
   26.2.2018 1 מועצה שלא מן המניין   

 עיריית כפר סבא
  70/17-12/18 פרוטוקול מס' 

 (26/2/18) חתשע" אדרב י"א ,שני , מיום מן המנייןשלא  מישיבת מועצה
 

 ראש העיר וסגן מ"מ  ביקה צרפתיצ  שתתפים:מ

   סגן ראש העיר ו"ד איתן צנעניע 

 משנה לראש העיר  אורן כהן   

 חברת המועצה עמר שלוםרביטל  

 חבר המועצה מתי פז 

   חבר המועצה "ר אמיר גבעד 

 חברת המועצה ד"ר דבורה שני  

 חבר המועצה יעקב אביטל 

  חבר המועצה עמירם מילר 

 חבר המועצה אמיר קולמן 

 חברת המועצה עו"ד רויטל לן כהן 

 חבר המועצה יהודה יוגד 

 חבר המועצה אברהם שיינפיין )ממה( 

 חבר המועצה ון פרץשמע 

 המועצה   חבר עו"ד אהוד יובל לוי 

 חברת המועצה  ד"ר ענת קלומל צוויג 

 חברת מועצה אסתר )אתי( הדנה 

 חבר מועצה הנדין-עילאי הרסגור 

  

  :סריםח

 חברת המועצה  פליאה קטנר 

 

 מנכ"ל העירייה מ"מ    איתי צחר  :                                 וכחיםנ

  גזבר העירייה  שגיא רוכלרו"ח  

 יועמ"ש קןעו"ד אלון בן ז 

 יועמ"ש בתיה בראףעו"ד  

 מבקר העירייה  דוד תורג'מן 



   26.2.2018 2 מועצה שלא מן המניין   

 

 26.2.2018 -מן המניין שלא  שיבת מועצהי

 :דר היוםסעל 

 הצהרת אמונים של חבר המועצה הנכנס, יעקב אביטל. .1

 בחירת ממלא מקום לראש הרשות. .2

 מינויו של חבר המועצה מתי פז כחבר בוועדת כספים.  .3

 

 ונים של חבר המועצה הנכנס, יעקב אביטל.הצהרת אמ .1

 

וצה לפתוח את הישיבה שלא מן המניין. אני חברים, אני ר :צביקה צרפתי

יכול להגיד שאני מאוד נרגש היום. אני מקווה שתבינו את 

אתם יודעים, עד היום אחרי  ,אבל ,ההתרגשות שלי היום

צהריים לא הרגשתי שום דבר. אחר הצהריים התחלתי 

 נתחילת גודל האחריות, אבל נדבר על זה אחר כך. להבין א

 בסדר היום. 

אני רוצה לקדם בברכה את יעקב אביטל, שחוזר  ,קודם כל

איש חינוך שתרם הרבה לעיר. גם  הוא יעקבלמועצת העיר. 

בהיותו חבר מועצה וגם בהיותו תושב העיר מן המניין. היה 

  פעיל בהרבה תחומים. אז קודם כל ברוך הבא, יעקב.

הסעיף הראשון על סדר היום, אנחנו צריכים להשביע את  

יעקב אביטל כחבר מועצה. יעקב, יש לך את הנוסח, 

 בבקשה. 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל 'ברשותכם,  יעקב אביטל:

 . 'ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

 תודה רבה, בשעה טובה. :צביקה צרפתי

 אליך. שיהיה בהצלחה.  יעקב, התגעגענו :אורן כהן
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 , אורן. תודה רבה :יעקב אביטל

לא רבים יודעים, אבל אני ויעקב היינו באותה רשימה  עילאי הרסגור:

 שנה.  15למועצת העיר, לפני 

 ש"ס. נכון.  יעקב אביטל:

 

 בחירת ממלא מקום לראש הרשות. .2

 

ש בחירת ממלא מקום לרא על סדר היום הואהסעיף השני  :צביקה צרפתי

 הרשות. אני אקריא את נוסח ההחלטה. 

 זה בעצם נקרא ראש עיר בפועל.  :ד"ר אמיר גבע

זה נקרא ראש עיר בפועל. אני אקרא את נוסח ההחלטה:  :צביקה צרפתי

)ב( לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש 24על פי סעיף '

הרשות וסגניו וכהונתם, במקרה בו חדל ראש הרשות לכהן, 

שנה או פחות לפני מועד  ,התפטרותלרבות כתוצאה מ

הבחירות, תבחר מועצת העיר ממלא מקום לראש הרשות 

לחוק והוא יכהן  26מבין חבריה על פי ההליך שקבוע בסעיף 

עד לבחירות. ההצבעה תהיה גלויה והמועמד שייבחר הוא 

זה שיקבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי המועצה, 

אחד מן המועמדים לא קולות. אם אף  10דהיינו לפחות 

יקבל רוב כאמור, נצביע בשנית, והמועמד שיקבל למעלה 

ממחצית הקולות של חברי המועצה המצביעים, דהיינו רוב 

יחסי, ייבחר. כמובן שבכל הצבעה לא ניתן להצביע ליותר 

 .  ממועמד אחד'

אני מבקש בזאת להציע את מועמדותי לתפקיד זה. נעבור  

 להצבעה. 

יחה, אני רוצה להגיד כמה מילים, ברשותכם. לפני כמה סל :עמירם מילר
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פסח באגף ההנדסה, חודשים, במסיבת הרמת כוסית ל

ציטטתי מתוך שיר של אלתרמן כדלקמן, זה היה כחודשיים 

לאחר הרחקתו של יהודה, אולי קצת פחות. והציטוט הוא 

מתוך 'נאום תשובה לרב חובל איטלקי, כדלקמן: 'עננים על 

איתן, המלאכה נעשה, חי שמים. נרים כוס, ראשנו, הרוח 

שוב ניפגש על המים'. קפיטן קפיטן, של ברכה, קפיטן, עוד נ

ואנחנו נשארנו ללא קפיטן, והדברים התגלגלו לאן  לא שב

 שהם התגלגלו. 

אני לא יכול לומר שלא התהלכתי בהרגשה של רצון  

להתמודד לתקופה הזמנית הזאת, ולשרת את העיר ככל 

ניסיוני. לא מתוך תאוות שררה, לא מתוך בצע יכולתי ו

 כסף, אלא אך ורק למען התועלת והטוב של כפר סבא. 

הדברים לא הסתייעו והדברים הגיעו למחלוקות ועשינו אני  

וחברי כל האפשר על מנת להגיע לתמימות דעים ולהתאחד  

סביב מועמדותו של צביקה. הדברים היום יוכרעו, ואני 

 ה רבה. מאחל לצביקה הצלח

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 רגע, אם אפשר לדבר.  :אורן כהן

 אחרי זה, אנחנו נעבור להצבעה, ואחרי זה כל אחד,  :צביקה צרפתי

אם אפשר לעבור להצבעה. מי בעד מועמדותי לראש העיר  :צביקה צרפתי

שמעון, ענת, רביטל שלום עמר, יובל, אתי, אורן,  בפועל?

אביטל, אמיר קולמן, איתן צנעני,  מתי פז, דבי שני, יעקב

 רויטל לן כהן, יהודה יוגד. מי נגד? אין. נמנעים? 

 לא, יש אחד.  :עמירם מילר

 עילאי.  ,אה, נגד :צביקה צרפתי

 בא במיוחד מקנדה כדי להצביע נגד.  רויטל לן כהן:
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מי נמנע? עמירם, ממה, אמיר גבע. תודה רבה. מישהו ספר  :צביקה צרפתי

 ספרתם את הקולות? את הקולות?

 עברת, עברת.  :שמעון פרץ

 לא, אבל צריך לציין את זה בפרוטוקול.  :צביקה צרפתי

 

ממלא כלמנות את צביקה צרפתי ברוב קולות  מחליטים :134מס'   החלטה

ב לחוק 24מקום לראש הרשות בשנת בחירות כאמור בסעיף 

הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 

 . 1975- של"הת
 

 אדוני ראש העיר,  אהוד יובל לוי:

אני אתה בעדו. ש? אתה אחרון שאמרת קופץ רגע, מה אתה אורן כהן:

 הראשון. זה הולך לפי הסדר הכרונולוגי. 

... העיר אדוני ראש אהוד יובל לוי:  , אפשר 

.  אורן כהן: . .  זה לפי הסדר הכרונולוגי של 

 . אורן, חברים, סדר הדוברים :צביקה צרפתי

 יו"ר האופוזציה,  אהוד יובל לוי:

 יובל, אמיר גבע, עילאי. עוד מישהו? ענת,  :צביקה צרפתי

לא גמרתי את רק להזכיר לך שמחר פורים ואני עוד  רויטל לן כהן:

 המן. התחפושות, את האוזני 

בטרם אתן את זכות רק , מהר נכון. אולי נעשה את זה :צביקה צרפתי

לעצם הבחירה. אני אפתח להתייחס  אני רוצההדיבור, 

ים העליתי חלק מהדבר את אני מתרגש, אזשבגלל ואגיד, ש

יום לא פשוט. כי זה לא טריוויאלי על הכתב. זה יום מרגש, 

שמתקיימת הצבעה לרשות עיר לקראת סוף קדנציה. אתם 

את הרגשות המעורבים שלי, אבל אני יכול להגיד  מכירים
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דברים האלה צריכים לקרות. שעם כל הרגשות המעורבים, ה

ואני חושב שהדברים שאני הולך להגיד עכשיו הם דברים 

שלאורך כל השנים, מי שמכיר אותי באופן אישי, הדברים 

 האלה הם לא מהפה החוצה, אלא זה חלק ממני. 

אז ראשית אני רוצה להודות באמת לכל חברי המועצה. אני  

ליצור  חושב שלמרות כל, ובפוליטיקה זה חלק מהטבע

לפני התמודדות, אבל אני שמח שבסופו של  ושהי תחרותאיז

ודשים וטובת דבר כולנו הצלחנו להבין שיש עוד שמונה ח

אני מודה לכולכם על ההירתמות ועל העיר היא לפני הכל. 

 האמון.

אתם יודעים, בשנה האחרונה עברנו שנה לא פשוטה, שנה  

של שנה  , עברנו תהליך13.2.2017מאתגרת. החל מחודש 

מאתגרת. ואני כממלא מקום ראש העיר, שאתם יודעים, 

מאוד הערכתי אותו והייתי איתו והלכתי איתו לאורך 

תקופה, ראיתי חובה להוביל את הספינה הזאת שנקראת 

עיריית כפר סבא בדרך בטוחה. כי בסופו של יום יש פה מעל 

תושבים, שצריכים להמשיך לקבל שירות בכל  107,000

עיר נותנת, ואף להמשיך לקדם את השהתחומים 

ביחד  ,לוהפרויקטים שהיו על הפרק. ובאמת עשינו את הכ

עם אושרת, ביחד עם איתי וביחד אתכם, חברי המועצה. 

להשיט את הספינה הזאת, כולל העובדים, כולל ויחד נמשיך 

מנהלי האגפים, מנהלי מחלקות ועד אחרון העובדים, 

וחה. אני שמח שבאמת להוביל את העיר הזאת בדרך הבט

היתה לי שותפות נהדרת. אני לא חושב שבכל עיר היה 

אפשר להגיע לשותפות כזאת בתקופה כזאת, ולהוביל 

מועצה, שהיא מועצה מתפקדת, למרות חילוקי הדעות שהיו 
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בדרך. אבל תפקדנו ותמיד שמרנו פה על איזשהו שיח בשנה 

 האחרונה, שלא עלה לטונים גבוהים. 

וד גם בתקופה הזאת לנטוע ביטחון בעובדים. חשוב לי מא 

כמו שאמרתי, העובדים עברו טלטלה בשנה האחרונה. 

הטלטלה הראשונה, אחרי זה אושרת, זה לא טלטלה, אבל 

 היא החליטה ללכת לדרך אחרת ובכל אופן קרה פה איזשהו

מאוד אהובה  תאושרת, אתם יודעים, היתה מנכ"לי שינוי.

ה. אבל יש לנו את איתי. בכל ואהודה והובילה את הספינ

שהי טלטלה וצריך ליצור איזשהו באמת, לתת ואופן, זה איז

 לעובדים תחושה שיש פה יציבות והעיר הזאת מתפקדת. 

ן שיטתי אנחנו פהודות באמת לעבודה המשותפת, גם באו 

האסטרטגית  המשכנו את הפרויקטים שהתחלנו. התוכנית

ה פרויקטים מלאים ועוד הרבלחינוך, תכנית אב לג

אגפים וגם שמתרחשים ביום יום ומובילים אותם מנהלי 

אתם שותפים לחלק מהפרויקטים. חלק זה דרך ועדות, חלק 

זה דרך יוזמה שלכם כנבחרי ציבור. והעבודה הזאת גם 

מובילה, אתם יודעים, גם לאיזשהם, בתקופה הזאת גם 

זכינו בפרסים. זכינו לפרס אחריות חברתית, על הפעילות 

ערכית. רק בזמן האחרון זכה מוטי סעודי בפרס, זכתה ה

מ"רים, שנות טכנולוגית והוא זכה באחד המנהעירייה בחד

 מ"ר מוביל. נמ

 היה גם פרס התרבות,  ד"ר אמיר גבע:

 תיכף, עוד לא סיימתי. פרס התרבותכן, פרס התרבות.  :צביקה צרפתי

באמת  ושהיפרס השקיפות. ואני חושב שזה מראה על איזו

 יכולת של העיר הזאת לעמוד במשימות. 

אני רוצה לומר שאני סומך על המנהלים המסורים ועל ההון  
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שימשיך להעניק את האנושי האיכותי שיש לנו בעירייה, 

השירות הטוב ביותר, ובהזדמנות זו אני מודה לכולם על 

 התפקוד שלהם. 

אני גאה לעמוד מהיום, למשך שמונה החודשים הבאים,  

ר שאלו הם תושביה. אנשים ערכיים, איכותיים בראש עי

ואני מבטיח לפעול בשקיפות ולמען כולם. כי תמיד, כמו 

שאני בדרך כלל עושה, אני לא מסתכל לא ימינה, לא 

כולם הדלת תמיד פתוחה, הלב תמיד לשמאלה. בשבילי 

פתוח. לפעמים יש מחלוקות ואת המחלוקות צריך לדעת 

להגיע או להסכמות או לא איך ליישב, איך לדבר, ואיך 

להסכמות. אבל לא תמיד, גם כשלא מסכימים לפעמים, אז 

 .win-win-פעם הבאה מסכימים. וזה עומד בב

אז אני לא יכול להגיד שאני לא מתרגש, למרות שזה רק עוד  

שמונה חודשים, ונכון שהציבור לא בחר אותי, אני נבחר על 

חודשים זה מרגש ידי נבחרי הציבור. אבל בכל אופן, שמונה 

נהיגי העיר שהובילו את העיר הזו, מאוד להיות חלק ממ

ושבה, התוו מורשת כפר סבאית, את הדרך שהחלה העיר כמ

ביונה, ואני מקווה שיש הפכה לעיר, נותרה מושבה בצ

דברים שנמשיך לשמר, למרות שהעולם הולך קדימה. אין 

מה לעשות. העולם הולך קדימה. כמות התושבים גדלה, 

ביון שתמיד צריך לראות ולשמור על הצ בל אני חושבא

ל. עם ההתקדמות, אבל לנסות לשלב בין והכפרי, למרות הכ

 שניהם. ואני חושב שזה אתגר גדול מאוד היום. 

וחזון אני חושב שכל מנהיג השאיר את החותם שלו.  

הראשונים ליווה את כל ראשי העיר שהנהיגו את העיר. אני 

נה חודשים האלה לא אסטה מהדרך מקווה שגם אני בשמו
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 הזו. 

אני כבר בערך כבר עשור שעוסק בעשייה ציבורית. אני יכול  

לא הייתי חבר להגיד למעלה, כי לא כחבר מועצה, גם כש

ת. אני מודה מועצה, עסקתי בעשייה ציבורית כזו ואחר

מועצה. אני חושב שבלי חברי מועצה לכם, באמת, חברי ה

טובים אי אפשר לתפקד. אתם חלק מהתפקוד, אתם חלק 

מהעשייה. אני אהיה פתוח לשיח לכל אחד. כמו שאמרתי, 

יהיו ויכוחים אבל אני רוצה שנוביל את העיר הזאת ביחד, 

כי אני חושב ששותפויות, אני מאמין בחוכמת ההמונים 

מאדם אחד היא תמיד  בכלל. אני חושב שחוכמה של יותר

יותר טובה. אז אני רוצה להודות לכם. אני אעשה את כל 

שבידי להוביל את העיר בצורה מקצועית, ביושרה, ולמלא 

 את התפקיד בדרך הטובה ביותר. 

שנה  115-שנה למדינת ישראל ו 70השנה אנחנו חוגגים גם  

לכפר סבא. אלו מאורעות מאוד חשובים ומשמעותיים. לכן 

ם התקיימו אירועים ייחודיים וכולכם מוזמנים השנה ג

שנה  70ואת מדינת ישראל בת  115לחגוג את כפר סבא בת 

ולסיום, באמת, בנימה אישית, אני רוצה להודות למשפחה 

היקרה שלי, במיוחד לזוגתי שעומדת מאחורי, וכולכם 

יודעים ואני מצדיע לה, כי גם היא עוברת את התקופה 

תקופה לא פשוטה. יותר מדי, אבל הזאת באמת, לא אפרט 

 תודה לכם ועכשיו יובל, בבקשה. 

 בהצלחה.  :עו"ד איתן צנעני

 אדוני ראש העיר צביקה צרפתי,  אהוד יובל לוי:

 אל תביכו אותי.  :צביקה צרפתי

של הדמוקרטיה שיש בה תחרות, ובתחרות הזאת  הטבע אהוד יובל לוי:
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. זה לא משנה אתה קיבלת את רוב הקולות. זו הדמוקרטיה

שבעוד שמונה חודשים נתמודד נגדך, אבל כרגע זה כל 

הציבור על ידי הנציגים שלו. אני מברך אותך, מאחל לך 

ואני  שהמאמץ להגיע לפה לא היה קלשתצליח. אני יודע 

יודע שעמדו בפניך גם דרישות ושאלות קשות. ולכל מי 

 שרצה לדעת ורצה לשמוע, האחריות שלך כלפי כל הציבור,

כלפי כל העיר, גרמה לנו להעביר את התמיכה, להצהיר על 

פה, כדי להשאיר את  שזזהתמיכה, כדי לעצור את המחול 

העניינים כמו שאתה רוצה לעשות, כמו שאנחנו יודעים 

שאתה מתכוון לעשות, לטובת כל הציבור. אנחנו נהיה פה 

ימים של  100-לעזור לך. שמונה חודשים זה קצת יותר מ

בוא נגיד שמונה חודשים של חסד ועוד יום. שיהיה חסד. אז 

 לך בהצלחה. 

תודה. אני מודה לך, יובל. באמת, אני רוצה רק להגיד,  :צביקה צרפתי

קיבלתי את המייל מיובל, אז אני אגלה לכם משהו כש

סימבולי. כשהמייל הגיע הייתי בדיוק בפסגת המצדה. זה 

הגיע המייל  היה כל כך סימבולי. גם כבשנו את המצדה וגם

 מיובל. תודה. אורן, בבקשה. 

טוב, צביקה, אני מודה, אמרת קודם שאתה נרגש, אז אני  :אורן כהן

גם כן נרגש להגיד לך שאני שמח מאוד לאחל לך, אדוני 

ראש העיר, על הבחירה. אני מברך אותך על הבחירה. אני 

חושב שהבחירה שלך היא בחירה שמתבקשת, אחרי שנה 

תגרת? זה היה ככה בלשון המעטה. זו באמת, אמרת מא

היתה שנה קשה מאוד וניהול בתנאים, הייתי אומר כמעט 

בלתי אפשריים ועשית את זה בשום שכל, באחריות, ברוגע. 

לפעמים אני אפילו התפלאתי עד כמה אתה רגוע נוכח 
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הלחצים והדברים הבלתי אפשריים שהיו מסביב. ואני 

הצד, ועבדנו ביחד. אני באמת אומר לך, אני ראיתי את זה מ

רוצה להגיד לך יישר כוח ענק על התקופה הזו. ולכן, 

 בתקופה הזו זה טבעי שאתה גם תיבחר. 

אני חושב שהמשימה הראשונה שצריכה להיות היא באמת  

השבת האמון במערכת השלטונית פה בכפר סבא, היא 

ובהחלט משימה קשה מאוד והיא מתאימה לך יותר מכולם. 

יש לך מנכ"ל יוצא מן הכלל. יש לך מנהלי  צריך לחבק.

אגפים יוצאים מן הכלל, שידעו בתקופות האלה לעשות את 

מה שצריך. ועובדי עירייה שהם טובים מאוד. לא שכחתי 

את כל המתנדבים הרבים שמקיפים אותך, חלקם נמצאים 

פה. אנחנו רואים אותם. ומילה אחת, עמירם. אני שמעתי 

שתי, ואני רוצה לומר לך שחשוב את הדברים שאמרת והתרג

החברים,  19לנו כמועצה, אני מקווה שאני מדבר בשם כל 

לשמר את מעמדך הרם גם בתקופה הקרובה. אתה צריך 

להמשיך לעשות. אנחנו נרצה לראות אותך, גם אפילו אני 

אומר בנימה אישית, גם אחרי הקדנציה הזו שמסתיימת 

 אוטוטו. 

 עוד תראה.  :עמירם מילר

בהחלט, אני מצפה. שמונה קדנציות אתה פה וזו תהיה  ן כהן:אור

התשיעית ואני אשמח מאוד, כי אני חושב שאתה היום אחד, 

אם לא הכי מחברי המועצה הטובים ושיש לנו. אנחנו נרצה 

לשמר אותך מעלה מעלה. תודה רבה. תודה צביקה על הכל, 

 ויישר כוח. 

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

למען הסר ספק ממי שיכול להיות לו ספק, אני רוצה  :ד"ר אמיר גבע
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להבהיר באופן חד משמעי שאין בהימנעותי בהצבעה כדי 

לגרוע מההערכה הרבה שאני רוכש לצביקה. אני יודע שהוא 

ניהל את העיר בתנאים מאוד מאוד קשים. זאת היתה שנה 

מאוד, אני לא רוצה לומר מאתגרת, זה הרבה יותר מזה. מה 

, בשנה האחרונה היה יותר קרוב לסיוט. צביקה שעבר עלינו

טובה. בשיתוף פעולה.  אתה ניהלת את העיר בצורה בהחלט

שבו אני  בתחוםלי אישית היה שיתוף פעולה גדול מצדך 

עוסק, ואני מאוד מעריך את זה. אני חושב שאתה יודע מהי 

הסיבה של ההימנעות שלי, כי אנחנו דיברנו על כך. אני לא 

קרוני ואני החלטתי, אני ב. עניין שבעיני היה ערוצה להרחי

בפני עצמי גם, לא להצביע נגד, אבל בחרתי בדרך  התחייבתי

ההימנעות, שבסופו של דבר איננה משנה את התוצאה 

 הסופית, אלא פשוט מנטרלת קול אחד. 

מבטיח לך שיתוף פעולה  אני מאחל לך את כל ההצלחה. 

 מלא מצידי.

 תודה. :צביקה צרפתי

ומקווה שנעבור את שמונת החודשים שנותרו עד לבחירות  :ר אמיר גבעד"

רבי. אני מאוד מאוד, מת בשיתוף פעולה מכולנו ביחד, בא

הופתעתי ואני שמח על הצעד שיובל נקט  תחתונה בשורה

בו. אני מבין בדיוק למה הוא התכוון. היה צריך לחתוך את 

עמירם, העניין ולהכריע ולגמור. יש לי גם הערכה רבה ל

שהוא איש יקר וטוב. שבאמת רצה להגשים את החלום שלו 

הרבה שנים ולשרת את הציבור. אני בטוח שגם לפני מ

כולנו. ובאמת שיהיה לכולנו אנחנו יחד אתך  עמירם איתנו,

 בהצלחה, אבל בעיקר לך, צביקה. 

 תודה רבה. עילאי, בבקשה.  :צביקה צרפתי
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סוד הוא שאני התנגדתי ואני הצבעתי קודם כל ברכותי. לא  עילאי הרסגור:

נגד. ולא סוד הוא שרציתי איזשהי תוצאה אחרת. ולא סוד 

הוא שבמהלך הקדנציה היו לא מעט חיכוכים. גם לא מעט 

חילוקי דעות אמתיים, ערכיים, אידיאולוגיים, מתוך כבוד 

הדדי, מתוך ראיה של הדרך השונה. אני סברתי שהדרך של 

מספיק מהר. ששרידי שלטונו  יהודה בן חמו לא נחתכה

עדיין נשארו. אני יודע שלא היה פשוט גם עבורך, במהלך 

השנה האחרונה. אני יודע שגם אתה נלחמת מול גורמים 

שניסו להכשיל אותך. אני לא מתעלם מזה ואני מודע לזה. 

 ואני יודע מה שקרה בתקופה הזאת. 

בל אני התנגדתי ואני אמשיך להיות אופוזיציה לוחמת. א 

אני מאוד מקווה שעם לכתו של ראש העירייה הקודם 

דברים באמת  ,סאו ומינויך כראש העירייהיוירידתו מכ

ישתנו. אני מאוד מקווה שהתחזיות שלי יתבדו וחילוקי 

הדעות שהיו בינינו יהפכו לשיתוף פעולה. יש הרבה רעיונות 

שאנחנו יכולים לשבת עליהם ביחד, למען תושבי העיר. 

עיר הזאת. אולי פרויקטים לטווח קצר, לקדם את ה

פרויקטים של שמונה חודשים הדברים שיוכלו לסלול את 

 הדרך למהפכות יותר גדולות שיהיו לאחר מכן.

אני מאחל לך, באמת מכל הלב, הרבה מאוד הצלחה, ואני  

 מקווה שנוכל ללכת בדרך משותפת. 

 תודה. ענת.  :צביקה צרפתי

מאחלת לך הצלחה בתפקידך כראש עיר. אני  ראשית אני :ענת קלומל צוויג

רוצה לומר שההחלטה שלנו, כסיעת תפוח, בהנהגתו של 

עו"ד אהוד יובל לוי וחברתי אתי הדנה, זו החלטה ציבורית 

לא פשוטה. מכובע של אופוזיציה, שהיא אופוזיציה לוחמת 
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שמעלה הרבה מאוד הצעות ורעיונות במשך קדנציה שלמה, 

כדי שהעירייה תפעל לתחזוקה נאותה  לעשייה, והארות בא'

, 21-וך לעתיד של המאה השל גני הילדים, התאמת החינ

חינוך דיגיטאלי, רפורמה ברווחה, סייעות וכו' וכו'. גם 

 בתחום של תכנון ובנייה, התחדשות עירונית. 

אנחנו לוקחים פה אחריות כדי שבאמת העיר תמשיך לפעול  

נחנו תושבי העיר כי א ,בצורה תקינה ותשגשג ותצליח

ואנחנו רוצים את טובת התושבים. ומהכובע החדש אני 

ם תאפשר לנו שיח הרבה יותר מפרה  של מצפה ממך שג

עשייה במקום, גם לנו, להביע את הנציגות שלנו כנבחרי 

ציבור. אנחנו בסופו של דבר נבחרי ציבור, ויש לנו 

 עלמאחורינו אנשים שרוצים שבעיר הזאת יקרו דברים ושנפ

ולא לרעת מישהו אחר, אלא לטובת התושבים. אז  לטובתם,

אני מקווה שאכן יהיה פה שינוי. אנחנו בשמונה חודשים 

הללו המסע הזה רק ילך וישתפר, ושנכין את התשתית 

וטוב, אני מקווה שליובל.  2018הנכונה לבחירות באוקטובר 

אז אני מאחלת לך בהצלחה בתפקיד. זה המון אחריות. ואני 

גם לומר לך משהו, עמירם מילר. שאני מאוד מעריכה  רוצה

את הניסיון שלך ואת אישיותך. אני רואה אותך איך שאתה 

עובד פה בישיבות המועצה ואיך אתה מקשיב להצעות שלנו 

ומקשיב הקשבה אמיתית למה שאנחנו מציעים, ואני רוצה 

לומר גם שבאחת הישיבות שהייתי ממלאת מקום בוועדת 

והעליתי מספר דברים ולא  לידךה, ישבתי התכנון ובניי

ראיתי איך אתה מחזק אני הייתי בהרבה ישיבות בוועדה ו

את הדברים שלי ומוביל אותם לעשייה, ראיתי את הניסיון 

העשיר שיש לך, איך אתה מבין את המטריה, את הראייה 
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המוניציפאלית. גם כשהגיעו תושבים לוועדת תכנון ובנייה,  

יון העשיר שלך זה נכס לעיר. אנחנו ואני חושבת שהניס

צריכים להמשיך להשתמש בידע הזה. כי הניסיון שלך הוא 

 בהחלט יתרון. 

 תודה.  :עמירם מילר

 ימין ו... אז אני מקווה שנתחיל ברגל  :ענת קלומל צוויג

 ? אתי, בבקשה. עוד מישהו רוצה :צביקה צרפתי

 תי במשךה שראימקודם כל אני מאחלת בהצלחה. מ אסתר הדנה:

, אנשים נכנסו, התקופה הזאת שניהלת פה את הישיבות

להיכנס ולהביע את דעתם. הדברים הזדמנות ניתנה להם 

כמו שענת אמרה,  ,האלה היו מאוד חשובים. בנוסף גם

כשאנחנו מביאים הצעה לסדר או שאילתה, אז אני מקווה 

שתתקבל, כי המטרה באמת זה לטובת התושבים. ועמירם, 

, בכל אופן אני מאוד מעריכה אותך. אתה בן אני אוהבת

מאחלת לך אדם מופלא. הרבה שנים אנחנו מכירים אותך ו

 תנו. שתמשיך או ימיםאריכות 

 תודה רבה.  :עמירם מילר

 וזהו, צביקה. בהצלחה.  אסתר הדנה:

 

 מינויו של חבר המועצה מתי פז כחבר בוועדת כספים.  .3

 

ו? אם לא, אני רוצה לעבור לסעיף תודה רבה. עוד מישה :צביקה צרפתי

של חבר המועצה מתי פז כחבר קבוע בוועדת  והבא, מינוי

 כספים. אפשר לאשר פה אחד? ה

 פה אחד.  רויטל לן כהן:
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פה אחד את מינויו של חבר המועצה מתי פז מאשרים  :234מס'   החלטה

 כספים. הכחבר בוועדת 
 

 ולם.  תודה, הישיבה הסתיימה. תודה לכ :צביקה צרפתי

 פורים שמח.  רויטל לן כהן:
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 ריכוז החלטות
 

 בחירת ממלא מקום לראש הרשות. .2

 

ממלא כלמנות את צביקה צרפתי ברוב קולות  מחליטים :134מס'   החלטה

ב לחוק 24מקום לראש הרשות בשנת בחירות כאמור בסעיף 

הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 

 .1975- תשל"ה
 

 מינויו של חבר המועצה מתי פז כחבר בוועדת כספים.  .3

 

פה אחד את מינויו של חבר המועצה מתי פז מאשרים  :234מס'   החלטה

 כספים. הכחבר בוועדת 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


