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ישיבת מועצה מן המניין 7.2.2018 -
על סדר היום:
.1

שאילתות .
א.

הרס פחי אשפה ברשלנות והחלפתם בחדשים על חשבון
התושבים.

ב.

פנימיית שטיינברג.

ג.

חומרי ניקוי במוסדות חינ וך.

ד.

מכרזים.

ה.

ההבדל בין תוכנית המתאר שהוצגה למועצת העיר לבין זו
המופקדת היום.

.2

.3

ו.

חומרי הדתה במערכת החינוך.

ז.

תחבורה בת קיימא.

ח.

תוכנית להחייאת מרכז העיר.

ט.

אכיפת חוק העזר לגבי פתיחת חנויות בימי שלישי.

י.

פינוי בינוי.

הצעות לסד ר יום .
א.

הצעה לס דר יום לישיבת פברואר . 2018

ב.

תוכנית לסלילת מחלף סוקולוב.

ג.

רפורמה בחוקי העזר בכפר סבא.
אישור תשלום מקדמה על חשבון תמיכות לשנת  2018לעמותת
"הפועל אתלטי אורן השרון".

.4

אישור מינויו של גדעון שני כדירקטור מקרב הציבור בחברה
העירונית לתרבות הפנאי.

.5

דיו ן בדו"ח כספי רבעוני סקור ליום . 30.6.17
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אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין לחודש פברואר
 . 2018נתחיל עם שאילתות.

אמיר קולמן:

רגע ,בוא נגיד מזל טוב ,צביקה .מזל טוב לאיתן צנעני .נולד
לו בן.

צביקה צרפתי :

למרות שהוא לא פה.

אמיר קולמן :

הוא לא פה כי הוא אצל המוהל.

רויטל לן כהן:

מזל טוב לאיתן ,על הולדת רועי.

צביקה צרפתי :

מזל טוב לאיתן על הולדת רועי ,שאתמול חגג את ברית
המילה של בנו .שיגדל ויהיה גדול בתורה.

אמיר קולמן :

בתורה ובחופה ומעשים טובים .

צביקה צרפתי :

שייתן נחת להוריו .ונברך את אתי שהיתה לה יום הולדת.
לא לספר בת כמה היא.

אסתר הדנה:

כן.

אמיר קולמן:

גם לאומה היה יום הולדת.

אהוד יובל לוי:

הבת שלי חוגגת עכשיו ,אמרה לי 'אבא ,תבריז מהישיבה'.
היא הביאה סושי ואני פה.

צביקה צרפתי :

אני יכול להתחיל?

אמיר קולמן:

שאילתות.

.1

שאילתות.

א.

שאילתה של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל צוויג
וגב' אתי הדנה בנושא – הרס פחי אשפה ברשלנות והחלפתם בחדשים
על חשבון התושבים.
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שאילתה ראשונה ,הרס פחי אשפה ברשלנות והחלפתם
בחדשים על חשבון התושבים .מערך פינוי האשפה הינו
מערך מורכב ביותר מבחי נה תפעולית ,אשר במסגרתו
מפונים כ  36,000 -פחים מדי חודש מבתי התושבים .העירייה
מעניקה אחריות של ארבע שנים באמצעות הקבלן ,ובכל נזק
שנגרם לפח כתוצאה מעבודת הקבלן מוחלף הפח.
עיריית כפר סבא רואה בחומרה כל פגיעה ברכוש ציבורי
ומטפלת בנושא מול קבלן האשפה בצורה שיט תית ועקבית.
בעקבות תלונות התושבים בדבר התנהגות בלתי הולמת של
קבלן פינוי נבדקת אל מול העובדים והמנהלים הרלבנטיים.
במקרים בהם נמצא כי התלונה מוצדקת ,הקבלן נקנס.
מצורפים לכם נתונים כלליים .אתם יכולים לראות ,כולל
טבלאות ,כל התשובות מפורטות .אתם יכולים לראות א ת
הכול  ,מתי שתרצו ,איפה שתרצו.

רויטל לן כהן:

תשובה מעולה .אני רו צה לציין שרואים שזו הסגנון של
איתי .מהתשובות.

ב.

שאילתה של חבר המועצה אברהם (ממה) שיינפיין בנושא – פנימיית
שטיינברג.

צביקה צרפתי :

הנושא הבא ,שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,פנימיית
שטיינברג  .פנימיית שטיינברג היא מפעל ציוני חשוב הפועל
בעיר כפר סבא מזה  50שנה ,אנו מברכים על כך שמפעל
חינוכי זה נמצא בתחומנו .הפנימייה פועלת על שטח שחלקו
נחכר על ידי הפנימייה וחלקו בבעלות העירייה .לאור
התמעטות תלמידי הפנימייה מחד והגידול באוכלוס י ית
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העיר מאידך ,קיימ ה הנהלת העיר מספר פגישות עם הנהלת
הפנימייה ונציגי הסוכנות היהודית ,במטרה לבחון דרכים
בהן השטח יוכל לשרת באופן מיטבי את תושבי העיר
והמדינה .החלטת מנכ"לית העירייה ,אושרת גני גונן,
בפגישה מיום  16.11.2015הינה" :יש להגיע למתווה בו
יילקחו בחשבון הצרכים של הצדדי ם .יוקם צוות מקצועי
מצומצם שיגבש המלצות לשימוש מושכל בשטח על ידי כל
הצדדים.

בראש

הצוות

תעמוד

מהנדסת

העיר,

ענת

צ'רבינסקי ,וישתתפו איילה זיו ,נציג הסוכנות וארז ,מנהל
הפנימייה".
מאז התקיימו פגישות נוספות לבחינה משותפת של הנושא,
ובימים אלה מקודם גיבוש מיזם מש ותף בתחום חינוך
למצוינות.
אהוד יובל לוי:

שאילתה של ממה?

צביקה צרפתי :

רצ"ב מכתבו של מנכ"ל הפנימייה .א .מנכ"לית העירייה,
א ו שרת גני גונן ,קיבלה החלטה זו בישיבותיה עם הנהלת
הפנימייה ,נציגי הסוכנות היהודית והגורמים המקצועיים.
ב .ראה לסעיף א' .ג' ,התשובה היא ל א.

אברהם שיינפיין  :אני רוצה להעיר משהו ,אם אפשר .בהמשך לשאילתה.
השאילתה הועלתה לא כדי לתקוף מישהו או לבוא בטענה
לגבי נושא מסוים ,אלא לגבי הבנה שחברי מועצה הם חלק
מקבלת החלטות בעיר .לכולנו ברור מה חשיבותה של
פנימיית שטיינברג .ולא יכול להיות מצב שאם בעצם
הו לכים לשנות שטח כלשהו ,שבעצם אף אחד מחברי
המועצה לא ידע את זה ויקבל את זה פתאום במכתב,
מסתם מנהל קודם של שטיינברג .בקשתי ,זה נפל לשולחנו
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של איתי ,בקשתי לאיתי שמהיום והלאה מקבלי החלטות או
מצב כזה ש י יווצר להבא ,לשתף את חברי הקואליציה ,קודם
כל  ,ואחר כך להביא א ת זה לישיבת מועצה .זה צריך לעבוד
נכון .תודה רבה.
אהוד יובל לוי:

רק אם תרשו לי ,כי זה מאוד דומה לשאילתה שלי .שאלה,
שאלה .

עמירם מילר :

ממתי השאילתה שלך -

אהוד יובל לוי:

רגע ,רגע .

עמירם מילר :

בוא נעשה סדר.

אהוד יובל לוי:

לא ,בלי ,אני לא בא להפריע .אני שואל משפט קצר .בוא.

צביקה צרפתי :

שאלה קצרה.

אהוד יובל לוי:

כן .אם היועץ המשפטי היה אומר לנו שהחלטות בנושא
מקרקעין מקבלת מועצה ,אז אולי היינו מבינים יותר טוב
מה עושים.

צביקה צרפתי :

זה לא ,בוא ,לא עכשיו נפתח דיון מה בהחלטת מועצה או
לא .זה אפשר לעשות במקומות א חרים .לא פה.

ג.

שאילתה של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל צוויג
וגב' אתי הדנה בנושא – חומרי ניקוי במוסדות חינוך.

צביקה צרפתי :

שאילתה בעניין חומרי ניקיון במוסדות חינוך .עיריית כפר
סבא פועלת ותפעל לשיפור מערך ההצטיידות בחומרי
הניקוי וההיגי ינה

בגני הילדים ,ותעשה ככל שניתן כדי

לתקן את הנדרש ולתת מענה מיטבי לצרכים העולים מן
השטח ) 1 .אגף החינוך רואה בחומרה כל עיכוב באספקת
הערכות והספק נקנס בגין אי עמידה בתנאי החוזה ,כולל
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זמני חלוקה .כמו כן תיבחן האפשרות להחלפתו .בנוסף
נבדקות כמויות החומרים ונב חן הצורך בעדכון הרכבי
הערכות .יצוין כי לגני יול"א מוקצב מדי חודש סכום כסף
נוסף ,כפי שיפורט להן ,להשלמת חומרי ניקוי במידת
הצורך ) 2 .הערכות מסופקות לגני הילדים בשלוש פעימות,
ספטמבר ,ינואר ,מאי .בגני היול"א הערכה המסופקת במאי
כוללת חומרי ניקיון והיגיינה גם עב ור קייטנת יולי) 3 .
הערכות הורכבו בשיתוף מנהלות אשכולות גני ילדים .ויש
גם פירוט ,אם אתם רוצים לראות ) 4 .שווי הערכה של גני
יול"א  ₪ 1,300לגן .פעימה ראשונה  , 467פעימה שנייה , 467
פעימה שלישית  . 366שווי הערכה של גנים קצרים – . ₪ 750
אתם יכולים לראות את הפירוט .יש גם פירוט בשאלה 5
ושאלה  . 6אתם יכולים לראות.

ד.

שאילתה של חברת המועצה ד"ר ענת קלומל צוויג בנושא – מכרזים.

צביקה צרפתי :

שאילתה נוספת ,מכרזים.

עמירם מילר :

מגע"ר.

צביקה צרפתי :

מגע"ר ,כן .חברות גבייה הינן חברות אשר מספקות מגוון
שירותים בתחום הגבייה המ וניציפאלית ,ביניהם פעולות
גבייה ואכיפה של תשלומים כגון מיסי ארנונה ,אגרות,
קנסות חנייה ,שילוט ,חינוך ,מים ועוד .חלק מחברות
הגבייה מספקות שירותים נוספים לרשות ,כגון סקרים,
בקרות ,שירותי מוקד טלפוני ,שירותים דיגיטאליים,
הדרכות מקצועיות ועוד .חברות הגבייה המו בילות במשק
בתחום הגבייה המוניציפאלית הינן חברת מגע"ר ,חברת
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מילגם וחברת שוהר ) 1 .באגף ההכנסות עובדים  19עובדי
מגע"ר יחד עם  16עובדי עירייה ) 2 .באילו מחלקות חברת
מגע"ר מעורבת? מחלקות שירותי קהל ואכיפה באגף
הכנסות ) 3 .חברת מגע"ר זכתה במכרז פומבי 5/2013
והתמור ה משולמת בהתאם לסעיף  6במכרז .איננו יודעים
מה הרווח של הספק.
אהוד יובל לוי:

מה ההכנסה שלו? היתממות.

צביקה צרפתי :

 ) 4מגע"ר עובדת עם עיריית כפר סבא כ  21 -שנה ) 5 .לפי
רישומי העירייה היו שלושה מכרזים בנושא גבייה בהם
החברה השתתפה וניצחה.

עמירם מילר :

לא ניצחה ,אלא זכתה.

צביקה צרפתי :

זכתה .תודה על הסמנטיקה .מה היה הפרמטר שהוביל
להצלחה?

המכרזים

מבוססים

על

פרמטר

מחיר

ועל

פרמטרים איכותיים ) 7 .לא ידוע לנו ,היות ומדובר בחברה
פרטית .יודגש שלא מדובר במכרז כוח אדם אלא בחברה
שמספקת שירותי גבייה.
ענת קלומל :

יש לי שאלת המ שך.

צביקה צרפתי :

כן ,בבקשה.

ענת קלומל :

אני רואה שיש  19עובדי מגע"ר יחד עם  16עובדי עירייה.
איך קרה שעובדי חברת מגע"ר יותר עובדים מאשר עובדי
העירייה? מה המשמעות של זה?

איתי צחר:

הבחינה היא על פי הצורך .גם אם אני אקח נושא אחר
מתחום השירותים ,למשל מחלקת נ יקיון ,פינוי אשפה וכו',

רעש מהקהל
רויטל לן כהן:

אתה מפריע לי נורא נורא נורא לשמוע .לא ,לא ,כשתהיה
ראש עיר ,תשנה את האופן שבו זה מתנהל .כרגע אני רוצה
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לשמוע את המנכ"ל עונה ,ואתה מפריע לי.
מהקהל :

אז אני אומר לך,

רויטל לן כהן:

אל תענה לי.

מהקהל :

יש דברים ש את לא יודעת ואני יודע.

רויטל לן כהן:

בסדר ,אז אין שום בעיה .יש דברים שאני לא יודעת ,תביא
אותם לידיעתי .אל תפריע לי להקשיב.

צביקה צרפתי :

בוא ,תמשיך.

איתי צחר:

המפתח בין עובדי העירייה לעובדים במיקור חוץ הוא לא ,
הוא לא בהכרח צריך להיות פרופורציונאלי .נתתי כדוגמה
אחת .יש עוד הרבה דוגמאות .גם בגינון ,גם בניקיון ,
שכמות עובדי נותני השירותים עולה פי עשרות מונים על
עובדי העירייה ,על משכורת עירונית .וגם במקרה הזה
אנחנו בוחנים את זה לפי הצורך .שירותי גבייה ,שירותי
דלפק ,שירותים כאלה ,לפעמים עדיף לנו לעשות באמצעות
ח ברות מיקור חוץ.

ענת קלומל :

אבל מה ההבדלים בשכר? ממוצע השכר בין החברה -

איתי צחר:

כפי שנכתב פה ,הם כפופים לכל חוק .יש -

אהוד יובל לוי:

אתה חייב לדעת על פי חוק ,כי חברה -

איתי צחר:

אני חייב לדעת שהם עומדים בשכר מינימום ,ועל זה אנחנו
מפקחים אפילו באמצעות ח ברה חיצונית שעושה בקרה
נוספת .אני לא חייב לדעת כמה הם משלמים .זה הסכמים
פרטיים של חברות פרטיות.

צביקה צרפתי :

תודה.

אהוד יובל לוי:

בכל ז את מההכנסה שלהם ,מהאחוזים שלהם מ גבייה ?

צביקה צרפתי :

אנחנו לא  ...תודה.

אהוד יובל לוי:

יש להם אחוזים מגבייה .היה להם בע בר על גבייה מעל -
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צביקה צרפתי :

אני לא יודע ,אני לא מכיר.

אהוד יובל לוי:

היה להם בונוסים של מאות אלפי שקלים ...

שגיא רוכל:

אתה מתבלבל בתחום אחר.

אהוד יובל לוי:

למה?

שגיא רוכל:

מה שאתה מציין זה תחום אחר .זה לא הגבייה של
הארנונה.

צביקה צרפתי :

תודה.

אהו ד יובל לוי:

לא בארנונה .לא עמדו בקנסות גם.

ה.

שאילתה של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא – ההבדל בין
תוכנית המתאר שהוצגה למועצת העיר לבין זו המופקדת היום.

צביקה צרפתי :

תודה .שאילתה הבאה ,תוכנית המתאר .תוכניות בינוי עיר
בסמכות ועדה מחוזית מאושרת ראש ית בסמכות הוועדה
המקומית .עם קבלת אישור הוועדה המקומית ,לקראת דיון
המחוזית לפני הפקדה  ,מנחה הוועדה המחוזית על שינויים
ותיקונים ,בהתאם למדיניות המחוז .כמו כן ,גם לאחר דיון
לקראת הפקדה ,החלטת הוועדה יכולה לכלול הנחייה על
תיקונים בתוכנית כתנאי להפקדתה .תיקוני ם אלו אינם
מחייבים

דיון

נוסף

בהפקדתה,

אלא

מהווים

תנאי

להפקדתה ) 1 .תוכנית המתאר הכוללנית לכפר סבא אושרה
בוועדה המקומית כפר סבא ביום  12.1.2016והועברה לדיון
בוועדה המחוזית .השינויים בתשריט ובהוראות התוכנית
הם שינויים שהתבקשו על ידי הרפרנט של התוכנית במחוז,
ב התאם למדיניות המחוז ובהמשך על ידי היועץ המשפטי
של הוועדה המחוזית .לאחר הדיון בוועדה המקומית
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ולקראת הדיון בוועדה המחוזית שהתקיים ב  6.6.2016 -וגם
לאחריו ,כחלק מהתנאים שנדרשו לקידום התהליך.
מספר תוכנית המתאר במערכת מנהל התכנון הינו 405-
 . 0412890הגרסה שהופקדה נקראת מונה תדפיס הוראות 19
מתאריך  . 28.12.2016לאור העובדה כי גרפיקת המערכת
הממוחשבת הינה פחות קריאה ונהירה לאלו שאינם
עוסקים בתחום התכנון והבנייה ,הוצגו לוועדה המקומית
עקרונות התוכנית בצורה קריאה ככל שניתן .לטיוטת
הוראות התוכנית שהוגשו לדיון בוועדה המקומית לא היה
מספר ,המקום היה ריק .החומרים שקיבלו חברי המועצה
לעיון טרום הדיון בוועדה המקומית הינם זהים לחומרים
שהועברו לוועדה המחוזית ,וכללו את השינויים שנערכו
בעקבות ישיבת מליאת המועצה .בעת הקליטה במערכת
הממוחשבת מקבלת התוכנית מספר ,והאיכות הגרפית של
התשריט מש תנה .אלו שינויים טכניים ולא מהותיים .מונה
תדפיס הוראות משתנה כל פעם שמוסיפים פסיק לחומר
הקלוט במערכת ) 3 .רצ"ב טבלה ,בעמוד הבא .יש לכם טבלה
שמפרטת בדיוק את הכל ) 4 .שאלה  , 4ראש העיר ,בעת
כהונתו כיו"ר הוועדה המקומית בהמשך לסיכום מול
הוועדה המחוזית כי תתקבל הת ייחסות לשינויים במסגרת
ההתנגדויות הוועדה לתוכנית ) 5 .תוכנית מתאר כוללנית
לעיר אינה מציגה תכנון שהינו מחוץ לגבולות העיר  ,לפיכך
החלק המדובר המצוי מחוץ לתחום שיפוט העיר אינו כלול
במנדט של התוכנית הכוללנית ושל צוות המתאר.
יצוין כי בישיבות הצוות המקצועי עם ה וועדה המחוזית
נדרש ע"י העירייה כי התוכנית תכלול התייחסות לתוכניות
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עתידיות הנוגעות לעיר ,על אף שאינן נמצאות בתחומה ,אך
דרישות אלו נענו בשלילה .במהלך העבודה נערך תיאום
ועדכון מול צוות התוכנית המדוברת ,שהיה אז בשלב של
בדיקה ראשונית/מקדמית של התוכנית .חיבורים אפשריים
פיסיים לעיר נכללו באותה בדיקה ,וכן בדיקה של השפ ע ת
התוכנית ,אם תקודם ,על ניהול עתודות הקרקע בעיר כפר
סבא בלבד.
אהוד יובל לוי:

צביקה ,אני בזכות שלי לשאלת המשך .קודם כל אגיד שאני
מודה שהתשובות ,אחרי תשע שנים שאני במועצה ,הם עלו
לרמה שלא ראיתי עד היום  .אז קודם כל תודה .קשה לחשוב
ככה על שאלת המשך טובה ,כששאלת ההמשך פה היא נורא
מתבקשת .אנחנו רוצים לדעת מהיועץ המשפטי ,כי העובדה
שאישרנו תוכנית אחת בסמכותנו ,והיום יש תוכנית אחרת
שהיא שונה מהתוכנית שאישרנו אותה ,אם זה לא מבטל את
כל הבסיס של האישור? כי למעשה לא נתנו אישור לתוכנית
שהיום נדונה .ואני רוצה לדעת מה התשובה של היועץ
המשפטי ,למעשה.

עו"ד אלון בן זקן :ברמה העובדתית ,אותה תוכנית שאושרה כאן הועברה
למחוזית .אותה תוכנית.
רויטל לן כהן:

כן ,אבל מה שיושב היום במחוזי זה לא מה שאישרנו .זה
משהו שעבר שינויים.

איתי צחר:

אני יכול להתייחס?

אהוד יובל לוי:

אני מעדיף שהיועץ המשפטי,

איתי צחר:

לא ,הוא התייחס .היועץ המשפטי התייחס.

אהוד יובל לוי:

אז זה לא מבטל את הבסיס של ההסכמה? נתנו הסכמה
למשהו אחר.
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עו"ד אלון בן זקן :התוכנית היא לא בסמכות שלנו .התוכנית היא בסמכות
ועדה מחוזית .אנחנו העברנו את אותה תוכנית שהוצגה
כאן ,עם השינויים שביקשה המועצה,
איתי צחר:

חברי הוועדה פה ביקשו.

צביקה צרפתי :

חברי הוועדה כאן ביקשו ,לוועדה המחוזית .היא הוסיפה
תיקונים ושינויים,

ענת קלומל :

אבל היום מונחת בפני הוועדה המחוזית תוכנית אחרת.

איתי צחר:

עדיין אני רוצה להתייחס.

אהוד יובל לוי:

לא הסכמנו.

צביקה צרפתי :

אנחנו מבקשים ממך .כבר דנו בזה כל כך הרבה פעמים.
הגשנו בקשה למשוך את התוכנית.

רויטל לן כהן:

 ...שהגיע הזמן לבקש עוד פעם.

איתי צחר:

רויטל ,בפרוצדורה,

צביקה צרפתי :

אנחנו מבקשים כל ה זמן .התוכנית נעצרה גם ל  60 -יום,
אתם יודעים.

רויטל לן כהן:

אתה יודע מה? אולי הגיע הזמן לגשת לבית משפט ולתבוע
את הוועדה המחוזית.

איתי צחר:

רויטל ,אני חושב שבפרוצדורה ,זה גם הוסבר פה בפסקה
הראשונה בפירוט .יש תהליך שוועדה מקומית דנה ,מוסיפה
הערות ,ומה שהיא מ חליטה עובר למחוזית וזה מה שקרה.
לא עם מספר שונה ,לא עם שינויים נוספים שנוספו בין
ההצבעה פה ,שכל אחד מכם הרים את היד ,בעד או נגד,
לבין מה שהוגש לוועדה המחוזית .מה שהוגש פה הוגש
במלואו .בשלב הזה מתחיל תהליך שמתואר פה בתשובה,
של הערות ותיקונים ,שזה בדיוק תפקי ד הוועדה המחוזית,
עד שהיא מאשרת את זה להפקדה .ואז מתחיל ,בכל
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תוכנית ,לא רק בתוכנית המתאר ,בכל תוכנית בסמכות
מחוזית,
רויטל לן כהן:

ופה נעשה משהו שלא ייעשה ,ואני רוצה להסביר מה זה
היה.

איתי צחר:

דקה ,דקה.

רויטל לן כהן:

אמרה הוועדה המחוזית,

צביקה צרפתי :

ר ויטל,

רויטל לן כהן:

סליחה ,אני יודעת הרי מה היה .שאלתי וקיבלתי על זה כבר
תשובה בפעמים קודמות .באו לראש העיר ואמרו לו,
הוועדה המחוזית ,יש פה דברים שאי אפשר להגיש ככה .יש
נתונים שחייבים להיות כתובים בצורה מדויקת .וראש העיר
נתן להם את מה שהוא רצה לתת כבר בהת חלה ואנחנו
התנגדנו .כשהוא יודע שזה בהתנגד ות .ולכן זה לא באישור
של הוועדה המקומית.

צביקה צרפתי :

נו אז מה? אבל מה קשור? יש שאילתה? עונים על
השאילתה .שנייה ,עונים על השאילתה .אתם יודעים איזה
תהליכים נעשו בחצי שנה אחרונה בנושא הזה .מה לעשות?
אנחנו לא -

רויטל לן כהן:

ואני חושבת שאולי הגיע הזמן להעלות את הרף ולהגיש
עתירה.

צביקה צרפתי :

בסדר .זה דיון למקום אחר.

אהוד יובל לוי:

צביקה ,אבל תראו .קרה דבר מעניין .אנחנו מדברים בצורה
חברית.

צביקה צרפתי :

איך אמרתה? השאילתה כל כך נענתה בצורה מפורטת ,אז
אנחנו –

דוברת :

ל א  ...דיון במקום אחר .מי שקובע זה מועצת העיר.
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צביקה צרפתי :

כי אנחנו כרגע בשאילתות ולא בדיון.

אהוד יובל לוי:

צביקה ,אנחנו מכבדים ,שנייה ,אנחנו מכבדים,

צביקה צרפתי :

אנחנו בשאילתה,

אהוד יובל לוי:

רגע ,שנייה .אנחנו מכבדים ואני מודה לך על האווירה שיש
פה היו ם .עכשיו ,אם אנחנו כבר הגענו למצב שאפשר לדבר
בדיאלוג ,אני מפסיד יותר ממך ,תאמין לי .אז תשמע,
השאלה היא נורא פשוטה .אמרנו א' ,ההסכמה שלנו ניתנה
לדבר אחר .ב' ,אנחנו נמצאים במצב שעמותת 'אדם ,טבע
ודין' הצליחה להוכיח שאפשר למש ו ך את התוכנית ,לעצור
אותה להפקדה,

צביקה צרפתי :

אתה שאלת שאילתה?

אהוד יובל לוי:

למה אנחנו לא נתבע מחדש את הוועדה המחוזית ,על אותו
בסיס?

צביקה צרפתי :

יובל ,כרגע שאלת שאילתה ,ענינו לשאילתה כמו שהיא,
כרגע אתם כולכם שותפים להליכים שעשינו מול הוועדה
המחוזית .אתם יודעים באיזה הליכים .אז אני לא מ בין מה
עכשיו ,כרגע זה לא לדיון.

עמירם מילר :

כן ,אבל אפשר גם לשאול שאילתה?

צביקה צרפתי :

שאילתה?

עמירם מילר :

לא שאילתה ,הערה .כתוב פה שמוקדי שער והתחדשות
עירונית לא יעלו על ק' פלוס  22פלוס גג .זה משהו כמו 24
קומות.

צביקה צרפתי :

נו ,אז?

עמירם מילר :

אני ל א זוכר שהוועדה המקומית ,בהצעתה ,הגישה כאלה
דברים.

רויטל לן כהן:

שום דבר לא הגשנו -
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ואני רק רוצה להגיד לכם .סליחה ,סליחה ,דבורה,

ד"ר דבורה שני :זה נוסף אחר כך.
עמירם מילר :

זה נוסף אחר כך .בהחלט .ולכן אני אומר ,אנחנו לא יכולים
להסכים למצב כזה ,

צביקה צרפתי :

אבל אמרנו את זה כל כך הרבה פעמים.

עמירם מילר :

אמרנו ,אבל אם זה המלחמה בתוכנית הזאת לא תצלח,
אנחנו פה נתונים למצב לא סביר לחלוטין .יבוא קבלן ויגיד
'הוועדה המחוזית מאשרת  22פלוס גג ,ואתם מאשרים',

צביקה צרפתי :

עמירם ,עוד לא היה דיון בהתנגדוי ות בכלל .זה עוד לפני
דיון בהתנגדויות .יש התנגדויות של המהנדסת ,שחלק
מההתנגדויות ,וגם אתה יודע וראית את המסמך,

אהוד יובל לוי:

רגע ,בסדר,

רויטל לן כהן:

אבל אני לא רוצה להגיש להם  ...דיון בהתנגדויות ,אני
יכולה לא לקבל.

צביקה צרפתי :

אז את לא ,טוב ,אני מצטער .אנחנו נמצאים במסגרת
השאילתות ,תודה רבה.

ו.

שאילתה של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר
בנושא – חומרי הדתה במערכת החינוך.

צביקה צרפתי :

חומרי

הדתה.

כמערכת

החינוך

הציבורית

וממלכתית

במדינת ישראל מתפקידנו להרחיב את קשת נקודות המבט
בתהליכי הלמידה .תלמידים במערכת החינוך העירונית
נחשפים למגוון טקסטים ,נקודות מבט ופרשנויות באמצעות
כלים שנים ,על מנת שיוכלו להביע עמדה ביקורתית ולעצב
את זהותם האישית ,ללא שום כוונה לעסוק בענייני דת או

17

מועצה מן המניין

7.2.2018

חזרה בתשובה ) 2 .קביעת התכנים וחומרי הלימוד הינם
בסמכותו הבלעדית של משרד החינוך ובפיקוחו .לרשות
המקומית אין כל סמכות בקביעת תכני וחומרי הלימוד .יחד
עם זאת ,אנו עובדי בשיתוף פעולה מלא ) 3 .עיריית כפר
סבא אינה רואה תופעה של הדלתה בבתי הספר בעיר.
לימודי מורשת ישראל והמסורת היהודית הינם חלק
מתוכנית הלימודים המח ו י בת בחינוך המ מלכתי.

ז.

שאילתה של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר
בנושא – תחבורה בת קיימא.

צביקה צרפתי :

תחבורה בת קיימא ) 1 .ב  ) 2 . 1.3.2018 -סיום ביצוע שבילי
אופניים משה סנה  1.3.2018עד ה –  . 1.8.2018בימים אלו
אגף ההנדסה מסיים תכנון של שלושה שבילי או פניים –
סוקולוב מקטע ויצמן  , 531נורדאו מקטע ויצמן  , 531ששת
הימים מקטע סוקולוב יסמין .יודגש כי טרם התקבל תקציב
ממשרד התחבורה וכי הביצוע מותנה בכך.
בתקציב  2018שאושר זה עתה שוריינו שני מיליון  ₪לביצוע
של שבילי אופניים .בימים אלו נבחנות חלופות לביצוע
מספר שב ילים בעיר :קריית חינוך ,ממזרח למערבה,
בתיחום בן יהודה  -אז"ר ,רחוב הגליל ועוד.
 ) 3פרויקט מהיר לעיר חולק לחמש חבילות תכנון :שלוש על
ציר ויצמן ושתיים על ציר טשרניחובסקי .מהיר לעיר מקטע
מזרחי ,שנמצא כעת בתכנון מפורט (כביש  40עד לרח'
העמק) ,עתיד להתחיל בספטמבר  ,כאשר כשלב מקדים
תאגידי הביוב והמים עתידים להיכנס במרץ להחלפת

מועצה מן המניין

7.2.2018

18

התשתיות הרטובות .שאר המקטעים נמצאים בשלב תכנון
סופי ,טרום מפורט .יודגש כי לוחות הזמנים הנ"ל הינם
אלו שנמסרו על ידי משרד התחבורה והביצוע יתקיים
בכפוף לעמידתם בלוחות זמנים אלו.
יצוין כי בימים א לו אנו נערכים להכנת חומרי הסברה
לקראת תחילת ביצוע של עבודות תשתיות המקדימות
לביצוע

"מהיר

לעיר",

שמתכוננות

להתחיל

בחודשים

הקרובים .בהתאם לשלבי הביצוע יבוצע תהליך של יידוע
הציבור הכולל "מפגש בית פתוח" ,מפגשים עם מחזיקי
עניין ועוד.
ח.

שאילתה של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר
בנושא – תוכנית להחייאת מרכז העיר.

צביקה צרפתי :

תוכנית החייאת מרכז העיר .על פי תוכנית העבודה ל 2018 -
עיריית כפר סבא תקדם תוכנית להתחדשות עירונית
שתעסוק גם במרכז העיר .לצורך גיבוש התוכנית יוקם צוות
רב מקצועי שיעסוק בכל התחומים הרלוונטיים לגיבוש
תוכנית שכזו ,כולל שיתוף ציבור.
העורק הראשי במרכז העיר – רחוב ויצמן ,עתיד לעבור
שיפוץ כולל במסגרת תוכנית 'מהיר לעיר' ,שיתחיל בשנת
 . 2019טרם עודכנו לוחות זמניים הסופיים לביצוע .ראה
מענה בסעיף  ) 3 . 1כן .במהלך שנת  ) 4 . 2018העירייה פ ועלת
לחיזוק העסקים הקטנים ולשם כך ,בין השאר ,הוקמה
מנהלת עסקים ,מונה מנהל אזור לטיפול באזורי העסקים,
נערכים כנסים והרצאות לבעלי עסקים ועוד .בכוונת
העירייה להרחיב ולשפר נושא זה ועוד ,מתוך הכרה בצרכים
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הרבים של העסקים הקטנים וחשיבותם.
בנוסף ,שדרוג ויצמן בהש קעה חסרת תקדים של למעלה מ -
 200מיליון  ₪יביא בשורה אמיתית לרחוב .אנו פועלים
בימים אלו להתחלת פיילוט ליישום חנייה מוגבלת בזמן
ברחוב ויצמן לשם מניעת תפיסת מקומות חנייה על ידי
רכבים למשל כל היום.
רויטל לן כהן:

רציתי לשאול איך ע ושים הגבלה בזמן? הרי היום עם הפ נ גו
אני יכולה -

איתי צחר:

קודם כל אני חייב לציין שזה רק בחינה טכנולוגית שאנחנו
בוחנים .זה יובא לפה ,זה עוד לא החלטה ולא כלום .זה
דבר ראשון.

רויטל לן כהן:

לא ,אני שואלת.

איתי צחר:

דבר שני ,אני אגיע לתשובה .זה קורה ברשויות נוספות .יש
היום ,באמצעות מצלמות,

אפילו ברעננה השכנה יש

מצלמות ,ובאמצעות זה אפשר להגביל -
פליאה קטנר:

ואז יש מישהו שיושב -

איתי צחר:

לא ,יש אכיפה ,שאם מישהו חנה מעל לפרק זמן שאותו
יוחלט שיש להגביל ,אז ניתן קנס .וזה מתוך מטרה לאפשר
את התנועה...

פליאה קטנר:

וגם אם  ...הכל?

איתי צחר:

כן ,ה וא לא יכול .הוא מוגבל לפרק זמן והוא לא יכול
לחדש.

רויטל לן כהן:

אה ,אי אפשר יהיה לעשות הארכה?

איתי צחר:

זה יכול גם מקומות חנייה חינם.

צביקה צרפתי :

שלוש שעות ראשונות חינם .שעתיים ,שלו ש ,יהיה חינם.
ואחרי זה הוא גם פ נגו לא יעזור לו .הוא ייקנס גם אם הוא
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הפ עיל פ נגו.
רויטל לן כהן:

ט.

הבנתי ,תודה.

שאילתה של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר
בנושא – אכיפת חוק העזר לגבי פתיחת חנויות בימי שלישי.

צביקה צרפתי :

אכיפת חוק העזר לגבי פתיחת חנויות בימי שלישי .לא
נמצא מידע לגבי  20השנים האחרונות .בח מש שנים
האחרונות לא ניתנו דוחות בגין סעיף זה .שאלה  , 2ראה
תשובה  . 1גם שאלה  , 3כנ"ל .שאלה  , 4אין תוכנית לנושא
זה .אין כוונה לאכוף סעיף זה , 5 .המדובר בחוק עזר משנת
 1941ומטבע הדברים חלקו אינו תואם את המציאות
העכשווית .הסמכות לעדכן את הוראות החוק נתונה בידי
מ ועצת העיר.

פליאה קטנר:

יש לי שאלת המשך.

צביקה צרפתי :

כן ,בבקשה.

פליאה קטנר:

אם לא מתכוונים לאכוף ,אז למה מראש -

צביקה צרפתי :

מה את אומרת?

פליאה קטנר:

אם לא מתכוונים לאכוף ,אז למה ב ...קיבלו . ..

צביקה צרפתי :

לא קשור לימי שלישי .השאלה קשורה לימי שלישי וע נינו
לימי שלישי.

פליאה קטנר:

לא קשור לימי שלישי ,אבל זה גם מתבסס על החוק שקיים
מ-

רויטל לן כהן:

שלחתי לעילי ,במקום מושבו בקנדה תשובה לשאלה הזו .גם
אם הוא היה פה הוא היה -

אהוד יובל לוי:

לא יודע ,אבל אתמול הוא ...
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איתי צחר:

יש כנגד עיריית כפר סבא הליך מ שפטי שהוגש,

צביקה צרפתי :

אולי שנה.

איתי צחר:

יש כנגד עיריית כפר סבא בימים אלה ,במשך למעלה משנה
הליך משפטי שהוגש ,עתירה ,נגד פתיחת עסקים בשבת,
מאחר וזה נוגד את חוק העזר .זה הוגש על ידי עמותת
'קואליצי ית השבת והש וויון' .אנחנו מבחינתנו פועלים
כמובן לשמר את ה סטטוס קוו הקיים ,אני מדבר כאיש
מקצוע ,בסמכות מועצת העיר לקבל כל החלטה אחרת.
ובמסגרת אותו הליך משפטי אנחנו נדרשים לבצע גם צעדים
פורמליסטיים כאלה ואחרים בשטח .זה מבוצע במינימום
הנדרש ועל מנת להימנע מהליכים משפטיים כנגד העירייה.
ואין בזה כדי לומר דבר על מדיני ות העירייה שלא השתנתה
כהוא זה בכל נושא פתיחת עסקים בשבת.

אורן כהן:

רק נזכיר שהסטטוס קוו הוא הסעיף המרכזי של ההסכם
הקואליציוני הנוכחי .של כולם ... .תלוי איפה הוא גר .עד
שמגיע מידע הוא משתבש.

עמירם מילר :

 ...לשמור על היחסים הטובים בין חילונים לדתיים.

צביק ה צרפתי :

תודה רבה.

אורן כהן :

זו בדיוק הסיבה.

אהוד יובל לוי:

 ...שניהול העיר ,הייתם הסיעה הכי גדולה בקואליציה עם
ראש העיר ,ולא שיניתם ועובדה.

צביקה צרפתי :
י.

טוב ,תודה.

שאילתה של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא – פינוי בינוי.

צביקה צרפתי :

עדכון ס טטוס קוו של פינוי בינוי.

פליאה קטנר:

עכשיו הבאנו הצעה ,לא הצטרפו אלינו.
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אורן כהן:

 ...שיצטרפו ,אתם תהיו לבד איתם.

רויטל לן כהן:

סטטוס קוו זה השארת המצב הקיים .ההצעה שעשיתם,
שניסיתם להעלות ,היא לנסות להפר את הסטטוס קוו.

צביקה צרפתי :

תיכף נגיע להצעה עוד מעט.

פליאה קטנר:

זה לא לגמרי.

רויטל לן כהן:

זה בדיוק ככה .זה משמעות המילים סטטוס קוו .אלא אם
כן יש לך פרשנות חדשה למילים האלה .לא יסגרו.

צביקה צרפתי :

אני בשאילתה לעדכון סטטוס פרויקטים פינוי בינוי .הטענה
בשאילתה איננה נכונה .מדובר בפרסום אישור התוכנית
בת קומה ולא בפרסום על תכנון לא תקין ) 1 .התוכנית
בסמכות הוועדה המחוזית קיבלה תוקף והיא מאושרת.
אישור תוכנית איחוד וחלוקה בסמכות ועדה מקומית .עם
אישור התוכנית יקודמו היתרי הבנייה .טרום אישור
תוכנית איחוד וחלוקה בוועדה המקומית .טבלאות הקצאה
ואיזון

נבדקות

בימים

א לו

על

ידי

העירייה.

צוות

לכשיאושרו החומרים יובאו לאישור בפני הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ) 2 .הסתיימה תקופת ההתנגדויות לתוכנית
במסגרת הוועדה המקומית .יש לקיים דיון באימוץ הליכים
בוועדה

המקומית

לקראת

העברת

התוכנית

לוועדה

המחוזית .טרם נקבע דיון .לאור בקשת תוש בים התקיימו
מספר מפגשי שיתוף ציבור יחד עם הצוות המקצועי .מפגש
אחרון,

אודות

למתחמים,

ההיבטים

נקבע ליום

הכלכליים,

על

פי

 , 14.2.2018אליו זומנו

חלוקה
נציגי

הבניינים ועורכי הדין המייצגים אותם .עם קבלת המידע
וההבנות לגבי המלצות צוות התכנון לקראת הטמעת
שינויים בת וכנית ,תתקבל ההחלטה אודות קיום דיון
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בוועדה המקומית .אישור התוכנית בוועדה המחוזית  ,ראה
סעיף  2אותה תשובה .ראה גם לשאלה מה עלה בגורל
הבקשה ,מענה בסעיף  . 2לא יצא פרסום אודות התנגדויות
לתוכנית.
אהוד יובל לוי:

זאת אומרת ,שאם אני מבין נכון ,בטרם ניתן יהיה להוצי א
היתרים ,למשל בתקומה ,עדיין הוועדה המקומית תשב
ותדון בתוכנית המפורטת ,ואז נדון,

צביקה צרפתי :

לא ,התב"ע מאושרת .צריך לאשר רק את האיחוד וחלוקה.

עמירם מילר :

אתה מדבר על תקומה או כיסופים?

אהוד יובל לוי:

על תקומה.

צביקה צרפתי :

תקומה זה רק אישור איחוד וחלוק ה.

אהוד יובל לוי:

לא ,הוא אומר ,אישור תוכנית איחוד וחלוקה ,זאת אומרת
התוכנית המפורטת היא כבר קיימת או שעדיין לא קיימת?

צביקה צרפתי :

התב"ע קיימת .אישור התב"ע ,אישרנו ,התב"ע מאושרת.
עכשיו עושים תוכנית איחוד וחלוקה.

איתי צחר:

אבל המהות פה זה שזה בסמכות ועדה מקומית.

אהוד יובל לוי:

ואת הגובה אנחנו נשאיר  32קומות או נאשר גובה של -

צביקה צרפתי :

התב"ע מאושרת .לא דנים בגובה ,דנים באיחוד וחלוקה של
השטחים.

עמירם מילר :

אהוד יובל לוי:

ואני חושב שגם לגבי כיסופים ,שמעת ,יובל?
גם,

אני

אומר.

אותו

דבר

בכיסופים.

זאת

אומ רת

שהתוכניות,
צביקה צרפתי :

כיסופים זה לא אותו דבר ,זה משהו אחר .כיסופים עוד לא
אושרה בוועדה ,כיסופים צריך לעשות אימוץ הליכים,
שהוועדה המחוזית בכלל תתחיל לדון בתוכנית .ולזמן
התנגדויות .זה שונה לגמרי.
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ושהתוכנית נפלה והיא כרגע לא בוועדה המחוז ית ועוד לא
עשתה אימוץ אצלנו.

צביקה צרפתי :

נכון ,כי אנחנו כרגע ברב שיח עם התושבים כדי לנסות
לשמוע אותם .זה מה שרצינו ואנחנו כרגע עם התושבים
בדיונים.

אהוד יובל לוי:

כל עוד  ...לתושבים,

עמירם מילר :

אבל סוכם שהתושבים יבואו לדיונים בוועדה המקומית.

צביקה צרפ תי :

בסדר ,יבואו .אבל קודם כל צריך לראות ,להגיע לאיזשהם
הסכמות לטענות שהיו להם בטרום הוועדה המקומית.

רויטל לן כהן:

לא ,אבל אנחנו ביקשנו לדבר איתם מזמן .לא ,אנחנו
ביקשנו.

צביקה צרפתי :

אנחנו מדברים.

רויטל לן כהן:

לא ,סליחה .קיבלנו פה החלטה שם יגיעו ואנחנו נשוחח
איתם .במקום זה המשי כו לשוחח איתם בלעדינו ,והם
פונים אלינו ובצדק מאשימים אותנו שאנחנו לא עומדים
במילה שלנו .לא נוח לי עם זה.

איתי צחר:

כפי שסיכמנו לפני הישיבה ,ביקשת ,זה יטופל ויקרה מה
שביקשת.

רויטל לן כהן:

תודה.

עמירם מילר :

לא הבנתי .אני לא -

אי תי צחר:

היא ביקשה לשבת עם הצוות המקצועי,

דובר:

היא ביקשה שיקרה מה שהובטח.

עמירם מילר :

אני לא יודע מה היא ביקשה לשבת עם הצוות המקצועי,
והיא יכולה לשבת עם מי שהיא רוצה -

רויטל לן כהן:

לא ,לא עם הצוות המקצועי .הצוות המקצועי ,התושבים
ואנחנו.

25

מועצה מן המניין

7.2.2018

עמירם מילר :

אנ חנו יודעים שצריכה להיות ישיבה בוועדה המקומית,

איתי צחר:

בלי קשר .מה מה?

עמירם מילר :

צריכה להיות ישיבה עם המבקשים והמתנגדים בוועדה
המקומית ,כדי לשמוע באופן בלתי אמצעי את טענותיהם.
לא במסגרת שיתוף ציבור ,אלא במסגרת הוועדה .ואמרו
שיביאו שני נציגים מכל בניין .

צביקה צרפתי :

אבל יהיה בוועדה ,אבל הם עוד לא –

עמירם מילר :

אז זה יהיה?

רויטל לן כהן:

אבל זה כבר היה צריך להיות .תחמנו את זה בזמן .ובמקום
זה אתם המשכתם לדבר איתם מאחורי גבנו .לא ,זה לא
מקובל עלינו .אנחנו רצינו לשמוע.

איתי צחר:

רויטל ,ככל שאני זוכר ,וגם מזכירים לי ,הסיכום היה שזה
יקרה במסגרת הוועדה .נגמור את הישיבה פה ,נטפל בזה
כמו שדיברנו לפני כן.

רויטל לן כהן:

תודה.

.1

הצעות לסדר יום:

א.

הצעה לסדר יום של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי ,ד"ר ענת
קלומל צוייג וגב' אתי הדנה בנושא – הצעה לסדר יום לישיבת פברואר
. 2018

צביקה צרפתי :

הצעה לסדר ,בבקשה .פנימיית שטיינברג ,הצעה לסדר.
מענה לשאילתה ,אתה רוצה -

אהוד יובל לוי:

לא ,לא ,ברור ש ,כן.

צביקה צרפתי :

בבקשה .התשובה לא היתה טובה .והמכתב של המנכ"ל של
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פנימיית שטיינברג ,לא ,זה לא פנימיית -
איתי צחר:

עמותת ק ידום לחינוך.

צביקה צרפתי :

קידום לחינוך לא מספיק טובה?

אהוד יובל לוי:

מה אומר המכתב ,צביקה?

איתי צחר:

מברכים על השיתוף הפעולה.

צביקה צרפתי :

'אנו מודים על הפגישה שנערכה במשרדך ביום . 8.1.2018
הישיבה היתה חיובית בענייננו .נשמח להתחיל בצעדי
שיתוף פעולה כפי שסוכם כבר בפגישה הקרובה .אנו נפעל
על פי אשר סוכם בין הצדדים .נפעל לשיתוף פעולה עם
העירייה ,בהקמת מיזם חינוכי משותף ,אשר ישתלב
בקמפוס פנימיית שטיינברג' .יותר מזה?

אהוד יובל לוי:

לא ,זה מסתיר את העיניים היפות של מיכה ,שנייה.

צביקה צרפתי :

יובל ,אתה מוריד או מה?

אהוד יובל לוי:

שנייה .השכבתי את המסך כדי לראות -

רויטל לן כהן:

סליחה ,גם קיבלת מסך יותר גדול משל כולם וגם אתה לא
משתמש בזה?

אורן כהן:

לא ,יפעת בתמימותה חושבת שהתשובות חשובות ליובל.

אהוד יובל לוי:

יובל מסתדר בדברים קטנים .אין לו בעיה של גודל.

צביק ה צרפתי :

יובל ,בבקשה .אתה רוצה להתייחס.

אהוד יובל לוי:

גודל לא קובע.

רויטל לן כהן:

אתה רואה מה שיש שם ,הם לא רואים .כי הם עם הגב.

אהוד יובל לוי:

רויטל ,א' ,יש לי עיניים בגב ,אם עוד לא הבנת .וב' ,הגודל
לא קובע.

רויטל לן כהן:

מה ,עשית תעודת הוראה?

צביקה צרפתי :

יובל ,בבקשה.

אהוד יובל לוי:

חברים ,דיברנו ,אנחנו רוצים לכבד את המועצה .המועצה
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צריכה להחליט ,למשל שניגשים לגוף ,למוסד חינוכי,
ואומרים לו ההסכמים שיש לך ,שהיו לך ,יש בהם איזשהו
פגם .זה שונה מאשר לבוא למוסד חינוך ולהגיד לו 'בוא
נציע לך עתיד טוב יותר ,בהסכמה' .כשבאים למוסד חינוכי
ואומרים לו 'אדוני ,תתפנה ,אולי תעבור לאונים ,אולי תלך
למקום אחר',
עמירם מילר :

מי אמר לו אונים?

אהוד יובל לוי:

ראינו את זה בניירת .עכשיו ,כשאתה בא למוסד חינוכי
ואתה אומר לו 'תחפש חלופה ,כי בהסכם החכירה שלך,
בסעיף זה וזה יש פג ם' .דוח של יועצת משפטית שכותבת
'מצאתי פגם' ,אז בוא נעשה מסיבה .עכשיו ,מה אתה אומר?
קודם כל העיר הזו מנוהלת על ידי מועצה שיש לה איזשהי
אמירה ,ואתם הקואליציה יש לכם איזשהי אמירה .אז לפני
שפונים למוסד חינוכי ,מוצאים פגם בהסכם שלו ,שמקנה לו
זכות לשבת על הקרקע ,ואחרי זה מציעים לו מאונס ,אני
לא רוצה להגיד שזה מזכיר איך היינו מעבירים הודעות
קשות בצבא' .בוא ניקח לך את הכל ,סתם ,סתם ,נשאיר לך
משהו' .מועצת העיר צריכה להיות המקום שבו מקבלים
החלטות .מיזמים מתחילים בהחלטה של מועצת העיר.
סיום הסכם של מוסד חינוכי צריך להת חיל במועצת העיר.
אתם לא מוותרים על הזכות שלנו כאופוזיציה .אתם לא
מוותרים על הזכות של הציבור .אתם לא פוגעים במוסד
החינוכי .אתם קודם כל מבטלים את הזכות של הקואליציה
לקבל החלטות .עכשיו ,אם גם למוסד הקואליציה כבר אין
משמעות ,ומי שיושב לבד ,אז זו בעיה .המקום שב ו מקבלים
החלטות לגבי מקרקעין של העירייה זה מועצת העיר.
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המקום שבו מקבלים החלטה לצמצם או לבנות על שטחו של
מוסד ולהגיע איתו לשיתוף פעולה כזה או אחר ,מאונס או
לא מאונס ,חבר'ה ,זה מועצת העיר .עכשיו ,אם אתם
תוותרו על חלקכם ,חבל.
אני מציע לכם את ההזדמנות שתתנו להם את האפשרות
לחזור ולעבוד כמו שהם עבדו .לא לדחוס ילדים ,לא לדחוס
את המוסד בפחות שטח .לא לבטל חצרות .תרצו ,הנה ,זה
לפניכם .לא תרצו ,תבטלו .אבל תסתכלו אחרי זה לחברים
בעיר בעיניים ותגידו 'הצענו להם מיזם בשיתוף פעולה'.
חבר'ה ,הניירת מתארת חוסר שיתוף פעולה .מ צב שבו
מאונס באים למוסד ,מציבים בפניו מציאות ואז אומרים לו
'כדאי לך' .אני לא חושב שזה מה שאתם רוצים להתגאות
בו.
צביקה צרפתי :

חבל ,חשבתי ,אבל אם החלטת אני אגיד .חבל שבאמת אחרי
תשובה כל כך מפורטת ,וגם מנכ"ל העמותה לקידום החינוך
כותב כזה מכתב כהסכמה להגיע לא יזשהו מיזם חינוכי
משותף ,ואתה מדבר איתנו שאנחנו נסתכל בעיניים ,אז אני
יכול להסתכל בעיניים,

אהוד יובל לוי:

אני ראיתי את המסמכים שקדמו למכתב.

צביקה צרפתי :

תקשיב ,אני יכול להסתכל בעיניים ולהגיד שהמוסד הזה,
מוסד שטיינברג ,חשוב מאוד ,והוא ערך ציוני מאוד חשוב
לעיר כפר סבא .אבל גם צריך לדעת ולהבין שהמוסד הזה די
הצטמצם ממה שהוא היה פעם .היום מגיעים פחות
תלמידים ,כי המוסד הזה פעם נחשב למוסד שמקדם ילדים
ממקומות מסוימים למצוינות ,בבתי הספר התיכוניים בכפר
סבא .היום כל עיר שומרת את התלמידים המצוינים אצלה.
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כבר לא מוציא ים החוצה .ומספר התלמידים הצטמצם .והם
יושבים על  23דונם .אני חושב שהעיר כפר סבא גדלה .כמו
שאמרת 107,000 ,תושבים ,אז העיר היום היא  22.5אלף,
אהוד יובל לוי:

 , 96צביקה ,תדע,

צביקה צרפתי :

אלף ילדים במערכת החינוך ,ועל פי הצפי הדמוגרפי זה
הולך וגדל וגדל ,וצריך לבנות עוד בתי ספר ועוד גנים .אז
אני חושב שהם הגיעו שם למיזם של משהו שנותן תשובה
לילדים בכפר סבא ,בשיתוף ובהסכמה ,מה עוד שהשטח,
דרך אגב ,הוא חלקו  22דונם ,הוא של עיריית כפר סבא.
הוא לא של הסוכנות או של מישהו .אנחנו לא אומרים
'תצאו' או להקטין .אומרים בואו נק ים על חלק מהשטח,
שהוא פנוי ,בואו נחשוב ביחד ונקים משהו חינוכי .אז אני
יכול להסתכל ,אני יכול להסתכל -

אהוד יובל לוי:

צביקה ,המסמכים שנשלחו לי משקפים אמת שונה משלך.

צביקה צרפתי :

אז אני לא מתווכח על האמת שלך.

אהוד יובל לוי:

הם משקפים כוונה לדחוף אותם,

צבי קה צרפתי :

אתה תעשה ,תספר איזה אמת שאתה רוצה.

אהוד יובל לוי:

אבל זה כתוב במסמכים .שנייה ,עשיתי  140א',

איתי צחר:

יובל ,מאז נובמבר  2015מתנהל שיח איתם על הנושא הזה,
לאור תום תקופת החכירה .יש שם  23דונם .יש שם ,למיטב
זיכרוני ,שגיא ,אתה זוכר כמה חניכים יש כרג ע בפנימייה?

שגיא רוכל:

. 180

איתי צחר:

 180על  23דונם .יש לנו רצון לטייב את השימוש בשטחי
הציבור היקרים ,מבלי לפגוע ,כמובן ,בפעילות הפנימייה.
היתה מחשבה יחד איתם ,מנובמבר  , 2015אוקיי? היא
ממוסמכת ,פגישות איתם ,מתוך מטרה למצוא משהו
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שמתואר פה בתור רצון להגיע למתווה ,בו יילקחו בחשבון
הצרכים של כל הצדדים.
אהוד יובל לוי:

מי הציע להם להתפנות?

איתי צחר:

אף אחד לא הציע להם להתפנות.

צביקה צרפתי :

אני רוצה להעלות להצבעה את ההצעה לסדר.

אהוד יובל לוי:

רגע ,זה מבייש אבל זה כתוב .זה כתוב במסמכים.

צביקה צרפתי :

לא תשכנע.

אהוד יובל לוי:

לא ,לא ... ,כתוב במסמכים.

צביקה צרפתי :

אני רוצה בבקשה להעמיד להצבעה .מי בעד להסיר את
ההצעה מסדר היום?

אברהם שיינפיין  :אני רוצה רק להעיר לפני שאתה -
רויטל לן כהן:

גם אני רוצה להעיר.

אברהם שיינפיין  :תן הצעה כנגד .אין בעיה להסיר א ת ההצעה .אבל יצטרך
לבוא ההסכם שיושג ,צריך לבוא למועצה פה אישור של
ההסכם.
צביקה צרפתי :

ממה ,אנחנו מורידים את ההצעה מסדר היום.

אברהם שיינפיין  :צביקה ,אם לא היינו מקבלים את המכתב הזה מראש ,לא
היינו יודעים בכלל את המצב הזה ,וזה היה נגרם פתאום -
צביקה צרפתי :

אבל כשעושים הסכם,

אברהם שיינפיין  :סליחה ,רוצה להוריד את ההצעה ,זה בסדר .אני בעד
להוריד הצעה .צריך להבין שזה חייב להגיע למועצה.
צביקה צרפתי :

אני אסביר לך .דברים שמגיעים למועצה בדרך כלל זה
כשעושים או מכירת מקרקעין,

אברהם שיינפיין  :לא משנה,
צביקה צרפתי :

אל תגיד לא משנה .אתה עשר שנים,

אברהם שיינפיין  :יש דרך כל דבר לעשות.
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שנייה ,ממה.

אברהם שיינפיין  :אני אגיד לך ,יש פה בן אדם שאני לא אגיד את שמו כרגע,
שאמר 'אם הוא לא חוקי ,אז תמצא פיתרון חוקי' ... .אנחנו
מעבירים שטח שהוא שטח של העירייה -
צב יקה צרפתי :

למי אני מעביר?

אברהם שיינפיין  :אתה משנה? אתה משנה דבר שאנחנו לא ידענו שזה קורה
ופתאום זה מגיע וכולנו פותחים את העיניים,
צביקה צרפתי :

ממש לא ,ההיפך .השטח הזה חוזר לעירייה,

אברהם שיינפיין  :בסדר גמור ,אין בעיה.
צביקה צרפתי :

הוא חוזר לעירייה.

א הוד יובל לוי:

אבל הוא מצמצם את  ...זה העניין.

אברהם שיינפיין  :תביא את ההסכם ,שאנחנו נאשר אותו פה.
רויטל לן כהן:

אני מבקשת להגיד משהו לפני ההצבעה.

צביקה צרפתי :

כן ,בבקשה.

רויטל לן כהן:

אין ספק שהשטח של העירייה זה לא הדיון .מנסים פה
חברי המועצה לומר לנו ,אולי בניגוד לחברי מועצה
בקדנציות קודם ,אכפת מהדברים שקורים בעיר ,גם אם הם
לא דברים שבאופן פורמאלי צריכים להגיע לשולחננו .אנחנו
רוצים להיות מיודעים בדברים שבעינינו יש להם איזשהו
חשיבות ערכית .מדובר במוסד חינוכי .מדובר במוסד שיש
לו ערך ,כמו שכתבתם מבחינת הצ יונות והחינוך וערכים.
ולכן אם יש איזשהו שינוי שאמור להיות קשור למקום
מהסוג הזה ,היינו רוצים לדעת .אני שמחה שהגיעו בסופו
של דבר לסיכום שמיטיב גם עם העירייה וגם עם פנימיית
שטיינברג .הייתי מעדיפה שזה היה קורה קצת אחרת .אבל
להגיד שלא היו דברים מעולם ,אני מבקשת -
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צביקה צרפתי :

מה זאת אומרת לא היו דברים מעולם?

רויטל לן כהן:

נשלח מכתב עורכת דין שביקש פינוי .המכתב קיים .הוא לא
היה צריך לצאת.

צביקה צרפתי :

למה לא?

רויטל לן כהן:

הוא לא היה צריך לצאת ,ככה.

צביקה צרפתי :

אני לא מתווכח איתך עכשיו ,אבל אחרי זה אני אסביר לך.

אהוד יובל לוי:

חברים ,אני מודה לרויטל לן כהן ,שלפחות אומרת לכם
בצורה הכי גלויה,

צביקה צרפתי :

טוב ,תודה רבה.

רויטל לן כהן:

אל תדבר בשמי.

אהוד יובל לוי:

לא ,אני מדבר בשמי .אני מודה בשמי.

רויטל לן כהן:

אל תסבך אותי עם חברים שלי בקואליציה את מה שהיה לי
להגיד ובצורה שרציתי אמרתי .

אהוד יובל לוי:

אבל הפה שלך אמר עובדות.

רויטל לן כהן:

הפה שלי הפיק מרגליות -

אהוד יובל לוי:

העובדות שם .הפינוי ,מכתב הפינוי נשלח .עכשיו להגיד לנו
שלא היו דברים ,חבר'ה,

צביקה צרפתי :

תודה רבה .אני מבקש להעמיד את ההצעה לסדר היום .

עמירם מילר :

אז אני מבקש את התיקון.

צביקה צרפתי :

עמירם ,אתה מבקש את התיקון ... .נכניס את התיקון.

עמירם מילר :

נוריד את זה מסדר היום וחברי המועצה ייודעו בקשר
להסכמים חדשים ,או שונים.

אהוד יובל לוי:

הרי אתם בסף קדנציה .מה אתם  ...מיזם נדל"ן אתם
מסוגלים ל עשות בכמה חודשים?

צביקה צרפתי :

איזה מיזם ,תראה על מה אתה,

עמירם מילר :

לא ,זה כבר הובא ,יובל,
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לא ניסחף .לא עולה כאן שום מיזם נדל"ן .גם במקום ,
בדקתי .גם במקום דובר על עניינים חינוכיים.

עמירם מילר :

רק בלבד .זה הכל.

רויטל לן כהן:

אך ורק.

עמ ירם מילר :

זה הכל.

צביקה צרפתי :

אני מבקש להסיר את ההצעה -

אהוד יובל לוי:

המעסיק הכי יפה שבעולם .אנחנו ,שטח שלנו ,חוזר אלינו.
זה לא לצמצם ,זה -

צביקה צרפתי :

אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר -

אברהם שיינפיין  :אין בעיה להסיר אותה מסדר היום ,אבל תגיד -
צביקה צר פתי :

אבל אתה לא מפריע ,תשמעו עד הסוף .מה קרה? תקשיב.
מבקש להסיר את ההצעה לסדר היום  ,בכפוף לזה שבעתיד
יובאו

לידיעת

המועצה

הנושאים

נדל"ניים,

או

איך

שתקראו ,לא נדל"ניים ,חינוכיים,
עמירם מילר :

לנושא זה.

רויטל לן כהן:

מצוין .אנחנו מעריכים את זה מאוד.

צביקה צ רפתי :

אפשר בעד? פה אחד?

שמעון פרץ :

פה אחד.

צביקה צרפתי :

לא ,יובל מתנגד .יובל ,אתה בעד או נגד ההצעה?

אהוד יובל לוי:

מה ההצעה?

צביקה צרפתי :

אני לא חוזר עליה.

אהוד יובל לוי:

אם אתם מתחייבים לא לפגוע בבית הספר  ,רגע ,אני רוצה
לשמוע את זה ,סליחה( .מדברים ביחד ) אם יגיעו דברים
לפה ולא יאנסו את המוסד החינוכי,

עמירם מילר :

אוי ,מי אונס שם? זה מכתב נגד...

אהוד יובל לוי:

מי שכותב מכתבים שם...
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החלטה מס'  : 336מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה של חברי
המועצה עו"ד אהוד יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל צוייג וגב' אתי הדנה
ב נושא – פנימיית שטיינברג  ,בכפוף לכך שבעתיד יובאו לידיעת
מועצת העיר צעדי העירייה מראש.
ב.

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא – תוכנית
לסלילת מחלף סוקולוב.

צביקה צרפתי :

ההצעה לסדר הבאה .לפני חודש דנו במחלף סוקולוב.
בבקשה .מי מציג אותה?

אהוד יובל לוי:

אני מבקש ,רבותי .נמצאים פה איתנו ,אנחנו מדברים על
מחלף סוקולוב .וכמו שכתבתי ,נמצא פה המהנדס חיים
פליישר ואדון איציק .והם דנו בנושא עם ועדה מחוזית .ויש
להם פיתרון שהם הציגו לנו אותו ,והוא הרבה יותר טוב
מזה שמוצג כיום .הוא הרבה יותר נותן פיתר ונות לעתיד.
זה רק יותר מכובד שנעביר להם ,לאנשים שהם גם תושבים,
גם מקצועיים וגם דנו בנושא ,את זכות הדיבור .אני מבקש,
אני מוכן לוותר על זכות הדיבור ,שתינתן להם הזכות
להצביע ולהראות לנו ,שנבין ,שיש מקום שעיריית כפר סבא
יכולה להשפיע.

צביקה צרפתי :

אני אגיד ככה  .קודם כל ,בחודש דצמבר היתה אותה הצעה
לסדר .וכמה ימים אחרי ההצעה לסדר נפגשו ,היתה פגישה
במשרד התחבורה.

איתי צחר:

נוספת.

אברהם שיינפיין  :ודנו

במשרד

התחבורה.

ומשרד

התחבורה

שמע

את

התושבים .ועיריית כפר סבא ,ענת פה ,היתה ביחד עם
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התושבים .אני אומר פה ,יש כביש  531וצריך לייצר יציאות
וכניסות לכפר סבא.
אהוד יובל לוי:

מוסכם.

צביקה צרפתי :

אני יודע שמוסכם .יש גם דברים שלא תלויים בנו .אנחנו
יכולים ,אני חושב שגם ענת שהיתה איתנו במשרד
התחבורה ,נכתב גם טופז ,ששלחה את סיכום הפגישה ,היא
מתייחסת לכל הדברים.

אהוד יובל לוי:

זה תמוה ,צביקה .שלא תלוי בנו כניסה לעיר שלנו .זה,
תשמע ,זה,

צביקה צרפתי :

יובל ,אין בעיה .אפשר לעצור ,תראה ,זה תלוי .אפשר
לעצור .משרד התחבורה יחליט שהוא לא ימשיך .הוא
מתחפר בשלו ,ואז תושבי כפר סבא יישארו בתוך כפר סבא
ולא יוכלו להיכנס ולצאת .כמו שעם מחלף תל חי הרבה
מאוד שנים היו מלחמות ,מלחמות ,מלחמות ,בסוף זה זז 40
ס"מ ,אני לא זוכר ,זז איזשהו  40ס"מ .מה לעשות? אנחנו
פחות מפותחים מרעננה בכביש  531עם הכניסות .אז אתה
יודע ,לכל דבר יש ,לעיר בנויה ,כשאתה בונה אותה מסביב,
יש מצב נתון .ולפי המצב הנתון גם צריך לפ עול .אני לא
אומר שפליישר לא מציע,

סטולרו :

 ...על הנייר ,צרפתי ,קודם כל זה על הנייר.

צביקה צרפתי :

סטולרו ,תקשיב .אני לא מפריע לך ,אתה לא מפריע לי.
נעשה

הסכם.

וכשהולכים

למשרד

התחבורה,

תקשיב,

יושבים עם תושבים במשרד התחבורה ויוצא סיכום של
משרד התחבורה ,יש סי כום .ששמעו וחלק מהדברים יילקחו
בחשבון וחלק מהדברים ,לא יהיה מאה אחוז .אני אומר
לכם .יכול להיות –
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 ...ולו המעט .אנחנו ישבנו במשרדה של המהנדסות ,ואמר
לי עמירם מילר 'אנחנו נעשה הכל להשביע את רצון -

צביקה צרפתי :

תקשיבי( ,מדברים ביחד)

רוחיק מאיר י:

רק תסביר לי דבר אחד .איך יכולה להיות טיילת כשהחומה
של המחלף נושקת לחצרות .אז איפה עוברת הטיילת?
באוויר? היא מרחפת? אנחנו מרגישים שפשוט מרדימים
אותנו.

צביקה צרפתי :

אף אחד לא מרדים.

רוחיק מאירי:

נותנים לטווח הזמן הזה לעבור .אנחנו באנו לעיריית כפר
סבא על מנת שהעירייה תשרת אותנו .עם כל הכבוד ,גם
משרד התחבורה זה לא אינסטנציה אלוהית .זה משהו
שקשור לנו ,התושבים .אנחנו חושבים שעיריית כפר סבא
צריכה לייצג אותנו .אם אחד מכאן ,מכל אחד ואחד מכם
היה יושב בחלק הזה שנקרא ארלוזורוב רבתי ,אני בטוחה
שמשהו -

צביקה צרפתי :

אני רוצה אבל להגיד לך משהו.

רוחיק מאירי:

אנחנו בסך הכל רוצים ...

צביקה צרפתי :

אבל אני רוצה להגיד לך משהו .אני לא נגדך .אני לא
נגדכם.

רוחיק מאירי:

ברור שלא .אבל בגלל זה אנחנו באים לפה .ואנחנו רוצים -

צביקה צרפתי :

דקה ,קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו .אנ חנו לא נגדכם.
אנחנו רוצים לעזור גם.

איתי צחר:

ואף הצהרנו את אותן הצהרות.

רוחיק מאירי:

אנחנו מאמינים לזה.

חיים פליישר :

אני רוצה להוסיף משהו.

צביקה צרפתי :

פליישר ,אתה לא רוצה לתת לי לדבר?
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רוחיק מאירי:

לא ,תן לו לסיים,

צביקה צרפתי :

פעם תבוא אלי למשרד .א לי אתה לא בא .אז תבוא פעם,

אהוד יובל לוי:

אני ביקשתי להעביר לפליישר ,למהנדס פליישר ,שתכנן את
אותו מחלף שכולנו רוצים ,רק טיפה יותר טוב.

צביקה צרפתי :

שמענו .תאמין לי ,אין לי בעיה ,שמענו אותו -

ענת קלומל צוויג  :אבל דווקא אנחנו היינו רוצים לשמוע אותם.
רוחי ק מאירי:

 ...שלכם בעירייה .היא אמרה לי :את יודעת שרחוב בן
גוריון פקוק? את יודעת שזה פקוק? אנחנו רוצים לשחרר
משם את הפקק .אנחנו מחכים לרמפה הזו בכיליון עיניים.
זה היה המענה שלה -

צביקה צרפתי :

תזכירי לי את שמך?

רוחיק מאירי:

רוחי רוטברג מאיר.

איתי צחר:

היתה גם בפגישה.

צביקה צרפתי :

רוחי ,בואי נסכם משהו ,בסדר? אצלי לא הייתם אף פעם.

רוחיק מאירי:

אני אשמח להגיע.

שמעון פרץ:

יפה... .

צביקה צרפתי :

תבואו ,נשב ברוגע ,נשב ונדבר על הכל.

רוחיק מאירי:

אבל איך אפשר ברוגע -

ענת קלומל צוויג  :אבל למה שאנחנו לא נשמע את מ ה שיש לה להגיד? אני
דווקא רוצה לדעת.
צביקה צרפתי :

מה את רוצה? שאני אדבר בצעקות?

רוחיק מאירי:

 ...שאנשים ברחוב ארלוזורוב מתפנים משם? זה פיתרון?
אפשר לעשות את זה -

עמירם מילר :

אני מברך את צביקה על הצעתו .תשבו עם צביקה .אפשר
להשיג ,אני אומר לכם ,ראיתי את ה סיכום עם משרד
התחבורה.
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איתי צחר:

הם היו בפגישה.

עמירם מילר :

ראש העיר הנבצר השיג את ההסכם הטוב ביותר לגבי תל
חי ,ואני אומר את זה בהחלט לזכותו .בגלל שהוא הרים שם
את הקול ,את הקול בק' ,וידע גם לתמרן בין השרים ובין
הפקידים וכו' .ואפשר להשיג את רוב הדברים שאת ם
צריכים ,לפי דעתי .יש לנו מהנדסת עיר מוכשרת ,יש לנו
מהנדסת תחבורה מוכשרת .ויש איתי צחר ,ויש צביקה.
בבקשה.

צביקה צרפתי :

מחזיק תיק התחבורה עמירם,

עמירם מילר :

לכו ... ,אני בעד מכאן ,וגם יש פה יותר מרמז בסיכום של
טופז.

ענת קלומל צוויג  :ואני הייתי רוצה לשמו ע אותם.
חיים פליישר:

אני רוצה רק להוסיף משהו כדי להוסיף לעניין .תראה,
היות ואני חושב שאני מהוותיקים בעניין פה ,עיריית כפר
סבא הגישה תוכנית של קובי וטנברג.

עמירם מילר :

של?

איתי צחר:

קובי וטנברג.

חיים פליישר:

מהנדס תנועה מרעננה ,מהנדס ידוע ומוכשר מאוד .הוועדה
המחוזית,

לקח

לה

הרבה

זמן

לתת

תשובה

לשתי

הוריאציות ,במי לבחור .היא בסוף חזרה למישהי שאני לא
רוצה להזכיר את שמה ,שתכננה במקור את כביש  . 531ואני
אומר את זה פעם ראשונה בגלוי ,כדי לא  ...היא תכננה את
זה במשרד הקודם שהיא היתה ,והיא היתה בניגוד
אינטרסים ,ו היא כתבה דבר שהוא נדיר' ,אני פוסלת את
התוכנית של קובי וטנברג על אי ישימות הנדסית'.
צביקה צרפתי :

חיים,
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רויטל לן כהן:

אני רוצה לשמוע.

חיים פליישר:

אם קובי ונטנברג,

צביקה צרפתי :

למה את צועקת עלי? מהתחלה את צועקת עלי,

חיים פליישר :

החליט שאפשר להצמיד את הר מפה לכביש  , 531אין שום
סיבה שאני אבוא אחרי שבועיים לאלין  ,ואשב עם אלין ,

צביקה צרפתי :

איליין ,איליין,

חיים פליישר :

איליין ,וארז אייזנר ,הוא שואל אותה 'תגידי ,מה הבעיה
בתוכנית של קובי?' היא אומרת 'יש איזה בעיה קטנה' .אם
יש איזה בעיה קטנה ושני מהנדסים נלחמי ם על מה יותר
נכון ,הולכים למהנדס שלישי .אבל הוחלט בעירייה לוותר
על העניין הזה .הוחלט שבונים את זה מהר וזהו.

רוחיק מאירי:

ואנחנו היינו במצוקה,

חיים פליישר :

אם היינו מטפלים בצורה נכונה לפני חמש שנים בעניין
הזה ,זה היה כבר נגמר .עכשיו לא צריך בעצם להכניס את
העניין הזה לעוד הליך סטטוטורי ,כי משרד התחבורה יכול
להחליט ,מאחר ותוכנית התנועה היא מנחה ומשרד
התחבורה מותר לו לשנות ,אפשר לשנות את זה בקלות.

צביקה צרפתי :

תודה רבה.

איתי צחר:

מר פליישר וגב' רוחי מאירי,

רוחיק מאירי:

תעשו למעננו .מאוד נשמח ,ותודה על ההזמ נה למשרדך .זה
לא מובן מאליו .אני אשמח גם באופן אישי להכיר אותך.
ואני מאוד מאוד אשמח שאתם תאזינו לשוועתנו ...

שמעון פרץ:

שוועתנו ,קבל ושמע צעקתנו ,וברוך השם חזרו בתשובה גם.

רוחיק מאירי:

כשאני שומעת שאנשים צעירים ,מבוגרים ,זקנים ,עוזבים
את הרחוב ונוטשים א ותו ,בחשש מטורף ,אני חושבת שזה
אומר משהו .זה אומר דרשני .וכמו שאומרים יפה דקה אחת
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קודם לעשות את המעשה.
דובר:

אנחנו נפנה למר צרפתי ונבקש את הפגישה.

צביקה צרפתי :

יופי.

איתי צחר:

וגם אני רוצה להגיד לחברי המועצה שעמדת העירייה ,גם
נכחו גב' מאירי ,רוחיק מאירי  ,וגם מר פליישר ,נכחו
באותה פגישה במשרד התחבורה .וגם יצויין פה בפרוטוקול
שהוגש לכם.

עמירם מילר :

נכון.

איתי צחר:

עמדת העירייה היא בדיוק מה שההצעה לסדר ביקשה.
לערוך שינויים בתוכנית .ועמדת משרד התחבורה,

רוחיק מאירי:

לא אומרים לנו את זה.

איתי צחר:

כתוב את זה בפרוטוקול ,רק שנייה.

דובר:

ב  6 -בדצמבר זה היה ,ולא ציוץ אחד.

איתי צחר:

דקה אחת ,דקה אחת.

צביקה צרפתי :

הזמנתי אתכם וניפגש,

איתי צחר:

דקה ,דקה .פרוטוקול שמונח פה לפני כל חברי המועצה,
אפשר לקרוא אותו .כתוב במפורש ,שהיא מציינת טופז,
שאמונה על זה במשרד ה תחבורה' :הובהר כי תוכניות
הסדרי התנועה משרד התחבורה למחלפים הינן תוכניות
מאושרות' .סעיף לפני כן כתוב 'הישיבה זומנה לבקשת
עיריית כפר סבא ,לאור בקשתם החוזרת לבחינת אפשרויות
לשיפורים נוספים' .זה בדיוק מה שמבוקש .וזה מה שעשינו
וזה מה שנמשיך לעשות ולא,

רויטל ל ן כהן:

אני רואה  ...בינואר  .למי היא הוציאה את זה? למי בעירייה
זה הגיע?

איתי צחר:

הגיע לכולנו.
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רויטל לן כהן:

למה זה לא הגיע אליהם?

איתי צחר:

אני לא בטוח שזה לא הגיע ,כי כתוב בתפוצה למשתתפים.
רויטל ,זה כתוב,

רויטל לן כהן:

זה הגיע אליכם? היא אמרה שלא הגיע  .אז אני שואלת.

איתי צחר:

רויטל ,משרד התחבורה כתב בפרוטוקול שהוא שלח
אליהם.

דובר:

כתוב בסיכום שאפשר לעשות  ...רמפה,

עמירם מילר :

נכון ,נכון,

רויטל לן כהן:

אז למה בכל הפניות שלנו לעשות הצרחה הם אומרים לא?

דובר:

החניון ברכבת הוא כל כך קטן,

איתי צחר:

כי זו עמדתם נכון לעכשיו.

דובר:

הם עומדים להוסיף כל כך הרבה יחידות דיור ,ואחרי שיבנו
פה ...

איתי צחר:

רויטל ,עמדתנו כעמדתם.

רויטל לן כהן:

אני יודעת.

איתי צחר:

זהו .ואנחנו נמשיך להיאבק בזה.

אהוד יובל לוי:

סליחה ,מה המשמעות? 'עמדתנו כעמדתם' .חברים ,שבו
רגע .בואו ,שנייה ,חברי המועצה ,שמעתם -

צביקה צרפתי :

סליחה ,סליחה ,אני מנהל את הדיון .תודה רבה.

אהוד יובל לוי:

אבל אני יכול לדון.

צביקה צרפתי :

אתה יכול לדון.

אהוד יובל לוי:

אתה המנהל ,אבל המנהל לא עושים הכל .עמדת העירייה
כעמדת התושבים.

צביקה צרפתי :

יובל,

א יתי צחר:

היא פועלת לעמדת התושבים.

אהוד יובל לוי:

איך מקדמים את זה להחלטה שאנשים לא ימכרו את הבית
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ויברחו?
צביקה צרפתי :

חברים ,אני אפגש עם נציגי,

שמעון פרץ :

פה אחד,

צביקה צרפתי :

ארלוזורוב ,עם הצוותים המקצועיים -

אהוד יובל לוי:

אני אשמח להצטרף אליכם.

ד ובר:

בואו ניפגש בשטח.

צביקה צרפתי :

חברים ,אתם לא מכבדים את העניין.

אהוד יובל לוי:

צביקה ,אני מוכן להוריד את ההצעה לסדר ,אם תוצאת
הפגישה איתך עם התושבים ואיתי.

צביקה צרפתי :

תן לי ,אני אחליט איך אני -

אהוד יובל לוי:

לא ,לא ,תיצמד להחלטה.

צביקה צרפתי :

אנ י אחליט איך שאני רוצה לנהל את זה ,בסדר? תודה.

אהוד יובל לוי:

אתה מנהל את הזמן שלך.

צביקה צרפתי :

אני מבקש להסיר -

אהוד יובל לוי:

החברים שלך ,מתוך נאמנות לייצוג הציבור ,הנה למדנו
דברים חדשים שלא ידעתם .אז בואו ניתן לציבור הזה,
השכנים שלכם ,עוד טיפה כבוד.

צביקה צרפתי :

חברים יקרים .אני יודע להסתדר טוב מאוד בשטח.

אהוד יובל לוי:

אבל העובדות לפנינו ,צביקה.

צביקה צרפתי :

אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום.

אהוד יובל לוי:

איזה תנאי? שאתה נפגש עם הציבור הזה ,בטווח של,

דובר:

הוא ה ודיע את זה לפרוטוקול .הוא ה ודיע לפרוטוקול.

אהוד יובל לוי:

הוא הודיע לפרוטוקול מתי? שבוע? שנה הבאה?

רויטל לן כהן:

אנחנו חושבים שכממלא את התפקיד של ראש העיר בצורה
למופת ,באמת,

צביקה צרפתי :

תודה ,תודה,
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רויטל לן כהן:

אנחנו סומכים את ידנו על הפגישה שלך עם התושבים,

צביקה צרפתי :

תודה ,אפשר פה אחד להסיר את ההצעה?

אהוד יובל לוי:

 ...להיפגש עם -

צביקה צרפתי :

לא ,אז מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום ,כפוף
לפגישה שלי עם התושבים?

אהוד יובל לוי:

להיפגש איתם זה אמורפי ,מתי?

צביקה צרפתי :

ממה ,אורן ,עמירם ,צביקה ,שמעון ,דבי ,אמיר ,מתי,
אמיר ,רויטל לן כהן ,יהודה .תודה .מי נגד? יובל ,אתי
וענת .בבקשה.

החלטה מס'  : 337מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה של
חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל צוייג וגב' אתי
הדנה בנושא – תוכנית לסלילת מחלף סוקולוב ,וזאת בכפוף
לפגישתו של מר צביקה צרפתי עם ה תושבים בנושא זה.
אברהם שיינפיין  :נשמח מאוד אם תוכל לעדכן אותנו מתי -
צביקה צרפתי :

כן ,בוודאי.

אהוד יובל לוי:

חבר'ה ,אז הייתם נאמנים לקואליציה ,אבל הציבור -

רויטל לן כהן:

לא ,אני נאמנה לציבור .אני נאמנה לציבור .אל תגיד לי
דברים שאני לא מוכנה.

אהוד יוב ל לוי:

אז תבקשי תאריך לפגישה.

רויטל לן כהן:

אני סומכת עליו שהוא יקבע אותה .מה ,הוא בן שש? אני
אמא שלו? מה קרה? גם הילדים שלי אני לא נותנת זמנים
ברמה הזאת.

אהוד יובל לוי:

חבר'ה ,כמו שצביקה אמר ,ההצעה –

שמעון פרץ:

אני כמה פעמים באתי למשרד שלו .הוא ישב ,הו א ישב
וקיבל ,בלי תור ,בלי תור.

44

מועצה מן המניין

7.2.2018

דוברת:

מה? לא שמעתי.

אהוד יובל לוי:

צביקה מתחייב לקבוע אתכם פגישה.

רויטל לן כהן:

הוא אמר את זה כבר.

צביקה צרפתי :

תגידי ,מה ,את מקשיבה ,את לא מאמינה למה שאני אומר?
את צריכה חיזוק מיובל? אם את צריכה חיזוק מיובל ,אז -

אהוד י ובל לוי:

היא פה כי יובל הזמין אותה .כי התעלמו ממנה.

רויטל לן כהן:

לא צריך להזמין אותה .היא יכולה לבוא גם בלי הזמנה
שלך .את מוזמנת תמיד לכל ישיבות המועצה .הנה ,הזמנתי
אותך.

צביקה צרפתי :

תודה רבה.

רויטל לן כהן:

 ...שהוא העלה את ההצעה לסדר ,אז זה באמת נושא חשוב.
לזכותו שהוא העלה את זה על סדר היום .זה נושא חשוב.

ג.

הצעה לסדר יום של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה
קטנר בנושא – רפורמה בחוקי העזר בכפר סבא.

צביקה צרפתי :

הצעה הבאה לסדר ,רפורמה בחוקי העזר,

פליאה קטנר:

אני יכולה להציג אותה?

צביק ה צרפתי :

קדימה ,בבקשה.

פליאה קטנר:

אוקיי ,טוב .אז ככה ,בתקופה האחרונה אנחנו רואים שכל
מיני חוקי עזר שלנו עולים לתודעה .זה מתחיל מפתיחה
וסגירה של חנויות ,ועד האכלת יונים .עכשיו ,החוקים
האלה ,הבעיה העיקרית איתם שהם מאוד מאוד מיושנים
ואני חושבת שגם היתה איזש הי הבנה שמדובר במשהו נורא
מיושן ,ודיברנו על זה כשדיברנו על השאילתה .יש הסכמה
שמדובר בחוקים מיושנים .אני במקרה גם הבאתי לפה
איזשהי דוגמה שסביר להניח שתשעשע אתכם .חוק עזר
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שהוא כאילו מכירה פומבית ,שנת  .' 42אנחנו נשענים על
החוק מ .' 42 -
שמעון פרץ:

לפני קום המדי נה.

אהוד יובל לוי:

בתוקף.

פליאה קטנר:

בתוקף ,בתוקף .רגע,

עמירם מילר :

מה רע?

פליאה קטנר:

או ,או ,מה רע ,יפה .שנייה ,שנייה.

רויטל לן כהן:

מגילת העצמאות מ - ' 48 -

פליאה קטנר:

שנייה ,שנייה ,רגע ,רגע .אני יכולה לקבל את הזמן שלי?
שנייה ,אני יכולה ,רויטל ,את יכולה לתת לי פה את הזמן
שלי לדבר? תודה .אז ככה ,הגדרה .לצורך חוקי עזר אלה,
בעל חי פירושו גמל ,תאו ,סוס ,חמור ,פרה ,פר ,פר צעיר,
עגל ,כבש ועז ,לרבות גדי וטלה וכל מין בקר.

רויטל לן כהן:
פליאה קטנר:

העיקר שהם לא בחלב אמו.
איסור:

אסור

למכור

או

להציג

למכירה

כל

מצרך

מהמצרכים הנזכרים ,בתוספת לחוקי עזר אלה ,או כל בעל
חי או ביצה או עוף ,בכל דרך ציבורית ,רחבה או בכל מקום
פתוח כלשהו ,אלא בשוקים שייקבעו לצורך זה על ידי
המועצה המקומית.
דובר:

מאוד רלוונטי.

פליאה קטנר:

מיסים :המיסים כדלקמן יוטלו בעד השימוש בשווקי ,כמ ו
שאמרה רויטל ,המועצה המקומית .בצד פירות ,מספוא,
דלת ,עצי בניין ,ירקות וזרעים ,לכל  5 ...מיל .לכל מטען
גמל –  20מיל ,לכל מטען פרד ,סוס או חמור –  10מיל.
עגלה יחידה –  20מיל.

רויטל לן כהן:

לך בבית יש מיל.

מועצה מן המניין
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לא ,זה פשוט ,כמו שאתם רואים ,זה נורא ב רור .בעד בעלי
חיים חייב הקונה לשלם מס של  3%ממחיר הקנייה של בעל
החי .בכל מקרה ,אני מניחה שניתן להסיק ,וגם הסכמנו,
כשבאמת דיברתי לגבי השאילתה ,היתה פה איזשהי הסכמה
שמדובר פה במשהו מיושן ,ארכאי ,ושאין לו רלוונטיות.
העניין הוא שמעבר להיות הדברים מיושנים ,יש פ ה שתי
בעיות נוספות .הדברים מופיעים באתר בצורה של צילומים
בפורמט  . PDFבצילום כתוב שם מאגר המידע הקנייני ממנו
נלקחו .עכשיו ,הבעיה עם  PDFשלא ניתן לבצע חיפוש של
החוקים ,זה דבר אחד .זה דבר שצריך להיות ,צריכה להיות
אפשרות שהיא מאוד פשוטה לקורא .והדבר השני זה שז ה
לא נגיש .יש עם זה בעייתיות עבור אנשים שמתקשים
בראייה.

רויטל לן כהן:

אוי ,אם היה חוק הנגישות  ,היית דואגת שב – 2017 -

פליאה קטנר:

לא ראיתי שאת עושה משהו.

רויטל לן כהן:

תתפלאי (מדברים ביחד) מ  3 -מיליון ל  7 -מיליון.

פליאה קטנר:

ועל כן הצעת ההחלטה ,כשאתה מוכר את נשמתך לשטן אז
קורים כל מיני דברים.

רויטל לן כהן:

די ,כמה עלה -

פליאה קטנר:

כמו נגיד אנשים חילוניים שפתאום לא אכפת להם מחנויות
שנפתחות או נסגרות בשבת.

רויטל לן כהן:

זה עלה מיל.

פליאה קטנר:

בכל מקרה ,הצעת ההחלטה,

אורן כהן:

עכשיו מתחיל להיות מעניין,

פליאה קטנר:

תוקם ועדה שתבחן את כל חוקי העזר בכפר סבא ותגיש תוך
 90יום המלצות לעדכונם .בוועדה יהיו חברים חברי מועצה
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מהקואליציה ומהאופוזיציה ,בהרכב שיוחלט עליו במשותף ,
היועץ המשפטי לעירייה ומנכ"ל העירייה .כמו כן ,חוקי
העזר יפורסמו באתר האינטרנט העירוני בפו רמט שיאפשר
חיפוש ,הקראה ,והעתקת טקסטים ובאופן נגיש.
עמירם מילר :

יפה.

אהוד יובל לוי:

ההנגשה הי א דבר שהו א בלי קשר ,היא חובה,

עמירם מילר :

 ...נגיש ,באינטרנט -

אהוד יובל לוי:

הנגשה אינטרנטית היום היא דבר שהוא חובה.

צביקה צרפתי :

האתר הוא מונגש.

רויטל לן כ הן:

הגברת לא לגמרי מבינה בנגישות ,למרות שהיא מתיימרת.

פליאה קטנר:

לא ,כי הגברת הזו בדקה -

אהוד יובל לוי:

סליחה ,אליפות ההנגשה אצלכם,

אורן כהן:

יש מקומות שאתה אומר 'אל תתערב' .אתה רק מקלקל.

פליאה קטנר:

לחצתי למישהו על היבלת.

רויטל לן כהן:

בקדנציה הבאה אני מבקשת בוץ באמצע.

אורן כהן:

מה זה בוץ,

אהוד יובל לוי:

חברים ,גרמתם לי להסכים עם הליכוד .פעם אחת שאני
מסכים עם הליכוד.

עו"ד אלון בן זקן :כן ,יובל .טוב ,נ יתן אי זו סקירה קצרה של מצב חוקי העזר.
פליאה קטנר:

אמרתי לך שתסכים איתי.

עו"ד אלון בן זקן :נכון להיום יש כ  30 -חוקי עזר תקפים ,מעת לעת ,כמובן
שהעירייה בוחנת את המידה של הנחיצות וההתאמה של
חוקי העזר העירוניים ,למציאות העכשוית.
אהוד יובל לוי:

הבופאלו לא תיקנתם.

אורן כהן:

תאו ,תאו.

עו"ד אלון בן זקן :נכון ,להיום רוב חוקי העזר הם תקינים .חלקם אכן
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מיועדי ם לביטול ,כיוון שלא נעשה בהם שימוש ,כמו חוקי
העזר שהזכרת .יש חוקי עזר אחרים גם ,בנושא ביוב .לאור
חקיקת כללי המים במנהל המים .או תקנות עירוניות
לניהול ישיבת מועצה בשנות ה  ' 80 -של המאה הקודמת,
שבינתיים ב  2008 -כבר יצא תקנון חדש .אז חלק מההוראות
שם סותרות את הת וספת השנייה לפקודת העיריות .יש גם
חוקים מהמאה הקודמת ,כמו חוק עזר בנושא שווקים,
מכירה פומבית .יש עוד כמה חוקים כאלה .חלק מההוראות
שם לא רלוונטיות .דווקא ההוראה שציטטת בהתחלה די
רלוונטית .לא הייתי רוצה להכניס -
פליאה קטנר:

לא ,אני פשוט רוצה לדעת בכמה -

עו "ד אלון בן זקן :יש פשוט בעיה לקשור אותה שם למדחנים של החנייה .. .יש
עוד חוקי עזר,
פליאה קטנר:

חשבתי לגדל גמל פשוט.

עו"ד אלון בן זקן :אבל אי אפשר לקשור אותו למדחן בעירייה .ברחוב האצ"ל.
פליאה קטנר:

יש פה מישהי שמסתובבת עם איזו דבשת.

עו"ד אלון בן זקן :א נשי מקצוע מטעם העירייה בוחנים עוד כמה חוקים ,עד
כמה הם נחוצים .כמו למשל חוק עזר שעוסק בתרנים
אזוריים לאנטנות טלוויזיה .זו שאלה .או חוק עזר לעניין
ניקוי בורות שופכין וביבים .יש עדיין כמה מבנים שיש בהם
בורות ספיגה ,וצריך לבדוק האם באמת אנחנו צריכים את
חוק הע זר או פשוט לחייב אותם להתחבר למערכת הביוב
העירונית .ויש גם חוקי עזר שאנחנו סבורים שצריך לחוקק
אותם מחדש .בין היתר בגלל שהם לא מתאימים לחקיקה
ראשית ,כמו חוק עזר לפיקוח על מכירת בשר ,על מוצרי
בשר .או בגלל שהם לא מתאימים לצרכי התקופה ,כמו חוק
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עזר לעניין מודעו ת ושלטים ,הוא משנת . 1974
פליאה קטנר:

אז אנחנו מסכימים על הנושא הזה שצריך לחקוק.

עו"ד אלון בן זקן :וגם חוק העזר לפתיחת עסקים בשבת.
רויטל לן כהן:

לא נאמר בשום שלב שלא.

עו"ד אלון בן זקן :כל אלה ואחרים יובאו לדיון ,לשולחן מועצת העיר ,שהיא
בעלת הסמכות בעני ין הזה .לעניין האכלת יונים ,אני
מסביר .אין הוראה בחוק העזר שאוסרת על האכלת יונים,
באופן קטגורי .יש סעיף בחוק העזר שאוסר על האכלת בעל
חיים לרבות יונים ברשות הרבים ,באופן שיש בו כדי לזהם
אותה .אוקיי? לעניין ההנגשה .חוק ההנגשה לעניין אתרים
חל מ  26.10.2017 -וצר יך להנגיש ,החובה הזאת חלה על
מסמכים שהוכנו לאחר ה  . 25.10.2017 -יש לנו חוקי עזר
מאוד ישנים ,שמחלקת רשויות פרסמה אותם בצורה שלהם,
 PDFסרוק .אי אפשר ואין לי קובץ וורד של זה.
אהוד יובל לוי:

יש.

עו"ד אלון בן זקן :יש מסמכים שאי אפשר להנגיש אותם ,אבל החובה בכל
מ קרה חלה מאוקטובר . 2017
אהוד יובל לוי:

 ...נכבד ,בנבו איתרתי את כל החוקים בוורד.

ענת קלומל צוויג  :רק אני רוצה לומר משהו ,אני חייבת להגיד משהו.
איתי צחר:

בעניין הנגישות ,על אף שהחוק הוא מחייב משהו מסוים,
החוק מבחינתנו זה הרף התחתון בכל מה שקשור לנגישות.
י ש פה ועדת נגישות ,שרויטל מובילה .אתר האינטרנט שלנו
מונגש ,נמצא גם לפניכם על המסך .דקה ,אני מעדכן בלי
קשר להצעה לסדר .אתר האינטרנט מונגש .יש פה עבודה
מאוד נרחבת שמובילה אותה צאלה ,יחד עם עידית ,שהיא
רפרנטית לנגישות לנושא שירות ,להבדיל מנושא מבנים,
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תשתיות וס ביבה .ומתבצעת פה עבודה מאוד נרחבת .היה
פה לפני מספר ימים יו"ר עמותת נגישות ישראל ,יובל וגנר,
ואמר את המילים הבאות ,חבל שהוא לא פה בשביל להגיד
אותם בעצמו ,שעיריית כפר סבא היא מופת ומודל בכל
הטיפול בנגישות .ומי ייתן וכל הרשויות במדינת ישראל
יעשו חצי ממה שאנח נו עושים .ציטוט לא הכי מדויק ,אבל
זו רוח הדברים .אני מבטיח לכם .אפשר גם להזמין אותו
ומי שרוצה לבדוק מולו ישירות .מתבצעות פה המון המון
עבודות בתחום הנגישות ,כי זה נושא שהוא בראש סדר
העדיפות שלנו ,מתוך תפיסת עולם ולא מתוך לשון חוק.
צביקה צרפתי :

תודה.

ענת ק לומל צוויג  :עכשיו ,אני רוצה להגיד משהו ,משהו חשוב .אני רוצה
לציין,
צביקה צרפתי :

זה לא דיון.

ענת קלומל צוויג  :אני רוצה להגיד ,אפרופו הנגשה של מידע ,אני לפני
כשנתיים בדקתי באתר של משרד הפנים את חוקי העזר
וגיליתי להפתעתי שחלק מחוקי העזר לא היו מצויים באתר
ש ל עירית כפר סבא .פניתי כמובן למנכ"ל או מנכ"לית ,אני
לא זוכרת בדיוק ,ובזכותי עדכנו את כל חוקי העזר שהיו
במשרד הפנים ,ועכשיו יש לנו חוקי עזר .ואני אציין עוד
משהו ,גם החוקים שקשורים לפעילות הרווחה ,בזכותי יש
את כל החקיקה הקשורה לרווחה ,גם באתר העירייה.
צביקה צרפתי :

תודה רבה.

איתי צחר:

גם בנושא הזה חשוב לציין לחברי המועצה,

רויטל לן כהן:

מה שנכון נכון ,ותודה רבה.

אהוד יובל לוי:

רגע ,איתי ,איתי,
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רק רציתי לציין בנושא שקיפות והנגשת מידע ,חשוב לציין
גם

לפני

חברי

המועצה,

עמותת

או

ארגון

שקיפות

בינלאומית ב דק רשויות .לא את כולן  ,אבל הוא בדק
רשויות רבות במדינת ישראל ,נתן לעיריית כפר סבא את
הציון  100ומקום ראשון ,יחד עם עוד שלוש רשויות נדמה
לי נוספות ,שהגיעו לציון הזה בכל הנושא של הנגשת מידע
לציבור .אני לא אומר שאין לנו מה לשפר .אני אומר רק
שמצבנו לא הכי גרוע,
אורן כהן:

מה ,בזכות ענת ..

צביקה צרפתי :

כן .תודה .לאור ההסבר המלומד,

אהוד יובל לוי:

איתי ,אני לא הייתי מזכיר  100בשולחן הזה .

איתי צחר:

זה הציון.

אהוד יובל לוי:

ישר ממה התחיל לחייג .

צביקה צרפתי :

לאור ההסבר המלומד של היועץ המשפטי ושל איתי ,אני
מבקש ,ק ודם כל ,כמו שאמר אלון ,העניין של העבודה על
חוק העזר נעשית על ידי אלון ואנחנו מנסים לקדם אותה.
זה לא כל כך מהר ופשוט ,אבל ברגע שזה יהיה מוכן זה
יובא למועצת העיר ,כמובן .אני מבקש להסיר את ההצעה
מסדר היום .מי בעד? ממה ,אורן ,עמירם ,צביקה ,דבי,
אמיר ,מתי ,אמיר קולמן ,רויטל לן כהן ,יהודה יוגד .מי
נגד? יובל ,ענת ואתי .ופליאה .תודה רבה.

החלטה מס'  : 338מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה של
חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר בנושא –
רפורמה בחוקי העזר בכפר סבא.
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ואני רוצה להו דות לפליאה ,שהגישה הצעה לעדכן את חוקי
העזר.

רויטל לן כהן:

.4

לא לבד .החבר שלה נמצא בקנדה.

אישור מינויו של גדעון שני כדירקטור מקרב הציבור בחברה העירונית
לתרבות הפנאי.

צביקה צרפתי :

תודה רבה .הסעיף הבא על סדר היום -

אהוד יובל לוי:

אני חושב שהחברה שלי  ...אני לא צועק .אני מתפלא -

צביקה צרפתי :

הסעיף הבא על סדר היום,

אהוד יובל לוי:

החברה שלי ,לן כהן,

צביקה צרפתי :

רויטל ,אחרי זה תשבי תדברי איתו על כוס קפה.

אהוד יובל לוי:

אחרי שהיא צועקת ,זה -

רויטל לן כהן:

אנחנו שותים כוס קפה ביחד.

צביקה צרפתי :

אז אחר כך .הצעת החלטה :מינוי דירקטור ,יש פה קורות
חיים של גדעון שני ,מינוי דירקטור לחברה לתרבות הפנאי.
אמיר ,אתה רוצה -

עמירם מילר :

הוא תושב כפר סבא ,אמיר? כי לא כתובה הכתובת שלו .היו
כמה מועמדים?

ד"ר אמיר גבע:

הוא אלוף משנה במילואים ...היה ראש אגודת אומני באר
שבע והדרום במשך ה רבה שנים .הוא היה יד ימינו של מצנע
בהתנדבות לשיקומה של ירוחם ,גם היה סגן ראש עיר,
מועצה ,ב מועצה מקומית עומר .הוא מומחה בביקורת פנים,
הוא בין היתר משמש היום להתנדבות יו"ר ועדת הביקורת
של בי"ח סורוקה בבאר שבע ,ושל אוניברסיטת הנגב בבאר
שבע .הוא התאלמן ועבר לגור בכפר סבא ,והפך לפסל
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מוביל.
אורן כהן:

רגע ,זה במקום מישהו?

ד"ר אמיר גבע:

וגם היום הוא יו"ר ועדת הביקורת ,אבל הוא לא דירקטור.
מה שקרה לנו ,שגילינו לתדהמתנו ,מבלי -

אהוד יובל לוי:

שחסר נשים בדירקטוריון?

ד"ר אמיר גבע:

הדירקטורית שלנו התחיל ה לעבוד בעירייה במשרה חלקית
באגף הרווחה .אחת הדירקטוריות .אז היינו צריכים
למצוא במהירות דירקטור חיצוני חדש .במקום להביא אדם
נוסף ,שאין לו שום קשר לדבר הזה,

אהוד יובל לוי:

הוא איש ביקורת ,איך הוא יכול להיות -

ד"ר אמיר גבע:

אז לקחנו את יו"ר ועדת הביקורת ,שהוא איש חיצוני
לחלוטין,

רויטל לן כהן:

זה לא נכון מה שכתוב -

אהוד יובל לוי:

הוא לא יכול ,הוא יכול להיות גם בדירקטור וגם בביקורת?

ד"ר אמיר גבע:

בד"כ יו"ר ועדת הביקורת  ...כדירקטור חיצוני יכול להיות
יו"ר ועדת ביקורת.

עו"ד אלון בן זקן :ומה קרה לאיזון -
עמירם מילר :

מה קורה ,האיזון -

עו"ד אלון בן זקן ... :יחס הנשים עכשיו -
עמירם מילר :

מה קרה עם הנשים?

ד"ר אמיר גבע:

לא חושב  ...אנחנו נבדוק -

צביקה צרפתי :

אין בעיה של איזון נשים.

איתי צחר:

האיזון המגדרי ,נשאלה שאלה .תרבות הפנאי.

עמירם מילר :

את דח"צית ,ל א?

צביקה צרפתי :

כן ,היא דח"צית.

עו"ד אלון בן זקן :המועמדות שלו נבחנת על ידי ועדת מינויים במשרד הפנים,
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וככל שלא יהיה איזון של שליש לפחות נשים ,לא יאושר.
עמירם מילר :

זה יגיע למשרד הפנים?

עו"ד אלון בן זקן :יש ,יש ...
צביקה צרפתי :

אפשר לאשר פה אחד?

פלי אה קטנר:

לא ,אני נמנעת.

אהוד יובל לוי:

לפני שנברך את הדירקטור החדש,

רויטל לן כהן:

כמה נשים וגברים יש?

אהוד יובל לוי:

תרשמי לך שאמיר עשה עבודה טובה .אני חושב שבכפר סבא
יש שניים ,שלושה אנשים שנמצאים פה יותר משלוש שנים,
וגם פעילים וגם אומנים .ואם כבר באים לבחור אנשים,
מפרסים את זה בצורה ראויה יותר ,רחבה יותר ,ולא
מפרסמים בתוך הדירקטוריון מי הכי צמוד לדירקטוריון.

רויטל לן כהן:

לא ,אני חייבת להגיד ,אני מצטערת .אני שומעת את המספר
של הנשים והגברים ואני חושבת שצריך איזון .אני מבקשת
שתביאו לפחות שם של אישה אחת ב עניין הזה.

עמירם מילר :

למה? כמועמדת או כמחליפה?

רויטל לן כהן:

מצידי כמחליפה.

עמירם מילר :

מחליפה של מי?

רויטל לן כהן:

אני לא ,אני לא  ...אצביע נגד ,לא שאני חושבת שהוא לא
ראוי ,אלא שצריכות להיות יותר נשים במקומות האלה.

ענת קלומל צוויג  :קודם היתה אושרת וה יום מנהלת אורלי פרומן ,מנהלת אגף
החינוך היא דירקטורית .אז אנחנו צריכים לחשוב על עוד
אופציה,
עו"ד אלון בן זקן :אפשר בנוסף.
צביקה צרפתי :

בסדר ,אני רוצה לאשר -

ענת קלומל צוויג  :למרות שהוא אדם מאוד ,אני מאוד התרשמתי מהדירקטור.
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מאוד רציני.
צביקה צרפתי :

מי בעד?

אהוד יובל לוי:

רגע ,אבל ,סליחה -

צביקה צרפתי :

סליחה ,אני עכשיו בהצבעה.

אהוד יובל לוי:

לא ,אבל אתה לא יכול להצביע,

צביקה צרפתי :

אני יכול להצביע ,למה לא?

אהוד יובל לוי:

אם אתה יוצר מצב שבו חסר נשים,

רויטל לן כהן:

לא חסר נשים מבחינת החוק .לא אומר ש מבחינתי ,כמו
שהרף התחתון הוא החוק  ,גם פה מבחינתי הרף התחתון
הוא הדרישה ... 30%

ענת קלומל צוויג  :רויטל ,אני רוצה להגיד לך שבחברה הכלכלית גם יש מעט
נשים .אז גם שם צריכים לפעול -
צביקה צרפתי :

מי בעד גדעון? מאשרים את מינויו של גדעון שני כדירקטור
מקרב הציבור בחברה העירונית לתרבות הפנאי .מי בעד?
ממה ,אורן ,עמירם ,צביקה ,דבי ,שמעון ,יובל ,אתי ,ענת,
אמיר ,דבי ,מתי ,אמיר קולמן .מי נגד? רויטל לן כהן.
נמנע ת ? יהודה יוגד נמנע .תודה.

פליאה קטנר:

אני גם נמנעת.

החלטה מס'  : 339מאשרים ברוב קולות את מינויו של גדעון שני כ דירקטור
מקרב הציבור בחברה העירונית לתרבות הפנאי.
.3

אישור תשלום מקדמה על חשבון תמיכות לשנת  2018לעמותת "הפועל
אתלטי אורן השרון".

צביקה צרפתי :

הצעת ההחלטה הבאה ,אתלטי אורן השרון מבקשים
מקדמה כפי שאנחנו מאשרים מקדמות לתמיכות ספורט.
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 . 25%מאשרים תשלום מקדמ ה על חשבון תמיכה לשנת
 2018לעמותת "הפועל אתלטי אורן השרון" בגובה 25%
מגובה התמיכה שאושרה ב  , 2017 -בהתאם להוראות נוהל
תמיכות שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד המשפטים ובכפוף
להגשת טפסי בקשת התמיכה לשנה זו על ידי העמותה
ולחתימתה על כתב התחייבות להחזיר את המקדמה אם
וככ ל שלא תאושר התמיכה .אפשר לאשר פה אחד?
רויטל לן כהן:

פה אחד.

צביקה צרפתי :

פה אחד .תודה.

החלטה מס'  : 340מאשרים פה אחד תשלום מקדמה על חשבון תמיכה לשנת
 2018לעמותת "הפועל אתלטי אורן השרון" בגובה  25%מגובה
התמיכה שאושרה ב  , 2017 -בהתאם להוראות נוהל תמיכות
שפ ורסם בחוזרי מנכ"ל משרד המשפטים ובכפוף להגשת טפסי
בקשת התמיכה לשנה זו על ידי העמותה ולחתימתה על כתב
התחייבות להחזיר את המקדמה אם וככל שלא תאושר התמיכה.
.5

דיון בדו"ח כספי רבעוני סקור ליום . 30.6.17

צביקה צרפתי :

סעיף אחרון על סדר היום .יש פה דו"ח כספי .יש שאלות,
הערות?

עמירם מילר :

זה עבר ועדת ביקורת .זה לא הדו"ח הזה?

צביקה צרפתי :

זה דיון בדו"ח כספי חצי שנתי . 2017

שמעון פרץ:

פה אחד.

צביקה צרפתי :

לא צריך לאשר ,רק אם יש הערות.

שגיא רוכל:

 ...לאחר מכן ה ועבר למבקר החיצוני של העירייה ,כדו"ח
ביניים ,דו"ח סקו ר .זה הדו"ח הסקור .אין שינויים בין
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הדו"ח שהוצג פה לזה ,למעט ההערות המילוליות שמופיעות
בדו"ח הסקור ולא מופיעות בדו"ח הרבעוני .התוצאות
הכספיות הן אותו דבר .הוצג בוועדת כספים.
צביקה צרפתי :

תודה .יש שאלות ,הערות? אם אין ,תודה .הישיבה נעולה.
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ריכוז החלטות
.2

הצעות לסדר יום:

א.

הצעה לסדר יום של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי ,ד"ר ענת
קלומל צוייג וגב' אתי הדנה בנושא – הצעה לסדר יום לישיבת פברואר
. 2018

החלטה מס'  : 336מאשרים פה אחד להס יר מסדר היום את ההצעה של חברי
המועצה עו"ד אהוד יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל צוייג וגב' אתי הדנה
בנושא – פנימיית שטיינברג ,בכפוף לכך שבעתיד יובאו לידיעת
מועצת העיר צעדי העירייה מראש.
ב.

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי בנושא – תוכנית
לסלילת מחלף סוקולוב.

החלטה מס'  : 337מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה של
חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל צוייג וגב' אתי
הדנה בנושא – תוכנית לסלילת מחלף סוקולוב ,וזאת בכפוף
לפגישתו של מר צביקה צרפתי עם התושבים בנושא זה.
ג.

הצעה לסדר יום של חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה
קטנר בנושא – רפורמה בחוקי העזר בכפר סבא.

ה חלטה מס'  : 338מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה של
חברי המועצה מר עילאי הרסגור הנדין וגב' פליאה קטנר בנושא –
רפורמה בחוקי העזר בכפר סבא.
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אישור תשלום מק דמה על חשבון תמיכות לשנת  2018לעמותת "הפועל
אתלטי אורן השרון".

החלטה מס'  : 3 39מאשרים פה אחד תשלום מקדמה על חשבון תמיכה לשנת
 2018לעמותת "הפועל אתלטי אורן השרון" בגובה  25%מגובה
התמיכה שאושרה ב  , 2017 -בהתאם להוראות נוהל תמיכות
שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד המש פטים ובכפוף להגשת טפסי
בקשת התמיכה לשנה זו על ידי העמותה ולחתימתה על כתב
התחייבות להחזיר את המקדמה אם וככל שלא תאושר התמיכה.
.4

אישור מינויו של גדעון שני כדירקטור מקרב הציבור בחברה העירונית
לתרבות הפנאי.

החלטה מס'  : 340מאשרים ברוב קולות את מינויו של גדע ון שני כדירקטור
מקרב הציבור בחברה העירונית לתרבות הפנאי.

