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 שאילתות.  .1

 

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

  ויער אוסישקין. 2-22רחוב ארלוזורוב 

 

רוצה לפתוח את ישיבת המועצה לחודש ערב טוב, אני  :צביקה צרפתי

במניין ישיבות המועצה  2017דצמבר. ישיבה אחרונה לשנת 

יד השאילתה הראשונה, עת .נתחיל בשאילתותהרגילות. 

רוב. איפה עמירם, הלך? אני אקריא את ורחוב ארלוז

 התשובה. התשובה קצת ארוכה ואם צריך קצת סבלנות, אז, 

שלחה העירייה לוועדה המחוזית לתכנון  2012"בדצמבר  

 ובנייה התייחסות", 

 סליחה, יש תושבים שרוצים להיכנס.  רויטל לן כהן:

 המקום. בסדר. ייכנסו ברגע שיתפנה פה  :צביקה צרפתי

לא, אנחנו יודעים שלא יתפנה מקום. אני מבקשת לפנות  רויטל לן כהן:

 מקום לתושבים. 

 יתפנה המקום, ייכנסו.  :צביקה צרפתי

.  רויטל לן כהן: .  על זה שוב.  אני.

 בסדר,  :צביקה צרפתי

עובדי עירייה שצריכים לתת תשובות יכולים להיכנס בזמן  רויטל לן כהן:

 . שהם צריכים לענות

 עובדי עירייה יתנו תשובות ויהיו פה.  :צביקה צרפתי

סליחה, הישיבה הזאת אמורה להיות ישיבה פתוחה. לא רק  רויטל לן כהן:

ישיבה שמועברת ומשודרת, שזה מקסים. אני מבקשת 

 להכניס תושבים. 
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  -כולם  :צביקה צרפתי

 שבים. אני לא אתן לישיבה להתנהל. אני מבקשת להכניס תו רויטל לן כהן:

 אתם תראו, אתם כל הזמן עושים את זה.  עילאי הרסגור:

 ... את הישיבה, נלך הביתה מוקדם.  :צביקה צרפתי

 אתם ממלאים את הכסאות עם עובדי עירייה.  עילאי הרסגור:

  צועק.תן להם לעשות את העבודה. למה אתה  :אברהם שיינפיין

  -לא, לא, לא, אני  רויטל לן כהן:

לא, לא. אני רוצה שיהיה ברור שזה לא רק אחת. זה לא  :עילאי הרסגור

ייתכן שכל פעם אתם נוקטים בטקטיקה הזאת. אתם לא 

רוצים להעביר את ישיבת המועצה לחדר יותר גדול? אל 

לפחות תתנו  כן. אבל אתם לא רוצים? ,תעבירו, תעבירו

יודע  לתושבים לשבת. אתם מפחדים מהתושבים? אני 

 ים. שאתם מפחדים מהתושב

 ישנם תושבים בתוך חדר המועצה.  :צביקה צרפתי

 תרימו ידיים כל התושבים.  עילאי הרסגור:

 ישנם תושבים בחדר המועצה.  :צביקה צרפתי

 תרימו את הידיים. אחד, שניים, שלוש, ארבע.  עילאי הרסגור:

 יש גם תושבים בחדר המועצה. :צביקה צרפתי

וחרפה לדמוקרטיה בכפר סבא.  ארבעה תושבים. זה בושה עילאי הרסגור:

.. השקיפות   , הזוייםאתם תמשיכו להתהדר ב.

 לא רוצה משודרת. רוצה אותם פה.   רויטל לן כהן:

 כשאתם אפילו לא נותנים לתושבים להיכנס לחדר המועצה?  עילאי הרסגור:

 לא מעניין אותי. אני רוצה אותם פה. תודה.  רויטל לן כהן:

לא נותנים להם להיכנס לתוך חדר המועצה,  אתם אפילו עילאי הרסגור:

ואז אתם מתפארים באיזה מדד שקיפות הזוי לחלוטין, 

ואתם מפרסמים אותו בפייסבוק בתשלום? באמת. אין כאן 
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שום, אתם לא מסתכלים בראי? באמת אין שום ביקורת 

 עצמית כאן בעירייה הזאת? באמת. 

לי המראה שאני יהיה  ונטו ותיתןאני חיכיתי שתגיע מטור :צביקה צרפתי

 לי ביקורת עצמית.

יפה. עכשיו כל פעם האנשים בחוץ. אני מבקש, הקהל  עילאי הרסגור:

שמקשיב. כל פעם תעשה טוטו טורונטו. )מדברים ביחד( כל 

פעם שאומרים את המילה טורונטו, בינגו. אוקיי? אנחנו 

  -נספור בסוף הישיבה את מספר הפעמים 

  -שו אתם תתביי :צביקה צרפתי

.  עילאי הרסגור: ' שממלא מקום ראש העירייה אמר את המילה 'טורונטו

קצת נהפוך את הישיבה הזאת ליותר מעניינת ופחות 

 משעממת.  

.. נציג שלא נמצא בארץ יעביר את מקומו  :צביקה צרפתי . לא, אני מצפה 

 לאחד שנמצא בארץ ולא בא כל שתי ישיבות. 

 יש איש ציבור,נתחיל,  םיבור, פתאואה, תגיד יש איש צ עילאי הרסגור:

רגע, איך קוראים לו? יהודה  שכבר לא היה כאן הרבה זמן.

 משהו, יהודה בן משהו', 

  ראש העיר.יהודה בן חמו  :צביקה צרפתי

או, יהודה בן חמו. )מדברים ביחד( הוא לא היה כבר עשר  עילאי הרסגור:

 ישיבות אני חושב, משהו כזה. 

 בישיבות. הוא לא בא.  הוא לא פליאה קטנר:

 ומנהל את מה שמותר לו לנהל.  בפועליו"ר  :צביקה צרפתי

רגע, אם הוא לא בא לישיבות איך הוא יכול להיות ראש  עילאי הרסגור:

עיר? הרי מועצת העיר זה הגוף העליון של העיר. אז רגע, 

 הוא מנהל את העיר הזאת מאיזשהו מקום עלום? 

דולר בשביל לבוא לישיבה הזאת, אני  500תראה, שילמת  :צביקה צרפתי
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 . . .  יודע כמה שילמת? אם היא לא תתקיים, חבל על 

.  עילאי הרסגור: אתה מסתכל כמוני על הדילים של הטיסות? אני לא מבין

 אבל מאיפה באתי? תגיד את המילה, תגיד את המילה. 

  -אני לא אגיד את המילה, כי אנחנו  :צביקה צרפתי

חושב  שזה הולך להיות  , אנימה, למה? תגיד, אני דווקאל עילאי הרסגור:

)מדברים ביחד( אבל ממלא מקום ראש מאוד משעשע. 

העירייה, בוא נדבר על ראש העיר, לא על ממלא מקום  ראש 

 העירייה. ראש העירייה, יהודה בן חמו, 

 לא, בוא נדבר על ממלא ראש העירייה, הוא פה.  :צביקה צרפתי

 , אבל יש מישהו שהוא לא פה. כן עילאי הרסגור:

 הוא כבר יענה לך. הוא גם יענה לך.  :צביקה צרפתי

 אבל יש מישהו, תקשיב, יש מישהו שלא פה.  עילאי הרסגור:

 ראש העירייה. הוא פה.  ממלא מקוםאתה מדבר על  :צביקה צרפתי

 אתה מטיף על אנשים שהם לא כאן, כן כאן.  עילאי הרסגור:

 מלא מקום ראש העירייה פה. ... מ :צביקה צרפתי

 יש מישהו שהוא לא פה.  עילאי הרסגור:

ממלא מקום ראש העירייה פה. דבר על ממלא מקום ראש  :צביקה צרפתי

 העירייה.

יודע, זה כמו האפיפיור,  עילאי הרסגור:  אתה בדמותך 

 אני אפיפיור,  :צביקה צרפתי

 שהוא ממלא מקומו של ישו עלי אדמות.  עילאי הרסגור:

ולא על  לדבר על האפיפיורטוב, זה מתאים לך דרך אגב,  :צביקה צרפתי

 אלוהים. זה מראה לי גם מי, מה, מה, 

 לא, ביהדות אין דבר כזה.  עילאי הרסגור:

 הוא מדבר על האפיפיור, על הזה, לא על אלוהים.   :צביקה צרפתי

  -דווקא ביהדות  עילאי הרסגור:



   6.12.2017 7 מועצה מן המניין   

 אלוהים, לא על האפיפיור וישו.  אני רוצה שתדבר על :צביקה צרפתי

דווקא ביהדות אין דבר כזה. אבל בנצרות האפיפיור הוא  עילאי הרסגור:

ממלא מקומו, למעשה ממלא מקומות של פטרוס, שהוא 

 ממלא מקומו של ישו עלי אדמות. 

 שאילתה הראשונה,  :צביקה צרפתי

, אתה עכשיו, אתה בעצם אומר שכל מה שידבר ראש העיר עילאי הרסגור:

 בעצם התגלמותו של ראש העיר כאן. 

 לא, לא, לא, רק כשהתושבים יהיו בפנים,  רויטל לן כהן:

 שאילתה הראשונה,  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד(  ירי חנוכה ...רק כשהתושבים יהיו בפנים.  רויטל לן כהן:

..  :צביקה צרפתי .  רויטל לן כהן, אין לי כיף לריב איתך, אין לי 

  -אני פניתי אליך לפני אני גם לא רוצה לריב איתך.  ן כהן:רויטל ל

 את רוצה, בואי, רויטל,  אין לי גם קול יותר חזק משלך.  :צביקה צרפתי

לא קשור לקול חזק. ביקשתי גם קודם, אני מבקשת זה  רויטל לן כהן:

 שהתושבים ייכנסו. 

 יהודה,יהודה, יהודה, תאמין לי, בוא.  :צביקה צרפתי

אני מבקשת שהתושבים יכנסו. אני מכבדת את הבקשות  לן כהן:רויטל 

 , אני מבקשת שתכבד אותה.שלך, ביקשתי אחת

בשקט. אני אגיד לך איך עושים. אם  עושים... לא, לא  :צביקה צרפתי

 רוצים לעשות עושים את זה אחרת. 

 איך?  :יהודה יוגד

.  :צביקה צרפתי ..  אני אגיד לך 

ניתי אליך לפני זה בשקט. פניתי אליך לפני זה סליחה, פ רויטל לן כהן:

 בשקט. 

 ... לעשות הצגה.  :צביקה צרפתי

 לא עשינו הצגה, סליחה.  :יהודה יוגד
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 פניתי אליך לפני זה בשקט.  רויטל לן כהן:

 אל תדברי איתי בשקט לפני.  :צביקה צרפתי

 אין בעיה.  רויטל לן כהן:

 ל יותר חזק. בוא נעשה תחרות, למי יש קו פליאה קטנר:

 יש לך קול חזק? נשמע אותו.  :צביקה צרפתי

 אתה רוצה לשמוע אותו?  :פליאה קטנר

סוף   פעם אחת אני רוצה לשמוע אותו. בואי, דברי, מה? :צביקה צרפתי

 סוף אני שומע אותך. סוף סוף אני שומע אותך. 

תנשאות הזאת? לא, באמת, מה זה צביקה, מה הה עילאי הרסגור:

הזאת על חברת מועצה? פעם אחת כאילו שאתה  ההתנשאות

 לא שמעת אותה. באמת, באמת. 

 לא, לא שמעתי אותה. לא שמעתי אותה. :צביקה צרפתי

 באמת, צביקה. זה באמת, זה כל כך כל כך נמוך.  עילאי הרסגור:

. לסגור את הישיבה  :צביקה צרפתי ..   -טוב, 

.  עילאי הרסגור:  תסגור את הישיבה, מצידי

 להודיע על ישיבה סגורה.  :ה צרפתיצביק

 בסדר, תסגור את הישיבה.  עילאי הרסגור:

 אני לא רוצה לפתוח אותה. ונזמין ישיבה אחרת.  :צביקה צרפתי

אני מאוד רוצה לפתוח אותה. אני פשוט מבקשת שהתושבים  רויטל לן כהן:

 ייכנסו. אני לא מבינה למה הבקשה לא לגיטימית. 

 לגיטימית. הבקשה  :צביקה צרפתי

עד שראש העירייה לישיבות אני מציע, דרך אגב, שנחכה  עילאי הרסגור:

 )מדברים ביחד( יואיל בטובו, 

 מצוין. לא, הפוך. כל אחד, לכשיתבקש, ייכנס.  רויטל לן כהן:

ייכנסו. יש  :צביקה צרפתי התושבים זה להצעות הסדר. עד להצעות הסדר 

  -פה שאילתות שצריך 
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 רגע, התושבים לא אמורים לשמוע תשובות לשאילתות?   עילאי הרסגור:

 יש הקרנה בחוץ.  :צביקה צרפתי

 לא, לא,  רויטל לן כהן:

 אין הקרנה בחוץ.  פליאה קטנר:

אז אולי, צביקה בכלל נעשה את כל הישיבה הזאת  עילאי הרסגור:

 באינטרנט. בואו נעשה ישיבות באינטרנט. 

 אולי נעשה בסקייפ?  פליאה קטנר:

 בסקייפ, נעשה ישיבות בסקייפ.  ילאי הרסגור:ע

  -ויש ציבור שיש לו מה  אהוד יובל לוי:

 -צביקה, דווקא לי זה טוב. אתה אמור  עילאי הרסגור:

  עובד.יש טענה שהמסך בחוץ לא  רויטל לן כהן:

צביקה, זה הזמן שבו אתה אמור להגיד שלי זה טוב ישיבות  עילאי הרסגור:

ך את העבודה, צביקה, תקשיב. צביקה. בסקייפ. אני עושה ל

 )מדברים ביחד( 

מה, העברתם אחורה כדי שהם לא יצעקו פה? אוי, נו,  רויטל לן כהן:

 באמת. 

טוב, אנחנו נשחרר, איפה שיש עובד עירייה, יותר מעובד  :צביקה צרפתי

אחד מכל, עובד עירייה מקצועי שצריך לתת תשובות, 

 שיישאר פה אחד וזהו. 

  -לא, שייכנסו. כשיגיע תורם  סגור:עילאי הר

 יישאר פה אחד וזהו.  :צביקה צרפתי

 מצוין.  רויטל לן כהן:

  -או שתעביר את הישיבה הזאת  עילאי הרסגור:

  אגף.שמעת? יישאר פה אחד מכל  :צביקה צרפתי

 להעביר את הישיבה לחדר יותר גדול.  מה הבעיה עילאי הרסגור:

 עובד אחד.  מכל אגף יישאר :צביקה צרפתי
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אתה יודע, בעיריות  לעבור את הסאגה?למה צריך כל פעם  עילאי הרסגור:

 אחרות, אני גם רואה חדרי ישיבות של עיריות אחרות. 

 כן, כן. אני גם רואה.  :צביקה צרפתי

 ברוב העיריות זה לא ככה.  עילאי הרסגור:

. תאמין לי אני רואה ברעננה, אני רואה, עזוב, אני גם רואה :צביקה צרפתי

 רואה. בהרבה עיריות. 

בהרבה עיריות זה לא ככה. אפילו עיריות שנעצרו בהן ראשי  עילאי הרסגור:

 בחלקם זה לא ככה.ערים, 

 אל תדבר על ערים שנעצרו ראשי ערים.  :צביקה צרפתי

 ... חדריש פה למשל, יש  עילאי הרסגור:

. היללת  :צביקה צרפתי ..   -כשהיית סגן, כשהיית סגן, 

.  עילאי הרסגור: .  הדברים האלה )מדברים ביחד( כשהייתי סגן נגם נלחמתי.

... כן, יהודה, בסדר, מה שאתה רוצה. היית  :צביקה צרפתי הכסף 

 אוטומטי. 

 צביקה, צביקה, אתה יודע מה? לשקר לאנשים,  עילאי הרסגור:

 אני משקר. אנשים ראו שנתיים  וחצי.  :צביקה צרפתי

 ר לאנשים, באמת. שקל עילאי הרסגור:

 יש פרוטוקולים.  :צביקה צרפתי

מהקואליציה ויצא בינתיים אני היחיד שעמד על העקרונות  עילאי הרסגור:

 הזאת. 

 כן, עקרונות, עקרונות.  :צביקה צרפתי

ניוז, אתה יכול להגיד כמה שאתה  אבל אתה יודע מה? עילאי הרסגור: פייק 

מגן על ראש  ,ממנעמי השלטוןרוצה. בינתיים אתה נהנה 

  -העיר, שחשוד בשחיתות. שאני יודע שעשה מעשים 

יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל?  :צביקה צרפתי  אתה 

שאני יודע שהמעשים שלא ייעשו, ואתה מגן עליו. ואתה  עילאי הרסגור:
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 על האיש הזה. מגן עליו. 

יודע מה ההבדל?  :צביקה צרפתי  אתה 

איש הזה. אני לא איחלתי לו. אתה מגן על מגן על האתה  עילאי הרסגור:

 האיש הזה. 

יודע מה ההבדל ביני ובינך, :צביקה צרפתי  לי יש ערכים.  אתה 

 ערכים?!  עילאי הרסגור:

...  :צביקה צרפתי  אני לא בוגד באנשים. גם 

 ערכים, ערכים,  עילאי הרסגור:

 אני לא בוגד באנשים כמוך.  :צביקה צרפתי

ה צרפתי, ממלא מקום ראש העירייה, אתה מטיף לי צביק עילאי הרסגור:

 על ערכים? 

 מטיף לך על ערכים, כן.  :צביקה צרפתי

 מה שאתה עושה להגן על ראש עירייה חשוד בשחיתות.  עילאי הרסגור:

 טוב, חברים.  :צביקה צרפתי

 זה ערכים? איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש?  עילאי הרסגור:

 דה רבה. תו :צביקה צרפתי

להמשיך להגן על האיש הזה, שבייש את כפר סבא, שעשה  עילאי הרסגור:

 מעשים שלא ייעשו. ואתה מגן עליו, ואתה מגן עליו. 

 ... אני אוציא אותך החוצה.  :צביקה צרפתי

תמשיך להגן, תוציא אותי החוצה. אתה מונע ממני להגיש  עילאי הרסגור:

 הצעה לסדר. 

 נה אני מתרה בך. אני מתרה בך פעם ראשונה.פעם ראשו :צביקה צרפתי

וציא מונע ממני להגיש הצעה לסדר! אתה מנסה להאתה  עילאי הרסגור:

 אותי החוצה? 

 כן, אני אוציא אותך החוצה.  :צביקה צרפתי

 אתה לא מתבייש בכלל?  עילאי הרסגור:
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 )מדברים ביחד( אני אוציא אותך החוצה. אני לא, אני  :צביקה צרפתי

 ריונות.בבריונות. אתה מנהל את הישיבה הזאת בב הרסגור: עילאי

 אני מבקש להתחיל את ישיבת המועצה.  :צביקה צרפתי

 אפשר להכניס את התושבים? יש כסאות.  רויטל לן כהן:

 כן, מכניסים. התפנו כסאות, מכניסים.  :צביקה צרפתי

 איפה? אנחנו לא ראינו ציבור.  אהוד יובל לוי:

 כניסו. רויטל, יכניסו. בבקשה, אני רוצה להתחיל. י :צביקה צרפתי

 חבר'ה, שני תושבים זה לא ציבור, עם כל הכבוד.  אהוד יובל לוי:

.  :עמירם מילר . .  מה, מה, מה? 

שני תושבים זה לא ציבור. תכבדו את עצמכם, תכבדו את  אהוד יובל לוי:

 המעמד. )מדברים ביחד( כמה תושבים פה? באמת. 

 חברים, אני רוצה להתחיל את ישיבת המועצה.  :צביקה צרפתי

 חבר'ה, המילה 'ישיבה פומבית' הפכה עכשיו להיות בדיחה.  אהוד יובל לוי:

 אתם לא נכנסים תושבים, וככה זה נראה.  עילאי הרסגור:

  - 2012מענה לשאילתה הראשונה. 'בדצמבר  :צביקה צרפתי

 יבור, צביקה? אמרת שאתה מכניס ציבור. איפה הצ אהוד יובל לוי:

הנה, נכנס. 'שלחו העירייה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה  :צביקה צרפתי

... /ב162התנגדות לתוכנית מח/ . אתה רוצה לקרוא אשר  '

 איך שאתה רוצה, את התשובה? 

 תקרא, תקרא.  :עמירם מילר

... הסטה של רמפת היציאה לסוקולוב, ואף נשלחה תוכנית  :צביקה צרפתי '

טנברג בהזמנת ו אינג' קובישר הוכנה על ידי חלופית א

העירייה, אשר מטרתה להרחיק את רמפת סוקולוב מבתי 

התושבים. הוועדה דחתה את כל ההתנגדויות, הן של 

/ב' 162העירייה והן של התושבים ואישרה את תב"ע מח/

. 2018. א', צפי לתחילת עבודות סוף 18.6.2015בתאריך 
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, בנוסף להתנגדות העירייה חודשים. ב' 14משך העבודות 

נשלח מכתב  9.8.17לתוכנית, כפי שצוינה לעיל, בתאריך 

מהעירייה למשרד התחבורה בו נכתב, בין היתר, כי מסגרת 

/ב' מתוכננים קירות אקוסטיים לכל אורך 162פרויקט מח/

מתחילתה ועד סופה,  33טווח הפרויקט, מלבד לאורך רמפה 

סביבה, אשר נערכה בהתאם לבחינת תסקיר השפעה על ה

לבקשתנו היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון. יש 

של הקמת קיר אקוסטי לאורך  לבחון מחדש את האפשרות

בשל חוסר בביצוע מדידות נדרשות והתעלמות  הרמפה

מהשפעת תחנת הרכבת כמקור לרעש. לא ניתן להתעלם 

, בעיקר במקומות 33מהקרבה של בתי המגורים לרמפה 

 ים הפרש טופוגרפי משמעותי. אשר לא קי

בנוסף, יצוין כי בשלב התכנון נבחנו פיתרונות נוספים  

לפיהם תתאפשר העלייה במחלף תל חי בלבד וירידה למחלף 

ידי כל הגורמים לוב בלבד, אך הפיתרון הנ"ל נדחה על סוקו

הרלוונטיים. עיריית כפר סבא פועלת וממשיכה לפעול מול 

ל לטובת פיתרון אקוסטי משרד התחבורה ונתיבי ישרא

במקום וצמצום ההשפעה של תשתית זו על אורח חיי 

התושבים. ג', התוכנית הינה תוכנית מערכתית של כביש 

בינעירוני באחריות נתיבי ישראל ושטח מוניציפאלי של 

עיריית הוד השרון. עם זאת, עריית כפר סבא יזמה מספר 

 ן:מפגשים עם גורמים מקצועיים ועם תושבים כדלהל

התקיימה פגישה בין עיריית כפר סבא,  2010נובמבר  

. במהלכה הצהירה 531תושבים, מתכנני הכביש, כביש 

 העירייה כי היא מתנגדת לפתיחת התוכנית לפני הפקדה. 

נפגש נציג התושבים בנושא תכנון תנועתי  2014לאורך שנת  
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מר חיים פליישר עם מהנדס העירייה, מנהלת מחלקת 

יה ומתכנן תנועה מומחה. התכנון המוצע התנועה בעירי

 נדחה על ידי משרד התחבורה.

התקיימה פגישה בין נציגי  התושבים, העירייה,  31.1.2017 

/ב'. מנהלת הפרויקט הציגה את הפרויקט 162ומנהלת מח/

והמיגון האקוסטי המוצע. הוחלט על ידי מהנדסת העיר כי 

סטיות בעקבות חששות של תושבים, תדרוש בדיקות אקו

נוספות על ידי גורם מטעם העירייה, טרם תחילת העבודות 

 ובדיקות אקוסטיות נוספות כחודש לאחר פתיחת הרמפה. 

דו"ח בנושא הוכן על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה  

 בשרון. 

נפגשה מהנדסת העיר עם נציגי התושבים ועדכנה  6.8.2017 

 תחבורה. אותם בהתנהלות מול נתיבי ישראל במשרד ה

, קרי היום, ביוזמת מהנדסת העיר, התקיימה 6.12.2017 

היום פגישה נוספת עם נציג התושבים בנושא תכנון תנועתי, 

מר חיים פליישר, בהשתתפות מנהלת מחלקת התנועה 

והמפקחת על התעבורה מחוז תל אביב והמרכז מטעם משרד 

 התחבורה. 

, יער אוסישקין שנמצא בתחום השיפוט של ה  וד השרון ד'

הינו יער לשימור. כל עת שאינו בתחום זכות הדרך מיועד 

 לשימור. 

ה', בסעיף ב' מפורטות הפעולות שנעשות על ידי העירייה  

 למניעת פגישה בתושבי העיר. 

ו', תשלום פיצויים הינו פרטני. כל מקרה נבחן לגופו  

 בנתיבי ישראל. 

משך. נמצא פה ירון רבותי, יש לנו זכות לשאילתת ה אהוד יובל לוי:
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סטולרו, שריכז את הפעילות של הציבור במשך תקופה 

ארוכה. אני רוצה שתעבירו לו את הזכות לשאלת ההמשך. 

שי, רוב התושבים שעד היום אני יכול להגיד לכם שבאופן אי

שהם לא מכירים את הפעולות שהעירייה  התוודו על זה

מייצגת  לכאורה טוענת שהיא ביצעה, לא סבורים שהעירייה

אותם נאמנה. ואני מבקש שתתנו לו את הזכות לשאלת 

 ההמשך, מתוך כבוד לתושבים שעמדו בחוץ. 

ישב איתי, בא אצלי, גם אני מכבד כל תושב. ירון סטולרו  :צביקה צרפתי

 ישב במשרד. זכות השאלה היא שלך, בבקשה. 

  -זכות השאלה שלי מועברת לירון, מכיוון  אהוד יובל לוי:

 בבקשה, אתה רוצה לשאול שאלת המשך?  :צרפתיצביקה 

 פשוט קח ממנו את השאלה ותשאל אותו, נו.  רויטל לן כהן:

 אתה רוצה לשאול שאלת המשך?  :צביקה צרפתי

 תשאל את השאלה,  אהוד יובל לוי:

 אתה רוצה לשאול שאלה?  :צביקה צרפתי

 כן,  אהוד יובל לוי:

 ירון,  :צביקה צרפתי

 שלי.ן, הוא ילמד אותי את השאלה כ אהוד יובל לוי:

חליטו מי מייצג את פעם זה אתה, פעם זה חיים פליישר. ת :צביקה צרפתי

  -כבר. אי אפשר כל פעם  התושבים

 מה הבעיה לשמוע?  אהוד יובל לוי:

 אפשר כמה נציגים של שכונה או של רחוב או בניין?   נוגה:

נוגה? אה, שלום, מה שלומך, נוגה. בוקר  :צביקה צרפתי טוב. מה העניינים, 

 מה נשמע, נוגה? 

... להמשך,  :נוגה  ... הבאתי 

נוגה? :צביקה צרפתי  מה שלומך, 
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 היא באה עם אבא ואמא. היא לא צריכה את ההגנה שלך.  אהוד יובל לוי:

 רק אמא.רק אמא,  נוגה:

רק אמא. עכשיו סליחה, רבותי. הציבור פה הרלוונטי   אהוד יובל לוי:

 ונקשיב.  ונכבד אותם

שנה. והיום אתם  14י כמעט חבר'ה, הכביש הזה תוכנן לפנ ירון סטולרו:

 -רואים דברים

 ירון, שאלה. לא הרצאה, שאלה.  :צביקה צרפתי

שנה. וכמו שהיום אנחנו  14שנייה. הכביש הזה תוכנן לפני  :ירון סטולרו

, מהרמפה הזאת, שיושבים פה 531-יציאה מהסובלים מ

ו 10מועצה לפני  ו חבריאנשים שהי שדיברנו על זה שנים, 

 . ואמרנו שזה לא בסדר, אז אמרנו לנו 'הכל יהיה בסדר'

 והיום בשש וחצי בבוקר כפר סבא פקוקה. 

 תודה רבה. ירון, שאלה.  :צביקה צרפתי

 מה שאני מבקש מכם,  :ירון סטולרו

 מבקש או שואל? :צביקה צרפתי

 מבקש,  :ירון סטלרו

 שאלה. זו לא  :צביקה צרפתי

  -צביקה, אל  :ירון סטולרו

 לא, אמר לי שאלה.  :צביקה צרפתי

תן לו לדבר, למה אתה בכוח קוטע אותו? אני אתערב,  אהוד יובל לוי:

 בשביל זה אני פה. 

 לא עוד הרבה זמן.  :צביקה צרפתי

שנה. היום אנחנו בשנת  14מה שאני מבקש מכם, לפני  ירון סטולרו:

בוועדת התכנון לא יהיו מוכנים  מע"צ. תתעקשו, עם 2018

  -לשנות את הרמפה 

 תודה רבה,  :צביקה צרפתי
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 תגישו צו מניעה,  :ירון סטולרו

 תודה רבה, ירון.  :צביקה צרפתי

  -... לשאלה. האם נגיש צו מניעה במידה וזה לא  רויטל לן כהן:

 -כי זה לא שאלה, זה  את מבינה למה? :צביקה צרפתי

נגיש צו מניעה לא,  רויטל לן כהן: במידה וזה לא אז הנה, עזרתי לו. האם 

  ישתנה. הנה, עזרתי לשאול שאלה.

בבקשה, ענת, היית במשרד התחבורה היום. בבקשה. ירון,  :צביקה צרפתי

 תודה רבה.  

  -. כפי שאתם רואים פה אעדכן אותכםאני  ענת צ'רבינסקי:

גונן:  רופון. ענת, לא שומעים אותך, תתקרבי למיק אושרת גני 

 בואי תתקרבי למיקרופון בבקשה.  אהוד יובל לוי:

-סליחה. כפי שאתם רואים פה בהשתלשלות העניינים, ה ענת צ'רבינסקי:

היה היום. היום היתה לנו פגישה עם משרד התחבורה.  6.12

אני יחד עם טופז פלד, היא מפקחת על  ,נכחתי בה

 התעבורה, 

 שהדברים ייקלטו.  קרוב יותר למיקרופון, אהוד יובל לוי:

ו ביחד ענת צ'רבינסקי: יחד עם נציגת התושבים, עם המהנדס חיים פליישר, 

וחיק מאירי. בדיון היום עלו בדיוק הנקודות שאתה ר

העלית. עלו בדיוק. ואני מניחה שהתעדכנת מהבוקר 

 מרוחיק מה היה בדיון. 

 לא, לא, אנחנו לא התעדכנו.  אהוד יובל לוי:

  -בל רגע, אני רוצה א ענת צ'רבינסקי:

 סליחה, שנייה,  :צביקה צרפתי

 אתה התעדכנת מרוחיק ומה שהיה בדיון?  ענת צ'רבינסקי:

 כן.  ירון סטולרו:

 ענת, את פונה למועצה.  אהוד יובל לוי:
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בדיון עצמו אנחנו הצגנו את עמדת העירייה. אני אמרתי,  ענת צ'רבינסקי:

התוכניות האלה גם באופן מקצועי שראינו את התוכניות. 

קודמו במשך הרבה מאוד זמן. ביקשנו לבחון מחדש את 

הוא עלה לסוקולוב. ישבנו מנח הרמפה של סוקולוב, כש

היום בפגישה. הבנו את הדברים שמתייחסים גם לחניון 

הרכבת, רכבת סוקולוב, לתחנה עצמה. דיברנו על הבאפר 

י על פיתוח עתיד 531בין כפר סבא להוד השרון, בין כביש 

הסיכום של הפגישה שיצאה, וכל הנקודות האלה היום עלו. 

ואנחנו מחכים לסיכום שיצא ממשרד התחבורה, שהם 

הולכים לבדוק את זה ובהתאם לבדיקות שלהם אנחנו 

נתקדם ונבחן איזה פעולות אנחנו נמשיך לעשות. שוב, 

כאשר מתוך הנחה, וזה נאמר בצורה מאוד ברורה בדיון, 

פעל כמה שהיא יכולה כדי למזער שעיריית כפר סבא ת

השפעה של תשתית לאומית על תשתית שהיא מתקשרת 

 לעיר. 

 למזער? לא הבנתי. לא הבנתי את המילים שלך.  אהוד יובל לוי:

  -אני חייבת להגיד לכם גם  ענת צ'רבינסקי:

 מה זה למזער?  אהוד יובל לוי:

 תן לה להשלים תשובה.  :צביקה צרפתי

 יא מדברת עברית לא ברורה. ה אהוד יובל לוי:

 תן לה להשלים. תן לה להשלים עד הסוף. אל תפריע.  :צביקה צרפתי

 זה לגמרי ברור.  :עמירם מילר

 אני חושבת שהייתי לגמרי ברורה.  ענת צ'רבינסקי:

 ענת, תמשיכי. תן לה לסיים.  :צביקה צרפתי

-הוא ה מבחינתנו, התאריך הקובע שנמצא פה במסמך הזה ענת צ'רבינסקי:

, שהיום נפגשנו עם משרד התחבורה. ברגע שיתקבל 6.12
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הסיכום, אנחנו נבחן איך אנחנו פועלים מכל הרשויות 

זה גם רשויות  ,הרלוונטיות. מול כל הרשויות שאני מדברת

כל אחד בתחומו. דרשנו היום מחוזיות וגם רשויות ארציות. 

ם מטופז פלד לקרוא לכולם לשולחן הדיונים, שזה כולל ג

את רכבת ישראל והגורמים המשמעותיים הגדולים 

שנמצאים במשחק הזה התשתיתי, ואנחנו נעשה את כל 

 שביכולתנו לטובת התושבים. ירון ישב אצלי מספר פעמים, 

 תודה רבה. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

.. הרמפה, הרחקה מהבתים, הכביש  אהוד יובל לוי: . קירות אקוסטיים, 

 ובות? )מדברים ביחד( התת קרקעי. איפה התש

... סטולרו.  :עמירם מילר זה כולל אנחנו נבחן גם אפשרות משפטית. כפי 

 הכל.

  -תודה, זה הכל. רציתי לשאול, אין אפשרות  רויטל לן כהן:

 לא נוותר על שום אפשרות לשפר את המצב.  :עמירם מילר

 סבבה.  רויטל לן כהן:

וגב' פליאה קטנר הנדין -ורהמועצה מר עילאי הרסג ישאילתה של חבר . ב

  מעורבותו של יהודה בן חמו בניהול העירייה.  –בנושא 

 

מעורבותו של יהודה בן חמו בניהול שאילתה הבאה.  :צביקה צרפתי

העירייה. תשובה: 'יהודה בן חמו, ראש העיר כפר סבא 

ממשיך למלא את חובותיו למען תושבי העיר מתוקף 

( 1ות החלות עליו. תפקידו כראש רשות, בהתאם למגבל

ראש העיר מעורב בענייני העירייה וממשיך לנהלה בכל 

( שיחות ופגישות 2התחומים, למעט כאלו שהוגדרו. 

מתבצעות באופן שוטף עם מנכ"לית העירייה ובהתאם 

 3לצורך עם בעלי תפקיד בהנהלת העירייה. תשובה לשאלה 
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 היא כן.  4היא לא. התשובה לשאלה 

ם כספיים, עליהם מנכ"לית העירייה ( כן, פרט למסמכי5 

הוסמכה לחתום על ידי ראש העיר או המסמכים האחרים 

אשר ממלא מקום ראש העיר מוסמך לחתום עליהם על פי 

 חוק. 

 ( ככל הידוע לי, עובד מול ההנהלה. 6 

, ככל הידוע לי, סעיף מאוד 6טוב, שאלת המשך. סעיף  עילאי הרסגור:

קה, התשובה היא שלך? מי זה מעניין. אתה בעצם עונה? צבי

 'ככל הידוע לי'? 

 זה זה שלא חתם.  אהוד יובל לוי:

?  עילאי הרסגור:  מי זה 'ככל הידוע לי'

 לא חתום פה.  אהוד יובל לוי:

 התשובה היא שלך?  עילאי הרסגור:

 מה זה משנה?  :צביקה צרפתי

 לא, כי שאלתי שאילתה,  עילאי הרסגור:

 למי? ככל הידוע אהוד יובל לוי:

'ככל הידוע לי', כלומר מישהו עונה לי. אתה זה, הגורם  עילאי הרסגור:

 שעונה זה אתה? 

 אני, המנכ"לית. :צביקה צרפתי

 ממלא מקום ראש העיר אחראי לתשובות. אהוד יובל לוי:

 ... לעניין.  :צביקה צרפתי

 אני רוצה לשאול שתי שאלות.  עילאי הרסגור:

 אחת,  שאלהלא. אחת.  :צביקה צרפתי

'?  עילאי הרסגור:  מה זה 'ככל הידוע לי

 שאלה אחת.  :צביקה צרפתי

שאלה שנייה, בכל זאת אני אשאל, כי מדובר בנושא חשוב.  עילאי הרסגור:
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, שהתשובה היא 'לא', הוא על השאלה 'האם נערכו 3סעיף 

שיחות או פגישות בין יהודה בן חמו ומהנדסת העיר במהלך 

מעורב בהחלטות תכנוניות?'  החודש האחרון? האם הוא

קודם כל, האם אתם עומדים מאחורי התשובות האלה 

ומוכנים להגן עליהן בכל מקום אפשרי? ומה זה 'ככל הידוע 

לי'? אם התשובה היא שלך, את מנכ"לית העירייה, אם 

התשובה היא שלך, אתה ממלא מקום ראש העירייה, אתם 

 אמורים לדעת עם מי יהודה בן חמו מדבר. 

יודע אני יודע. מה שאני לא,  :ביקה צרפתיצ ממש לא. אני מה שאני 

 )מדברים ביחד( 

 אני אנסח את זה אחרת.  עילאי הרסגור:

. עם המהנדסת, אני רואה אותה  :צביקה צרפתי ...? איזה מין  24.. שעות 

 דבר? 

  -מבחינתכם יש הוראה שהוא לא ידבר  עילאי הרסגור:

א בבית משפט ואני לא בחקירה. קיבלת אל תנסה, אני ל :צביקה צרפתי

 תשובה, נקודה. 

 קודם כל זה כן סוג של חקירה. אני חוקר אותך. עילאי הרסגור:

 ממש לא. אתה חוקר אותי.  :צביקה צרפתי

 בסדר, יש כאלה שחוקרים. אני באמת רוצה להבין.  עילאי הרסגור:

 שאלת שאלה, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 ראה שאוסרת עליו לדבר עם עובדי עירייה מהשורה?יש הו עילאי הרסגור:

אני רוצה לבדוק אם יש נהלים כלשהם שאימצתם לגבי 

 העניין?

 שאילתה הבאה,  :צביקה צרפתי

 לא, אתה לא נתת לי תשובה על שום דבר.  עילאי הרסגור:

 שאילתה הבאה. קיבלת הכל.  :צביקה צרפתי
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להבין. האם הוא מעורב אבל תנו לי תשובה. אני מנסה  עילאי הרסגור:

  בניהול העירייה?

 קיבלת תשובות על הכל.  :צביקה צרפתי

אני לא, אני רוצה לרדת לעומק הדברים. עד כמה הוא  עילאי הרסגור:

 מעורב בפעילות השוטפת בעירייה? 

 לעומק הדברים תזמין לכוס קפה, אני אבוא, אשתה איתך,  :צביקה צרפתי

 כאן. אבל צביקה,  אין בעיה, אני עילאי הרסגור:

צוייג  עו"ד אהוד יובל לוי וד"ר ענת קלומלהמועצה  ישאילתה של חבר . ג

  . 10וגורדון  9עצים ברחוב אגרון  –בנושא 

 

 .שאילתה הבאה. עצים ברחוב אגרון :צביקה צרפתי

 אני באמת מנסה להבין,   עילאי הרסגור:

 לא, עצים ברחוב אגרון,  :צביקה צרפתי

 לא, צביקה. תן לי שנייה להבין את התשובה שלכם.  עילאי הרסגור:

 . 10וגורדון  9עצים ברחוב אגרון  :צביקה צרפתי

 מה הבעיה שלך להסביר לי? מה הבעיה שלך להסביר לי? עילאי הרסגור:

 בבקשה. אני לא צריך להסביר לך.  :צביקה צרפתי

מידת  זה יחס של חבר מועצה. בסדר, אני מנסה להבין מה עילאי הרסגור:

. מול העירייה ואתה מתחמק.  ..  המעורבות של 

 . 10וגורדון  9עצים ברחוב אגרון  :צביקה צרפתי

 ככה נראית ישיבת המועצה.  עילאי הרסגור:

צירפנו פה את כל ההשתלשלות של העניינים. צירפנו פה את  :צביקה צרפתי

כל התשובות שקיבלו לשאילתה. שאלו שאילתה ישירה. 

 כל השאלות. קיבלו תשובות ל

אין לי תשובה לשאילתה, סליחה.  לא, לא, לא, אתה מדבר.  אהוד יובל לוי:

 אני לא רואה את זה. סליחה, אצלי זה לא מופיע. 
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  -מופיע. תסתכל או בקלסר או ב  :צביקה צרפתי

 אני בקלסר, סליחה, אני לא רואה את זה.  אהוד יובל לוי:

 תסתכל באייפד.  :צביקה צרפתי

נו, מה לעשות? הנה השאילתה, עצים ברחוב אגרון. אני לא  ל לוי:אהוד יוב

 רואה את התשובה. 

גונן:   מופיעה לכם.הנה התשובה. היא גם  אושרת גני 

 לא שלחתם תשובה?  :צביקה צרפתי

גונן: הנה, זו התשובה. זו התשובה. התשובה זה אותו מייל  אושרת גני 

 .12.9-שנשלח אליך ב

י :צביקה צרפתי ' ובל, שלום. לפי שנמסר לי העצים הועברו במסגרת כתוב 

. זה נשלח אליך  היתר שניתן לעבודה פרטית ברחוב העבודה'

 . 12.9.2017-ב

 רחוב העבודה?  :עמירם מילר

לא, יש גם יש רחוב אגרון. 'מכיוון שהיה שטח פרטי,  :צביקה צרפתי

. היזם התבקש 9הוכשר רישיון בוסתן לעצי פרי באגרון 

ובנסוף ם, אך הביצוע ה... לא היה מקצועי להעבירם לש

לא היה טוב'. יש פה למטה עוד איכות העצים ומצבם 

 המשך. 

טוב, רבותי, סליחה. חברי הקואליציה, באמת מי שאולי  אהוד יובל לוי:

התבלבל כמוני. אני רוצה להסביר לכם. שאלות פשוטות, 

מה כתוב בשאילתה, מה עלות ההעברות ושתילות אלה. מי 

אולי הוא רואה  12.9-צא את זה במכתב ששלחו לי בשמ

יותר טוב ממני. אני לא רואה פה את עלות העברות 

 והשתילות. 

גונן: היזם. כתוב פה, 'כל העבודות  עבודות בוצעו על חשבוןכל ה אושרת גני 

 בוצעו על חשבון היזם'. 
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  -היזם חויב ובסוף כתוב 'כל העבודות בוצעו על חשבון'  איתי צחר:

 כל התשובות נמצאות במיילים שנשלחו אליך.  :ביקה צרפתיצ

.  אהוד יובל לוי: 'זה לא עלה לעירייה'  תגיד בשפה פשוטה, 

גונן:  כתוב. אושרת גני 

 כתוב. :צביקה צרפתי

 סליחה, סליחה.  אהוד יובל לוי:

גונן: יובל. אתה טענת שלא קיבלת תשובה ולכן אתה שואל  אושרת גני  יובל, 

וב. אז לכן אנחנו מראים לך את המייל את השאילתה ש

, מלאה. וכתוב לך מה היו 12.9-שקיבלת כבר תשובה ב

הנסיבות להעברת העצים כאן. והיזם ביצע על חשבונו את 

 ההעברה. 

ה קטנר אוגב' פליהנדין -המועצה מר עילאי הרסגור ישאילתה של חבר . ד

 הגנה על עובדים שמסרו עדות בחקירת המשטרה.  –בנושא 

 

שמסרו עדות בחקירת  םשאילתה הבאה. הגנה על עובדי :צביקה צרפתי

 משטרה. איפה התשובה פה?

 התשובה שלכם מאוד קצרה ראיתי.   עילאי הרסגור:

'נושא החקירה מצוי בסמכותה הבלעדית של משטרת  :צביקה צרפתי

 .  ישראל'

  -הם משכללים את הקיצור. בוא נקצר כדי  אהוד יובל לוי:

... שאתה מכותב ויש משטרת ישראל. אוקיי. בוא נזכיר  ר:עילאי הרסגו

ולחברי המועצה מה היו השאלות, אם זו התשובה.  לחברות

השאלה היתה כזאת: 'בעקבות חזרתו של יהודה בן חמו 

 ר ועובדים בעירייה נחקרו לגבי מעשים', חומא

 השאלות ידועות לחברי הוועדה.  :צביקה צרפתי

וצה להקריא את השאלות, כי התשובה לא עונה לא, אני ר עילאי הרסגור:
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( האם ידוע לעירייה אלו 1השאלות היו: על השאלות. 

  נחקרו במשטרה.עובדים 

 השאלות ידועות לחברי הוועדה.  :צביקה צרפתי

( אם כן, כיצד העירייה מספקת הגנה לעובדים אלה מפני 2 עילאי הרסגור:

להבטיח  התנכלויות. במידה ולא, כיצד העירייה יכולה

המשך עבודה תקינה במציאות בה ראש העירייה החשוד 

בשחיתות יכול לבוא במגע עם אותם עובדים במסגרת 

. אני  עבודתם. זאת לא שאלה שתגידו 'המשטרה תחליט'

איך עובדי עירייה שעובדים עכשיו בעיריית  ,רוצה להבין

כפר סבא יכולים להיות בטוחים, יכולים לבוא למקום 

  העבודה שלהם,

 עילאי,  :צביקה צרפתי

ברוגע, בהרגשה שהם יכולים למלא את עבודתם ללא חשש,  עילאי הרסגור:

 ואתם לא עונים לי. אתם לא יכולים להבטיח את זה? 

 אני עונה לך מה שאני יכול לענות לך.  :צביקה צרפתי

. זו לא תשובה.  עילאי הרסגור:  אבל אתה אמרת לי 'משטרת ישראל'

י לא ממציא תשובות. אני לא נותן לך גם תשובות שאתה אנ :צביקה צרפתי

.. אתה רוצה תשובה, לא מתאימה לך, אתה יודע, רוצה.  .

 זה בסדר. 

ממה שאני קורא בין השורות, או יותר נכון בין השורה, בין  עילאי הרסגור:

השלושת רבעי שורה שאתם עניתם לי, אתם בעצם אומרים 

ובדים. כלומר יכול שאין לכם שום פיתרון עבור אותם ע

להיות שבאים עובדים מפוחדים בבוקר לעבודה, יכול 

 להיות, 

 העובדים לא מפוחדים. הם באים, הם לא מפוחדים.  :צביקה צרפתי

  -יכול להיות. כלומר  עילאי הרסגור:
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.  :צביקה צרפתי 'בוקר טוב'  הם מחייכים, הם אומרים 

 יכים. אני בטוח שכל העובדים מאוד מחי עילאי הרסגור:

 תודה רבה. שאילתה הבאה,  :צביקה צרפתי

,  עילאי הרסגור:  כלומר אתה אומר 'לא יכול להיות מצב היפותטי'

וגב'  פליאה קטנר הנדין -המועצה מר עילאי הרסגור ישאילתה של חבר . ה

  מדוע איך משעה את עצמך? –עבור יהודה בן חמו 

  

ו, מדוע אינך משעה את השאילתה הבאה עבור יהודה בן חמ :צביקה צרפתי

 עצמך? יהודה בן חמו, 

לתת  לצביקה  מעניינת, שנייה, שנייה. אני מבקשזו תשובה  עילאי הרסגור:

 ... זו תשובה מעניינת. קראתי אותה, היא מעניינת. 

'יהודה בן חמו, ראש העיר, ממשיך למלא את חובותיו למען  :צביקה צרפתי

בהתאם להגבלות  תושבי העיר מתוקף תפקידו כראש רשות,

הוא הרי ש החלות עליו. יש להדגיש כי עד לא תוכח אשמתו,

  -בחזקת חף מפשע על פי חוק'. מה 

הבעיה שלי שאני שאלתי, אני לא שאלתי אותך. אני שאלתי  עילאי הרסגור:

את יהודה בן חמו. עכשיו, מאחר ויהודה בן חמו כן מתקשר 

 איתך ומתקשר עם המנכ"לית, 

 ני עונה בשמו. א :צביקה צרפתי

אני ציפיתי שהוא יענה לי. עכשיו, כנראה שיהודה בן חמו  עילאי הרסגור:

 מפחד לענות לי, משום מה, 

 אף אחד לא מפחד. :צביקה צרפתי

שיענה לי. לא בא לו לענות לחבר מועצה? מה, הוא ראש  עילאי הרסגור:

 עיר, לא, רגע, ממלא מקום העיר צביקה צרפתי, תראה, 

  -השאילתה הבאה  :תיצביקה צרפ

יש כאן איזשהו ראש עיר שמרחף לו באוויר, מקבל  עילאי הרסגור:
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  רות של ראש עיר.משכו

 קודם כל לא מרחף באוויר.  :צביקה צרפתי

  .לא מגיע לישיבות מועצה עילאי הרסגור:

 ... אבל הוא לא מרחף.  :צביקה צרפתי

ת העירייה מרחוק, לא מגיע לישיבות מועצה, כן מנהל א עילאי הרסגור:

ולא בא לו לענות לשאילתה של חבר מועצה? כלומר הוא 

 איכשהו רוחו שורה כאן על החדר הזה? 

 אבל אתה גם מרחף באוויר, אז מה?  :צביקה צרפתי

מאיפה? תגיד את המילה. אני פתחתי בינגו, שהישיבה  עילאי הרסגור:

  -הזאת, תגיד את המילה

  - ... אני לא בטוח :צביקה צרפתי

.  רויטל לן כהן:  הוא אמר לו הרבה פעמים בינגו. מלא בינגו

 תקשיב, אני לא בטוח שיש לך יותר משתי פעמים בינגו.  :צביקה צרפתי

דרך אגב, בישיבות הבאות זאת תהיה תגיד את המילה.  עילאי הרסגור:

מילה סודית, שאני אגיד אותה רק לקהל בחוץ. אתה 

 ברצינות, צביקה.  תצטרך לנחש. אבל ברצינות, קצת

 אני מאוד רציני.  :צביקה צרפתי

 צביקה, זאת תשובה מעליבה. כלומר, יש ראש עירייה,  עילאי הרסגור:

 אז תיעלב. בחרת להיעלב, תיעלב.  :צביקה צרפתי

 יש ראש עירייה,  עילאי הרסגור:

ו :צביקה צרפתי  תיעלב. תוריד את הראש 

סבא. תאמין לי, אישית אני כבר  אני נעלב בשם תושבי כפר עילאי הרסגור:

 לא נעלב ממנו. בשם תושבי כפר סבא, 

 הוא נעלב, הוא צריך שק ואפר. אם רויטל לן כהן:

בשם תושבי כפר סבא, אתה תיתן לי לדבר בישיבה אחרת  עילאי הרסגור:

 ונדבר על זה. 
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וגב' פליאה קטנר הנדין -המועצה מר עילאי הרסגור ישאילתה של חבר . ו

 . עיקולי חובות מטעם העירייה –בנושא 

 

  -תודה רבה. השאילתה הבאה, עיקולי  חובות  :צביקה צרפתי

ראש עירייה. לא  כאןבאמת שתיתן תשובה שאומרת שיש  עילאי הרסגור:

 קל לו לענות לחברי מועצה. 

  -תודה רבה. שאילתה הבאה  :צביקה צרפתי

א בא לו לענות על אבל בא לו להמשיך לשבת על כסאו, ול עילאי הרסגור:

 לא, רגע, צביקה. אני רוצה רגע,  ות של חברי מועצה.שאילת

 עילאי, עילאי, השאילתה הבאה,  :צביקה צרפתי

 לא, לפני שעוברים לשאילתה הבאה,  עילאי הרסגור:

 לא. :צביקה צרפתי

אני רוצה להמשיך להתייחס לנושא הזה. כי היתה כאן  עילאי הרסגור:

 הצעה לסדר, 

 אתה לא תתייחס,  :רפתיצביקה צ

.  עילאי הרסגור:  היתה כאן הצעה לסדר שהגשתי

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

.  עילאי הרסגור:  היתה כאן הצעה לסדר שהגשתי

 תודה רבה. עילאי, תודה רבה לך.  :צביקה צרפתי

לא הסכמת, לא הסכמת להעלות אותה, בגלל שלא שלחתי  עילאי הרסגור:

 חברי המועצה. מכתב חתום על ידי רוב 

 עיקול חובות מטעם העירייה.  :צביקה צרפתי

 לכן אנחנו עכשיו נחתים את  חברי המועצה,  עילאי הרסגור:

 אני מבקש, את יכולה לשבת. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 , 22לכינוס המועצה לפי סעיף על בקשה. על בקשה  עילאי הרסגור:

 ה, )מדברים ביחד( לפי עיקול חובות מטעם העיריי :צביקה צרפתי
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הדחת ראש העירייה, חברי בחברי המועצה שרוצים דיון  עילאי הרסגור:

המועצה שרוצים בהדחת ראש העירייה מוזמנים לחתום  על 

המכתב הזה. חברי מועצה שתומכים בראש העירייה יכולים 

אני עכשיו אחתים )מדברים לא לחתום על המכתב הזה. 

המועצה על המכתב. יש  ני עכשיו אחתים את חבריביחד( א

 לך עת?

.  :צביקה צרפתי .. . . בהתייחס שיפור השרותים הניתנים לתושבים..

 . ..  לחייבים 

 אנחנו חותמים עכשיו על המכתב.  עילאי הרסגור:

.. לא בוצעו עיקולי  2017...  :צביקה צרפתי . ... עיקולים  ועד היום בוצעו 

 טלטלין. יעיקולי מ 784רכוש, בוצעו 

 ... תביא עט, אנחנו נחתום על המכתב.  גור:עילאי הרס

... 2 :צביקה צרפתי  338מחיקת חובות על פי סעיף ( בהתאם לכללים 

 -לפקודת העיריות

פשוט סותמים לנו את הפה, אז אנחנו נאלצים לחתום על זה  עילאי הרסגור:

 בכתב, כמו שביקשתם. 

 אושר על ידי מועצת העיר, ש :צביקה צרפתי

גונן .  :אושרת גני  . .  עילאי, יש סדר יום. אתה לא יכול 

יש סדר יום, ואתם הורדתם את ההצעה שלי מסדר היום. כי  עילאי הרסגור:

 )מדברים ביחד( בא לכם. 

שקל, זאת לאחר שנשלחות מינימום  1,000-החל מחוב של כ :צביקה צרפתי

שתי הודעות דרישה, אשר נמסרות במסירה אישית או 

.. בו3בתיבות דואר.  . הגורם  2017צעו עיקולי רכוש בשנת ( 

העיקולים ברישום מטלטלין  אשר מבצע עבור העירייה את

( חשבונות 4שירותים משפטיים בע"מ. ליפז  הם חברת

.. לתושבים,  . הארנונה השוטפים נשלחים מדי חודשיים לכל 
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טית, וכן נשלחות אחת לחודשיים תזכורת תשלום אוטומ

הודעת דרישה  במידה והחובות לא מוסדרים נשלחת

ימים נשלחת התרעה לפני עיקול.  25לתשלום ולאחר לפחות 

 אין חובה לשלוח הודעות אלו, 

.  עילאי הרסגור: . .  נקווה שהמצלמה 

גונן:  עילאי אתה מפריע. אושרת גני 

. ישירבדואר  :צביקה צרפתי .. ות לחייב, מתוך רשום והן נשלחות באמצעות 

.. )מדברימטרה לשמ . הצעות ם ביחד(. ור על פרטיותם 

 לסדר, בבקשה. הצעות לסדר. 

 די!  ה הזאת?גמה זה ההצ :עו"ד איתן צנעני

 הצעות לסדר יום.  .2

 

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

 –יעוד שטחים ציבוריים למוסדות חינוך  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 . 80כונה הירוקה בניית תיכון וחטיבת ביניים בש

 

 הצעה לסדר ראשונה. יובל, בבקשה.  :צביקה צרפתי

אני שמחה שהמצלמה רואה מי מהתושבים עושה צחוק  רויטל לן כהן:

 מהנושא הזה, ומי האנשים היותר רציניים. אפשר להמשיך. 

זה בסך הכל מהלך פוליטי. לא אכפת לו באמת מהדברים.  :עו"ד איתן צנעני

 טי.סה"כ זה מהלך פולי

 פה ולא בטורונטו. בינגו. שאכפת לו גר מישהי  רויטל לן כהן:

... אולי הוא לא מורחק. הוא יכול לבוא, הוא לא מגיע  שמעון פרץ:

כרגע. אבל יש לו אישור לבוא לעירייה, אין לו שום בעיה. 

 אל תנסו למצוא תירוצים. 

 הצעה לסדר. בבקשה.  :צביקה צרפתי
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 כל. החזירו לו את ה :שמעון פרץ

 אני מתחיל לספור את הזמן, תודה.  :צביקה צרפתי

 אל תטעו אנשים. :שמעון פרץ

.  אהוד יובל לוי:  אנחנו סופרים לך את הזמן

תקשיב טוב.  אם יש לך,אתה יכול לספור לי, לי אין בעיה.  :צביקה צרפתי

יש לך טעות. איתי יש לך טעות בספירת זמן. ממש יש לך 

 טעות. 

  -על הדחתה, תנו את העט. אתה רוצה לחתום ממ עילאי הרסגור:

.  רויטל לן כהן: ... תתעלמו ממנו  מה אתה 

חברי הקואליציה צורחים. אני מחכה שהקואליציה לפחות  אהוד יובל לוי:

 ... צביקה, אתה מוסר דו"ח? 

 לא, לא, ממש לא.  :עמירם מילר

  -אני רק רוצה את זה לפרוטוקול  עילאי הרסגור:

 בבקשה. הצעה לסדר, כן.  בסדר,קדימה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 ... אתה מטעה את הציבור.  :עו"ד איתן צנעני

עם ענת, חמש. לצערי כל שאר חברי ארבע חתימות. יחד  עילאי הרסגור:

כנראה לא רוצים להדיח את יהודה בן חמו. נוח  ,המועצה

 להם עם המצב הזה. 

 , אל תדאג. אתה יכול לקבוע הרבה דברים אהוד יובל לוי:

 אני קובע.  :צביקה צרפתי

 מה אתה אומר.  אהוד יובל לוי:

.  :צביקה צרפתי . .  כל עוד אני פה, אני 

 בסדר גמור. הציבור ישפוט.  עילאי הרסגור:

 נקצר את הזמן שאתה פה.  אהוד יובל לוי:

 אין בעיה.  :צביקה צרפתי

..  :שמעון פרץ .  תחכו בסבלנות 
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ששמעון יפסיק להפריע, ואז נתחיל לספור את  אני אחכה אהוד יובל לוי:

 הזמן. 

  הצעות לסדר או שאילתה? חס ושלום. מה עכשיו? שמעון פרץ:

 כן, הצעות לסדר.  :צביקה צרפתי

 אה, יפה.  :שמעון פרץ

 אם חברי הקואליציה יתאפקו, אז נתחיל.  אהוד יובל לוי:

 עילאי, אתה מפריע למהלך הישיבה. בבקשה.  :צביקה צרפתי

טוב, אם פעילים של ראש העיר ירשו לנו, אז נתחיל.  אהוד יובל לוי:

חברים, קראנו בעיתונות כרגיל עדכונים ואחד העדכונים 

יחידות  1,800-אומר שבעלי מתחם קניאל מתכננים לבנות כ

, בתוכנית 80דיור, שזה בערך חצי מהשכונה הירוקה 

שם. יחידות נוספו  1,000-המקורית. ועוד התחשב בזה שכ

יחידות  1,150-יחידות כי ה 1,800והם רוצים להוסיף 

שהעירייה הבטיחה להם לא יכולים לצאת לפועל. זה אומר 

שאם היום אי אפשר להיכנס ולצאת מהשכונה, אז מחר, עם 

תוספת המכללה והאודיטוריום, ועם תוספת של אמות, 

שלכאורה שמענו שכרגע שופט לחץ על התושבים לאשר, 

ם של איכות חיים, אחד לראות פה פיגועי אנחנו הולכים

ואנחנו שואלים שכונה אחרי שכונה נהרסת. אחרי השני, 

 28.11-איפה הסכם שיתוף הפעולה שעד היום, למרות שמה

אני מבקש את הסכם שיתוף הפעולה. אני חשבתי שאולי 

חברי הקואליציה ירצו להציץ בו ולראות מהו הסכם שיתוף 

 אורה הופר. הפעולה שלכאורה קיים ולכ

גונן:  קראת את ההסכם, יובל.  אושרת גני 

 אני לא זוכר שקיבלתי אותו.  אהוד יובל לוי:

גונן:  את המייל?  שריםאז אתה רוצה  אושרת גני 
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 כן, כן, תראי לי את ההסכם.  אהוד יובל לוי:

גונן:  בבקשה.  אושרת גני 

ת הסכם במיילים. אני לא ראיתי א אליפותאת יש לך  אהוד יובל לוי:

 שיתוף הפעולה. סליחה. 

גונן:  , אמרת שלא קיבלת.לא קיבלת 12.9קודם  אושרת גני 

סליחה, גברת. עם כל הכבוד לך, את הסכם שיתוף הפעולה  אהוד יובל לוי:

 לא קיבלתי. 

גונן:   -אז אנחנו עוד מעט  אושרת גני 

  -המינימום  אהוד יובל לוי:

גונן:   -... יש לך את המייל  אושרת גני 

אחרי שהתווכחתם והיועץ המשפטי, סליחה, אתם עוצרים,  אהוד יובל לוי:

אני עוצר, רבותי. אני אעצור, כל פעם שתפריעו לי. אני לא 

קיבלתי. ואני קיבלתי מהיועץ המשפטי שאני צריך להגיד לו 

 באיזה הסכם ספציפי מדובר. לכאורה, הגב' המנכ"ל, 

גונן:  מה זה? יובל  אושרת גני 

רבותי, תדאגי שאני אקבל את ההסכמים. אני לא יכול  ובל לוי:אהוד י

 לקרוא מה את כותבת פה. אני רוצה הסכם. שיתוף פעולה. 

גונן: הנה, יש לי קובץ מצורף. לפתוח לך אותו? תראי איך זה  אושרת גני 

 נראה. הנה ההסכם. 

 לא, גברת. ההסכם הזה לא הגיע אלי.  אהוד יובל לוי:

 לא הגיע אליו.  אה, :צביקה צרפתי

חד משמעית לא הגיע אלי. חד משמעי לא הגיע אלי, כי  אהוד יובל לוי:

 אחרת הוא היה בעיתונות. 

 יש מייל.  :צביקה צרפתי

רבותי, הוא לא הגיע אלי. ואני אשמח לקבל אותו, גם  אהוד יובל לוי:

 לשיטתכם, בשנית. אלא מה? 
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לך את הדיבור היום.  מגיע אליך. זה היה מעקר אם היה :צביקה צרפתי

 היית מפרסם, זה היה מעקר לך את הדיבור.

גונן:   - 25.11-ב אושרת גני 

 , אני עוצר את השעון. רבותי אהוד יובל לוי:

גונן:  , המייל הזה נשלח והגיע אליך. 17:44 אושרת גני 

סליחה, אני רק הימים האחרונים התמודדתי עם טענות  אהוד יובל לוי:

'. היועץ המשפטי שאו  מר לי 'באיזה הסכם ספציפי

 שלך.  4שאלה מס'   עו"ד אלון בן זקן:

ולכאורה, יש יותר מהסכם שיתוף פעולה אחד באותו חודש  אהוד יובל לוי:

שנוקבים בו. אלא מה? טרחתם לשלוח הסכם וטרחתם 

  -להגיד שלכאורה יש בעיה 

גונן:  אה, אז כן שלחנו אותו.  אושרת גני 

 לא קיבלתי את ההסכם. אני עומד על דעתי. אבל, אני  אהוד יובל לוי:

 אבל?  :צביקה צרפתי

בואו תראו איך מתעללים בשכונה שנועדה להיות כמה אלפי  אהוד יובל לוי:

יחידות דיור וכבר הוכפלה. עכשיו גם מספרים לנו, וזה 

הולך להיות בכל העיר כפר סבא, בלי תשתיות, בלי הכנות, 

ל הם מדברים על הסכם שיתוף יחידות נדחו, אב 1,150עוד 

יחידות. במקום שתצא  1,800פעולה שהם עכשיו רוצים 

אמירה ברורה, רבותי, בכפר סבא מיצו את הבדיחה הזאת, 

את הפגיעה הזאת בתושבים. הבנייה הפרועה הזאת, 

תוספות של אלפי יחידות בלי שום תשתית כבר לא יכולה 

ציבור. להיות פה יותר. במקום לבוא להתחשב בצרכי ה

מישהו חי פה באיזשהו חזון, שבעינינו זה חלום בלהות. מי 

שחושב שאפשר לדחוף פה מגדלים בלי שום תשתיות, בלי 

 שום יכולות, בלי חינוך, בלי כלום.
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אז עכשיו תראו. היתה גם שאילתה שלי. בואו נדבר על כל  

שתקועות היום. שחוזרות אלינו, שחזרו אלינו, התוכניות 

. אנחנו ראינו הערב שגם שטחים ציבוריים שיחזרו אלינו

לפי התקשורת, אנחנו רואים שהדברים האלה עוברים היום 

חניות  200מגיעים לתוכניות שהסבירות בהם נורא נמוכה. 

למכללה ולאודיטוריום. חבר'ה, זה אפילו לא בדיחה. אלא 

 מושבים.  50אם כן יבטיחו לנו שבאודיטוריום יהיו 

גות הזאת, אובדן השליטה הזה, קמים עכשיו, לנוכח ההתנה 

תושבי השכונה ושואלים: 'מישהו פה חשב על מוסדות 

חינוך?' בוודאי שחשבו. יש עודף שטחים, שמענו לפני רבע 

שעה. בונים גנים בשתי קומות. אז גן זה היום פנטהאוז 

ומרפסת. ילדים לא נפצעים בירידה לגן. זה רק בדמיון. 

עוד קומה מעל בית ספר  בונים פה בתי ספר. אז יבנו

שקיימים בו תלמידם. מה קרה? קרה קרה. ויקום מי שיגיד 

שההתנגדות של הורים היא לא עניינית. הילדים ילמדו, בתי 

ספר ייבנו מעל הראש. שום דבר לא ענייני. הרחקת ילדים 

מבתי ספר היא לא עניינית. אלא מה? אנשים ששילמו 

ומצפים ה, מיליוני שקלים, שמשלמים ארנונה מלא

במינימום שהכספים שהם שילמו ישמשו לבניית מוסדות 

ציבור, לבתי ספר, עוד מעט הם יצטרכו חטיבה, עוד מעט 

הם יצטרכו תיכון. וראו זה פלא, בשנה הבאה לא מתוכננת 

לא חטיבה ולא תיכון בתוכנית הכלכלית, תוכנית התקציב 

 . 2018-שהוגשה לנו ל

בואו נסכים על דברים שהם אז אמרתי, אולי טיפה איפוק.  

הגיוניים. לא נמכור שטחים ציבוריים בעיר כפר סבא, לא 

נקדם תוכנות לעירוב שימושים. לא במתחם קניאל, לא 



   6.12.2017 36 מועצה מן המניין   

במתחם התקשורת, עד שתהיה לנו תוכנית שמפרטת את 

הייעודים של כלל השטחים הציבוריים בשכונות הירוקות, 

חינוך. כי עיר  וזה נכון לכל העיר. בדגש על תכנון מוסדות

לא נבנית רק מבתים. צריך לתת פיתרונות לקהילה. אין 

 פיתרונות לקהילה, אין קהילה. 

עיריית כפר סבא תייעד שטחים ציבוריים בשכונות הירוקות  

לבניית חטיבת ביניים ותיכון, בעדיפות ראשונה. חבר'ה, 

הכל טוב ויפה. תכננתם? תראו לנו. המועצה תראה שיש 

יודע מה שטח. כי אצל כם הכל נזיל. בשנה הקרובה מי 

יימכר, מה יישאר. אי אפשר פה לשבת לרגע בשקט, כי כל 

 דבר שאנחנו נשמע, היום פה ומחר נמכר. 

ודבר אחרון. שימו לב לויכוח שהיה פה לפני כחצי שעה.  

  -תושבים לא יכולים להיכנס לישיבה 

 טוב, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

ים לתושבים להיכנס לישיבות. להשמיע את כולם בפני נותנ אהוד יובל לוי:

 חברי המועצה. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

אדוני, חכה. מי שלקח לעצמו את האחריות להיות חבר  אהוד יובל לוי:

מועצה והוא בקואליציה והוא מנהל את העיר, ועל הגב שלו 

 כל ההתעללות הזאת בתושבים נעשה. 

 טוב, תודה.  :צביקה צרפתי

. ראינו  אהוד יובל לוי: יגידו 'די' לא יתעללו בציבור אם חברי הקואליציה 

דוגמה קטנה היום. כשקמים חברי קואליציה ואומרים 'די', 

אז זה מתחיל. וכשחברי קואליציה מורידים את העיניים, 

מוכרים שטחים, מאשרים תוכניות שנפסלו, אז רבותי, 

ציה שלכם העיר גם תיראה ככה. אבל התרומה שלכם בקדנ
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נחתמה בפרוטוקול אחרי פרוטוקול. הצפיפות בעיר, שהיא 

תוצאה של התעללות בתושבים נחתמת פה פרוטוקול אחרי 

 פרוטוקול. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

ותסתכלו לעצמכם יום אחד בעיניים ותגידו מה עשיתם  אהוד יובל לוי:

תגידו לעצמכם  בחמש השנים שלכם האחרונות במועצה?

 גיעה באיכות החיים, אתם חתומים עליה. שכל הפ

כן, אנחנו חתומים ואנחנו עומדים מאחורי מה שאנחנו  :צביקה צרפתי

 מים. תחו

יום אחד נבדוק למה אתם חתומים, יום אחד נבין למה  אהוד יובל לוי:

 אתם חתומים על כל הפגיעות האלה. 

עצמו.  יום אחד תבין. אבל תבין שההיסטוריה תדבר בעד :צביקה צרפתי

אני לא אדבר בעד מה שעשינו. ההיסטוריה תשפוט אותנו. 

היא תשפוט טוב, לטעמי. אני לא רוצה להרחיב הרבה. אני 

 חושבים שאנחנו דשנו הרבה, 

 קודם השופט ישפוט,  עילאי הרסגור:

  -דשנו הרבה על נושא  :צביקה צרפתי

 שר ההיסטוריה ישפוט לפניך, אני מקווה.  אהוד יובל לוי:

טוב, אני מבין שאתה כל כך רוצה לשמוע, שר ההיסטוריה  :יקה צרפתיצב

לא שר ההיסטוריה. אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה. אני 

חושב שכל הדברים האלה, יש היום תוכנית שמדברת על כל 

 תוכנית התמונה החינוכית בכפר סבא, שעוסקת גם, 

 לא שומעים.  :דובר

ריך לשמוע. מדברת גם, מטפלת גם לא משנה, אתה לא צ :צביקה צרפתי

בנושא החטיבות, גם בנושא תיכונים, ומטפלת בכלל בכל 

יחידות. אני מצטער שאתה  1,800נושא הבניה. העניין של 
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לא מתבלבל לרגע. אתה יושב פה, מסתכל על האנשים 

יודע.   בעיניים ולא מתבלבל לרגע, אתה 

יבור, מסתכל עליך אני מרים לך להנחתה. יושב פה הצ אהוד יובל לוי:

בוידיאו מהבית. תגיד להם שזה לא אמת. תגיד להם שזה 

 לא יקרה. 

אתה לא צריך להרים לי להנחתות. אני יודע להנחית בלי  :צביקה צרפתי

  -ההרמות 

אתה נחתת. הציבור עוד לא. אנחנו עוד יש לנו אמונה  אהוד יובל לוי:

 שמשהו בעיר הזאת יישאר לחיות אחריך. 

תודה רבה. אני מבקש לעבור להצבעה. היות ויובל לוי כל  :פתיצביקה צר

כך רוצה לשמוע אותי, הוא נותן לי גם שהציבור ישמע. אז 

 תודה רבה. אני רוצה לעבור להצבעה. בבקשה. 

אני רוצה רק להעיר הערה אחת. צר לי שהוא לא נתן לך את  :אברהם שיינפיין

 האפשרות, 

 ה, בסדר, מה אני אעש :צביקה צרפתי

 בדיוק. שיבינו בדיוק שיש תוכנית,  להסביר :אברהם שיינפיין

 .סביר לחברים שרוצים להקשיבאני א :צביקה צרפתי

  -מה יהיה בשכונה הירוקה. ממש זה לא  :אברהם שיינפיין

יודע  :צביקה צרפתי לאנשים שירצו להקשיב והציבור שרוצה להקשיב אני 

יב, להיפגש עם להסביר, מתי להסביר לציבור שיודע להקש

ציבור שיודע להקשיב. אני לא צריך אותו, את הבמה שהוא 

  נותן לי. תודה רבה. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?

הוא יודע  ... לדבר עם בן חמו. אולי איתו אתה רוצה לדבר? עילאי הרסגור:

 להקשיב. 

מתי, ממה, אורן, עמירם, צביקה, אמיר, דבי, רביטל שלום,  :צביקה צרפתי

יובל, אמיר קולמן, איתן, רויטל לן כהן, יהודה. מי נגד? 
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 אתי, פליאה ועילאי. תודה רבה. 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 317מס'   החלטה

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

בניית תיכון  –ינוך יעוד שטחים ציבוריים למוסדות ח –הדנה בנושא 

 .80וחטיבת ביניים בשכונה הירוקה 

 

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

 . ניהול גני יול"א לחינוך המיוחד –פליאה קטנר בנושא 

  

 הגיש?  זה אותו דבר. מיהצעה לסדר הבאה. גם כן,  :צביקה צרפתי

יול"א. :עמירם מילר   עילאי הרסגור. 

  -לא, הצעה לסדר הבאה זה  אהוד יובל לוי:

יול"א, בבקשה.  :צביקה צרפתי  ניהול גני 

טוב. לצערי הרב הוצאתם איזה חוות דעת משפטית  עילאי הרסגור:

שאוסרת על העלאת ההצעה לסדר האחרת שהגשנו. וגם על 

ההצעה החלופית לסדר, גם לה הצלחתם למצוא איזשהו 

על הדחתו של יהודה בן חמו.  נימוק, כי אתם מפחדים לדבר

  -ולכן נדבר היום על גני היול"א. עוד פרויקט 

 האם יודח יהודה בן חמו. ... וגני  אהוד יובל לוי:

אולי בגנים. לפי ההורים שאני מדבר איתם, כנראה בגנים  עילאי הרסגור:

כבר יש נכונות להדיח את יהודה בן חמו. אבל לצערי 

עיר אני מדבר איתם. אני הייתי )מדברים ביחד( תגיד מאיזו 

  -רוצה שראש העיר 

 סליחה, אני אוציא אותך החוצה. אני אוציא אותך החוצה.  :צביקה צרפתי

 למה? למה?  אהוד יובל לוי:

 אני אוציא אותך החוצה.  :צביקה צרפתי
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 . החוק היא לא נמצאת פה בזכותך. היא נמצאת פה בזכות אהוד יובל לוי:

 ותקשיבי.  שבי  :צביקה צרפתי

  –זה מצחיק שאתה  עילאי הרסגור:

 , אבל לא נורא. ... זכותי דוברת:

זה מצחיק שאתה קורא לחבר אופוזיציה להתפטר, בזמן  עילאי הרסגור:

מצד אחד שראש העירייה עכשיו ישלים שנה של הרחקה. 

הוא ישלים שנה של הרחקה. מצד שני הוא כן מתערב 

, לא קורא לו להתפטרבעניינים של העירייה. אבל אתה 

 . אתה דווקא מגן עליו

גונן:  מה זה קשור לניהול גני יול"א. אושרת גני 

 מי שמנהל את גני יול"א זה ראש העיר המורחק.  אהוד יובל לוי:

, למרות היות"א למרות שזה קשור, אני אתרכז בנושא גני עילאי הרסגור:

 ש, 

  -לא, זה דברים מצחיקים  שמעון פרץ:

 איפה עכשיו, אתה יושב כאן?  ור:עילאי הרסג

 לידך.  אני כאן. פה שמעון פרץ:

יודע, שמעון, שאמנם ש"ס לא ידועה כמפלגה שבדיוק  עילאי הרסגור: אתה 

פועלת למען מנהל תקין, אבל בכל זאת אני קורא לך 

להצטרף להצעתנו לכינוס  ישיבה שבה נצביע על הדחתו של 

יודע שאני מדבר ל  קיר, יהודה בן חמו. אני 

  -איך אתההוא לא פה בשביל להתגונן. אני לא מבין  שמעון פרץ:

 הוא לא פה. אז אולי שיתפטר. אם הוא לא יכול להגיע, עילאי הרסגור:

  -הוא יכול  שמעון פרץ:

 גם ככה נבצר ממנו להגיע.  עילאי הרסגור:

 הוא יכל להיות פה אם הוא רוצה.  שמעון פרץ:

 . אז שיהיה פה עילאי הרסגור:
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 הוא יבוא.  שמעון פרץ:

 שיהיה פה. עילאי הרסגור:

 שהוא יהיה פה.  אני מבטיח לך שבוע הבא שמעון פרץ:

ההצעה לסדר, ההצעה שלנו לסדר נובעת מפניות רבות מאוד  עילאי הרסגור:

של הורים לילדים בגני יול"א. בעקבות הרפורמה, הפיילוט, 

יילוט הזה איך שלא תקראו לזה. אנחנו בזמנו התרענו שהפ

הוא פיילוט מוזר. בלי מדדים. ביקשנו מדדי הצלחה. 

ביקשנו לראות לפי מה אתם יודעים שהוא מצליח. נתתם 

לנו שתי תגובות ברשתות החברתיות של הורים מרוצים. זה 

מה שבזמנו, לפני כמה חודשים, נתתם לנו. כלומר מיותר 

 פה להגיד שזה לא רציני. שהפיילוט הזה, אתם בעצם שמתם

את החץ וסימנתם סביבו את המטרה. אנחנו רואים מה 

קורה בפועל ואנחנו התרענו שהעברת האחריות בצהריים 

לחברה נוספת, יש כבר ארבעה גופים שאחראים על הילדים, 

זה דבר שיהיה הרה אסון. והנה, כל מה שהתרענו עליו 

קורה. סייעות שרבות מהן, ואני לא רוצה לפגוע בסייעות 

אני בטוח, יש הרבה מאוד סייעות מקצועיות מקצועיות, ש

שעושות עבודה מעולה. אבל התגלו לא מעט סייעות לא 

מקצועיות, שאיכשהו עברו את המסננת הזאת של החברה 

לתרבות ופנאי. סייעות שחלקן סולקו, חלקן המשיכו. 

דיווחים רבים מאוד על אלימות. דווקא החל משעות 

ין האלה של הצהריים, כלומר החל באמת מהחילופ

המשמרות. ואנחנו רואים שכל הדברים האלה קורים. פונים 

אלינו הורים, הורים שכבר לא יודעים מה לעשות. חלק 

מההורים מוציאים את הילדים שלהם מהמסגרת החל 

משעות הצהריים מהמסגרת של הצהרון. ומאוד חבל לי. כי 



   6.12.2017 42 מועצה מן המניין   

 הדברים יכלו להיעשות אחרת.

לנו את השנה ואנחנו לא שאנחנו כבר התח עכשיו, מאחר 

נעצור את זה מחר בבוקר, אנחנו מציעים שני דברים. דבר 

יול"א החדשה. הצוות הראשון שיוקם צוות בדיקה לתוכנית 

יקבע מדדים ברורים לבדיקת ההצלחה ויפרסם את 

 מסקנותיו תוך חודשיים. 

דבר שני, בגנים שבהם ברור לנו שהתוכנית נכשלה וההורים  

וכנית הזאת, במידה ורוב ההורים אינם לא רוצים את הת

רוצים את התוכנית, יתאפשר מעבר לתוכנית הישנה. אני 

חושב שההצעה היא מאוד הגיונית. היא לא הצעה קיצונית, 

היא הצעה מאוד אפשרית והצעה שתפתור בעיות בלא מעט 

 גנים. 

למשל מציע הצעה כזו? למה אתה? לא למה ועד הגנים  רויטל לן כהן:

 זה יש ועד גנים. בשביל 

 אני חבר מועצה.  עילאי הרסגור:

.. הזו? אני שואלת אותך.  רויטל לן כהן: . ועד הגנים פנה אליך וביקש את 

 ועד הגנים ביקש? 

.  עילאי הרסגור:  אני חושב שזאת שאלה שמסיטה את הדיון

לא, אני שואלת אותך מי פנה אליך וביקש. אתה הרי לא גר  רויטל לן כהן:

שלך לא נמצאת פה בגן. האם ועד הגנים פנה אליך  פה, הבת 

 ואמר שיש בעיות וביקש? 

 הבת שלך נמצאת כאן בגן?  עילאי הרסגור:

לא, אבל אני מדברת עם ועד הגנים. אני יכולה להראות לך  רויטל לן כהן:

 כמה פעמים ביום. 

  -תנו בבקשה לאורלי  :צביקה צרפתי

 הפיילוט. ועד הגנים התלונן על  :בריכטה אדמית
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 אורלי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 התלונן על תוצאות הפיילוט.  אהוד יובל לוי:

סליחה, אנחנו נציגים של הציבור. ועד הגנים התלונן על  אהוד יובל לוי:

הפיילוט. הפיילוט מייצר הרבה בעיות לציבור. עם כל 

 הכבוד. 

 בבקשה, אורלי.  :צביקה צרפתי

, עם המעבר לפעילות מורחבת 2011א. בשנת טוב, אני אקרי :אורלי פורמן

בגני ילדים בעקבות דו"ח טרכטנברג, עלו מספר גני הילדים 

בעיר וביניהם גם מספר גני היול"א. מספר הסייעות עובדות 

עירייה בגני ילדים עלה אף הוא בהיקף נרחב. בעקבות 

עיריית כפר סבא גייסה סייעות חדשות לצד  ,מהלך זה

 ,יקות אחרות, כשלכל אחת מהסייעותהמשך העסקתן של ות

בהתאם לתקופת הצטרפותה לעירייה נחתם הסכם העסקה 

 שונה בהיקפו, וכמובן בהתאם לאותה תקופה. 

נוצרו  ,אי לכך, בתקופת חגים, חופשות ולאורך השנה 

פערים בין ימי הפעילות בגנים לבין החופשות המאושרות 

ם קבוע לסייעות. כמו כן, נוצר מחסור עצום בכוח אד

המפעיל את היול"א. בין היתר, בשל עובדות אלו, החליטה 

העירייה, יחד, אני מוכרחה לומר פה, יחד עם ועד ההורים 

גני הילדים והנהגת ההורים, על מתווה צהרונים כנהוג  של 

ברוב הרשויות, על מנת ליצור יציבות חינוכית בגני הילדים 

 יהם.ברחבי העיר ולדאוג לרווחת ילדי הגנים והור

הפעימה הראשונה לצהרונים בגני הילדים, המנוהלת על ידי  

במתכונת  2017החברה לתרבות הפנאי, יצאה לדרך ביולי 

החלה  2017יול"א ביולי, שזה תקופת חופשה, ובספטמבר 

שילוב יום הפעימה הראשונה במתכונת צהרונים ב



   6.12.2017 44 מועצה מן המניין   

הלימודים. ראוי לציין כי המתווה נעשה ביידוע, שיתוף 

מתוך ראייה השמה את טובת  ,ל הנהגת ההוריםוהסכמה ש

הילד במרכז, והפעילות הינה פעילות עירונית לכל דבר 

יצוין כי בעיות זהות לבעיות בגני ילדים שאינם  ועניין. 

, ואף פחות, בהיבט  וכו' בפיילוט, תלונות על סייעות 

 ההיעדרויות. 

אגף החינוך, בשיתוף החברה לתרבות ופנאי, מקיימים  

כל הנושא  ,הערכה, מדידה ובקרה כדלקמן: קודם כלמעקב 

של הערכה ומדידה, האגף ביחד עם החברה שכר את 

שירותיה של מומחית בתחום הערכה ומדידה, בשם ארזה 

לבון גילת, שהיא מאסטר בשיטות מחקר, הערכה ומדידה. 

לא אקריא עליה, אתם יכולים וארזה עוסקת בנושא הזה, 

ונפגשת איתם גם לקרוא. ארזה נפגשה עם הנ הגת ההורים 

בשבוע הבא. יש תוכנית שלמה, תוכנית עבודה, שהוגשה 

מבעוד מועד, על כלי מדידה, על כלי ניתוח, על לוח זמנים 

צפוי. תוכנית מקצועית, שאנחנו צמודים אליה ועובדים. יש 

שאושרו על ידי כל השותפים  ,מדדים, שאלות הערכה

עדה מלווה לפיילוט, או לעניין. ומעבר לכך, קודם כל יש ו

לפעימה הראשונה, שהיא בראשותי. ועדה שעובדת כבר 

מתחילת החשיבה על המתווה הזה. ובוועדה הזאת שותפים 

גם נציגות ההורים, גם החברה לתרבות וכמובן אנשי אגף 

החינוך במחלקה לגני ילדים. והיא מתכנסת באופן תדיר 

יתרונות לאור כל השנה. מלווה את התהליך, תוך הצגת 

וחסרונות, למידה משותפת, הפקת לקחים וקידום תוצרים 

 בפורומים נוספים. 

בוועדה הזו קשובים לצרכי ההורים העולים מן השטח.  
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מעבר לכך, צוות הרכזות של החברה לתרבות ופנאי, 

בשיתוף עם מנהלי האזורים של אגף החינוך ומחלקת גני 

ן בסוגיות אד ילדים נפגשים קבוע אחת לשבוע, על מנת לדו

 הוק ובדילמות כלליות. 

אחריות מקצועית ליישום ההחלטה בפורום זה חלה על  

מנהלות האזור והרכזות ומנהלי האזורים שלנו. מפגשי 

צוות גן בוקר וצהריים, בהנחיית מפקחות גני הילדים, 

מנהלת מחלקת גני הילדים והשירות הפסיכולוגי, לצורך 

 והפקת לקחים. למידה משותפת, טיוב התהליכים 

לשיטות ובנוסף, יש שיתוף פעולה בין אגפי. המומחים  

המחקר, הערכה ומדידה, ארזה לבון, אביבה מורדקוביץ, 

מנהלת המחלקה לגני ילדים, דני סובאי, סגן מנהלת 

מחלקה לגני ילדים, נציגי החברה לתרבות הפנאי, ורד 

גני הילדים , קופלוביץ  ועוזי כהן, מנהלי האזור ומחלקת 

פסיכולוגים מהשירות הפסיכולוגי, שמלווים את התהליך, 

 המחלקה לחינוך מיוחד ועוד. 

 תודה, אורלי.  :צביקה צרפתי

 תודה. קודם כל תודה רבה.  עילאי הרסגור:

סימנו את המטרה אחרי שירו את החץ. קודם כל קבעו  אהוד יובל לוי:

שהולכים לקצץ בתקציבים, ואחרי זה להביא עובדים בשכר 

  -בעלות נמוכה 

 סליחה, אתה לא בזכות דיבור. אתה לא בזכות דיבור.  :צביקה צרפתי

עושים את הכל כדי להציב את המטרה. אפשר  אחרי זה אהוד יובל לוי:

 להגיד גם את זה. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

אז בואו נפתח דיון. אם חברי הקואליציה מוכנים לדבר,  אהוד יובל לוי:
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 .  בואו נפתח דיון

 אתה לא יכול זה,  עילאי הרסגור:

 לסדר,  זו הצעה :צביקה צרפתי

בסדר, אבל אני רוצה להגיד כמה מילים, כי נאמרו כאן  עילאי הרסגור:

דברים. קודם כל אני מודה למנהלת אגף החינוך על 

הסקירה הבאמת מפורטת. ואני שמח שמאז שהגשנו את 

השאילתה בנושא, כשביקשנו כבר מדדים, אז הופקו 

 לקחים. 

 טוב, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

. אך ורק על סעיף 2לכן אני מבקש להצביע אך ורק על סעיף  עילאי הרסגור:

בהצעה שלנו. על ההצעה לפיה במידה ורוב ההורים אינם  2

 רוצים את התוכנית, 

 להסיר את ההצעה מסדר היום.  מי בעד , מציעאני  :צביקה צרפתי

 ביקה. לא, רגע, צ עילאי הרסגור:

 הבנתי.  :צביקה צרפתי

 אבל אתה מדבר תוך כדי שאני מדבר. אני אומר,  עילאי הרסגור:

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

 שמעון, 

 עובדה שהורים מתארים דברים שלא אמורים להיות.  עילאי הרסגור:

י, אמיר קולמן, רויטל לן אמיר, דבי, רביטל, מתצביקה,  :צביקה צרפתי

נגד? יוגד. מי   יובל, אתי, פליאה ועילאי. תודה.  כהן, יהודה 

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 318מס'   החלטה

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

 .ניהול גני יול"א לחינוך המיוחד –בנושא 
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-יום של חברי המועצה עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומלהצעה לסדר  . ג

 . שמירת רמה מינימלית לחינוך המיוחד –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 

שמירה על רמה ההצעה לסדר הבאה, יובל. בבקשה.  :צביקה צרפתי

 מינימלית לחינוך המיוחד. בבקשה. 

דה צופה איזה יופי. המשמעת הקואליציונית נשמרת. יהו אהוד יובל לוי:

 בכם בוידיאו. האס.אמ.אסים מתקתקים. 

.  שמעון פרץ: . .  גם בצבא יש משמעת 

או, תודה לשמעון פרץ על ההשוואה המתבקשת. גם בצבא.  אהוד יובל לוי:

 משמעת צבאית. כל הכבוד.

... שמה. בממשלה שמעון פרץ:  , זה גם כן 

אחד רק שאתם לא בממשלה. בממשלה מגיעה כבר אחד  אהוד יובל לוי:

למקומות אחרים. אז בוא, תשמור את המרחק מההשוואות 

 האלה. למה אדוני מתכוון? 

 מציע שלא יטילו פה איזה אימה.  :צביקה צרפתי

 למה אתה אומר דברים כאלה?  ד"ר אמיר גבע:

 איזו אימה. מכפיש אותנו חופשי.  :צביקה צרפתי

... התרבות והפנאי.  :ד"ר אמיר גבע עה לסדר בורות בהצ וראיתיאני מבלה 

והסיבה היחידה להגשתה זה רצון לעשות שיימינג. אם 

 .. .  אנשים 

 כנראה שהבורות שלי מבוססת על התשובות לשאילתות.  עילאי הרסגור:

...  :ד"ר אמיר גבע  זה פרויקט  מורכב מאוד. 

  –אני מציעה  רויטל לן כהן:

  זה פרויקט מורכב. :גבעאמיר ד"ר 

 הורים יצא לך לדבר? עם כמה  אהוד יובל לוי:

 ... שלא תמשיך בקו הזה. )מדברים ביחד(  רויטל לן כהן:
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... נובעת מתשובות לשאילתות. אני מתבסס על  עילאי הרסגור: כנראה 

להגיד  אתה לא יכולהתשובות לשאילתות שלכם. כלומר 

דבר והיפוכו. אני לא יכול להגיד פעם אחת המדדים הם 

ה לתת תשובה מפורטת, התשובות בפייסבוק, ופעם שניי

 שאני מאוד שמח, דרך אגב, על נתינתה. 

... לא, חבר אופוזיציה :צביקה צרפתי   מפריע. הזמן עובר. 

 בהצעה.  2שכחת את סעיף  עילאי הרסגור:

אמיר גבע, אם אתה מדבר, אז בוא תגיד לנו כמה פעמים  אהוד יובל לוי:

ים יצא לך לדבר עם הורים, שהם הלקוחות שלך עם הילד

שלהם בצהרונים? בוא תגיד לנו, בתור יו"ר ממלא 

 הדירקטוריון, 

  -קודם כל, יש לי גם נכד  ד"ר אמיר גבע:

 הזמן עובד.  :צביקה צרפתי

 כל יום אתה מדבר עם ההורים.  אהוד יובל לוי:

 , נופונים אלי ד"ר אמיר גבע:

 לא עם הילדים שלך. עם הציבור.  אהוד יובל לוי:

 .. הכל בסדר. . ד"ר אמיר גבע:

 באמת?  אהוד יובל לוי:

 כן.  ד"ר אמיר גבע:

 זה מפתיע.  אהוד יובל לוי:

 לי לא פונים להגיד תודה שהכל בסדר. צא עילאי הרסגור:

 קדימה.  :צביקה צרפתי

אז אתה נתקלת בטענות שהיתה אלימות? אני מציע, אחרי  אהוד יובל לוי:

 שתקשיב לחברה שלך לקואליציה. 

 אמיר, כדאי לעצור פה.  הן:רויטל לן כ

 למה?  דוברת:
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 ככה.  רויטל לן כהן:

 כשנגיע לאלו"ט בפעם הבאה אז גם נעצור.  ד"ר אמיר גבע:

 בהצלחה.  רויטל לן כהן:

 מה, זה שני דברים.  :עמירם מילר

 חברי הקואליציה, אתם מוזמנים.  אהוד יובל לוי:

. הזאת.  ד"ר אמיר גבע: ..  חסרה שם 

לא, היא לא חסרה שם. הם גנבים. הנה, אמרתי את זה  רויטל לן כהן:

לפרוטוקול. עמותה של גנבים, עמותה של מחרחרי ריב. לא 

צריך לרשום. זה בפרוטוקול. מה שאתה רואה עכשיו 

זו תוצאה של הפרד ומשול של  ,שקורה בכנסת בין הנכים

הרבה שנים. מה שאלו"ט מנסה לעשות בחקיקה החדשה 

מצב הזה בעוד עשר שנים. אני מבינה תביא אותנו בדיוק ל

שלמישהו עם המון כסף כמוך יש חברים עם המון כסף שם. 

 זה לא מזיז לי בשיט. 

 רויטל, אני מבקש. אנחנו בהצעה לסדר עכשיו.  :צביקה צרפתי

שלא יעלה את הנושא הזה. יעלה את הנושא הזה, יקבל  רויטל לן כהן:

 ממני את כל הטון. 

 עכשיו בהצעה לסדר. בבקשה.  אנחנו :צביקה צרפתי

 זו הוצאת דיבה מה שאמרת.  :ד"ר אמיר גבע

בסדר. שיתבעו אותי. שיתבעו אותי. הייתי בוועדה  רויטל לן כהן:

 המנהלת. אני יודעת בדיוק מה הם עושים שם. 

 את יודעת שאת פסיכופטית? ד"ר אמיר גבע:

 אני פסיכופטית.  רויטל לן כהן:

 קורה לכם?  תגידו, מה :צביקה צרפתי

 אמיר, תחזור בך.  :עמירם מילר

 אני מוכן להעיד על זה בבית משפט. איזה מין התנהגות? ד"ר אמיר גבע:
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  -יש לכם חצי דקה לפתור את זה, לפני שהכל  רויטל לן כהן:

 מה את רוצה? :צביקה צרפתי

  -מה אני רוצה? זה הקואליציה שלך  רויטל לן כהן:

.. הקואליציה ש :צביקה צרפתי .  לי. אז מה? אני אפריע 

שומע אותי מדברת ככה לאנשים בקואליציה, כן, אני  אתה רויטל לן כהן:

 אין שום בעיה. מצפה ממך. 

 אבל אני מצפה שכולם ינהגו בנימוס ובהגינות.  :צביקה צרפתי

  התחלנו.אין שום בעיה,  רויטל לן כהן:

 אמיר, תחזור בך.  :עמירם מילר

ר רויטל לן כהן:  ק מרע את המצב. אין שום בעיה. הוא 

אני חושב שנימוס והגינות כבר הרבה הרבה אחרי השלב  עילאי הרסגור:

הזה במועצת העיר הזאת. אולי בקדנציה הבאה. בקדנציה 

 הזאת אנחנו, באמת. 

 מי מדבר?  :עמירם מילר

 אתם מדברים, דברו. קשה לנו להפריע לכם. אהוד יובל לוי:

תה מגן על ראש העירייה החשוד בשחיתות. אתה לצערי א עילאי הרסגור:

 מגן על שלטונו. 

 אני מגן על שלטונו.  :צביקה צרפתי

ומה לעשות? אני לא כל כך מבין למה אתה עושה את זה.  עילאי הרסגור:

מה האינטרס שלך בשלב הזה כבר? בשלב הזה ביחסים 

 בחירה שלך. ביניכם. אבל בסדר. 

ם. ההצעה שלנו מדברת על מחסור בכיתות רבותי, ברשותכ אהוד יובל לוי:

או במבנים לחינוך מיוחד לגנים. חסרים לנו  ,לחינוך מיוחד

לפחות ארבעה מתקנים. הצפיפות בכיתות או בגנים עולה 

מעל התקנים שאנחנו מנסים להבין אותם. או בשפה אחרת, 

סליחה, ד"ר גבע, אני לא אפריע לך. ד"ר שני. כשמעלים את 



   6.12.2017 51 מועצה מן המניין   

ל לתקן, ועכשיו למדנו שיש מעין זילות כמות הילדים מע

כזאת, שאולי התקנים שאנחנו מדברים עליהם זה לא בדיוק 

התקנים שיצאו בחוזר המנכ"ל הרלוונטי, אבל כשמעלים 

את כמות הילדים, כי אין לנו מקומות, אז ברור שאין לנו 

מקומות ומקומות, גני ילדים או כיתות לא נולדים ביום 

מקום להוסיף עובדים בכירים או אחד. צריך כסף. אז ב

הוצאות לכל מיני יועצים במיליונים, קודם כל עושים מה 

שצריך לעשות. אבל לדחוס עוד ילדים באותה כיתה, 

המינימום המתבקש הוא להוסיף צוות שיתגבר על התקלות 

 או על הצפיפות, על הלחץ שגורמת הצפיפות. 

שמדברים  עכשיו, אם יש צפיפות ויש לחץ, ואם יש תקנים 

באותו מתקן, באותה כיתה, באותו צוות, על כמות ילדים 

ומוסיפים עובדי צוות שיתמודדו עם הצפיפות הזאת, 

ומורידים אותם בסיבה הרגילה שעבר חודש או הגיע חודש 

דצמבר, כולם כבר עברו. שמענו את זה בחינוך הרגיל, לא 

עברו בחינוך המיוחד. נשמע לנו הזוי לשמוע שמצופפים 

לדים בחינוך המיוחד ועבר חודש. אפשר כבר לוותר על י

העזרה הזאת. סייעת, סייעת וחצי. מספיק. יום כן, יום לא. 

 כל מיני פיתרונות. 

כשמדובר בעלות שהיא, לא אגיד רבע מיליון או פינאטס,  

בהעברות בהשוואה למיליונים שאתם הולכים לראות פה 

שי צוות, שנועדו בין סעיפים. אבל כשמדובר בעלויות של אנ

לייצר רווחה לקבוצה מסוימת של תלמידים, אם זה 

בשכונות ואם זה פה ואם זה שם, ואם זה בחינוך מיוחד. 

אם יש משהו שהעשייה שלי באופן עקבי במשך תשע שנים 

עשתה, מעולם לא התנגדנו לתקן של עובדים בהצבעת 
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התקציב. ואם צריך להגדיל תקן של עובדים, אז אנחנו 

, אנחנו תמיד בעד. אם זה בעד שירות. אם היום אמרנו

או שהתקן הוא בכלל  ,או שחוסכים ,מספרים לנו שאין כסף

או שבכלל היה עודף עובדים בגלל איזשהי  ,טעות

פילנטרופיות מסוימת, אנחנו לא בטוחים שזה כך. אנחנו 

 בודקים. 

עשרה עובדים לחינוך מיוחד, אז ואם צריך להוסיף  

כל בכמה מדובר? אז ביקשנו את מוסיפים. בסך ה

האישורים עצמם, אז נתנו לנו טבלה. את האישורים עצמם 

לא נתנו לנו. ואולי אין אישורים, אבל יש טבלה שאומרת 

'זה מאושר וזה לא'. ביקשנו דו"ח שאומר, מישהו יודע כמה 

ילדים הולכים להגיע לכל שלב? כי הם יודעים כמה נכנסו 

יודעים איפה צריכים להיות  לתחילת מערכת החינוך, אז

  –בהמשך, בגילאים 

 לא, לא, לא,   רויטל לן כהן:

 אולי, צפי.  אהוד יובל לוי:

מה זה אומר? שאנחנו מסלילים ילדים? שילד נולד עם  רויטל לן כהן:

צרכים מיוחדים אז אנחנו, בוא נפנה לו עכשיו מקום 

 בהוסטל. אלו"ט בונה מלא. 

 רתי. ממש לא אמ אהוד יובל לוי:

 אז אל תגיד את מה שאמרת.  רויטל לן כהן:

.  אהוד יובל לוי:  צפי

אין צפי. אין צפי. זכות ההורה לבחור בכל שנה מחדש. אין  רויטל לן כהן:

 צפי. 

טוב. נשמח לשמוע את התשובה שלך. עלי את בטח לא  אהוד יובל לוי:

 כועסת. 
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שאתה מדבר על אני לא כועסת עליך, אני כועסת על זה  רויטל לן כהן:

 משהו שאתה לא מבין וזה מעליב. 

,  אהוד יובל לוי:  אני לא מבין כמוך. אני מבין מהורים שפנו אלי

נו.  רויטל לן כהן:  בסדר, אוקיי. הלאה, יאללה, 

  סליחה? אהוד יובל לוי:

הלאה, נו. אני עומדת להצביע איתך עוד מעט, קדימה,  רויטל לן כהן:

 תמשיך. 

פנתה אלי אם ואמרה, סליחה, הטבלה המסוימת הזאת  אהוד יובל לוי:

שאומרת שגן מסוים מיועד לליקויי למידה והוועדה קבעה 

אבחון אחר. האם בדיוק הילד הספציפי נמצא בגן שאליו 

הוא יועד? לא בטוח. יש להורים טענות. אז קודם כל, צריך 

להבהיר פה את המצב. וזה מה שביקשנו. תבהירו את 

ד חינוכי מיועד לאיזה קבוצה, והאם המצב. איזה מוס

 הילדים מגיעים לשם כמו שצריך. דבר ראשון. 

דבר שני. עזרה ראשונה. תנו צוות בכמות מינימאלית,  

שיכולה לתת מענה, רווחה ותחושה של נינוחות, ואל תצאו 

איתנו בהכרזות כאלו שעבר כבר החודש הראשון, 

רים האלה החודשיים הראשונים, כבר לא צריך צוות. הדב

משדרים חוסר יציבות, חוסר אמינות ופגיעה בילדים 

במערכת החינוך וגם בחינוך המיוחד.  וזה עקבי וזה מיותר. 

ואתם לא תחסכו שקל. אלא אם כן תתייחסו פה למיליונים 

שבעוד דקה אתם באים לאשר אותם ועליהם אנחנו 

 חולקים. וזה כבר להגזים. תודה. 

  מי מתייחס? :צביקה צרפתי

טוב, קודם כל אני רוצה לעדכן. נכון לשנת תשע"ח, השנה  :אורלי פורמן

הנוכחית, לא קיים בעיר מחסור בכיתות של חינוך מיוחד 
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או בגנים. וכל השיבוץ, תהליך השיבוץ של הילדים, כמו 

שפה רויטל אמרה, כל שנה נבחנת הזכאות של ילד לחינוך 

להחליט מיוחד/שילובו במערכת הרגילה, וזכות ההורים 

האם הם מקבלים את ההמלצה של הצוות המקצועי 

 להסבתו. 

אין ספק שילדי החינוך המיוחד הם חלק מהתכנון של ילדי  

המערכת בכלל. כפי שאנחנו עושים מדי שנה, וגם לטווח 

היותר רחוק, אבל יש פה מגבלה של בחינה מחודשת כל 

 שנה. אוקיי? מחדש, לגבי זכאותו של הילד.

יובל, היא הטבלה   חשוב לציין שהטבלה הזו שקיבלת, 

שהגיעה אלינו ממשרד החינוך, ומאשרת את התקנים לרבות 

גני ילדים.    החריגה של ילד אחד בגני ילדים בחמישה 

 חריגה של ילד אחד?  אהוד יובל לוי:

ילדים  13בחמישה גני ילדים יש חריגה של ילד אחד. יש  אורלי פורמן:

הגנים האלו. וזאת הטבלה שמועברת על ידי , כל 12במקום 

משרד החינוך. אני אלך צעד אחד קודם. בכל תהליך 

של כפר השיפוץ של ילדי החינוך המיוחד, יושבים המתי"א 

סבא, שהם עובדי משרד החינוך, מפקחת משרד החינוך 

ומנהלת המחלקה לחינוך מיוחד שלנו באגף. זאת אומרת 

יך האישור והשיבוץ של אנשי משרד החינוך הם חלק מתהל

כל אחד מהילדים. והטבלה שאתה ראית זאת הטבלה 

שמאשרת. על פיה גם אנחנו מתוקצבים. זאת הטבלה 

שמגיעה ממחוז מרכז, ועל פיה העיר מתוקצבת, על כל ילד 

 וילד. 

זאת אומרת שאלה של אמא שאומרת לי שהסיווג של הגן  אהוד יובל לוי:

וג של הבן שלה, מה אני שהיא ראתה בטבלה לא דומה לסיו
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 אומר לה? 

שהי בעיה ואתה אומר לה שתפנה אלינו לאגף, ואם יש איז אורלי פורמן:

בשיבוץ הילד שלה חלילה בגן לא נכון, יש לנו צוות שלם. 

גם במתי"א, גם במחלקה וגם אנוכי, ואנחנו לכל משפחה 

כזאת מטפלים באופן אישי. מטפלים בכולם, קל וחומר 

 המיוחד. בילדי החינוך 

רק לחזור על מה שאמרת. כי התקנים של משרד החינוך או  אהוד יובל לוי:

הפרסום של חוזר מנכ"ל והכמות של הילדים שמופיעה 

או בחריגה של ילד  ,היום בפועל, לפי דעתך הם תואמים

אחד בחמישה גנים. אין תקנים, אין אבחונים, אין סיווגים 

 שונים. 

י. זאת הטבלה שהתקבלה, שאני אומרת זה לא לפי דעת אורלי פורמן:

שוב, בתהליך השיבוץ יושבים אנשי משרד החינוך איתנו, 

וזאת הטבלה שהתקבלה ממשרד החינוך, ועל פיה מתוקצבת 

העיר. אני רוצה לומר, רגע, תני לי לסיים, תודה. על פי 

התקן של משרד החינוך, בכל גן חינוך מיוחד עובדת גננת 

ף  לזה, בכל גן כזה, על פי מידת וסייעת אחת בלבד. בנוס

 הלקויות של הילדים, 

 מוגבלויות, לא לקויות.  רויטל לן כהן:

-סליחה, מוגבלויות. יש מטפלים, שעות טיפול שעות פרא אורלי פורמן:

גנים  20רפואיות, בסדר גודל של לפחות  שעות ומעלה. יש 

שעות. זאת אומרת זה עוד אנשי צוות  27-שאנחנו מגיעים ל

נסים יום יום לגן. בין טיפול פרטני, קבוצתי קטן או שנכ

קבוצתי יותר גדול. ופה, לפנים משורת הדין, החליטה 

העירייה להקצות לתהליך הקליטה של הילדים בתחילת 

השנה, ספטמבר עד דצמבר, לגנים מסוימים שחשבנו יחד 
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עם צוות הגן שיש צורך בסייעת נוספת. זה לא בהפתעה, זה 

זה תהליך מתוכנן, תהליך שנבחן כל שבוע  לא ללא ידיעה.

מחדש, איפה צריך את התוספת הזאת. זאת אומרת זאת 

תוספת עירונית, כי התקן של משרד החינוך, גם בגנים שיש 

 חריגה של ילד אחד, היא גננת וסייעת. 

 תודה, אורלי.  :צביקה צרפתי

  למה חצי סייעת נוספת, סייעת מדלגת, אורלי? אהוד יובל לוי:

כיוון שיש עוד צוות טיפולי ואנחנו מסתכלים על סך כל  אורלי פורמן:

נגיד גם  השבוע, כמה אנשי צוות נכנסים כל יום לגן. בוא 

 שעודף אנשי צוות הוא לא בדיוק המצב הרצוי. 

 עודף אנשי צוות, אורלי? עודף אנשי צוות?  אהוד יובל לוי:

נשי הטיפול לשאלתך, החלוקה היא גם בהתאם לא  אורלי פורמן:

 שנכנסים במהלך השבוע לגן. 

זאת אומרת, לשיטתך, בהתחלת השנה היה עודף אנשי  אהוד יובל לוי:

 צוות?

יובל :צביקה צרפתי  , היא לא בחקירה.סליחה, 

 היא לא אמרה את זה.  :עמירם מילר

 זה לא מה שאמרתי, אל תכניס לי מילים לפה. תודה.  אורלי פורמן:

 ית לשאול משהו? אתי, רצ :צביקה צרפתי

 חכי, עוד שנייה.  :עמירם מילר

 את אמרת שההורים מעורבים בוועדה ברישום, נכון?  אסתר הדנה:

 לא.  אורלי פורמן:

 בהחלטות. אסתר הדנה:

יש ועדת השמה שנותנת את ההמלצה שלנו לגבי השמה של  אורלי פורמן:

הילד מהחינוך הרגיל לחינוך המיוחד ובאיזה תחום. בסוף 

ה צריך להסכים לקבל את ההמלצה של הצוות ההור
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 המקצועי ושיבוצו, 

 אם הוא לא מסכים, מי שלא מסכים, אז מה עושים?  אסתר הדנה:

  -לא רוצים, אז  :צביקה צרפתי

מה זאת אומרת? כמוני, שולחת את הילד שלה לשילוב,  רויטל לן כהן:

מקבל סייעת, אם יש. במקרים חריגים אפשר לחייב הורה, 

ו בעיר מאוד משתדלים לא לחייב הורים. פה אין לנו אצלנ

 דווקא בעיה. 

 תודה רבה. :צביקה צרפתי

 יש הרבה בעיות אחרות, לא זו.  רויטל לן כהן:

תודה. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? ממה, אורן,  :צביקה צרפתי

עמירם, צביקה, שמעון, אמיר, דבי, מתי, אמיר, איתן. מי 

יוגד, נגד? רויטל לן כ  הן, יהודה 

 על מה ידונו פה?  :עמירם מילר

 פליאה,  :צביקה צרפתי

 על הברדק.  רויטל לן כהן:

יובל ואתי.  :צביקה צרפתי  עילאי, 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 319מס'   החלטה

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

 .שמירת רמה מינימלית לחינוך המיוחד –נושא הדנה ב

 

  -לא שמעתי. סליחה, אני רוצה לברר. מה בדיוק  :עמירם מילר

אם אתה רוצה לברר, אני אשמח. בוא נפתח דיון, אני  רויטל לן כהן:

אסביר. אז בוא תפתח דיון. אני אומרת לך שיש ברדק, 

 תפתח דיון. עמירם, תצביע בעד לפתוח דיון. 

 שמעתי תשובה,  :לרעמירם מי

זה מה שקורה כשלא יודעים לשאול שאלות בתחום שאתה  רויטל לן כהן:
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 .  לא מבין בו

אז על מה את מתנגדת. אם הוא קיבל תשובה נכונה, זה  :עמירם מילר

 בסדר. 

הוא לא קיבל תשובה נכונה. הוא קיבל תשובה לשאלה,  רויטל לן כהן:

 והשאלה לא היתה נכונה. 

 ז נבוא לישיבה הבאה עם שאלות נכונות. א :עמירם מילר

... ואני אהוד יובל לוי: מסכים עם רויטל,  אני מסכים איתה, התרומה שלה 

 בשביל זה פותחים דיונים. ש

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 אין דיאלוג בין אנשים כשאתם מתנהגים בכוחניות.  אהוד יובל לוי:

 יש לנו, בוא אני אסביר לך.  רויטל לן כהן:

 תודה.  :צביקה צרפתי

לפרוטוקול. יש לנו גנים שהילדים בהם קיבלו שיבוץ  רויטל לן כהן:

למרות זאת  עיכוב התפתחותי,בהתאם לוועדת השמה של גן 

הם מצאו את עצמם משובצים בגן של לקויות למידה. בגן 

עיכוב התפתחותי יש עוד עשרה ילדים. בגן לקויות למידה 

עם עשרה ילדים, נמצאים עם יש יותר. ואז במקום להיות 

 . 17ולפעמים  13

גנים עם  :אורלי פרומן  . 17אין 

 יש.  רויטל לן כהן:

גנים עם  :אורלי פרומן  . 17אין 

 . 17אני אראה לכם. באישור הזה של משרד החינוך כתוב  רויטל לן כהן:

.  :אורלי פרומן . .  לא, זה 

ציה שמחים וטובי חבר'ה, מה שאני שמח, שחברי הקואלי אהוד יובל לוי:

'בואו נפתח  לבב, כשהחברה שלכם באה עם פירוט ואומרת 

 .'  דיון
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אבל החברה שלהם יודעת לטפל בזה מול אגף החינוך. אני  רויטל לן כהן:

 לא צריכה את הפארסה הזו. 

. ואת כל הבעיות ניתן להיות בקשר ישיר איתי,  אורלי פורמן: ..-  

מה העלתה, על אדם שהלך לפה ומצא והליקויים שהיא בעצ אהוד יובל לוי:

 את עצמו שם, 

נו, ומה אתה חושב? שאורלי רוצה לדפוק את הילדים? שנתי  רויטל לן כהן:

רוצה לדפוק את הילדים? נבדוק מה קרה ונפתור את זה. פה 

 נפתור? כאן? עכשיו? היום? נו, באמת. 

 תודה רבה. אני ממשיך.  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי: . . 

 פעם הבאה אמרתי לך. תבוא אלי לפני. לא פה.  טל לן כהן:רוי

 .3.12.2017אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .3

 

 אני מבקש לאשר את פרוטוקול ועדת כספים,  :צביקה צרפתי

 ... באתי אליך, לא אני.  אהוד יובל לוי:

מבקש לאשר פרוטוקול ועדת כספים. העברות מסעיף  :צביקה צרפתי

 לסעיף, 

  -אין אישור פרוטוקול. יש אישור החלטה  הוד יובל לוי:א

החלטות, החלטות. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל  :צביקה צרפתי

 .2017לשנת  8מספר 

 זכות דיבור, סליחה.  אהוד יובל לוי:

 כן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 כן, גם אני רוצה זכות דיבור.  עילאי הרסגור:

ה דיברנו על חסכון בחצי סייעת, בתקן שכל רבותי, הנ אהוד יובל לוי:

שקל בערך לשנה. ואנחנו רואים פה את  50,000עלותו 

הסכומים שמתגלגלים. פה העברה של מיליונים, שם 
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העברות אחרות. השתתפות פה, בתאגיד עירוני, מקדמה על 

תקציב החברה העירונית לתרבות ופנאי, שינוי קטל, חשבון 

 ואה פה, מקדמה. אני ר . מה קרה?3,300,000

  באת לישיבה? שגיא רוכל:

 הוא לא היה בישיבה.  ד"ר אמיר גבע:

 הוא לא, הוא חבר בוועדה?  :עמירם מילר

אין לי אותה פריבילגיה כמוך, למקד את כל החיים שלנו רק  אהוד יובל לוי:

 בדבר הזה. 

אוי, נו, באמת. אם אתה לא מסוגל להיות חבר מועצה בגלל  רויטל לן כהן:

עניינים ומחויבויות אישיות, אז תפנה את המקום שלך 

 למישהו שיכול. 

 אוי, באמת.  אהוד יובל לוי:

 באמת.  רויטל לן כהן:

להזכיר לך את ההיעדרויות שלך. אבל אדוני, מתבקש  אהוד יובל לוי:

 עכשיו, דבר לפרוטוקול, 

 תזכיר לי, תזכיר לי את ההיעדרויות שלי. איזה?  רויטל לן כהן:

הסברתי, הסברתי בהרחבה את השאלה הזאת. גם בוועדת  יא רוכל:שג

הכספים, בצורה מאוד ברורה. עשינו מהלך כזה גם בשנים 

. המהלך הזה, התפקיד שלו זה לשרת, 2014-וגם ב 2013

ובעצם הוא הקדמת תקציב על חשבון  2018להקל על תקציב 

תקציב שנה הבאה. דהיינו הוא מקל עלינו לסגור את תקציב 

'. אכן, במהלך השנה, לשמחתנו, בעבודה 17, לא את 2018

נוספים שלא היו צפויים מאוד קשה, הצלחנו להשיג כספים 

להתקבל בתקציב העירייה. אנחנו מנתבים אותם, כדי שלא 

פעולות נוספות שהן חשובות  2017נצטרך לצמצם בשנת 

... אנחנו מנתבים את הכספים האלו שהתקבלו בסוף  לכלל 
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בת הפעילות לשנה הבאה. את הטכניקה הזאת השנה לטו

'. נשמח אם תאשרו. זה יקל מאוד על 14-' וב13-עשינו ב

, לרווחת תושבי 2018-ביצוע הפעולות ומתן השירותים ב

 העיר. 

שמנו לב שעדיין יש לך עודפים, רזרבות. הקופה העירונית  אהוד יובל לוי:

ן של הרזרבות לא הצטמצמה. היא לא נעלמה. היא עדיי

קיימת. זאת אמרת שלעירייה יש כסף. אם היו רוצים  

 להיטיב עם חינוך מיוחד או עם אחרים, יש לעירייה כסף. 

אחרי ההעברה הזאת, כפי  162,000הרזרבה עומדת על  שגיא רוכל:

ת יששמת לב. היא רזרבה מאוד מאוד קטנה והיא אפשר

 בהיקף הזה, אך ורק בגלל שזה סוף שנה. 

 י שאלה. יש ל אסתר הדנה:

 ' נקרא. 18זה ביטחון  שמעון פרץ:

זה סכום מאוד מאוד קטן. בהתאמה לתקציב העירייה  שגיא רוכל:

 הכולל. 

 ולחברה לתרבות זה סכום קטן?  אהוד יובל לוי:

ה בתקציב העירייה, לא מגדילים את רלא, הרזרבה שנות שגיא רוכל:

תקציב החברה לתרבות. הוא לא משתנה. הם לא  קיבלו 

ח נוסף במתנה. מעבירים להם מקדמה על חשבון תקציב נת

שנה הבאה, במטרה לאפשר רווחה ושמירה על רמת 

 השירותים לתושבי העיר בשנה הבאה. 

יש לי שאלה. אני ראיתי כתוב דיווידנדים. מחלקים  אסתר הדנה:

 דיווידנדים. מה זה? 

 לא, לא, איפה ראית?  שגיא רוכל:

 דברים ביחד( ראיתי את זה, )מ אסתר הדנה:

 מחלקים לחברי מועצה.  שמעון פרץ:
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 שמעון, כמה קיבלת בדיוק?  אהוד יובל לוי:

 ראיתי דיווידנדים. ראיתי בספר. אני לא הבאתי את הספר.  אסתר הדנה:

אבל לא, זה לא יפה לספר איזה דיווידנדים הגזבר לוקח  רויטל לן כהן:

 )מדברים ביחד( לעצמו. 

 אל תגלה. שגיא,  אהוד יובל לוי:

הדיון פה, אנחנו מדברים פה על ועדת כספים, כפי שמופיע  שגיא רוכל:

... הספר, אני אסביר לך.   פה. 

 זה לא שייך לספר.  :צביקה צרפתי

 אני אסביר לך.  שגיא רוכל:

 כן, שגיא, סיימת? :צביקה צרפתי

,  שגיא רוכל:  כן. העברות, כן

  אני ביקשתי גם זכות דיבור. עילאי הרסגור:

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

תראו, אחרי שבמענה לשאילתה התברר לנו שראש העירייה  עילאי הרסגור:

 החשוד בשחיתות מעורב גם בעניינים תקציביים, 

 למה זה צריך כל פעם?  :צביקה צרפתי

 כי הוא עדיין ראש העירייה.  עילאי הרסגור:

 למה אתה בורח מהאמת?  אהוד יובל לוי:

... אנח :צביקה צרפתי  נו פה חברי 

 כל עוד הוא ראש העירייה,  עילאי הרסגור:

... אמת שלי. אתה אל תספר לי מה האמת שלי. מה האמת  :צביקה צרפתי

 שלך אני לא בטוח שאתה יודע. 

  -כל עוד הוא ראש העירייה  עילאי הרסגור:

יודע  אהוד יובל לוי:  -את האמת שלי, אם אתה  אתה 

י עילאי הרסגור:  היה ראש העירייה, לא אזכיר אותו. ...כשהוא לא 

 ? מתחילת הישיבה אתה מאיים. כל היום על מי אתה מאיים אהוד יובל לוי:
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יודע, לא, חס וחלילה.  :צביקה צרפתי  אתה כל הזמן אומר לי מה אני 

 ... כל האיומים שלך שמענו אותם.  אהוד יובל לוי:

 ומה אני עושה, אתה כל הזמן אומר לי מה אני יודע  :צביקה צרפתי

אתה עוד מעט כל האיומים שלך מוקלטים. אתה מוקלט.  אהוד יובל לוי:

...  לא 

אני יודע ומה אני לא יודע ועל אתה כל הזמן אומר לי מה  :צביקה צרפתי

. תעזוב אותי, תהיה אחראי על עצמך. תעזוב מי אני מגן

 אותי. 

 ליך. התפקיד שלי כאופוזיציה להיות אחראי ע אהוד יובל לוי:

. :צביקה צרפתי  לא על החיים שלי..

 אני מדבר על השולחן הזה.  אהוד יובל לוי:

 בקיצור, ראש העירייה החשוד בפלילים,  עילאי הרסגור:

 שבי, את מסתירה את הצלם. הוא לא יכול לצלם אותי.  :צביקה צרפתי

 , ברגע שאותו ראש עירייהבאמריות שלי ברגע, אני גם מגוון עילאי הרסגור:

 מכין את התקציב, 

 עילאי, אתה יכול לתת לי את הכמה זמן שלך?  דוברת מהקהל:

 לא, את לא יכולה לדבר.  :צביקה צרפתי

 אני אשמח.  עילאי הרסגור:

 הציבור לא מדבר.  פרץ:שמעון 

 את לא יכולה להתבטא. אנחנו בהצעות לסדר.  :צביקה צרפתי

 ן תקציב, מעורב, ברגע שבו אותו ראש עירייה מכי עילאי הרסגור:

 אני מבקש שהיא תשב. אירית, תשבי בבקשה.  :צביקה צרפתי

ברגע שאותו ראש עירייה מעורב בענייני כספים, איך אתם  עילאי הרסגור:

מבקשים מאיתנו לתמוך בהעברות תקציביות? איך אנחנו 

יכולים להיות בטוחים שהכל בסדר בהעברות האלה? באמת. 

ה היה הולך, הייתי אומר זאת השאלה. אם הבן אדם הז
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בסדר. אני לא יכול לסמוך. מי יודע אם יש כאן איזשהי 

 .  הוראה..

 ... זו זכות העומדת לגזבר.  רויטל לן כהן:

מי יודע מה יש כאן. איך אני יכול לדעת? שכמו  ,שאחר כך עילאי הרסגור:

 שאני לא יודע מה זה, איזה תכנון. מי יודע? 

ה רוצה להגיד שכמו שהתקציב הונחת על חברי עילאי, את אהוד יובל לוי:

הקואליציה, כמו שהם אמרו, הונחת עליהם. אתה רוצה 

 להגיש שהשינויים פה הם לא על דעתם. 

 אתה מגזים, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 תגיד.  תגיד. אתה רוצה להגיד איפה הוכן התקציב? אהוד יובל לוי:

ע רויטל לן כהן: גני הילדים. יש פה העברות לגני סליחה, לפני רגע דיברנו  ל 

  ילדים. גם זה לא טוב?

 8מי בעד לאשר העברות מסעיף לסעיף, תקציב רגיל מספר  :צביקה צרפתי

 מי בעד? ממה, אורן, עמירם, צביקה, שמעון, אמיר,  ?2017

   -כמה חברי קואליציה ראו את ההעברות  אהוד יובל לוי:

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

 נגד? פליאה, עילאי, אתי ויובל. תודה. 

: הוחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף תקציב 320מס'   החלטה

 . 2017לשנת  8רגיל מספר 

 

 . אפשר לאשר? 2017 8( העברות מסעיף לסעיף תב"ר מספר 2 :צביקה צרפתי

 לא.  אהוד יובל לוי:

 א. כן? ל :צביקה צרפתי

 אנחנו רוצים לדעת איפה הם תוכננו?  אהוד יובל לוי:

 , העברות. תב"ר. בבקשה. 2017בבקשה,  :צביקה צרפתי

אנחנו רוצים לדעת מי מתכנן את ההעברות האלה של  אהוד יובל לוי:
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התב"רים. האם יש רגליים לשמועה שהגזבר כן בקשר עם 

 ראש העיר, והאם הם כן מתכננים ביחד פעולות? 

 קדימה, שגיא.  :צביקה צרפתי

  -אני הכנתי את  שגיא רוכל:

 הוא מכין, מה?  :צביקה צרפתי

על דעתך. אתה לא צריך קואליציה, לא עירייה, לא מועצה.  אהוד יובל לוי:

 אתה מתכנן. 

 אני הכנתי אותם.  שגיא רוכל:

 על דעת מי?  אהוד יובל לוי:

 ק בשביל זה. ... אנחנו משלמים לו הון עת רויטל לן כהן:

גונן: אני מוחה שגיא, אני מוחה בתוקף על ההאשמות האלה!  אושרת גני 

  -בתוקף. אתם לא תאשימו ואתם לא תרמזו 

 לא מאשימים,  אהוד יובל לוי:

גונן:  שיש כאן איזשהי שחיתות!  אושרת גני 

 למה את צורחת? למה את צורחת?  אהוד יובל לוי:

גונן: צוע שעובדים כאן קשה מאוד. ואתם לא יש כאן אנשי מק אושרת גני 

 תגידו לשגיא מה שאמרתם לו עכשיו. 

 אתה רואה? צביקה, ככה מגינים על מישהו.  רויטל לן כהן:

  -זה בדיוק מה שאני אמרתי לגבי העובדים  ד"ר אמיר גבע:

אני גם רוצה להגן על שגיא. שגיא לא אשם שהוא עובד  עילאי הרסגור:

  -בעירייה שבראשה 

  -מהלפרוטוקול  יכול להגיד לך אני לא :קה צרפתיצבי

 אתה יכול להגיד לפרוטוקול מה שאתה רוצה.  רויטל לן כהן:

 ראש עיר שחשוד בפלילים. עומד  עילאי הרסגור:

 לא, ממש לא.  :צביקה צרפתי

 ת מהתשובה. קמחתה אהוד יובל לוי:
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 ... מספיק זמן לענות בתשובות ספציפיות.  שגיא רוכל:

התייעצת עם חברי קואליציה? התייעצת עם ראש העיר? עם  יובל לוי:אהוד 

 מי התייעצת? שאלה פשוטה. 

גונן:   -זו פעם ראשונה שאתה רואה חוברת  יובל, אתה טירון? אושרת גני 

 אל תחלקי לי טירונות.  אהוד יובל לוי:

גונן:   -יש כאן ועדה  אושרת גני 

 נים. סליחה, אל תחלקי לי ציו אהוד יובל לוי:

גונן:  סליחה,  אושרת גני 

מי שמבקר המדינה גרם להדחה זה אל תחלקי לי ציונים.  אהוד יובל לוי:

 לא אני. 

גונן: אנחנו מתכנסים בוועדת כספים, חברי מועצה, אנשי מקצוע,  אושרת גני 

 מציגים את הדברים. 

.  אהוד יובל לוי: מדברים לא לפרוטוקול. עכשיו את מוקלטת. תעני לטלפון

 תעני, הנה, את מצולמת. תעני. 

 מה הבעיה?  :צביקה צרפתי

 מה הבעיה?  :עמירם מילר

 מה שאלת?  :צביקה צרפתי

 שאלתי עם מי הוא התייעץ בהכנת השינויים האלה.  אהוד יובל לוי:

 יש פה צוות מקצועי. )מדברים ביחד( עם עצמו.  :עמירם מילר

אליציה, שאלתי אם שאלתי אם התייעץ עם חברי הקו אהוד יובל לוי:

 התייעץ עם ראש העיר. תשובה פשוטה, כן, לא. 

 8... תודה. מי בעד לאשר תב"ר מסעיף לסעיף, תב"ר מספר  :צביקה צרפתי

אמיר, ממה, אורן, עמירם, צביקה, שמעון, . 2017לשנת 

 דבי, מתי...

לגני ילדים אל תגיד אחר כך שלא היה כסף. לגני ילדים. גני  רויטל לן כהן:

 דים! יל



   6.12.2017 67 מועצה מן המניין   

 הנאמנות שלכם לקואליציה,  אהוד יובל לוי:

גני  ילדים. אני לא נאמנה לקואליציה. אני נאמנה לילדים.  רויטל לן כהן:

 תצביע לפחות על הסעיף של הגנים. 

 מי נגד? אמיר, איתן, יהודה, רויטל, תודה.  :צביקה צרפתי

נגד, למעט הגני ילדים.  אהוד יובל לוי:  אנחנו מצביעים 

 , פליאה ועילאי, תודה. אתייובל,  :ה צרפתיצביק

: הוחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף תב"ר 321מס'   החלטה

 . 2017לשנת  8מספר 

 

 אנחנו לא בטוחים בשום דבר שעובר כאן. אנחנו לא.  עילאי הרסגור:

 מה עם עיקור וסירוס חתולים? בוא, נעבור אחד אחד.  רויטל לן כהן:

 אם יש חברי מועצה. מסוג מסוים בוא נתחיל בחברי מועצה לוי:אהוד יובל 

  -שיואשמו בקרוב בבעיה ש

.  עילאי הרסגור: . . אני פשוט לא אני רוצה לפרוטוקול שזה באמת חשוב 

 מאמין לשום דבר שיוצא מראש העירייה הזה. 

 

 .26.11.2017אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .4

 

 תמיכות.  קדימה, ועדת :צביקה צרפתי

 אתה לא לבד. אבל אני מאמינה לגזבר.  רויטל לן כהן:

.  שגיא רוכל: .  מובא בפניכם.

  -את גורמת לבעיה  אהוד יובל לוי:

אנחנו עוד לא מדברים על ספר התקציב. מדברים על זה  רויטל לן כהן:

שנותנים מקדמה כדי לבנות גני ילדים, כדי שלא יהיו 

 רים ביחד( )מדבתלונות שלא בנינו בזמן. 

 עובדה שפיטרו אותי בסוף. עובדה שכנראה לא הייתי נחמד.  עילאי הרסגור:



   6.12.2017 68 מועצה מן המניין   

לפני  אותםאוי, נו, גני ילדים. אתם לא רוצים שנבנה  רויטל לן כהן:

 תחילת השנה? 

 רויטל, ממה, שגיא, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 ממה, דיברנו על משהו. אני עומד בזה.  עילאי הרסגור:

 בבקשה, שגיא.  :צביקה צרפתי

הפרוטוקול הזה בעצם מקיים דיון על פי  דן,פרוטוקול  שגיא רוכל:

עמותות  73, 70-המלצות בעניין, אנחנו תומכים למעלה מ

כמדומני. ובמהלך השנה אנחנו מקיימים בדיקות לגבי כל 

אותן עמותות. עמידה בקריטריונים, עמידה ברשימה ארוכה 

בהתאם  ,פערים מאוד של תבחינים שיש, כאשר עולים

. יש לנו סמכות 2008הדן בתמיכות מביא לחוזר מנכ"ל 

להביא המלצה, לעניין סטייה, היקף סטייה מקריטריון זה 

או אחר. ולהביא בשיקול דעת המלצה מה לעשות באותם 

נושאים. הוועדה דנה ברשימה של סטיות מקריטריונים. 

במקרים רבים היא קיבלה את ההסברים ואת המסמכים, 

י שמתואר פה בהחלטות, את ההסברים ואת המסמכים כפ

שהגישו אותם גופים. והמליצה, על אף סטייה מאותו 

קריטריון. למשל סטייה מקריטריון מסוים של היקף ועודפי 

כספים, כאשר היא ראתה שאותם כספים הם בעצם תרומה 

מיועדת ששמורה למטרה מסוימת, שאין לעשות בה שימוש, 

 א יועדה. אלא לאותה מטרה שהי

יש פה רשימה. עברנו בצורה מקיפה, הצוות שלי כמובן.  

בצורה מקיפה נושא נושא והבאנו את ההמלצות פה שלנו. 

הוועדה בנושא תמיכות כוללת את מנכ"לית העירייה, את 

 היועץ המשפטי ועובדים. מרוכזת על ידי סגניתי. 

 .זה לא פופוליסט שמעון פרץ:
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 דנאי. ההמלצה פה לפניכם. בבקשה.  אורית גנדלרו"ח  שגיא רוכל:

 פה אחד.  שמעון פרץ:

 לא.  רויטל לן כהן:

מנכ"לית העירייה, מאחר והיא היתה בפגישה, והיא כן  עילאי הרסגור:

משוחחת עם ראש העירייה החשוד בפלילים, האם יהודה בן 

 חמו התערב בנושא הזה של התמיכות? 

גונן:  לא. לא.  אושרת גני 

, חריגות בשכר.  רויטל לן כהן: יש פה חריגה מקריטריון על פי סעיף ב'

הסעיף הזה נועד בדיוק לעמותות האלה, שחורגות משכר. 

רוצים לקבל תרומות, שיפחיתו שכר בכירים. אני מתנגדת 

  -בתוקף 

גונן:  ראית מה כתוב למטה? אושרת גני 

 ראיתי מה כתוב למטה.  רויטל לן כהן:

גונן:  אינה מאושרת.  כתוב שהתמיכה אושרת גני 

 הוא מבקש מאיתנו לאשר אותה.  רויטל לן כהן:

גונן: התמיכה אינה מאושרת, לאור החריגה  :כתוב אושרת גני 

 מהקריטריונים. 

 אני הבנתי שיש פה בקשה לאשר, למרות. כתוב, סליחה,  רויטל לן כהן:

 אלו"ט אפילו לא ביקשו הפעם.  עילאי הרסגור:

יו דעות אחרות, יכול להיות שיהיו דעות תקראי. אם יה :צביקה צרפתי

 אחרות. אבל כרגע זאת ההמלצה. 

אין לי בעיה עם הדעות האחרות. אני אומרת שאני רואה  רויטל לן כהן:

 פה, 

שהעליתי אותה גם בוועדה, אני אומר את דעתי האישית,  שגיא רוכל:

שבמקרים האלה הסטייה מהקריטריון לא היתה מהותית, 

ניתן היה לקבל החלטה אחרת, של הפחתה לא בהיקף ניכר. 
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  -ולא שלילה מלאה של 

 כן אושרו.  זה לא אושרו? :עמירם מילר

ולמרות זאת, הבאנו המלצה, על דעת חברי הוועדה,  שגיא רוכל:

 במקרים שאת תיארת, שלא לאשר. 

 -מצוין. אז אם זו ההמלצה  רויטל לן כהן:

 יע אחרת. חברי המועצה יכולים להצב עדיין שגיא רוכל:

 אני רוצה לשאול, בבקשה.  :עמירם מילר

 רגע, אמיר.  :צביקה צרפתי

במיוחד אם נשאל את הציבור של האנשים שאמורים למשל  רויטל לן כהן:

ליהנות משירותים של איל"ן והם יגידו לך שאיל"ן לא 

 מכירים אותם כבר מזמן. 

 רויטל, תודה.  :צביקה צרפתי

י שגיא רוכל:   -ש סניפים מקומיים לעמותות האלה 

 בבקשה, שגיא.  :צביקה צרפתי

 אין בעיה.  רויטל לן כהן:

  -... לפעילות הסניפים המקומיים  שגיא רוכל:

 אז שהסניף יפנה אלינו ויבקש בנפרד.  רויטל לן כהן:

קודם כל אני פונה אל רויטל, אני מבקש סליחה. אני חושב  ד"ר אמיר גבע:

 מתנצל. שנקטתי במילה מכוערת, ואני 

כי בפעם הקודמת גם התנצלת  ,אני מבקשת את זה בכתב רויטל לן כהן:

 וחזרנו על זה שוב. 

 זה בפרוטוקול, זה בכתב.  ד"ר אמיר גבע:

לא, לא, לא, אני מבקשת התנצלות בכתב. אני מצטערת.  רויטל לן כהן:

 כבר היינו פעם אחת בסיבוב הזה. 

 תסתפקי בזה.  ד"ר אמיר גבע:

 אז הפעם לא.  הן:רויטל לן כ
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 תעשי משהו אחר.  ד"ר אמיר גבע:

.  רויטל לן כהן:  נכון

בכל מקרה. אני בעד הקריטריון הזה שהוא חשוב, של שכר  ד"ר אמיר גבע:

וכן הלאה. למרות זאת אני מתנגד באופן טוטאלי קטגורית 

למחיקה כוללת של השם אלו"ט מרשימת המועמדים בכלל 

  -לקבל כאן 

 מעולם לא נמחק השם אלו"ט מרשימת המועמדים.  רויטל לן כהן:

אני לא בטוח שאלו"ט, אם היא מגישה את הבקשה  ד"ר אמיר גבע:

 לתמיכה, לא עומדת בקריטריונים שלנו. 

גונן:  אם היא עומדת, נשמח.  אושרת גני 

בבדיקה שאני עשיתי, אלו"ט היום לא מופיעה בין עשרת  ד"ר אמיר גבע:

ר בארץ מבחינת שכר. )מדברים העמותות הבעייתיות ביות

 ביחד( 

 היא מוזמנת להגיש. אני יודעת כמה הם מקבלים.  רויטל לן כהן:

.  :עמירם מילר . .  אבל זכותה להגיש. 

הם מוזמנים להגיש ואני כבר אומרת לכם שהמנכ"ל שלהם  רויטל לן כהן:

 מקבל הרבה מעבר לקריטריון. גם החדש. 

 כן, עמירם.  :צביקה צרפתי

אני רוצה לשאול את שגיא מה זה עמותת 'תושבי כפר סבא  :מילרעמירם 

 .  הצעירה'

עמותת 'תושבי כפר סבא הצעירה היא עמותה שנוסדה  שגיא רוכל:

 להקמת בית ספר. 

 בית ספר?  :עמירם מילר

 בית כנסת, איזה בית ספר?  :צביקה צרפתי

 אתם רואים? הגזבר לטובתנו.  רויטל לן כהן:

 ה פו"ש? מה זה ראשי תיבות של פו"ש? ומה ז :עמירם מילר
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 פו"ש זה מצוין. פו"ש זה עזרה בלימודים.  רויטל לן כהן:

 פו"ש זה עזרה בלימודים בחינוך.  מתי פז:

 אצלנו בעיר הם נמצאים בכל בית ספר.  רויטל לן כהן:

אבל אני מבקש שבעתיד יכתבו גם כמה מילים על כל  :עמירם מילר

 עמותה, מה היא עושה. 

  -עושים את זה כשאנחנו מאשרים את התמיכה  יא רוכל:שג

 אבל רק חברי ועדת כספים יודעים. הפלבאים לא יודעים.  :עמירם מילר

 נכון, כבר ביקשנו את זה.  רויטל לן כהן:

אני רוצה להעיר משהו. לא, שאלתי שאלה ועכשיו אני רוצה  עילאי הרסגור:

לא נתקטנן על  להעיר משהו. טוב, בסדר. אנחנו בדיון, בוא

היה כאן, לא אושרה שום  ,זה. אני ראיתי שבאופן גורף

בקשה של עמותה על רקע נושא שכר המנכ"ל. אבל כל שאר 

  -שהי הרגשה והבקשות כן אושרו. כלומר יש כאן איז

 אני לא מבינה מה אתה שואל.  רויטל לן כהן:

.  :צביקה צרפתי ..  רוב העמותות 

י יודע. אבל היו שלוש עמותות שלא אושרו. וזה אני יודע, אנ עילאי הרסגור:

  -הקריטריון היחיד שלא מקבל 

יש הרבה קריטריונים. זה הקריטריון שבו הם  מה פתאום? רויטל לן כהן:

 נפלו. 

 קיבלו את כולם.  –הקריטריון השני  עילאי הרסגור:

 לא, אחד זה שכר מנכ"ל,  יהודה יוגד:

  והשני היקף פעילות. רויטל לן כהן:

לא, והשני זה חמשת הבכירים. יש חישוב אחר. אם חמשת,  יהודה יוגד:

  -תסתכל על 

לא, אז יש את הקריטריון הזה של שכר מנכ"ל או חמשת  עילאי הרסגור:

הבכירים, ויש את הקריטריון של היקף הפעילות. עכשיו, 
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 היקף הפעילות כולם קיבלו. 

 יש הרבה עמותות,  :צביקה צרפתי

קצת נראה לי מוזר שמתגמשים במקום אחד ולא מתגמשים  :עילאי הרסגור

  -במקום 

  לא התגמשו בשום מקום. איפה אתה רואה פה התגמשות? רויטל לן כהן:

גונן:  יש כאן הסבר מפורט. יש הסבר על כל עמותה.  אושרת גני 

את ההסבר  אני לחלוטין מקבל ,דרך אגב, חלק מהעמותות עילאי הרסגור:

 וא פחות משכנע. שלהן. חלק אחר ה

עד ארבעה חודשים, בחנו  3.5עבדנו בערך  ... את הדיונים, שגיא רוכל:

, עמותה אחר עמותה, לפני שהבאנו את זה את המסמכים

 בפניכם. 

י מציע הצעת תודה רבה על ההסברים ועל השאלות. אנ :צביקה צרפתי

פני: מאשרים את המלצת ועדת החלטה כפי שהביאו ל

ו בפרוטוקול בישיבה מיום התמיכות כפי שפורט

 . האם אפשר לאשר פה אחד? 26.11.2017

...  :שמעון פרץ  פה אחד, אפילו שלא 

 פה אחד.  רויטל לן כהן:

 לא, לא פה אחד.  עילאי הרסגור:

 לא, לא, לא, אמרנו לא.  אהוד יובל לוי:

.  רוב חברי המועצה. מי מתנגד? :צביקה צרפתי  יובל, אתי

 נמנעים. אנחנו  עילאי הרסגור:

נמענים עילאי ופליאה. מתנגדים אתי ויובל. שאר חברי  :צביקה צרפתי

 המועצה מאשרים. 

ת ועדת תמיכות כפי ו: הוחלט ברוב קולות לאשר את המלצ322מס'   החלטה

 . 26.11.2017שפורטו בפרוטוקול מישיבת הוועדה מיום 
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 אישור תיקון תקנון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא. .5

 

הדבר הבא זה אישור תקנון, מי מסביר את זה? אישור  :קה צרפתיצבי

 תיקון תקנון החברה הכלכלית. 

גונן:  אלעד.  אושרת גני 

 דרישת משרד הפנים.  ד"ר אמיר גבע:

 כן, בסדר. אבל שיסביר.  :צביקה צרפתי

גונן: דרישת משרד הפנים לחברות ולתאגידים עירוניים היא  אושרת גני 

במספר סעיפים, כפי שאנחנו כתבנו כאן. לשנות את התקנון 

למשל החברה לתרבות הפנאי, כיוון שהיא חברה צעירה, אז 

היא כבר עובדת על פי התקנון החדש והמעודכן של משרד 

 הפנים. 

 התקנון המומלץ.  שגיא רוכל:

גונן: החברה הכלכלית היא חברה ותיקה יותר, אז צריך לשנות  אושרת גני 

על פי בקשת או המלצת משרד  חלק מהסעיפים בתקנון,

הפנים. אז לפניכם נמצא התקנון עם התיקונים, ואתם 

יכולים לראות. יש גם 'עקוב אחרי' של התיקונים לצד 

 התקנון. ואם יש שאלות, 

 מה השינויים המהותיים?  אהוד יובל לוי:

גונן: אם יש שאלות, אז נמצאים כאן גם אלעד, שם שי וגם אבי,  אושרת גני 

 משפטי של החברה הכלכלית. היועץ ה

 רגע,  לעמירם יש זכות דיבור. תחכה. עמירם בזכות דיבור.  :צביקה צרפתי

יש לי כמה הערות. קודם כל, האם חובה שהדירקטוריון  :עמירם מילר

 יורכב מתושבי כפר סבא? 

 ששליש נבחרי הציבור?  :צביקה צרפתי

 כן,  :עמירם מילר
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 לדעתי כן.  :צביקה צרפתי

  -אם תעבור דירה, יתנו לך  ובל לוי:אהוד י

 אני מבקש להבטיח את זה.  :עמירם מילר

גונן: רגע, רגע, שנייה, עמירם. עוד פעם, השאלה שלך האם  אושרת גני 

  -ששלישמובטח בתקנון 

שנייה. האם נכון להיום בתקנון מעוגן שאנשי הציבור, לא  :צביקה צרפתי

ה שקוראים להם, נבחרי הציבור, אנשי הציבור, הדח"צים מ

 מחויבים להיות תושבי העיר? 

נציגי זה לא קבוע בתקנון. זה קבוע בתקנות העיריות, מינוי  עו"ד אבי ממן:

 עירוני.  העירייה בתאגיד

 תקנות העיריות.  :צביקה צרפתי

 זאת אומרת זה מסודר.  :עמירם מילר

. עו"ד אבי ממן:  כן

 10 לי את נושא המניות? מסודר, יפה. אתם יכולים להסביר :עמירם מילר

שקלים, לא הבנתי את כל הסיפור הזה של מניות בתוך 

 החברה הכלכלית. מי מחזיק בהם, למה מחזיקים בהם. 

החברה הכלכלית היא תאגיד וישות משפטית, עמירם, לכל  עו"ד אבי ממן:

ועניין. כשמקימים חברה, כמו שכולכם מכירים, אז  דבר 

מונפק והון מניות נפרע. חלק  מנפיקים מניות. יש הון מניות

מהמניות של החברה הכלכלית, כל המניות בעצם מוחזקות 

בידי מועצת העיר כפר סבא, שזו האסיפה הכללית. מניית 

בכורה אחת מוחזקת על פי דין, על פי הוראות חוק, על ידי 

 ראש העיר. 

 יפה.  :עמירם מילר

 ראש העיר ה,  עילאי הרסגור:

 לה לגבי, עכשיו שא :עמירם מילר
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  זכיר איזה ראש עיר, אתם מונעים את הדחתו.אני רוצה לה עילאי הרסגור:

נו. עילאי, עילאי, מספיק.   :צביקה צרפתי  בסדר, מספיק כבר, 

שיתפטר, אני אפסיק. אבל הוא עדיין ראש העירייה.  עילאי הרסגור:

כשיתפטר אני אפסיק להזכיר אותו. ביום שהוא יתפטר אני 

 אותו. הוא יילחם על חפותו,  אפסיק להזכיר

בינגו, סליחה, את וביום שתחזור לכפר סבא, נפסיק להזכיר  רויטל לן כהן:

 טורונטו. 

עשית כל מה שהוא אמר לך שנתיים וחצי. רצת אחריו  :צביקה צרפתי

  -להצטלם שנתיים וחצי. איפה שהוא הופיע, עמדת 

יודע, אם אתה גר בבית מ עילאי הרסגור:  תזרוקזכוכית, אל צביקה, אתה 

 אבנים. מצחיק שאתה אומר את זה, 

נו. מספיק. מצחיק, אתה יכול לצחוק.  :צביקה צרפתי   אלה העובדות.די, 

והיחידים  ית בן חמוילקואליצהיחידים שאמרו לא  עילאי הרסגור:

.. אתה לעומת זאת  . שהישירו לו מבט בעיניים ולא הסכימו 

מה שהוא מבקש  עושה כל מה שהוא רוצה. אתה עושה כל

 יש לך משכורת שמנה, ממך. 

גונן:  אפשר לחזור לנושא, עמירם?  אושרת גני 

 יש לך משכורת שמנה,  עילאי הרסגור:

 עמירם בזכות דיבור.  :צביקה צרפתי

 את אישה חכמה )מדברים ביחד(  רויטל לן כהן:

... אתה עושה כל עילאי הרסגור: לפתוח  אני רוצה מה שהוא מבקש ממך, 

הנושא של משכורת. זה דווקא נושא שמעניין אותי. אני את 

  -רוצה לפתוח

 תן לעמירם,   :צביקה צרפתי

  -לא, אני דווקא רוצה  עילאי הרסגור:

 תן לעמירם לדבר, בבקשה.   :צביקה צרפתי
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  – פתחת בדיוןאתה  עילאי הרסגור:

 תן לעמירם לדבר, בבקשה.   :צביקה צרפתי

 ערות. יש לי גם ה רויטל לן כהן:

. תוציא  :צביקה צרפתי .. ישי, אני מצטער, אמרתי לך כבר מספיק פעמים. 

 אותו החוצה. 

 לא נתת לו שלוש התרעות.  אהוד יובל לוי:

 נתתי לו ארבע התרעות.  :צביקה צרפתי

.. חברת מועצה אמרה  מירית: . בן חמו, הדחת פעם שהיא לא מוכנה 

 שיפגעו לה בילדים. ... 

חה, גברת. צאי החוצה. )מדברים ביחד( צאי החוצה. סלי :צביקה צרפתי

 תוציא אותה החוצה.תוציא אותה החוצה, בבקשה. 

יודעים  :מירית  ... . . . צביקה, אתה הראשון, שהעיר הזאת מתנהלת 

 הוא יושב עליו כמו משקולת. הוא יושב עליו כמו משקולת.

... תפסיקי, אני אוציא אותך החוצה. מ :צביקה צרפתי ירית, אני די, די. 

 מוציא אותך החוצה! תוציא אותה עכשיו! 

 הוא לא נתן שלוש התרעות.  אהוד יובל לוי:

אנחנו מבקשים מכם, חברי זה מצב שפוגע בתושבים.  מירית:

מועצה, מבקשים מכם. העיר הזאת לא יכולה להתנהל ככה 

... זה לא יכול  כבר שנה. שנה. אתם יודעים יפה מאוד 

 להתנהל שנה. 

 מירית, מירית! )צועקים ביחד(  :צרפתיצביקה 

אתם חייבים את זה לתושבים. אתם חייבים את זה  :מירית

העיר שלנו זקוקה לראש עיר במשרה  בעת הזאתלתושבים. 

. ללא מלאה .. ...  ובאפס נבצרות. אנו 

 אני מבקש להוציא אותה החוצה!  :צביקה צרפתי

 בקו מבחוץ... יהודה בן חמו להתפטר ולהמשיך את מא :מירית
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.. ללא הפרעות.  ואנחנו מקווים .לזיכוי . 

אני מבקש לצאת החוצה. את תצאי החוצה. את תצאי  :צביקה צרפתי

 החוצה. 

יודע  :מירית צביקה, אתה יודע טוב מאוד על מה אני מדברת. אתה 

שזה לא הגיוני להמשיך לנהל את העיר בכאוס הזה. במצב 

 חברי מועצה. ברת  ועל ... יושב עליך ועל המנכ"לית ועל הדו

 תפסיקי לצעוק. את מפריעה.  :צביקה צרפתי

אם היית נותן לי לדבר אני לא הייתי צועקת. אבל זה לא  :מירית

ייתכן שאתם תתחבאו פה, הציבור .. הרוב הדומם, שתדעו 

לכם, הרוב הדומם מפחד. בדיוק כמו שחברי המועצה 

אבל מפחדת שיגעו לה בתקציבים. הרוב הדומם מפחד. 

. ואני מבקשת מכם. תחתום על המסמך רועםהרוב הדומם 

 הזה. 

  –בסדר. אני מבקש  :צביקה צרפתי

זה לא מסמך של חבר האופוזיציה. זה מסמך של תושבי  :מירית

 העיר. תודה רבה. 

.. מהדיונים.  :צביקה צרפתי .  אני מבקש 

אורן כהן, תרים את העיניים שלך. אני מדברת אליך. ממה,  :מירית

אני מודה לך שאתה מסתכל לי בעיניים. אני מודה לך. 

 ואמיר גבע, 

 תודה רבה. צאי החוצה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

אמיר גבע, אני מודה לך שאתה משוחח איתי, אני מעריכה  :מירית

 את זה. 

 תצאי החוצה.  :צביקה צרפתי

אני מעריכה את זה ואני פונה גם אליכם. ואיתן. שימו לב.  :מירית

מצטערת שאני פה מייצגת את תושבי העיר. ראיתם את  אני
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 . . .  ההפגנה הגדולה שהיתה פה. ראיתם את כל 

 מירית! מירית!  :צביקה צרפתי

זה כעין וכאפס מול מה שאנשים מרגישים. הגיע הזמן  :מירית

 שהעיר הזאת תתנהל כמו שצריך. 

 אני אפסול את הישיבה! אני אפסול את הישיבה! :צביקה צרפתי

 הגיע הזמן שאתה תנהל אותה כמו שצריך. הגיע הזמן,  :ריתמי

 הגיע הזמן שתצאי החוצה.  :צביקה צרפתי

 שרמת השחיתות תרד.  :מירית

 . תתמודדי. 2018-יש בחירות ב :צביקה צרפתי

. 2018בחירות שלנו אם ירצה שיתמודד בלא, ראש העיר  :מירית

 ראש העיר שלנו צריך להתפטר. 

 ה רבה. אני מבקש ממך לצאת החוצה. תוד :צביקה צרפתי

.. אורן, תודה רבה שעכשיו  :מירית תודה רבה. אנחנו שמים לב לכל.

 אתה מסתכל עלי. תודה רבה. 

 תודה רבה. הבנו את הצעקות. קדימה.  :צביקה צרפתי

 מה יקרה בשנה הזאת? איך העיר תתנהל?  עילאי הרסגור:

 עמירם בזכות דיבור.  :צביקה צרפתי

 העיר הזאת בבלגן שלם.  רסגור:עילאי ה

 עמירם בזכות דיבור. בבקשה.  :צביקה צרפתי

  -איפה הבחור  :עמירם מילר

.  :צביקה צרפתי ..  אבי, עו"ד ממן, עו"ד ממן, 

... שיצא, שינעל את הישיבה. אני אמרתי את שלי.  :מירית שמנהל 

לנעול את הישיבה הוא מפחד. אני לא יוצאת,  הוא מוזמן

 אני לא יוצאת.ין משטרה. נקודה. תזמ

הוא עצר, אם שכחתם, בקטע שבו יש מנייה שמוחזקת על  עילאי הרסגור:

.. החשוד בפלילים. שם הוא בינתיים עצר את דבריו.  . ידי 
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 תמשיך משם. 

 בבקשה, עמירם.  :צביקה צרפתי

 מי זה האסיפה הכללית?  :עמירם מילר

 מועצת העיר.  עו"ד אבי ממן:

 מנייה נוספת בידי יהודה בן חמו.  ויש עילאי הרסגור:

.  רויטל לן כהן:  אני עוד לא סיימתי

כל חברה עירונית, ראש העיר המכהן במנייה מכוח הדין.  עו"ד אבי ממן:

מכוח תפקידו כיו"ר החברה הכלכלית, מחזיק גם במניית 

 בכורה. 

 במקרה שהוא מורחק, מי מחזיק במנייה הזאת?   עילאי הרסגור:

 . 101סעיף  :עמירם מילר

 יש לו ממלא מקום בחברה הכלכלית.  :צביקה צרפתי

 רגע, אתה עכשיו מחזיק במנייה? אני שואל שאלה.  עילאי הרסגור:

, כתוב בזו הלשון: 'לחברה יהיו לפחות שני מורשי 101סעיף  :עמירם מילר

חתימה, שחתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה. לפחות 

ג הרשות מקרב הסגל הבכיר אחד ממורשי החתימה יהיה נצי

של עובדי הרשות'. אני מתנגד לזה בכל תוקף. לא יהיה מצב 

  -שחתימה של לא נבחר ציבור אחד 

גונן:  לא הבנת.  אושרת גני 

 מה לא הבנתי? :עמירם מילר

 תן להסביר. תן להסביר.  :צביקה צרפתי

גונן:  אחד ממורשי החתימה יהיה נציג הרשות.  אושרת גני 

 זה לא כתוב.  :רעמירם מיל

גונן:  הנה, זה כתוב.  אושרת גני 

 סליחה, כתוב, אושרת, כתוב, אז שזה יתוקן.  :עמירם מילר

 תן לעו"ד ממן. :צביקה צרפתי



   6.12.2017 81 מועצה מן המניין   

יהיה נציג הרשות מקרב הסגל הבכיר. אני לא רוצה הסגל  :עמירם מילר

 הבכיר. אני רוצה נבחרי ציבור. 

 אני אתך.  רויטל לן כהן:

 אני תומך בעמירם.  עילאי הרסגור:

 אני תומכת בעמירם.  רויטל לן כהן:

 שלא יצא, לא מוכן.  :עמירם מילר

 בבקשה, אבי.  :צביקה צרפתי

העניין של מורשי החתימה ביתר הסעיפים, מה שאנחנו  :עו"ד אבי ממן

קוראים להם הסעיפים הקשיחים בתקנונים של תאגידים 

ים לדיון. זה הם לא סעיפים, עמירם, שהם נתונ ,עירוניים

נוסח הסעיף שמשרד הפנים דורש מאיתנו להכניס ככתבו 

וכלשונו. נוסח הסעיף לרבות מורשי החתימה, לרבות 

בחוזים שההיקף שלהם הם חוזים גדולים קבוע בנוהל 

הסדרה של חברות עירוניות של משרד הפנים, זו הדרישה. 

לשאלתך, יש בקבוצות מורשי החתימה של החברה כרגע 

ופיתוח כפר סבא גם נבחרי ציבור וגם עובדים  הכלכלית

 בכירים. 

 לא, אני רוצה את זה לגבי העתיד. יש פה, סליחה,  :עמירם מילר

 אבל כרגע לא חותם נציג ציבור.  אהוד יובל לוי:

 יש פה תקנון חדש, והוא חייב להיות מסודר.  :עמירם מילר

הפנים החליט על שמשרד  ,רגע, מה שהם בעצם אומרים לנו עילאי הרסגור:

אם משרד הפנים משהו מסוים, ואנחנו רק חותמת גומי. 

 אז אנחנו מצביעים על זה.  מחליט,

, עילאי, אנחנו לא אומרים. ההצבעה היא לא על הסעיף עו"ד אבי ממן:

 תיקון כל התקנון.  ההצבעה היא על

ומי תיקן אותו? משרד הפנים. אז רגע, אם אלה הנחיות של  עילאי הרסגור:
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שרד הפנים, אז שמשרד הפנים יתקן את זה ואנחנו לא מ

 )מדברים ביחד( נצביע על זה. 

 אבל כדי לתקן על פי חוק,  עו"ד אבי ממן:

 שנייה, זה חשוב.  עילאי הרסגור:

כדי לתקן על פי חוק צריך להביא את התקנון המתוקן  עו"ד אבי ממן:

פעמיים. פעם אחת לדירקטוריון ופעם אחת לאסיפה 

 . הכללית

 ומה יקרה עם האסיפה הכללית לא תאשר את זה?  עילאי הרסגור:

גונן:   -אז לא נקבל  אושרת גני 

אנחנו האסיפה הכללית. סליחה, אנחנו האסיפה הכללית  :עמירם מילר

 ואנחנו נאשר את זה עכשיו. 

רגע, אני לא מבין. משרד הפנים ברשות האסיר המשוחרר  עילאי הרסגור:

איך ייראה התקנון שלנו, אחרת לא  אריה דרעי יקבע לנו

 נקבל רשות איתנה? באמת. 

על חלק מהדברים משרד הפנים קובע לך איך ייראה התקנון  עו"ד אבי ממן:

לייסד  למשלשלך. למשל, בהוראות שמאפשרות לחברה 

 חברת בת. משרד הפנים קובע את נוסח הסעיף. 

 אז לא נצביע על זה.  עילאי הרסגור:

שהחברה הכלכלית כפופה למה שחל  ,הוראות של מכרזיםב עו"ד אבי ממן:

ברשות המקומית בכל מה שקשור למכרזים, משרד הפנים 

 קובע את נוסח הסעיף. 

 אז על זה אסור להצביע. כי משרד הפנים קבע את זה.  עילאי הרסגור:

 של ההחלטה.מה התוקף  אהוד יובל לוי:

 אז מה אנחנו שווים?  עילאי הרסגור:

מרגע שהיא מוצבעת פה  תקפהההחלטה לשינוי תקנון  לוי:אהוד יובל 

 במועצה? 



   6.12.2017 83 מועצה מן המניין   

 -לא, היא תקפה עו"ד אבי ממן:

מה מה מה? סליחה, סליחה, אם אני נותן לנציג ציבור הם  :עמירם מילר

 לא יאשרו את התקנון? מה פתאום? מה פתאום? 

... זרק מילה וגם קודם הבנתי בעצם :אברהם שיינפיין  אפשר לשאול שאלה? 

. זאת המלצה. מה שהוגש פה זו קביעהשזו המלצה. זו לא 

 המלצה לנו לאשר את זה. 

גונן:  סליחה, ממה, רגע, תן לי לענות. )מדברים ביחד(  אושרת גני 

 אני אשלים. אם לא הבנתי, רגע. יש לי שאלה.  :אברהם שיינפיין

 יש יועץ משפטי לעירייה? יש לנו שאלה.  רויטל לן כהן:

 יש פה שאלה.  :יןאברהם שיינפי

חברי מועצת העיר הם דירקטוריון שאין לו זכות להביע  :עמירם מילר

 באמת, נו! דעה? 

 אני רוצה לסיים, צביקה.  :אברהם שיינפיין

 לא לדבר כזה.  :עמירם מילר

סליחה, תן רגע לסיים. החברה הכלכלית הוקמה, אני  :אברהם שיינפיין

כלית. במפורש קראתי במקרה את התקנון של החברה הכל

, וצד ב'. צד א' זה נבחרי ציבור. Aרשום שם, יש שם צד  , א'

. שנייה. זה מאושר, זה נעשה הבכירוצד ב' זה עובדי הסגל 

ככה. זה היה ככה מאז ומעולם. מה הסיבה שהחליטו 

במשרד הפנים לשנות את זה, ולתת למצב שיכול להיות רק 

יכולת לאשר  צד ב' יאשר את זה, ואף נבחר ציבור יהיה לו

 את זה? 

 אני לא כל כך הבנתי. אתה מדבר על ההרכב הדירקטוריון?  :עו"ד אבי ממן

 אני מדבר על הרכב החתימות.  :אברהם שיינפיין

 הרכב החתימות?  :עו"ד אבי ממן

.  :אברהם שיינפיין  החתימות, כן
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 משרד הפנים לא מתערב בהרכב החתימות.  :עו"ד אבי ממן

 ל כתוב פה במפורש. זה מה שכתוב. אב :אברהם שיינפיין

לא, משרד הפנים לא מתערב בהרכב החתימות. משרד  :עו"ד אבי ממן

הפנים קובע הוראות שהן הוראות שחייבות להיכנס 

לתקנון. אחת מההוראות האלה זה שבאחד ההרכבים של 

 . . .  מורשי החתימה של 

 יהיה איש מקצוע.  :צביקה צרפתי

  המקומית.קרב הסגל הבכיר של הרשות יהיה עובד מ :עו"ד אבי ממן

אבל חברי דירקטוריון, אנחנו לא יכולים אף אחד מאיתנו  :אברהם שיינפיין

 לחתום על זה? מה זאת אומרת? 

 אתה יכול לחתום.  :צביקה צרפתי

.  :אברהם שיינפיין . .  לא, 

 ממה, )מדברים ביחד(  :עו"ד אבי ממן

 אבל עכשיו זה נגמר.  :עמירם מילר

 לא יהיה, לא יהיה.  :שיינפייןאברהם 

גונן: .  אושרת גני    זה לא נכון.לא, זה לא נכון

...מה לא נכון? את יכולה לתת פרשנות לזה? אז שתהיה  :עמירם מילר

 פרשנות. 

יש תהליך שמשרד הפנים מנסה להוביל פה הרבה מאוד  איתי צחר:

שנים, להסדיר את הנושא של חברות כלכליות ואת התקנון 

הרבה מאוד דיונים והרבה על זה הוא פרסם, היו שלהם. 

זה  גנרי. מאוד תהליכים ולבסוף הוא פרסם תקנון אחיד.

על התקנון של  גנריעל ההחלטה,  שנאמר גנרי, לא גנרימה 

החברות  דירקטוריונימשרד הפנים. ועכשיו נדרשים 

הכלכליות באשר הן להשוות, ולאחר מכן להעביר בפני 

קנון גנרי שמשרד הפנים קבע ושמונח מועצת העיר. באותו ת
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 , לפניכם עם ההסתייגויות וההערות והתיקונים שהוכנסו בו

נקבע שלפחות עובד אחד, לא כתוב שכולם, לפחות עובד 

אחד מקרב הסגל הבכיר של עובדי העירייה. אוקיי? עכשיו, 

אפשר, אני לא יודע, זה יגיד אבי, איך להכניס את מה 

חח איתי על זה, שיהיה חובה שעמירם ביקש, הוא גם שו

שיש מה בכפר סבא שיהיה חבר מועצה. אני לא חושב 

אמרתי את זה גם לעמירם בשיחה. אני חושב  לעשות את זה,

 -שאפשר להכניס 

שחברים בדירקטוריון, אחד מהם חברי מועצה לא, לא,  :עמירם מילר

 יהיה מורשה חתימה. 

 -אני לא בטוח  איתי צחר:

 צריכים להיות בקיאים בכל החתימות שם.  כי הם :עמירם מילר

זה המקום לעשות את זה. זה אבי יכול להתייחס יותר טוב  איתי צחר:

ממני. אבל אפשר להכניס את זה בהחלטת מועצה, אפשר 

..  בהחלטת ועדתלהכניס את  .  .  דירקטוריון

)מדברים  -אחד, בסדר. האחד צריך להיות חבר מועצה :עמירם מילר

.. מה היה שם. פה חשוב לי מאודיכולביחד( אני לא  לעשות  .

  את זה.

 הזכות שלי לשאול שאלה,  אהוד יובל לוי:

  זכות שלך. לקחו לך את הזכות? :צביקה צרפתי

 לא, לא, לא, יש לי פה עוד. אנחנו איתך. אתה צודק.  רויטל לן כהן:

 מה התשובה על הנושא הזה?  :עמירם מילר

זה מתייחס, שותך. עו"ד ממן, ברשותך. עו"ד ממן, בר אהוד יובל לוי:

 סליחה, 

 רגע, אבל גם לי יש משהו.  רויטל לן כהן:

סליחה, ברשותכם. זה מתייחס לכל החברות העירוניות,  אהוד יובל לוי:



   6.12.2017 86 מועצה מן המניין   

במקרה הספציפי הזה לחברה הכלכלית. עכשיו אני שואל 

אותך שאלה. אם זה מתייחס לכל החברות העירוניות? כי 

'כללי קליטת עובדים יהיה 100מר, בסעיף יש פה סעיף שאו  ,

כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים 

ותנאי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם להנחיות משרד 

 הפנים'. 

חד משמעית, יובל. סעיף שתקף בכל התאגידים העירוניים,  :עו"ד אבי ממן

 הנוסח הזה.  ,בכל מדינת ישראל

ך. יפה, אז ברשותך, דיברנו עכשיו הרבה בנושא ברשות אהוד יובל לוי:

הפיילוט, ונושא הפיילוט בא לעולם בכוונה שיוכלו לשנות 

את תנאי ההעסקה של העובדים מתנאי ההעסקה שקבועים 

בעירייה. אז השאלה שלי אליך, אם זה גם צריך לבוא 

לנושא החברה לתרבות, שהד"ר גבע כרגע עסוק, אנחנו לא 

החברה לתרבות תצטרך לשנות את נפריע לו, אבל אם 

התקנות שלה, ותצטרך לקלוט עובדים באותם תנאים כמו 

בעירייה, אז אם זה לא גומר את כל נושא הפיילוט ברגע 

זה? כי ברגע שתנאי העבודה יהיו אחידים, סליחה רגע, אל 

 תקטעו אותי, 

זה לא תנאי עירייה. זה הסכמים קיבוציים מול משרד  רויטל לן כהן:

 וך. החינ

סליחה, גבירתי. כתוב פה: 'כללי קליטת עובדים יהיו  אהוד יובל לוי:

 כמקובל ברשויות המקומיות'. 

 קליטת. עו"ד אבי ממן:

 קליטת עובדים. בתנאי קליטת עובדים, סליחה, סליחה,  אהוד יובל לוי:

יודע על  :עו"ד אבי ממן לא הייתי כאן בדיון על הפיילוט. אני לא כל כך 

  -ות בשם החברה לתרבות מדובר ולענ
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. עכשיו אני  אהוד יובל לוי: כתוב פה, אבל תקשיב. 'ותנאי העסקת עובדים'

כוונה שהם  ,שואל אותך שאלה. אם קליטה והעסקה

מקבלים שכר כמו עובדי עירייה? ואם אתה יכול להמשיך 

לנהל את הפיילוט בתנאים שהם שונים מתנאי השכר של 

וזו שאלה פשו טה שהייתי רוצה לקבל עובדי העירייה? 

 תשובה. 

גונן: משרד הפנים קבע שבתאגידים עירוניים אי אפשר יהיה  אושרת גני 

חוזים אישיים משהו שבעירייה אי אפשר לשלם. בלשלם 

שקלים  200נניח אם אנחנו רוצים עכשיו לשלם לסייעות 

לא נוכל לעשות את זה. יש דירוג שכר שמשרד הפנים  ,לשעה

ם לעמוד בטווח הזה. זה נכון לחברה קבע, שאנחנו צריכי

הכלכלית, זה נכון גם לחברה לתרבות ופנאי. משרד הפנים 

קבע את סולמות השכר ואנחנו עובדים בתוך המרווח הזה, 

המתחם הזה, של סולמות השכר שמשרד הפנים קבע. וכל 

מה שתקף בתקנון החדש לתאגידים בחברה הכלכלית, תקף 

י את זה בתחילת דברי. גם לחברה לתרבות הפנאי. אמרת

החברה לתרבות הפנאי היא חברה חדשה, היא צעירה 

 יחסית, ולכן היא עובדת מלכתחילה בתקנון החדש. 

החברה הכלכלית היא חברה ותיקה יותר, ולכן היה צורך   

שמשרד הפנים  ,לשנות את הסעיפים המסוימים האלה

הגדיר מהם אותם סעיפים שיש צורך לשנות אותם. כמו 

ר כאן קודם במספר פעמים. אלה סעיפים גנריים. בכל שנאמ

הארץ זה אותו דבר. עכשיו, שאלו מה יקרה אם תצביעו 

 נגד. 

  , אם לא תצביעו לאישור התקנון, אתם לא חותמת גומי

המשמעות שמשרד הפנים לא יכיר בנו כרשות איתנה. זו 
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 המשמעות. 

שאלה לגבי טוב מאוד. מה ההבדל? אני שואל אותך  אהוד יובל לוי:

 עובדים. 

גונן:  או. אתה יודע מה זה רשות איתנה? -או אושרת גני 

  –אני במצב הנוכחי לא בטוח  אהוד יובל לוי:

.  :אברהם שיינפיין  לא בטוח. יכול להיות שיבוא ויגיד 'הם צודקים'

גונן:   -מנהל תקין ורשות איתנה  אושרת גני 

נגיד בזהירות. מנהל תקין כרגע נמצא על המד אהוד יובל לוי:  וכה. בוא 

גונן:   לא נמצא על שום מדוכה.  אושרת גני 

 הוא נמצא על הרבה מדוכות.  אהוד יובל לוי:

גונן: עיריית כפר סבא עובדת רגיל, ואנחנו נקבל גם השנה  מנהל  אושרת גני 

  -תקין 

זה ברור שנקבל מנהל תקין. אבל אני שואל אותך שאלה  אהוד יובל לוי:

הכלכלית. לא ענית לי, עם כל הכבוד, ואני לגבי החברה 

מאוד הקשבתי לך בשקט. אני שואל את השאלה. האם 

באיזשהן הנחיות משרד הפנים שאת מתייחסת אליהן, מותר 

לך לשלם אחרת לעובדי החברה לתרבות, לעובדי הפיילוט, 

פחות לשעה, יותר לשעה? הרי את משנה מהתנאים שהיו 

שנות את תנאי ההעסקה, בעירייה. כל מהות הפיילוט ל

 קליטה של העובדים מהתנאים שנהוגים בעירייה. 

גונן: תנאי הקליטה לא שונים מהעירייה. אם בעירייה תפקידים  אושרת גני 

 -מסוימים 

 עכשיו, אסור לך לשנות.  אהוד יובל לוי:

גונן: דורשים מכרז, גם בחברה לתרבות ופנאי וגם בחברה  אושרת גני 

  -הכלכלית יש חובה 

 תנאי העסקה.תנאי העסקה.  אהוד יובל לוי:
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גונן: אני מדברת על תנאי קליטה. בתנאי העסקה, יש תנאי  אושרת גני 

העסקה שמשרד הפנים הגדיר אותם בטווח מסוים של 

 סולמות שכר. אם נחרוג מהם, אז אנחנו לא נעבוד כדין. 

 ט? את יכולה לחרוג בפיילוט, להמשיך לחרוג בפיילו אהוד יובל לוי:

גונן: אנחנו לא חורגים. אנחנו נמצאים בטווח שמשרד הפנים  אושרת גני 

 הגדיר לנו. 

 תודה. כן, שאלות נוספות. ממה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

יש לי, אני רוצה קודם כל שיהיה ברור דבר אחד. אני בטוח  :אברהם שיינפיין

אמר שאלה וגם מה שאני מעלה או אחרים, אף שגם עמירם 

נו לא חושב חס ושלום שלא מנוהלים דברים אחד מאית

 בחברה הכלכלית,  שקופיםנכונים או ישרים או 

 חס ושלום, חס ושלום.  :עמירם מילר

אני הייתי שם, אני מכיר את מקצועיותם של האנשים  :אברהם שיינפיין

שעובדים באמת, אנשים מקצועיים ועובדים באמת לאיפה 

ש נבחרי ציבור. ולאיפה. אבל חשוב לי, חשוב מאוד, י

ותפקידם של נבחרי ציבור הוא לשמור על הקופה ולשמור 

על כל הדברים שנמצאים. לכן, למשרד הפנים להראות שאם 

לא תקבלי במקרה זה ניהול תקין, את צריכה לעבור החלטה 

של מועצת העיר פה, שאנחנו לא מקבלים את זה, זה חייב 

ת הסיפור גם אני מבין שבעקבו לי.להיות. ושאלה נוספת 

יו"ר ועדת המכרזים גם יכול להשתנות. שגם יהיה רק  הזה, 

מצד אחד שאנשי מקצוע של העירייה, ולא יהיה נבחר 

ציבור. ואם זה גם במקרה הזה, זה גם לא תקין. לכן אני 

נסח אותה, שגם תהיה חובה לחושב שצריך להגיע להחלטה, 

חברה הכלכלית, דירקטוריון בשנבחר ציבור, שהוא חבר 

וגם יו"ר ועדת  בעל זכות חתימהכמו שציין עמירם, יהיה 
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 המכרזים, 

 גם וגם.  :עמירם מילר

.  רויטל לן כהן:  נכון

גונן: מועצה יכולה להעביר החלטה כזאת ואנחנו יכולים להעביר  אושרת גני 

את ההמלצה של המועצה למשרד הפנים. אפשר להוסיף 

 ונראה, נקווה שמשרד הפנים יאשר את זה. 

 תודה.  :קה צרפתיצבי

  -אפשר בהסכמה פנימית  :עמירם מילר

גונן: אבי, יש תקדים לזה שהמועצה יכולה לשנות את הסעיפים  אושרת גני 

  -הגנריים של משרד הפנים 

 המועצה יכולה להחמיר. היא לא יכולה להקל.  רויטל לן כהן:

 היא יכולה להחמיר.  :עו"ד אבי ממן

גונן: זו ה אושרת גני   חמרה. אוקיי. 

 זו החמרה.  :עמירם מילר

אין בעיה שבמסגרת המועצה אנחנו נצטרך להעלות את זה  :עו"ד אבי ממן

 לדירקטוריון, 

גונן:  נצטרך להעלות את זה שוב לדירקטוריון.  אושרת גני 

מה, מה? לא הבנתי. לא, לא, אני רוצה שנייה אחת, הצעת  :עמירם מילר

 ההחלטה. 

 חלטה. תהיה הצעת ה :צביקה צרפתי

גונן:  הצעת החלטה שתדייק גם,  אושרת גני 

 גם מה שאמר ממה עם ועדת המכרזים.  :עמירם מילר

לאשר את התקנון, לאשר את תיקון התקנון, והמועצה  :עו"ד אבי ממן

 מבקשת להעלות בפני דירקטוריון  החברה, 

אני מבקש לקבל החלטה. החלטה מנחה, שמועצת העיר  :צביקה צרפתי

, כפוף לכך שחבר מועצת העיר, חבר 101סעיף מאשרת את 
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דירקטוריון שהוא חבר מועצת העיר, תנסחו אחר כך 

במשפטית, נבחר ציבור, יהיה אחד משני מורשי החתימה 

אני לא הייתי  שחותמים. כולל יו"ר ועדת מכרזים. בסדר? 

  -מציע לכם, אבל 

.. הציבור.  לפחות הציבור :עמירם מילר . 

 הערה, כן.  עוד :צביקה צרפתי

ומה ההבדל  97כן. אני רוצה להבין למה מחקנו את סעיף  רויטל לן כהן:

 ? 104/5בינו ובין 

 ? 97 :עמירם מילר

 , אני רוצה רק להבין למה. 105, כתבו את 97מחקו את  רויטל לן כהן:

 רק תגידי את העמוד.  :עמירם מילר

 לא מחוק.  97 :צביקה צרפתי

גונן:  חוק. מ 97לא,  אושרת גני 

 . 103תסתכל אחרי  רויטל לן כהן:

 ? הגבלות מיוחדות. 103אחרי  :עמירם מילר

 למה?  רויטל לן כהן:

 לא יודע, אבי.  :צביקה צרפתי

ללא הסדרה עירונית, כל הסעיף של ההגבלות המיוחדות  :עו"ד אבי ממן

שדורשים לקבל את אישור שר הפנים ו/או שר הפנים וגם 

 . פשוט עניין טכני. תקנועבר לסוף הת ,שר האוצר

 אז הוא כתוב במקום אחר.  :צביקה צרפתי

שנייה, אני בודקת. אז אני רוצה להגיד לך רגע משהו. כחבר  רויטל לן כהן:

 בלשכה לחבר בלשכה. ככה לא מתקנים מסמך חקיקה. 

 זה לא מסמך חקיקה.  :עו"ד אבי ממן

 ותו ככה. זה שווה ערך לעניין הזה. לא מתקנים א רויטל לן כהן:

  -לא, לא, תקנון הוא הסכם. הוא לא  :עו"ד אבי ממן
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אין שום בעיה. אתה לא מתקן אותו, טוב, סבבה. בהזדמנות  רויטל לן כהן:

אני אעביר לך שיעור באיך עושים את זה, כי אני כותבת עוד 

 דברים. בסדר? לא עושים את זה ככה. 

 דם לתקנון הזה. להדגיש את ההבדלים בין התקנון הקו :עמירם מילר

 עמירם, יש לך עקוב אחר שינויים.  :עו"ד אבי ממן

גונן: יש לך עקוב אחרי שינויים. לא שינו את זה, את כל  אושרת גני 

  -השינויים אתה יכול לראות בצד, אתה יכול לראות 

 הערות נוספות?  :צביקה צרפתי

 לקרוא.  אני מבינה. לא ככה מתקנים מסמכים. שנייה, תנו רויטל לן כהן:

  -לאשרהערות נוספות ישנן? אם אין, אני מבקש  :צביקה צרפתי

רגע, אני רוצה לקרוא שבאמת העתיקו אותו. כי הם בחרו  רויטל לן כהן:

 לשחק בהעתק והדבק במקום לשנות מספר. 

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

  -דווקא הוספו לו סעיפי משנה, תראי  :עו"ד אבי ממן

עכשיו אני צריכה לקרוא את זה מחדש, כדי להבין  כן, אבל רויטל לן כהן:

 מה רציתם. 

 איזה סעיף את קוראת?  :עמירם מילר

 . 105והיום הוא  97את מה שהיה  רויטל לן כהן:

 ישיבה מכינה של חברי הקואליציה? או לא?  היה אהוד יובל לוי:

אני הייתי עסוקה בחרבות ברומניה. סליחה, אנחנו הבאנו  רויטל לן כהן:

כבוד לכפר סבא. הגיעו לכפר סבא שישה גביעים ועשר 

 מדליות. 

 מה, אי אפשר להקים חברת בת עכשיו לחברה הכלכלית?  :עמירם מילר

 אפשר.  צריך אישור שר הפנים.  :עו"ד אבי ממן

 עמירם, חברי מועצה לא חייבים לחתום. מה קרה?  אהוד יובל לוי:

ה הכלכלית היא חברה תראה, מעבר לפוליטיקה, החבר :עמירם מילר
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שמשרתת את העיר ואת העירייה. חשוב מאוד שאנשי 

יגידו את דעתם שם.   הציבור 

אני . 101 סעיף מי בעד לאשר את התקנון, כפוף לתיקון :צביקה צרפתי

 שואל עוד פעם. מי בעד? 

  שמה? רגע, תגדיר את התיקון.רגע, רגע, כפוף לתיקון  אהוד יובל לוי:

 אמרנו לפרוטוקול.כפר  :צביקה צרפתי

 - כפוף לתיקון שיקבע אהוד יובל לוי:

שייקבע, חבר מועצה, מורשה, יו"ר ועדת מכרזים, אמרנו  :צביקה צרפתי

 את זה כבר. 

 לפחות אחד בין החברים.  אהוד יובל לוי:

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

 גד? אמיר, איתן, רויטל, יהודה. מי נ

 אנחנו בעד.  אהוד יובל לוי:

 גם בעד? אתי ויובל.  :צביקה צרפתי

שכר לעובדי לזה שה אנחנו מבקשים שיובהר שזה בכפוף אהוד יובל לוי:

 החברה הכלכלית. 

 כולם בעד, פה אחד.  :צביקה צרפתי

 

תיקון תקנון החברה הכלכלית  : הוחלט פה אחד לאשר323מס'   החלטה

, כך 101לתיקון סעיף כפוף ב, צורף לפרוטוקולכפי ש לפיתוח כפר סבא

 שחבר דירקטוריון נבחר ציבור יהיה אחד משני מורשי החתימה. 

 

 גבעת אשכול החדשה.  –הצגת פרויקט התחדשות עירונית  .6

 

זה הסעיף האחרון זה, איפה אלעד? אלעד, זה לא לאשר.  :צביקה צרפתי

 לאשר?
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גונן:  הצגה. לא, זה לא לאישור. רק אושרת גני 

 לא לאישור. הצגה. :צביקה צרפתי

 מה זה לא אישור?אישור הוועדה לפחות.  :עמירם מילר

גונן:  זה לא אישור, זו רק הצגה.  אושרת גני 

 אין פה אישור, עמירם. זה דיווח. לא שואלים אותך.  אהוד יובל לוי:

  –לא נורא, אבל  :עמירם מילר

  -ברשותכם, אני אסביר  אלעד קנדל:

גונן: אושרת ... של החברה הכלכלית.  גני   זה 

 אין לי בעיה עם הוועדה.  :עמירם מילר

גונן:  בבקשה, אלעד.  אושרת גני 

בשרותכם, אני אסביר בשתי דקות את הפרויקט של גבעת  אלעד קנדל:

 אשכול. זה פרויקט, לא, רוזנבלום לא קשור, 

גונן:   לא, אבל אמרנו שתראה קודם את רוזנבלום. אושרת גני 

פרויקט רוזנבלום זה פרויקט שלמעשה בימים הקרובים,  אלעד קנדל:

בנר ראשון של חנוכה בעצם אנחנו נחגוג שם עם דיירי 

הבניין, שהבניין הסתיים ואויש והדיירים גרים שם, כולל 

דיירים של זוגות צעירים, שאם אתם זוכרים בזמנו  36

נים התקיימה הגרלה לגבי הזכות שלהם ונקבעו גם קריטריו

שבמקרה הספציפי הזה, וזה באמת שונה מהמקרה שאנחנו 

באמת היתה החלטה של מועצת עיר  ,דנים בו עכשיו

התפקידים.  ישאישרה גם את הקריטריונים וגם את נושא

היה בגלל זה  ,הסיבה שזה עבר את ההליך שאותו הוא עבר

שהיה מדובר פה בקרקע שהיא קרקע עירונית. וזה היה 

 הוא פרויקט מוצלח מאוד.  פרויקט שבעינינו

  –גם בעינינו. צריכים להתפאר בזה גם מחוץ לעיר  :עמירם מילר

 36-ואנחנו מאוד שמחים על הפרויקט הזה ועל זה ש אלעד קנדל:
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 1,580,000-משפחות גרות היום בבניין שבזמנו רכשו אותו ב

. זו הצלחה 2,200,000-שקלים. נכון להיום הערך שלו כ

ווח גדול מאוד לאותם אנשים שזכו. המאוד. ור הגדול

בניגוד לפרויקט הזה של רוזנבלום שהוא היה קרקע 

עירונית, פה אנחנו מדברים על פרויקט בכלל אחר, שהוא 

במידה מסוימת בהרבה מאוד מובנים פורץ דרך. גם מבחינת 

 הוא ההיקף שלו, גם מבחינת הגודל וגם מהבחינה של מה

, שהוא עשרה 38תמ"א מסמל. אנחנו מדברים על פרויקט 

 169יחידות דיור, שהולכים לגדול בעוד  224בניינים, 

אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בשכונה יחידות דיור. 

שהיא מבחינת הערך השמאי שלה והסוציואקונומי שלה 

הוא לא מהשכונות הכי משובחות בכפר סבא. היו שם קרוב 

ניסו שנים האחרונות, ש 15-לארבעה סבבים של יזמים ב

וכולם, בגלל שווי ערך  38להחתים את הדיירים על תמ"א 

שבראייה שלהם לא היה מספיק רווחי, לאחר שנה, שנה 

כל אותם יזמים התנערו מהפרויקט ולא  ,וחצי או שנתיים

עמדו מאחוריו, באופן כזה שלפני שנתיים, משהו כזה, 

הגיעו בעצם לאגף הנדסה בעיריית כפר סבא וביקשו עזרה 

מכיוון שלא מצליחים להרים את הפרויקט הזה  וסיוע,

 ושום יזם אחר לא מוכן להיכנס אליו. 

החברה הכלכלית, כמובן יחד עם אגף ההנדסה של העירייה,  

נרתמו לפרויקט ותוך לוחות זמנים יחסית קצרים נכנסו 

והחתימו את התושבים שם. במקביל הלכו על היתרי בנייה 

אנחנו נמצאים בסטטוס לעשרה מבנים האלה. נכון להיום 

שעשרה בניינים ניתנו להם היתרים. שמונה בניינים 

נמצאים כבר בשלבים שקרוב מאוד לקיום כל התנאים 
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האלה של הבניינים. מה שמיוחד בפרויקט הזה, שלא 

התייחסנו אליו באופן של בניין כזה או בניין אחר, אלא 

העירייה, אגף ההנדסה, מתייחסים אליהם כמבנן שלם, 

כולת שלנו לשנות את התמהיל של כל השכונה הזאת, זו הי

זכות גדולה. וההתייחסות לכל המבנה הזה כאל שכונה 

 שלמה ולא כאל מבנה בודד.

עכשיו, בעצם מה שאנחנו מבצעים פה, זה אנחנו עושים פה  

שתי מטרות, שזה בעצם התקדים. התקדים גם העירוני, 

קים את אבל גם התקדים הארצי. מצד אחד אנחנו מחז

המבנה בשכונה שהיא קשה. ומהצד השני אנחנו משנים את 

 169התמהיל ומכניסים לשם זוגות צעירים. למעשה, מתוך 

בעצם  122ווספו לעשרה הבניינים האלה, תיחידות דיור שי

יועדו לזוגות צעירים בכפר סבא, עם אותם קריטריונים 

שבעצם הקריטריונים, למעט קריטריון אחד, שתיכף אני 

לגיל הגדלנו את הזוגות הצעירים  45יג אותו, שזה מגיל אצ

 , כל שאר הקריטריונים אותם קריטריונים של רוזנבלום. 50

 זו תקווה גדולה מאוד.  :עמירם מילר

 יש לי הערה לגבי אחד הקריטריונים.  רויטל לן כהן:

אז תיכף אני אדבר על כל קריטריון ואני אשמח לשמוע.   אלעד קנדל:

וסף למה שעמירם אמר, בעצם אני אומר אנחנו עכשיו, בנ

מציגים את הפרויקט הזה למועצת העיר. אנחנו כן אישרנו 

אותו בדירקטוריון של החברה הכלכלית, וזאת מכיוון שלא 

מדובר פה על קרקע שהיא קרקע שהיא עירונית, ולא מדובר 

פה על זכויות שהן זכויות עירוניות. מדובר פה על זכויות 

ל התושבים, שהנחו אותנו, את החברה שהם בעצם ש

 הכלכלית, לנהל ולהגיע לעסקה אופטימאלית עבורם. 
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ובאמת יצאנו למכרז לפני כמה חודשים לפרויקט הזה.  

ויזם, עם עוד יזם בשותפות, ניגשו וזכו בפרויקט. בזה הם 

בעצם עמדו בכל ההתחייבויות מול התושבים ויתרה מזאת, 

בינו את החשיבות של הם גם הסכימו, מכיוון שהם ה

הפרויקט וגם הבינו שזה משהו שבסופו של דבר ישרת גם 

אותם, לתת מחיר שהוא מחיר מוזל לאותם תושבים 

נוכל להגיע לא למספרים של  צעירים. אמנם אנחנו לא 

שכונת האוניברסיטה וגם לא למספרים של פרויקט 

שהיא בעינינו הנחה  ,רוזנבלום, אבל עדיין יש פה הנחה

משמעותית. בטח לאנשים שיזכו בפרויקט הזה מאוד 

בחודשיים שלושה הקרובים, ועד שיקבלו את הדירה יעבור 

איזה סדר גודל של שנה וחצי, אז יש פה גם צירוף של 

זה שמדובר פה בקבוצה של אנשים שבבת פריסייל פלוס 

מקבלים את הפרויקט, וגם היזם חוסך לעצמו כאילו אחת 

. מקבל את השיתוף פעולה, גם שיווק ועוד דברים נוספים

של החברה הכלכלית וגם של אגף הנדסה, וכל זה בסופו של 

נותן לו, לפחות בשלב הזה, סדר גודל של בין   8.5-ל 7.5יום 

אחוז הנחה על השומה שהוצאנו לפרויקט הזה. ואנחנו 

יגיע לסדרי גודל  מאמינים שעד שהפרויקט יסתיים זה כבר 

 חוזים. ואולי גם יותר א 13, 12של 

 מתי הוא צפוי להסתיים?  :דוברת

היזם כבר זכה. אנחנו מדברים על זה שלפחות ארבעה  אלעד קנדל:

יוכלו, אולי,   בניינים אני מאמין שתוך שלושה חודשים כבר 

להעלות כבר על הקרקע. הבלק הבא יכול להיות שייקח עוד 

שלושה ארבעה חודשים, של עוד ארבעה בניינים. ולאחר 

וד שני בניינים שיהיו די חופפים לארבעה בניינים מכן יש ע
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 יצטרף גם הוא.  11נוספים. ועוד אופציה שבניין 

.. מה זה, הוא מעסיק  :דוברת  איך זה כל כך מהר? .

 לא, לא אמרתי שיסתיים. אמרתי שניכנס לביצוע.  אלעד קנדל:

. זה בעצם הרווח 8%אני רוצה לשאול לגבי ההנחה של  עילאי הרסגור:

 זמי שהיה אמור להיות לכם? הי

גונן:   -לחברה הכלכלית אין  אושרת גני 

 לא, כביכול. אני אומר,  עילאי הרסגור:

גונן:  למה היזם הסכים לעשות את זה?  אושרת גני 

  הנחה. 8%אתם נותנים  עילאי הרסגור:

גונן:  זה לא הם.  אושרת גני 

. אנחנו לא 8%. היזם נותן 8%קודם כל לא אנחנו נותנים  אלעד קנדל:

לזה  תקראנותנים. אנחנו יצאנו למכרז, אנחנו בהקשר הזה, 

סוג של פרויקט מלווה, מנהל מלווה מטעם התושבים, 

שמלווה ושומר על האינטרסים שלהם. אם סתם ניקח את 

פרויקט רוזנבלום, ובאמת זו הסיבה שהצגנו אותו, למרות 

נו שהוא לא ממש רלוונטי להצגה הנוכחית, אז בעצם יצא

למכרז על קרקע, כשבעצם הבאנו ליזם היתר בנייה כבר 

דיירים שזכו בהגרלה והבאנו לו  36והבאנו לו רשימה של 

את זה ליד. כך שגם כשהוא הגיע בסוף מול הבנק המלווה 

והציג את הפרויקט, אז זה חסך לו עלויות מסוימות על 

 הפרויקט. 

לא שזה רוזנבלום, הסתיים תפקידנו. אנניח  ,לכאורה בזה 

לא היה ככה. הצמדנו גם עורך דין, האמת שאותו עורך דין 

 ...  שהציג לפני כן את

,  :עמירם מילר  עשיתם עסקת חבילה איתו. גם תקנון

 .2038מפה עד שנת  סגרתיאיתוכן,  אלעד קנדל:
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 הנחה.  8%אותם  איתי צחר:

 אתבעצם וגם הצמדנו מנהל פרויקט בינוי מטעמנו, שליווה  אלעד קנדל:

הקבלן ואת הפרויקט שמתקדם שם, ווידא שהתושבים 

מקבלים את מה שהם רוצים. אני אגיד גם יותר מזה. 

די בהתחלה, שלא היה מצב שאחרי  ,במהלך הפרויקט

שהדיירים חתמו והתחילו להתקדם, הקבלן בא ואמר 'זה 

כלול, זה לא כלול' וכאלה. לא התביישנו, לקחנו אותו לבית 

הוצאנו ממנו בחזרה את כל מה  משפט, ומול בית משפט

שהדיירים היו צריכים לקבל. אז למעשה מה שהדיירים 

מעטפת שמוודאת שהמוצר  קיבלו בסופו של דבר זה סוג של

הם קיבלו אותו וגם מעטפת משפטית וגם  שעליו הם שילמו

  שמרנו על האינטרסים שלו. 

עכשיו, אם אתה שואל אותי במקרה הספציפי הזה, לכאורה  

קיבל, התנאים האלה ואחוזי ההנחה שניתנו לו במכרז  היזם

 Xלא היו כוללים שם. הוא הלך על מכרז שבו הוא קיבל 

נאמר, ואחרי . ולמרות זאת, Yוהיה צריך לשלם תמורה 

שהמכרז הזה בסופו של דבר הסתיים, שאנחנו חושבים שזה 

יזם לתת לנו הנחה ולתת לדיירים הנחה, ה לשאינטרס 

ת את האינטרסים שלו, מכיוון שזה טוב מכיוון שזה משר

לשם שלו, מכיוון שזה יעזור לו למכור גם את היתרה. אם 

מתוכן הם  112יחידות דיור,  169אנחנו מדברים על 

גן של דירות סטנדרט. כל היתרה זה יתרה של דירות 

גג.  ואנחנו שכנענו אותו והבהרנו לו והסברנו לו  ודירות 

שבנו אלפי יחידות דיור, שגם והוא גם השתכנע. זה אנשים 

גג, יהיה לו קל למכור במחירים   גן, את הדירות  את הדירות 

במידה והוא ילך על זוגות צעירים  ,הרבה יותר גבוהים
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 בבניין הזה. 

וכל המכלול הזה, פלוס זה שהוא לא צריך לשווק, ופלוס זה  

שהוא בא עם פריסייל לבנק המלווה ומראה לו שבעצם 

ור, כל התוספות האלה, הוא עשה את הבניין כבר מכ

החשבון הכלכלי שלו, פלוס עוד לחץ מהכיוון שלנו, פלוס זה 

שהוא יודע שהחברה הכלכלית מלווה פרויקט כזה מהתחלה 

ועד הסוף וגם תמנע ממנו להסתבך ולהתעכב וכו'. ובסופו 

 של דבר זו התוצאה. 

 תודה רבה.  :עמירם מילר

, זה מעניין לתת הנחה שהאינטרס שלו אתה אומר שבגלל עילאי הרסגור:

מה שאתה אומר. זה מעלה, ההנחה מעלה את הערך של 

 דירות. 

 ... מעלה את הערך של הדירות. אלעד קנדל:

 ברור. עילאי הרסגור:

. ליווי של אגף הערך של הדירותהמכירה מראש מעלה את  אלעד קנדל:

 הנדסה מעלה, כל זה ביחד, כל המכלול, 

כן, הדברים האלה ברור. אבל בעצם זה פרויקט של יזם  עילאי הרסגור:

 פרטי, פשוט בליווי של החברה הכלכלית. 

 לא, האמת שזה פרויקט של החברה הכלכלית, שיצא למכרז,  אלעד קנדל:

 שמבצע אותו יזם פרטי.  עילאי הרסגור:

 יזם פרטי, זה בכלל הכל פרטי.  :צביקה צרפתי

  -ת נתנה את כל החברה הכלכלי  עו"ד אלון בן זקן:

גונן:  צריך להגיד כאן משהו, עמירם, שנייה.  אושרת גני 

  -גם לגבי כיסופים זה יהיה אותו תנאי. כאשר את כיסופים  :עמירם מילר

.. עמירם?  :נוגה .  מה אתה מכניס את כיסופים 

 למה לא?  :עמירם מילר
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גונן:  אני רוצה רק להעיר )מדברים ביחד(  אושרת גני 

.  :עמירם מילר  ללא קשר לתכנון

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

גונן:   –אני רוצה להדגיש  אושרת גני 

 נוגה, נוגה, נוגה,  :צביקה צרפתי

גונן: יש כאן משימה ציבורית וחברתית, שעל פי תנאי השוק  אושרת גני 

הפתוחים היא לא הצליחה להתגבש. זה לא היה כלכלי 

ה קשה מאוד מספיק ליזמים לעשות את זה ויש כאן עבוד

עיריית ית שנעשתה על ידי החברה הכלכלית וואינטנסיב

כפר סבא. הם הובילו שיתוף ציבור שם. הם נכנסו לבניין 

בניין והצליחו לייצר בעצם משהו שהיה מאוד קשה לעשות 

אותו באופן פרטני. יזמים לא הגיעו לשם ולא היתה להם 

עשה היתכנות. והם הצליחו לייצר כאן היתכנות ובעצם למ

הצליחו להרים את הפרויקט הזה. וזה פרויקט שהוא 

 חברתי במדרגה הראשונה שלו. 

כדי שהוא יהיה יותר חברתי, אני רוצה את ההערה  רויטל לן כהן:

שביקשתי לגבי התנאים. אחד הדברים שעלו, גם בכנסת 

עכשיו, ופועלים לשינוי חקיקה בעניין הזה, זה הנושא של 

אנשים עם נכויות, שחיים יכולת עמידה בתשלומים. ל

מקצבת ביטוח לאומי, מקצבת הנכות שלהם, ויש להם 

הם לא מועסקים,  100%אובדן כושר השתכרות של מעל 

ולכן אין להם יכולת להוכחת שכר. אבל יש להם קצבה 

שמגיעה מביטוח לאומי ואנחנו יודעים שביטוח לאומי זה 

 יותר בכיס מכל משכורת אחרת. 

שהאנשים האלה, לאורך שנים, לא לא יעלה על הדעת  

יכולים לקנות דירות. כי אין להם יכולת להוכיח עמידה 
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בתשלומים. כי היכולת עמידה בתשלומים היא רק לפי 

משכורות. אז מנסים כרגע לשנות חקיקה. ואני אומרת אין 

מה לחכות לשינוי החקיקה. אנחנו יכולים כבר להיות 

 שמקבל אדם,  בקצבההראשונים בתחום הזה, שמכירים 

גונן:  להערה הזאת? בבקשה אפשר להתייחס  אושרת גני 

 שזו הערה נכונה גם לכנסת,  רויטל לן כהן:

קודם כל זה עלה גם ברוזנבלום. ונתנו גם שם פיתרון. וזה  אלעד קנדל:

עלה גם, יש פה סעיף ספציפי שמדבר על זה, גם כהפקת 

 לקחים. 

 אי הרביעי. אבל אין, זה לא פה בתנ רויטל לן כהן:

תיכף תראי שבתנאי הרביעי יש שני דרכים, אין לי פה את  דובר:

 כל הזה, אבל יש פה שני דרכים, 

מוסד פיננסי מוכר זה לא ביטוח לאומי. 'לחלופין, הוכחת  רויטל לן כהן:

הקריטריון תיעשה באמצעות המצאת אישור עקרוני ממוסד 

 סי. פיננסי מוכר'. ביטוח לאומי הוא לא מוסד פיננ

 תמשיכי לקרוא.  אלעד קנדל:

איפה? לא, יש לי שלושה עמודים מתוך שלושה. אצלי אין  רויטל לן כהן:

 את זה. 

 מה שמודפס זה לא זה.  דובר:

.  רויטל לן כהן:  'מוסד פיננסי'

גונן: מיליון. או  1.5זה רק שניים. אחד זה משכורת, שניים זה  אושרת גני 

הכוונה שיש אישור של  זה או זה. ומוסד לביטוח לאומי

 השכר, של המשכורות. 

נשאל, אולי זה לא מוגדר פה בצורה טובה, ואני צריך  אלעד קנדל:

  -לראות איך אנחנו מוסיפים את הדבר הזה, אבל זה 

 אפשר פשוט להעתיק מהצעת החוק שהוגשה לכנסת.  רויטל לן כהן:
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לנו ועדת  והדבר השני שעשינו, בהקשר לדבר הזה, זה שיש אלעד קנדל:

 חריגים. 

לא, לא, אני לא רוצה שהם יעשו דרך ועדת חריגים. סליחה,  רויטל לן כהן:

 אנחנו כמו כולם. 

 בסדר, בסדר.  :צביקה צרפתי

 רוצה כמו כולם. לא רוצה חריגים.  רויטל לן כהן:

רויטל, בואי נגמור את זה. חברים, לנסח ולהכניס את זה  :צביקה צרפתי

 הצביע. לתקנון. לא צריך ל

 אני רוצה להעיר משהו.  :אברהם שיינפיין

 היתה גם הערה למישהו לגבי הרכב הוועדה.  :עמירם מילר

 אני רוצה להעיר משהו.  :אברהם שיינפיין

 בבקשה.  :צביקה צרפתי

 תיכף אני אגיע להרכב, עוד דקה.  :אלעד קנדל

ה בחבר הייתישכ אני הייתי שותף בתחילת הפרויקט :אברהם שיינפיין

הכלכלית, כממלא מקום של יו"ר, וראיתי את העבודה 

הקשה שמשקיע אלעד, שי, וכל העובדים הנוספים. זו 

היתה, אני אומר לך שאני הייתי מאוד סקפטי שתצליחו 

. מאוד בהתחלה לעשות את זה. אני מודה, היו קשיים מאוד

 ואני רוצה להגיד לכם שאפו גדול, 

גונן:  .מגיע להם אושרת גני 

 .נכון לן כהן: רויטל

על זה שהצלחתם לעשות פשוט פרויקט פנטסטי, למען  :אברהם שיינפיין

 צעירי כפר סבא. יישר כוח על העובדה שלכם. 

 תודה. כן, אלעד. הרכב הוועדה.  :צביקה צרפתי

בירן, שגם היא  הגב' סבינההרכב הוועדה, ארבע שמות.  :אלעד קנדל

הוא היה  לום, מר מאיר אלונים, שגםהייתה ברוזנב
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ברוזנבלום. רואה חשבון רן ארצי, שהוא חדש. עו"ד דבורה 

 חן, שהיא היתה גם ברוזנבלום ואנוכי. 

מה הזיקה הפוליטית של החברים? מר מאיר אלונים הוא  אהוד יובל לוי:

 היה חבר בסיעה שמופיעה היום במועצה? 

 היה מנכ"ל העירייה. )מדברים ביחד(  :עמירם מילר

העירייה מדי פעם כנציגו של ראש העיר, אז אני  מנכ"ל אהוד יובל לוי:

 רוצה לשאול. 

 מאיר אלונים חבר מר"צ.  דובר:

לא אמרתי שלא. שאלתי אם הוא היה באיזשהו פורום בתור  אהוד יובל לוי:

 -נציגו של ראש העיר. לדוגמה 

 הוא חבר ועדת איכות הסביבה.   עו"ד אלון בן זקן:

  -ו של בתור נציג אהוד יובל לוי:

 לא.  :עמירם מילר

כל ועדה כתוב חבר, דבר כזה. בוועדת איכות הסביבה, ל אין אהוד יובל לוי:

 נציג שם. 

 אבל הוא היה גם אותו דבר בפרויקט הקודם.  :אברהם שיינפיין

 מטעם מי?  אהוד יובל לוי:

 מה פתאום?  :עמירם מילר

, אהוד יובל לוי: .. הוועדות  .  ,  כתוב, רבותי

  -זו לא ועדה פוליטית. זו ועדה  :ילרעמירם מ

 שאלתי אם יש זיקה פוליטית.  אהוד יובל לוי:

 יש שבעה חברים.  :צביקה צרפתי

לא, לא, לא. הוא אכן מטעם, אני זוכרת שדיברנו על זה.  רויטל לן כהן:

הוא אכן מטעם סיעת ראש העיר, ולנו לא היה אכפת כי הוא 

 גם איש מר"צ. 

י :צביקה צרפתי  שר.איש 
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.  אהוד יובל לוי: . . אני שואל אם הוא חבר סיעת ראש העיר ומופיע בוועדות 

ראש העיר, האם זה הגיוני שהוא יופיע פה? סליחה, סיעת 

 שאלה לגיטימית. 

 הוא הגיוני והוא לא חבר סיעת ראש העיר.  :צביקה צרפתי

  -הוא איש מאוד חיובי ומאוד  :ד"ר אמיר גבע

 של מאיר אלונים, אנחנו לא מתנגדים.  לא, במקרה עילאי הרסגור:

גונן: פוליטיות. הוועדה צריכה להיות  הוועדה נטולת פניות אושרת גני 

 קטיבית.יאובי

שאלתי שאלה פשוטה. אם בן אדם שמופיע בוועדות אחרות  אהוד יובל לוי:

כנציג של ראש העיר, יכול  להופיע פה ולהגיד שהוא חסר 

  -זיקה פוליטית? מה אתם 

מאיר אלונים מופיע בוועדות כנציג של ציבור, כאיש מוערך  :ה צרפתיצביק

 איש ישר. בציבור. איש שהיה מנכ"ל עירייה, 

אין לי מילה רעה נגדו. אני שואל אם זיקה פוליטית מותרת  אהוד יובל לוי:

 בוועדה? 

 תודה רבה. איש ישר.  :צביקה צרפתי

  -דווקא במקרה הזה  עילאי הרסגור:

 תודה. שאלות נוספות?  :יצביקה צרפת

  -אנחנו לא חושדים  עילאי הרסגור:

.. שואלים אותך אהוד יובל לוי: . .. לא פוסל אותו?זה שהוא חבר מר"צ  .  

 תודה רבה. תן לי לסגור את הישיבה.  :ה צרפתייקצב
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 ריכוז החלטות

 
 

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

 –יעוד שטחים ציבוריים למוסדות חינוך  –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 . 80בניית תיכון וחטיבת ביניים בשכונה הירוקה 

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 317מס'   החלטה

וגב' אתי -ובל לוי, ד"ר ענת קלומלשל חברי המועצה עו"ד ייום  צוייג 

בניית תיכון  –יעוד שטחים ציבוריים למוסדות חינוך  –הדנה בנושא 

 .80וחטיבת ביניים בשכונה הירוקה 

 

 

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

 . ניהול גני יול"א לחינוך המיוחד –פליאה קטנר בנושא 

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 318מס'   החלטה

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

 .ניהול גני יול"א לחינוך המיוחד –בנושא 

 

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

 . ת לחינוך המיוחדשמירת רמה מינימלי –צוייג וגב' אתי הדנה בנושא 

 

: הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר 319מס'   החלטה

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

 .שמירת רמה מינימלית לחינוך המיוחד –הדנה בנושא 

 



   6.12.2017 107 מועצה מן המניין   

 .3.12.2017אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .3

 

וחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף תקציב : ה320מס'   החלטה

 . 2017לשנת  8רגיל מספר 

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר העברות מסעיף לסעיף תב"ר 321מס'   החלטה

 . 2017לשנת  8מספר 

 

 .26.11.2017אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .4

 

יכות כפי ת ועדת תמו: הוחלט ברוב קולות לאשר את המלצ322מס'   החלטה

 . 26.11.2017שפורטו בפרוטוקול מישיבת הוועדה מיום 

 

 אישור תיקון תקנון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא. .5

 

הוחלט פה אחד לאשר תיקון תקנון החברה הכלכלית : 323מס'   החלטה

, כך 101לפיתוח כפר סבא כפי שצורף לפרוטוקול, בכפוף לתיקון סעיף 

 .בור יהיה אחד משני מורשי החתימהשחבר דירקטוריון נבחר צי

 

 

 

 


