, זה הכל. יידונו ויומלצו או לא יומלצו. 

אנחנו רק יכולים, עמירם, להיות רגועים שכרגע הדברים  אישה מהקהל:

... שלא   - יקרה לא נעשים ברמה 

לא החלטה של אדם אחד. מכובד ככל שיהיה, שיכתיב זו  :עמירם מילר

 את המדיניות שלנו. 

אני לא מתכוון, באמת. אחר כך את רוצה, אני ברצון אדבר  :צביקה צרפתי

איתך, אגיד לך מה שאת רוצה. פה זה לא שיחה, את רואה, 

 מתחרים מי יותר ככה חזק, גדול. פה 

 בבית.  או לא מתחרים. מותר לך לדבר פה אהוד יובל לוי:

 אני בעד הצעתו של עמירם.  :צביקה צרפתי

אני רק רוצה להגיד לך שההצעה שלי מיטיבה כל כך עם  :חיים פליישר

 . היא לא סתם קיבלה את זה. כפר סבא

אנחנו לא מתנגדים לעובדה שהיא מיטיבה, רק לעובדה  רויטל לן כהן:

  , ידעים עליהשאנחנו לא 

..  היא רצתה לבדוק חיים פליישר:  קודם כל את ה.

 ... לעמוד מאחורי הגוף שמחליט על זה.  :עמירם מילר

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 לא לעניין.  רויטל לן כהן:

 לא לעניין.  :עמירם מילר

..  זכותתראה, יש  חיים פליישר: . . גם אחרי   למשרד התחבורה..

לא זה הכל. אבל אני רוצה שעיריית כפר סבא תמליץ, או  :עמירם מילר

 תמליץ. זה הכל. 

.  חברי הקואליציה, לא נמאס לכם שכל הדברים אהוד יובל לוי: ..

 בלי שתדעו כלום?על הגב שלכם  מסתובבים
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חברים, תודה רבה. אני בעד המלצתו של עמירם. אני מבקש  :צביקה צרפתי

להסיר את ההצעה מסדר היום, כפוף להצעתו של עמירם. 

 מי בעד? 

גע, מה הצעתו של עמירם? שנייה, מה ההצעה? אתה רגע, ר אהוד יובל לוי:

 אומר דברים לא ברורים. מה ההצעה? אתה חוזר? 

 אני אמרתי דבר ברור.  :עמירם מילר

 אתה לא מקשיב.  :צביקה צרפתי

 לא, הוא לא אמר ברור. אני רוצה לדעת. מצביעים על מה? אהוד יובל לוי:

הצעה של מר פליישר להביא את ההצעות השונות, כולל ה :עמירם מילר

 לדיון בפני ועדת המשנה או המליאה לתכנון ובנייה. 

 או. או במשנה או במליאה. תגיד.  –לא, אין או  אהוד יובל לוי:

 אם זה עובר במשנה, זה יעבור לישיבה הבאה.  :עמירם מילר

 במליאה הקרובה אתה מוכן?  אהוד יובל לוי:

 )מדברים ביחד( ה אני לא, אני מוכן. אם המליא :עמירם מילר

  תודה רבה. מי בעד? :צביקה צרפתי

רגע, ההצעה שלו לא ברורה, אם זה במליאה או במשנה. אני  אהוד יובל לוי:

 מבקש הצעה ברורה. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 אתה לא יכול להצביע על חצי הצעה.  אהוד יובל לוי:

נ :צביקה צרפתי  דון במליאה. היא תהיה בוועדת משנה, ואחר כך אנחנו 

  ועדת המשנה הקרובה? אהוד יובל לוי:

אני לא יודע אם הקרובה. אני מקווה. נראה. תודה רבה. מי  :צביקה צרפתי

 ... פה אחד? תודה רבה.   בעד?

הצעה לסדר יום של חבר ה: הוחלט פה אחד להעביר את 315מס'   החלטה

 – 2לוזורוב עתיד תושבי רחוב אר –המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא 

יה ולאחר דיון בוועדת המשנה לתכנון ובנילועתיד יער אוסישקין  – 22



   15.11.2017 72    מועצה מן המניין

 מכן במליאת תכנון ובנייה. 

 

אישור השינויים בהסכם עם הולמס פלייס להקמת הקאנטרי בשכונה  . 3

 .80הירוקה 

 

חוזר אלינו. זה נושא  ,מבחינה טכנית פשוט ,הסעיף הבא :צביקה צרפתי

טרי, לאור הערותיה של רויטל ההולמס פלייס, הקאנ

  ובישיבה הקודמת עם נושא הכרטיסים, המנויים. נעש

תיקונים בחוזה כדי להיות בטוחים שזה יעבור. אנחנו 

של פרוטוקול. מי  נספחיםרוצים לאשר את החוזה ולא 

..בעד . 

 חוות דעת משפטית. אבל אנחנו רוצים  אהוד יובל לוי:

  ממש לא, מה פתאום? רויטל לן כהן:

 מה בדיוק השינויים בחוזה?  :עמירם מילר

 (, 4)7. לגבי סעיף 7המנויים. סעיף  :צביקה צרפתי

שנייה, סליחה, סליחה. תעצור רגע. רבותי, שינויים  אהוד יובל לוי:

בהסכמים צריך חוות דעת משפטית. צריך  להבין מה מהות 

 השינוי. גם כשאני סומך על חברתי הנכבדה, 

.. שינוי מחי מתי פז: .  ר הכרטיס לתושבי 

 סליחה, רבותי.  אהוד יובל לוי:

  במחטף.הם מנסים להעביר ככה  פליאה קטנר:

יש פה שינוי בחוזה, ואני סומך על חברתי. אבל אני לא  אהוד יובל לוי:

ראיתי את מהות השינוי. לא, אני רוצה בכתוב. השינוי 

, ג'. איזו חוות דעת. )מדברים ביחד(  , ב'  אומר א'

 רויטל, תגידי לעמירם מה השינויים. :ה צרפתיצביק

.  אהוד יובל לוי: . .  לא, לא, אני רוצה חוות דעת משפטית 
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הסיבה שלא הצבענו על זה פעם שעברה זה כי היה צריך  רויטל לן כהן:

האם התיקונים , לרשום את זה, לבדוק את זה משפטית

האלה שעשינו, השינויים, הם ישימים מבחינה משפטית. 

להקריא את גם מהצד שלנו, גם מהצד שלהם, אפשר  ונבדק

 מהפרוטוקול הקודם. אני לא זוכרת בעל פה.  זה

 ( נדמה לי. 4)7 :צביקה צרפתי

 (. 5)7כן,  :עמירם מילר

 כל כך פשוט כשמשנים,  אהוד יובל לוי:

  כבר הוצאתי את זה מהתיק.  רויטל לן כהן:

מועצה צריכה לקבל חוות רגע, סליחה. כשמשנים הצעה, ה אהוד יובל לוי:

 דעת שמתייחסת, 

 של ההסכם לא השתנתה. המהות   עו"ד אלון בן זקן:

 המהות של ההסכם, אני אגיד לך בגדול מה השתנה.  רויטל לן כהן:

 מי בעד? רויטל,  :צביקה צרפתי

 פה אחד.  :עמירם מילר

 סמוך עלי שזה נבדק. רויטל לן כהן:

 דבי, מתי, רם, אורן, צביקה, אמיר, מי בעד? שמעון, עמי :צביקה צרפתי

 אני חושב שההצעה לא יכולה לעבור בלי חוות דעת.  אהוד יובל לוי:

 כל התיקונים היו לטובת התושבים.  רויטל לן כהן:

נגד? פליאה  מי אמיר קולמן, רויטל לן כהן, יהודה יוגד. :צביקה צרפתי

 ויובל. חבל שאתם נגד הקאנטרי. 

ט ברוב קולות לאשר שינויים בהסכם עם הולמס : הוחל316מס'   החלטה

 . 80פלייס להקמת הקאנטרי בשכונה הירוקה 

 

... שעושה  אהוד יובל לוי: נגד זה שנתתם  אנחנו לא נגד הקאנטרי, אנחנו 

 שינויים בחוזים ולא מביא חוות דעת. 
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 אני רוצה גם אצלי פה לסדר שעון.  פליאה קטנר:

  -זה נגד, אז מה  הצבעת :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי:  סליחה,  מנהל תקין

רק תביא לי פעם הבאה מהשכונה הירוקה פה, תסביר להם  :צביקה צרפתי

 שאתה נגד הקאנטרי. 

אתה יודע מה? השכונה הירוקה נגד זה שלקחת להם את  אהוד יובל לוי:

כלי התקשורת. אוי, חבר'ה, סליחה, הלך לי לאיבוד מבנה. 

  התקשורת, ,איפה נפלתי

 פליאה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

אוי. בוא נספר לשכונה הירוקה שהעלמת את תיק  אהוד יובל לוי:

 התקשורת. 

 פליאה, דקה מהמקום, בבקשה.  :צביקה צרפתי

אני לא יודעת מי מכם שם לב, אבל אנחנו מארחים, טוב.  פליאה קטנר:

את שלמה גרוניך, שהיו כלפיו מספר תלונות על  ,נארח פה

מינית. והלוגו של העירייה מופיע ככה על  הטרדה

הפרסומים. עכשיו, אני רוצה ככה להגיד משהו. אני לא 

יודעת כמה מודעות יש פה לעניין הזה של תקיפות מיניות, 

אבל סטטיסטית על סוגיהן השונים. אבל אישה, גם גבר, 

 רנשים יותר, כשהיא מחליטה להתלונן, היא הולכת לעבו

ד לא פשוטה, להחליט להתלונן דרך חתחתים מאוד מאו

ולהחליט לצאת מהארון בנושא הזה של הטרדות מיניות זה 

 דבר, 

 ת לצאת מהארון. וקורבנות תקיפה חושש אהוד יובל לוי:

 תקיפה וגם הטרדה.  פליאה קטנר:

 לא הוכיחו שום דבר. זה רק האשמות.   דבורה שני:

עניין הזה של, אני זה רק האשמות כרגע. אבל, אבל יש את ה פליאה קטנר:
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מאמינה לך. אני מאמינה לך, כי החלטת לקחת על עצמך את 

דרך החתחתים הזו, שהיא גיהנום. ואם החלטת ללכת בדרך 

הזו, יש כנראה סיבה. ואני חושבת בכל מקרה, ולא מדובר 

בתלונה יחידה, מדובר במספר תלונות, ברגע שהתלונות 

הן עוברות האלה הצטברו ויש פה מספר נשים שהחליטו ש

את הדרך הזו, והדרך הזו כוללת גם פגיעה ברמה האישית 

מהסביבה הקרובה, גם הכפשות בעיתונות, גם בירור של מי 

את, עם מי שכבת, עם איזה מחשוף הלכת ומה היה אורך 

החצאית שלך, ואנחנו מדברים פה כמובן על שנים אחורה, 

בתקופה שהדברים גם היו אחרת. ואני חושבת שאם הן 

יצאו והחליטו שהן לוקחות את זה על הן סופו של דבר ב

חתחתים הזו, אני חושבת העצמן, ועוברות את כל דרך 

שעיריית כפר סבא לא יכולה להזמין, לשים את הלוגו שלה 

ולהיות קשורה איכשהו למופע של אדם שמספר נשים 

החליטו שהן הולכות בדרך הזו, ולמרות הכל יוצאות 

. זה דבר שאנחנו לא יכולים מהארון ומדברות על זה

להרשות לעצמנו, ואני חושבת שזה בושה שהלוגו מופיע על 

היפרדות אני חושבת שצריכה להיות פה  הפרסומים האלה.

 לאלתר מהאדם הזה. ואני מאמינה לך. מאמינה לכן. 

  תודה. הישיבה נעולה.  :צביקה צרפתי

 

 

 

 

 אושרת גני גונן 
 העירייה  יתמנכ"ל

 צביקה צרפתי 
 ראש העיר מ"מ 
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 ריכוז החלטות

 
הנדין וגב' -הצעה לסדר יום של חברי המועצה מר עילאי הרסגור א. 

 הקמת ועדת תחבורה עירונית.  –פליאה קטנר בנושא 

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 312מס'   החלטה

טנר הנדין וגב' פליאה ק-המועצה מר עילאי הרסגורהיום של חברי 

 הקמת ועדת תחבורה עירונית. –בנושא 

 

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

לבטל פיטורי פתע חד צדדיים באגף  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 סייעות.  2החינוך שלא אושרו במועצה ולקבוע תקן 

 

את ההצעה לסדר : הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום 313מס'   החלטה

צוייג וגב' אתי -עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומלהמועצה היום של חברי 

לבטל פיטורי פתע חד צדדיים באגף החינוך שלא אושרו  –הדנה בנושא 

 סייעות. 2במועצה ולקבוע תקן 

 

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

סמנכ"לית הסברה, דוברות  60/17ז ביטול מכר –פליאה קטנר בנושא 

 ושירות. 

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 314מס'   החלטה

הנדין וגב' פליאה קטנר -מר עילאי הרסגורהמועצה היום של חברי 

 סמנכ"לית הסברה, דוברות ושירות. 60/17ביטול מכרז  –בנושא 
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עתיד  –אהוד יובל לוי בנושא הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד  ד. 

 ועתיד יער אוסישקין.  – 22 – 2תושבי רחוב ארלוזורוב 

 

הצעה : הוחלט פה אחד להעביר את ה315מס'   החלטה: 315מס'   החלטה

עתיד תושבי  –לסדר יום של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא 

המשנה  לדיון בוועדתועתיד יער אוסישקין  – 22 – 2רחוב ארלוזורוב 

 לתכנון ובנייה ולאחר מכן במליאת תכנון ובנייה. 

 

אישור השינויים בהסכם עם הולמס פלייס להקמת הקאנטרי בשכונה  . 3

 .80הירוקה 

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר שינויים בהסכם עם הולמס 316מס'   החלטה

 . 80פלייס להקמת הקאנטרי בשכונה הירוקה 

 

 


