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לחודש  מן המניין ועצת העירמאת ישיבת  רוצה לפתוחאני  :צביקה צרפתי

. נפתח את הישיבה כפי שאנחנו עושים בישיבות 2018 מאי

 האחרונות במספר עדכונים קצרים. 

ל"ג בעומר, כפי  –אני אפתח בעדכון על אירועי ל"ג בעומר  

שאתם יודעים, היה יום מאד מאד חם, צפי לרוחות עזות, 

נו שכל מי שחשב ואמר שצריך להפסיק את המדורות, אנח

עשינו דיון על העניין הזה וקיבלנו החלטה, אחרי שגם 

בדקנו את מזג האוויר וראינו שלא כצעקתה, בדקנו גם את 

העניין הזה של לאסור מדורות, לעירייה אין את הסמכות 

להגיד או לסלק ילדים ולא לעשות מדורות. אבל כן להמליץ 

איך לעשות ומה לעשות. ואני שמח שחלק מההמלצות 

אכן אומצו גם על ידי בתי הספר, גם תושבים. אני  שהמלצנו

אני  –בלילה, אמרתי  2-יכול להגיד בשמחה, כשחזרתי ב

אקום בבוקר ואני רוצה לשמוע שהכול בסדר. ואכן הערב 

 הזה עבר ללא תקלות. 

 באמת לא היה ריח בכלל.  אורן כהן:

לשי  –וזה גם הזמן להודות לסיירת הורים, לאגף הביטחון  צביקה צרפתי:

, לכל המערכת  זייד שנמצא איתנו פה, ל'עיר ללא אלימות'

 במעטפת שעבדה והסתובבה ושמרה. 

 הרבה מתנדבים היו.  ד"ר דבורה שני:

 היו מתנדבים, אמרתי, מתנדבים, סיירת הורים.  צביקה צרפתי:

נכנס לתוכנית ברית ערים לאיכות חיים  – 15-פורום ה 

הזאת. נחתמה אמנה. לא וסביבה. אנחנו הצטרפנו לתוכנית 

החליט  15-שאנחנו לא עשינו את זה עד היום, אבל פורום ה

. 15-לעלות מדרגה ולטפל ברמה המוניציפאלית של פורום ה

סבא תורמים המון לעניין הזה -אני חושב שגם פה בכפר
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סבא היא עיר -. אני יכול להגיד לכם שכפר15-בפורום ה

א את הדברים מתייעץ המון ומבי 15-מובילה. פורום ה

שנעשים כאן לערים אחרות. אני חושב שיש מה להיות גאים 

בכל נושא הקיימות בעיר. נכון שזה עדיין לא מושלם, אבל 

זה העתיד. קיימות זה העתיד. אף אחד לא יברח מזה. ואני 

מקווה מאד שבאמת הפעילויות שנעשות גם בגני הילדים, 

ניישם  בבתי הספר, וגם ברחבי העיר, יום אחד כולנו ביחד 

 קיימות. 

קטגוריות: ניהול בר קיימא,  6זו התוכנית. אתם רואים, יש  

המרחב אנרגיה ובנייה, תחבורה בעיר, צריכה ופסולת, 

העירוני, קהילה. יש פה הרבה אלמנטים שהם גם מאתגרים 

 מאד ואני מקווה מאד שנוכל לעמוד באתגרים האלה.

בוע החינוך. השבוע, כפי שאתם יודעים, נערך אירוע ש 

אורלי פרומן, ועוד אנשים  –יושבת פה מנהלת אגף החינוך 

מצוותה. אני חושב שמי שהיה בחלק מהשבוע הזה, שעדיין 

. קודם כל, זו 24/7יום חמישי, יום ששי,  ,לא נגמר ועוד יום

מוצלח  –פעם ראשונה שזה נערך בעיר, אני יכול להגיד לכם 

לה את העניין הזה. מאד. אני רוצה להודות שאורלי שמובי

באמת, זה היה רעיון נכון. אתה רואה שיתופי פעולה בין 

בתי הספר, אתה רואה פעילויות בין בתי ספר שונים, 

תלמידים יוצרים ועושים. ובאמת, 'שאפו' לאגף החינוך על 

ההובלה. ליורם לוי, שהוא למעשה הפרויקטור, מתחת 

צוות אגף לאורלי, איש ההפקה אני קורא לו. ובכלל, לכל 

החינוך בכל הרבדים. רביטל, שותפתי, שגם כן עומדת 

מאחורי העניין הזה ופועלת הרבה השבוע הזה, אז תודה גם 

 לה. 
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יצאה משלחת של נוער לעיר התאומה ויסבאדן ומולאיין,  

לקונצרטים משותפים. בראש המשלחת עמד יאיר משיח, 

שלום אני מקווה מאד, יש להם עוד יומיים, שהכול יעבור ב

ויחזרו בשלום הביתה, בלי שאיזה ילד יילך לאיבוד 

במולאיין או בויסבאדן. זה חשוב מאד, חילופי המשלחות 

האלה הם מאד מאד חשובים, גם למדינת ישראל. נעשות 

הרבה פעולות היום בהרבה תחומים להעצים את מדינת 

 ישראל. 

מתקיימים ימי אהבה לסביבה, לבריאות. כמו שאתם  

י יום יש פעילויות שונות. תחום הבריאות הוא רואים, מד

תחום מאד מאד חשוב, הוא תחום שבעולם המודרני, 

, אני חושב שהוא צריך 21-בזמנים המודרניים, במאה ה

להיות חלק מכל בית, לפחות בשיח. אנחנו מנסים דרך בתי 

הספר, דרך גני הילדים, דרך פעילויות שונות, להכניס את 

. אדם בריא מבקר פחות במקומות זה הביתה דרך הילדים

שאנשים חולים מבקרים ואני מאמין שגם לפעילות הזאת 

תהיה השפעה גדולה מאד על דור העתיד ונראה את 

התוצרים שלה בזמנים, אני מקווה מיידיים, אבל בטוח 

 מאוחרים יותר. 

אם עסקנו בחילופי משלחות, אז השבוע בבית ספר סורקיס,  

רקיס מוביל, חילופי בתי ספר עם יש פרויקט שבית ספר סו

בית ספר בירכא. הוא התחבר עם בית הספר החדשני בירכא 

זה נקרא. סורקיס ביקר שם לפני חצי שנה. לפני כמה ימים 

חבר כנסת הם ביקרו פה. בא חבר כנסת חאמד עמאר, 

דרוזי, למפגש הזה. ראיתי ילדים שפשוט לומדים אחד על 

ל המפגשים האלה זה השני, ואני חושב שאחת המטרות ש
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ללמוד על האחר במדינת ישראל או על המיעוט או איך 

לא להכיר אותו  –שתקראו לזה. וכמו שאמרו באותו מפגש 

בצבא ולא לדעת מה זה דרוזי. כי בסך הכול הדרוזים הם 

 חלק מאיתנו. אני חושב שזה פרויקט מבורך.

זהו בגדול מה שהיה בחודש האחרון, הדברים המרכזיים.  

 ו עוד המון דברים, אבל הדברים המרכזיים. הי

  אני רוצה להתחיל בישיבת המועצה, בשאילתות.  

 

 : שאילתות .1

 

 הזמנת ילדי בתי הספר לאירוע משיחי. . א

 

. הזמנת ילדי בתי הספר לאירוע משיחי –שאילתה ראשונה  צביקה צרפתי:

 איתי יענה בעניין הזה. 

אנחנו מציינים כי עיריית כפר ראשית  –בהמשך לשאילתה  איתי צחר:

סבא מקדמת ערכי סובלנות ופלורליזם ומאפשרת לזרמים 

 השונים קיום פעילויות ואירועים בהתאם להשקפת עולמים.

האם בבתי הספר בשכונה הירוקה נתלתה הזמנה  –לשאלה  

לאירוע "לקבלת פני משיח" שעתיד להיערך בחסות 

לתה מחוץ העירייה? התשובה היא שההזמנה לאירוע נת

לבית הספר ע"ש ש"י עגנון, ללא ידיעת מנהלת בית הספר 

 וללא ידיעת אגף החינוך.

  , מיהו הגורם האחראי לתליית המודעה? למיטב ידיעתנו

 בית חב"ד בשכונה הירוקה או מי מטעמו.

מהו הנוהל שלפיו ארגונים פרטיים מקבלים אפשרות לארגן  

כיצד ניתן לארגן אירועים בחגים בחסות עיריית כפר סבא? ו
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אירוע ולקבל עליו חסות עירונית? התשובה: העירייה 

מארגנת אירועים ופעילויות עבור תושבי העיר בהתאם 

לתוכנית העבודה, תוך הקפדה על עמידה בתנאי הרישוי 

בהם נדרשים. לעיתים העירייה פועלת בשותפות עם 

ארגונים עצמאיים או גופים מסחריים בפרויקטים לרווחת 

ור. למשל, ולא לחינם זה מצוין כאן, בחודש הגאווה הציב

'איגי', אירוח רמת סטארט אפ -והסובלנות בשיתוף ארגון 

עם חברת אריקסון, אירועים לנוער בשיתוף קניון ערים. 

השותפות כוללת חלוקת תפקידים ומושבים בינם לבין 

הרשות על פי הוראות הדין ושיקול דעת הנהלת העירייה, 

 המועצה מחזיקי התיק הרלוונטי. וחבר או חברת 

נבקש את רשימת הארגונים שמארגנים בשיתוף העירייה את  

אירועי ל"ג בעומר. הארגון הוא חב"ד. ככל שאני מבין היו 

 אירועים שאורגנו על ידי חב"ד ברחבי העיר. 4

שאלת המשך: הארגונים שמניתם בתשובה הם ארגונים :הנדין-הרסגור עילאי

ליזם יהודי. הם קשורים לנושאים שלא קשורים לפלור

 ,' אחרים, חשובים מאד כמובן. בטח הפעילות של 'איגי

אפים. דרך אגב, לא ראיתי את -בוודאי הפעילות של סטארט

'איגי' עומדים מחוץ לבתי ספר דתיים ומנסים למכור את 

מרכולתם, אבל 'איגי' הוא לא ארגון יהודי, הוא לא ארגון 

האם  –הכוונה היתה לשאול שמקדם זרם מסוים ביהדות. 

יש זרמים נוספים ביהדות שמשתפים איתם פעולה לארגון 

 אירועים בחגים? 

יודע שהעירייה מארגנת תפילות  :עו"ד אהוד יובל לוי אבל אתה יודע שכן. אתה 

 משותפות. 

שיקול דעת להנהלת העיר או למחזיק  –יש אבל תשובה  ד איתן צנעני:"עו



   09.5.2018 8 מועצה מן המניין   

 התיק הרלוונטי. 

.:הנדין-רסגורה עילאי  או קיי

אני אגיד לך עוד משפט. כשהיה אירוע של יהודים ערבים  ד איתן צנעני:"עו

בהדרים, לא ראיתי שאילתה. כשמיסיונרים דופקים דלת 

דלת מבית לבית ועושים עבודה מיסיונרית, לא ראיתי פה 

 הצעה לסדר. אבל כשזה מגיע לדתיים, אתם נדלקים. 

 יד לך.אני אג:הנדין-הרסגור עילאי

תן לי לסיים. אבל על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על  ד איתן צנעני:"עו

אירוע עם מתנפחים, לילדים, ובסופו של דבר, עילאי, עם 

אנשים  5,000, 4,000כל הכבוד, הציבור הצביע ברגליים. 

וילדים הגיעו לאירועים האלה, הצלחה אדירה. אתה לא 

דה שלך? אף אחד לא רוצה? אתה לא רוצה לבוא עם היל

הכריח אותך. למה אתה מנסה למנוע מתושבים להשתתף 

 באירועים איכותיים כאלה?

 אני אגיד לך. :הנדין-הרסגור עילאי

אם זו דת מוסלמית זה לא. זה תלוי איזו דת. אם זו דת  אורן כהן:

מוסלמית הוא כן, הוא נוסע עד טירה כדי לכבד את הדת 

 המוסלמית.

 אני אענה על השאלה.:יןהנד-הרסגור עילאי

 זה אם זה דת אחרת. אורן כהן:

 לא, לא שאלו אותך שאלה. צביקה צרפתי:

לא, אני מבקש, אני רוצה לענות על השאלה, כי השאלה :הנדין-הרסגור עילאי

מה שאני רוצה, מציגה את הדברים האלה באופן לא נכון. 

שתהיינה אפשרויות נוספות, שההורים ירגישו שיש 

 –פלורליסטיות בעיר הזאת. יש אירוע של חב"ד אפשרויות 

 יפה מאד, אלה שרוצים אירוע דתי יעשו. 
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 כשהיית סגן ראש עיר, יזמת? ד איתן צנעני:"עו

.:הנדין-הרסגור עילאי  כן

 יפה.  ד איתן צנעני:"עו

 מצוין, אתה יכול להמשיך.  :עו"ד רויטל לן כהן

 עכשיו אתה באופוזיציה. ד איתן צנעני:"עו

ועכשיו לא מארגנים אירועים כאלה. אני חושב שהוכחתי :הנדין-הרסגור עילאי

 את הטיעון שלי. 

 חלש. חלש.   ד איתן צנעני:"עו

   

 קייטנות עירוניות בבתי הספר ובגני הילדים. . ב

 

השאילתה הבאה היתה בנוגע לקייטנות העירוניות בבתי  איתי צחר:

 הספר ובגני הילדים.

לציין כי ענינו על שאילתות כאלה בפתח הדברים אני חייב  

בהרחבה. כל החומרים גם מועלים לאתר, גם נמסרים 

בכתב. אנחנו נענה על זה שוב. אני אנסה לתמצת, כי פשוט 

ענינו על זה מספר פעמים ויש פה את המענה המפורט שגם 

 מוצג על הלוח וגם לפניכם.

קייטנות עירוניות בבתי הספר ייערכו במתכונת של בית  

ג' בכל הספ ר של החופש הגדול, שיפעל עבור כיתות א' עד 

בתי הספר היסודיים בעיר. וצפויים להשתתף בו על פי 

 1-19תלמידים. הוא יפעל בתאריכים  3,000-הערכתנו כ

. המחיר מסובסד על 13:00-ל 8:00בין השעות  2018ביולי 

למשתתף, עם אפשרות  ₪ 450ידי משרד החינוך ועומד על 

בצהריים עד  13:00ן מוזל שיפעל בין השעות להירשם לצהרו

. הצוות מורכב מעובדים מיומנים ובעלי ניסיון רב 16:30
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בחינוך, חלקם מורים בבתי הספר. החברה לתרבות הפנאי 

מגבשת תוכניות חינוכיות ופעילויות העשרה ופנאי 

איכותיות וייחודיות בהתאם לקווים המנחים של משרד 

וד מרכז שירות למתן מענה החינוך. לרשות ההורים יעמ

 לשאלות ולתמיכה בהרשמה המקוונת.

גני הילדים   יולי הפעילות בגני היול"א תמשך בחודש  –לגבי 

כרגיל לכל אורך החודש ובגנים הקצרים תופעלנה קייטנות 

 קצרות בהפעלה פרטית.

הקייטנות תפתחנה בהתאם לביקוש  –בחודש אוגוסט  

באוגוסט, כולל ימי  1-14ההורים ותופעלנה בין התאריכים 

אחר הצהריים, בעלות של  16:00עד  7:30ששי, בין השעות 

 שקלים. 1,450

ואני מדגיש פה עכשיו את המשפט האחרון כי הוא מאד  

מאד משנה, כי כל המדינה עוברת זעזוע, עם צו לפיקוח על 

מחירי קייטנות ועוד כל מיני שינויים כאלה ואחרים, 

עה, אבל אני יכול להגיד שהם שקטונתי מלחוות עליהם ד

נעשים בצורה שטורפת הרבה קלפים בכל הרשויות במדינה, 

ויש מאבק שלם סביב הסיפור הזה של המרכז לשלטון 

 מקומי וכל גוף אחר שרלוונטי לעניין. 

יתכן שינוי בעלויות לאור התקנות  –ולכן אני אומר  

החדשות שפורסמו לאחרונה בנושא. אנו לומדים את האמור 

בהם, כאמור יחד עם כל הרשויות במדינה פחות או יותר, 

ועדיפות להפעלת הקייטנה תינתן לגננות שבוחרות בכך, 

ובקייטנות בשאר הגנים בהתאם לצורך ולביקוש יופעלו על 

ידי מפעילים חיצוניים. התכנים יגובשו על ידי הגננות 

 והמעפילים בליווי אגף החינוך. 



   09.5.2018 11 מועצה מן המניין   

ל  גבי בתי הספר, העירייה תקיים כיצד נערכת העירייה לכך? 

את הרישום דרך מרכז השירות של אגף התרבות. הרישום 

ברובו מושתת על פלטפורמה מקוונת באמצעות אתר 

האינטרנט, עם אפשרות לקבלת תמיכה פרונטאלית או 

 טלפונית.

גיוס כוח האדם יתקיים מקרב הורי בית הספר בעדיפות  

 מד"צים. -וראשונה ומקרב תושבי העיר, סטודנטים 

הגנים בעצם מועברים בשכירות לתקופה  –לגבי גני הילדים  

זו לגננות והן מפעילות את זה ואחראיות על הקייטנות, 

 ומנהלות את הרישום מול ההורים בגן באופן ישיר.

האם כל הילדים שיירשמו לקייטנות יזכו למקום בהן? כל  

 הילדים שיירשמו ייקלטו בקייטנות. 

אנחנו הגשנו את השאילתה הזאת כי רצינו להיות בטוחים :הנדין-הרסגור עילאי

אין בכמה נקודות וקיבלנו תשובה מלאה ואנחנו מודים. 

 שאלת המשך. 

 אתה רוצה להיות בטוח? אני רק אגיד לך דבר אחד. צביקה צרפתי:

 זאת התשובה שקיבלת בפעם שעברה.  :רויטל לן כהןעו"ד 

 לי, עזוב. הוא לא יכול לפרגן  צביקה צרפתי:

 רציתי לוודא את הדברים האלה וקיבלתי תשובה.:הנדין-הרסגור עילאי

אני רוצה להגיד לך, אבל הדקות האלה הן גם מאד חשובות  צביקה צרפתי:

לשאר האנשים פה, ואתה יכול לסמוך עלינו שהוכח שמה 

 10שאני אומר בדרך כלל מבוצע. לא צריך לבחון אותי 

פעמים לפחות. רצית  10לתה פעמים. כי השאילתה הזאת ע

 להיות בטוח שאני עושה את זה. 

 היא עלתה מכיוון שהתשובות היו לא ברורות. :אהוד יובל לויעו"ד 

 מחלפי סוקולוב ותל חי. בבקשה. צביקה צרפתי:
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 .531מחלפי סוקולוב ותל חי בכביש  . ג

 

קודם כל, צוין על ידי מגישי השאילתה: ראשית,  איתי צחר:

, אנחנו מחזקים את ידיו של ראש העירייה כאופוזיציה

צביקה צרפתי בעמידתו מול חברת נתיבי ישראל ועיריית 

הוד השרון במאבק לשימור עצי יער אוסישקין למען 

 הדורות הבאים. 

האם העירייה מתכוונת לנקוט  –ונשאלת בעצם שאלה  

בצעדים משפטיים על מנת לאפשר את ביצוע הפרויקט 

ר שלא יפגע בעצים ואת המשך בסוקולוב בתוואי אח

 העבודות במחלף תל חי?

אז התשובה היא שעיריית כפר סבא רואה חשיבות רבה  

עבודות התשתית של עורקי העיר הראשיים, גם בקידום 

סוקולוב וגם תל חי. אנחנו מחויבים לצד זה בתכנון מיטבי 

שלהם, תוך התחשבות בערכי הנוף, הסביבה ובצרכי תושבי 

כפר סבא פנתה לחברת נתיבי ישראל בבקשה  העיר. עיריית

להפריד את הפרויקטים ולקדם בהקדם האפשרי את המשך 

 15.4.2018העבודות למחלף תל חי. לאחר מכן, בתאריך 

הגישה עיריית כפר סבא עתירה מנהלית דחופה ובקשה 

למתן צו ארעי ומתן צו ביניים המורה למשרד התחבורה 

עצים מתוך חורשת  170-ולנתיבי ישראל להימנע מפגיעה ב

אוסישקין מכורח קידום ביצוע בניית מחלף סוקולוב בכביש 

. בית המשפט חייב את המשיבים למתן מענה עד 531

. עיריית כפר סבא תמשיך לפעול לתכנון 6.5.18לתאריך 

חלופי מיטבי, תוך שמירה על איזון בין פיתוח תשתיות 

הקיימות, עירוניות לבין שמירה על איכות החיים וערכי 
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בכפוף להחלטה שיקבל בית המשפט בנושא. ואפשר לציין 

שבהמשך לפנייה של ראש העיר למשרד התחבורה ובהמשך 

לעתירה ולכל התהליכים שאנחנו מבצעים, גם מתוכננת 

פגישה בהקדם עם משרד התחבורה ואנחנו כמובן נעמוד על 

 דרישות. 

התחבורה, הרבה  אני רק רוצה להגיד, הפגישה עם משרד צביקה צרפתי:

בזכות התערבותו של אורן כהן, שפנה לשר, ואני מודה 

לאורן, כי אני חושב שהדברים האלה, אני מאמין בשיח, אני 

מאמין בלחשוב אחרת וביחד לפתור את הבעיות. אז באמת, 

 אורן, תודה שקידמת את זה. 

יריית צביקה, השאלה בבקשה, כיוון שהעיתונות פרסמה שע :עו"ד אהוד יובל לוי

כפר סבא תמכה ופרסמה את התגובה של נתיבי תחבורה 

ציבוריים לבית המשפט, שעיריית כפר סבא תמכה בתוכנית, 

 אז איך זה מסתדר עם התשובה? 

 תודה. אתה לא שואל עוד שאילתה.  צביקה צרפתי:

לא, לא, סליחה, אבל יש מנכ"ל, זה דיון. צביקה, יש פה  :עו"ד אהוד יובל לוי

 דיון. 

.  קה צרפתי:צבי  אני מנהל את הדיון

אתה מנהל את הדיון, עם כל הכבוד, פקידי העירייה לא  :עו"ד אהוד יובל לוי

 סרים למרותך אלא למועצה והם צריכים לתת דין וחשבון. 

 יש לי זכות לשאלת המשך ואני אשאל. :הנדין-הרסגור עילאי

 בבקשה, עילאי, תודה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 פורסם, כפי שאמר חברי יובל, בתקשורת, :הנדין-הרסגור עילאי

 זו שאלת המשך? צביקה צרפתי:

. :עו"ד אהוד יובל לוי  כן

שעיריית כפר סבא בעצם כמה חודשים לפני כן תמכה :הנדין-הרסגור עילאי
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 בכריתת העצים. האם זה נכון?

לא כמה חודשים לפני כן. התוכנית הזאת מקודמת מזה  איתי צחר:

ם ענינו על כך. לפני מספר שנים הוגשו מספר שנים, וג

יודע את ההתנגדות לנושא  התנגדויות שלא כללו ככל שאני 

העצים, ואנחנו, כמו שאמר גם ראש העיר, הוא לא מתכוון 

לתת לזה לחמוק מתחת לידיו, הוא יעשה את הכול לתקן 

את מה שצריך לתקן. אכן, ההתנגדות שהוגשה על ידי 

ק לפני מספר שנים לנושא העירייה לא כללה מענה מספ

 העצים ככל שאנחנו מבינים את זה. 

זאת אומרת, שמהנדסת העיר, שלא נמצאת פה הערב,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 , לנושא הסכימה

 שזה היה בתקופת מהנדס העיר. אני לא חושב  איתי צחר:

 ככה ציטטו בעיתונות והעיתונאים נאמנים עלינו.  :עו"ד אהוד יובל לוי

יובל, יובל, אני לא אגיב לכך. אני רק אגיד באופן כללי  ר:איתי צח

 ואמרתי את זה מספר פעמים לאורך כל הדרך, 

.  :עו"ד אהוד יובל לוי  זה לא אישי

.  איתי צחר:  זה כן אישי

 אני חושב שבעלי תפקיד,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 זה כן אישי, כי נתתי תשובה מפורטת. איתי צחר:

 היא גם לא נמצאת פה. צריכים להגיד לעיתונות,  :עו"ד אהוד יובל לוי

אני לא  –ואני אומר עוד פעם, פגיעה אישית בעובדי עירייה  איתי צחר:

 אאפשר. 

למה אישית? סליחה, כל נושא משרה ושומר סף צריך לתת  :עו"ד אהוד יובל לוי

 דין וחשבון. 

. איתי צחר:  ונתן

 נתן, בדיוק, כולם נותנים.  צביקה צרפתי:
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 הצעות לסדר יום:  .2

 

 . החלפת חוק עזר לכפר סבא: פתיחתן וסגירתן של חנויות . א

 

 הצעה לסדר.  –החלפת חוק עזר לכפר סבא  איתי צחר:

סליחה, אני רוצה לומר משהו על הנושא הזה. ההצעה הזאת  ד איתן צנעני:"עו

/ב לתוספת השניה לפקודת 14הוגשה בניגוד לסעיף 

 העיריות. 

 מה, חוק העזר? :צביקה צרפתי

כן. ההצעה הזאת לא אמורה להיות על סדר היום. אתם  ד איתן צנעני:"עו

בעצמכם כתבתם בהצעה שהיא היתה אמורה להיות מוגשת 

 8או  7ימים לפני הישיבה. אתם הגשתם אותה  10אלינו 

שעות לפני הישיבה.  48ימים לפני, בפועל היא הגיעה אלינו 

נים, זה נושא מהותי לאפשר הנושא הזה של מועדים, של זמ

לנו ללמוד את הדברים, ואני מצפה מכם, כאנשים הגונים 

שלטון החוק נר  –וכאנשי שלטון חוק, כך אתם אומרים 

לרגליכם, בלי קשר ליועץ המשפטי, אתם עכשיו תסירו, 

זה לא הוגש במועד, זה לא הוגש בזמן, ולכן אנחנו  –תאמרו 

  מסירים את ההצעה הזאת מסדר היום.

אני אענה על השאלה. במצב רגיל היית באמת צודק. אנחנו :הנדין-הרסגור עילאי

אכן, כשהגשנו את הבקשה המקורית, הקפדנו לציין שאנחנו 

ימים  10מבקשים שזה יישלח לכל חברי המועצה לפחות 

לפני הישיבה. אבל מאחר שחששנו שהדבר לא יקרה, שלחנו 

לפני כמה בעצמנו את ההצעה לכל חברי המועצה כבר 

 חודשים.

 לישיבה קודמת, לא לישיבה הזאת.  ד איתן צנעני:"עו
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 אבל ההצעה היתה לפניך והיית יכול לעבור על החומר.:הנדין-הרסגור עילאי

שעות. בישיבה הקודמת  48היא לא היתה. היא הגיעה לפני  ד איתן צנעני:"עו

 אתה הגשת את זה ומשכת את זה.

 דנת בזה בישיבת הקואליציה?  איתן, לא :עו"ד אהוד יובל לוי

 ההצעה היתה אמורה להיות נדונה בישיבה לפני חודשיים. :הנדין-הרסגור עילאי

שעות. ישיבת קואליציה  48קיבלתי אותה באופן רשמי לפני  ד איתן צנעני:"עו

 שעות. זה גם לא פותר את הבעיה.  72היתה לפני 

ה חודשים ולכל חברי אני שלחתי לך את זה לפני כמ:הנדין-הרסגור עילאי

 המועצה. 

אני אגיד לך ככה, נתת לו אפשרות, הוא לא רוצה לקחת את  צביקה צרפתי:

 מה שאתה נותן לו, 

הבנתי. החוק הוא רלוונטי כשנוח לך. כשלא נוח לך, אתה  ד איתן צנעני:"עו

 /ב לתוספת השניה.14מתעקש לפעול בניגוד לסעיף 

 ו מצב כזה שיכולה להיות תקלה מסוימת,לא. אנחנו חזינ:הנדין-הרסגור עילאי

 למה לא הוצאתם את זה בזמן? שאלה.  ד איתן צנעני:"עו

הוצאנו את זה בזמן לישיבה של לפני חודשיים. ועוד לפני :הנדין-הרסגור עילאי

כן, חודש לפני כן או יותר, אני לא בדיוק זוכר את המועד, 

-אישלחנו לכולכם, היה אפילו חבר מועצה שלא היה לו 

מייל ושמנו לו את זה בתיבת הדואר. ככה שכולכם קיבלתם 

את ההצעה הזאת ואתם לא יכולים לטעון שאתם לא 

 ראיתם אותה.

 זה לא רלוונטי מלפני תקופה כזאת או אחרת.  ד איתן צנעני:"עו

 אני בכל זאת מבקש להעלות את ההצעה הזאת. :הנדין-הרסגור עילאי

 ן, אתה מעלה את ההצעה בניגוד לחוק. בקיצור ולעניי ד איתן צנעני:"עו

אני סבור שאני פועל לפי החוק וכך כנראה גם היועץ :הנדין-הרסגור עילאי

המשפטי, אם ההצעה הזאת אכן עלתה בישיבה ונשלחה 
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כחלק מסדר היום. ואם היתה לך טענה נגד זה, היית צריך 

  –שעות כשקיבלת את ה  48לפני לפנות 

 תתפלא, אבל פניתי.פניתי.  ד איתן צנעני:"עו

 ומה היתה תשובת היועץ המשפטי? :הנדין-הרסגור עילאי

שלא מדובר בהצעת חוק עזר. הוא אפילו לא מתייחס לזה  ד איתן צנעני:"עו

 כחוק עזר, כהצעת חוק עזר.

 אני אבקש מהיועץ המשפטי להתייחס לסוגיה. :הנדין-הרסגור עילאי

 בבקשה, מי מציג אותה? טוב, תודה רבה. הצעה לסדר,  צביקה צרפתי:

 לא, אני רוצה להבין את הסטטוס החוקי. :הנדין-הרסגור עילאי

 אם זה לא חוק עזר, אז מה זה? :עו"ד אהוד יובל לוי

 אז מה אנחנו עושים כאן?:הנדין-הרסגור עילאי

מבחינתי אתה רשאי כחבר מועצה להעלות את הנושא על  עו"ד אלון בן זקן:

לפיה המועצה  ציע הצעת החלטהסדר היום. זאת אומרת, לה

זמן. אבל  Xמתבקשת, מעוניינת, להביא לדיון חוק עזר תוך 

להגיש חוק עזר בעצמך, במיוחד כזה שלא משקף את 

הצרכים של הרשות המקומית לטעמי ולא משקף את 

הסטטוס קוו ולא עבר בדיקה מקדימה שלי כמי שמביא 

 בדרך כלל חוקי עזר למועצה, אחרי שבדק אותם, את

ההיתכנות שלהם, ובדק מול משרד הפנים את האפשרות 

להביא חוק עזר בנוסח הזה, אז מבחינתי אתה לא רשאי 

להביא חוק עזר. אתה יכול לדבר על זה במועצה, להציע 

זמן, חודשיים שלושה, שיגיע לדיון  Xשנדון בחוק עזר תוך 

חוק עזר כזה או אחר, והנהלת העיר תביא חוק עזר 

ן אפשר לעשות. בלי שום קשר לטענה של מטעמה. את זה כ

 10חבר המועצה צנעני על זה שחוק העזר עצמו גם לא הובא 

 ימים מראש, אבל זה פחות רלוונטי. 
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ם מראש. ההצעה יימ 10אבל אני שלחתי את ההצעה :הנדין-הרסגור עילאי

 נשלחה,

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

 עכשיו. להצעה הזאת:הנדין-הרסגור עילאי

 ימים, לא, לא. 10לא  ד איתן צנעני:"עו

להצעה הזאת עכשיו. אבל שלחתי אותה גם לפני כמה :הנדין-הרסגור עילאי

 חודשים לכל חברי מועצת העיר. אז אני רוצה להבין. 

.  איתי צחר: . . רה הנכונה, בלי שזו לא הפרוצדולשאלה שלך, אבל אומר 

צה צנעני, אומר קשר למניין הימים, כפי שאומר חבר המוע

העירייה פועלת לעדכון חוקי עזר באמצעות  –ואני אגיד 

הלשכה המשפטית לאחר ביצוע הליך מקדים מול הרשויות 

המוסמכות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, ורק לאחר מכן 

ניתן להביאם לאישור מועצת העיר. כלומר, הפרוצדורה, גם 

 מעבר לעניין הימים, 

 היא לא נכונה. הפרוצדורה  צביקה צרפתי:

הפרוצדורה היא לא זו. היה ואתה רוצה להגיש הצעה לסדר  איתי צחר:

זמן, תתקבל החלטה לדון בכך,  Xלהעלות את הנושא תוך 

תתבצע פרוצדורה לעניין חקיקת חוקי עזר נכונים ואז הם 

יובאו לאישור המועצה. זו הפרוצדורה הנכונה. אי אפשר 

 להביא חוק עזר כהצעת החלטה. 

כלומר, אנחנו מדברים על שני שלבים: מאחר ואף פעם לא :הנדין-הרסגור לאיעי

הועלה במהלך הקדנציה הזאת, לא הועלתה הצעת חוק עזר 

על ידי האופוזיציה, אז אנחנו עושים משהו שהוא קצת 

 ייחודי, לפחות לקדנציה שאני נמצא, 

ר, רוצה הוא לא חוקי אבל, זו לא הפרוצדורה. אני קם בבוק צביקה צרפתי:

 להחליט דברים. 
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באופוזיציה לא העלית, אבל כשהיית בהסכם הקואליציוני  אורן כהן:

 4קיבלת תשובה מאד מוחלטת לטענה שלך, באת עם 

אני רוצה לשנות את הסטטוס קוו. –מנדטים ואמרת 

 לא ישונה הסטטוס קוו.  –ובהסכם שאתה חתום עליו כתוב 

 תום עליו,לא, בהסכם שאני ח:הנדין-הרסגור עילאי

. ד איתן צנעני:"עו  יישמר הצביון

 יישמר הצביון.  –כתוב  אורן כהן:

 אלה המילים. ד איתן צנעני:"עו

 זה כתוב. ואתה ההסכם הראשון שחתמת.  אורן כהן:

אורן, אורן, חבל שאתה מתפרץ, כי אם היית מעיין היטב :הנדין-הרסגור עילאי

שמר יי –בהסכם הזה היית באמת שם לב שהיה כתוב 

הצביון. ובעינינו כפר סבא היא עיר חופשית והצביון הוא 

חופשי, והיה חופש הצבעה בנושא דת ומצפון. דאגנו שיהיה 

 דת ומצפון ולכן טענתך אינה נכונה. חופש הצבעה בנושא 

 גם היועץ המשפטי הבהיר שאתה לא יכול, ד איתן צנעני:"עו

י או הנהלת העירייה לא קודם כל, חבל שהיועץ המשפט:הנדין-הרסגור עילאי

כתבו לנו את זה כשהגשנו את ההצעה הזאת בפעם 

 הראשונה, כבר לפני זמן רב. 

 חשבנו שאתה עושה עבודה יסודית מראש.  ד איתן צנעני:"עו

 לא משנה, נסיר מהסדר וגמרנו.  צביקה צרפתי:

אני רוצה לקבל עוד פעם הבהרה יותר מדויקת.  –דבר שני :הנדין-הרסגור עילאי

 אם אנחנו מצביעים עכשיו על חוק העזר, 

 אתה לא יכול להצביע על חוק העזר. איתי צחר:

 החוק עובר להנהלת העירייה? :הנדין-הרסגור עילאי

,  איתי צחר:  לא, לא, עילאי, אבל יש לי הצעה אולי

 אבל זאת לא ההצעה שעומדת בפנינו.  ד איתן צנעני:"עו
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אני אעביר לך בכתב במהלך  עילאי, אני מציע כזה דבר, איתי צחר:

הימים הקרובים את ההנחיות בדיוק מה הפרוצדורה 

החוקית, איך זה אמור להיות ובישיבת המועצה הבאה, או 

לפניה אם תחליט בכל דרך אחרת לשכנע אחרת, תעלה את 

 –אז זה יוחלט, ואם לא  –זה כהצעה לסדר, ואם זה יוחלט 

 אז לא. 

 טוב. הלאה.  צביקה צרפתי:

למיטב ידיעתי האופוזיציה גם העלתה בעיריות אחרות :הנדין-הרסגור יעילא

הצעה לסדר בדיוק באותה פרוצדורה כמו שאנחנו עושים. 

אנחנו כן מדברים עם חברי מועצה בעיריות אחרות. זו 

הפעם הראשונה שנטענה הטענה הספציפית הזאת. כלומר, 

נה ימים, זה נכון, אבל הטע 10היתה טענה בגבעתיים לגבי 

 הספציפית הזאת,

 זה נכון, אבל אתה לא מקבל את זה.  ד איתן צנעני:"עו

 אני מקבל את זה, אבל אני חושב שזאת לא הסיטואציה. :הנדין-הרסגור עילאי

 אבל אתה לא עושה עם זה כלום. ד איתן צנעני:"עו

 זאת לא הסיטואציה. :הנדין-הרסגור עילאי

 טוב, תודה רבה.  צביקה צרפתי:

עילאי, אתה צריך לעבור את המשוכה הראשונה בכלל אם  ן בן זקן:עו"ד אלו

 לדון בהצעה לסדר. 

 אם אנחנו מצביעים עכשיו על האם לדון בהצעה לסדר, :הנדין-הרסגור עילאי

 אתה לא יכול. זאת לא הצעה שעומדת על סדר היום.  ד איתן צנעני:"עו

 אני רוצה להגיד כמה דברים.:הנדין-הרסגור עילאי

 רגע, רגע, אחד ידבר. תנו לו לדבר. לפחות תקשיבו.  :אהוד יובל לויעו"ד 

אני רוצה להגיד כמה דברים. אנחנו יכולים להוריד את :הנדין-הרסגור עילאי

ההצעה הזאת ולהעלות אותה שוב. אבל מן ההגינות היה 
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שבפעם הראשונה שהעלינו את ההצעה ,לפני חודשיים 

ן שלחנו אותה לחברי כשהעלינו אותה רשמית, עוד קודם לכ

המועצה. אבל כשהעלינו אותה לפני חודשיים, מן ההגינות 

היה שנקבל הודעה מהנהלת העירייה, מהיועץ המשפטי, 

שאומרת שהפרוצדורה אינה נכונה ואנחנו צריכים להשתמש 

בפרוצדורה אחרת. לא עשיתם את זה. נתתם לנו להגיע עד 

 לרגע הזה, 

ו לא נבזבז את זמננו. פעמיים הגשת את עילאי, אנחנ ד איתן צנעני:"עו

ההצעה. אנחנו לא נבזבז זמן על הצעות שאולי יעלו ואולי 

 לא. רק אם זה עמד על סדר היום, 

לא משכתי אותה באותו יום. בפעם האחרונה הישיבה :הנדין-הרסגור עילאי

 נדחתה. בפעם האחרונה הישיבה פשוט נדחתה. 

 ה רוצה להעלות את זה?עילאי, מה אתה מחליט, את איתי צחר:

אבל אם אני אעלה את זה, אתם אומרים שאין שום :הנדין-הרסגור עילאי

 משמעות. 

זכותך הציבורית ועל פי חוק לדבר על דבר שאתה קיבלת  :עו"ד אהוד יובל לוי

 זו זכותך.  –עליו זכות. אתה רוצה לדבר 

. ד איתן צנעני:"עו נגד, יובל? לא הבנתי  אתה בעד או 

העיקר שאני לא עושה פוליטיקה זולה. אני בעד זכות  :ד יובל לויעו"ד אהו

 דיבור.

 אנחנו צריכים לכבד את זכות הדיבור. :ענת קלומל צוויגד"ר 

אני רוצה לבדוק עם היועץ המשפטי נקודה מסוימת. אם :הנדין-הרסגור עילאי

אנחנו מעלים את ההצעה הזאת להצבעה והיא הצעה לא לפי 

 מפסידים בהצבעה, הפרוצדורה, ואנחנו 

 אתה יכול להעלות הצעת החלטה. מה הצעת ההחלטה שלך?  עו"ד אלון בן זקן:

 הנה, היא רשומה.  איתי צחר:
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 אני יכול להעלות הצעת החלטה שלא היתה בסדר היום?:הנדין-הרסגור עילאי

 לא, רק בהסכמה פה אחד. איתי צחר:

יו:הנדין-הרסגור עילאי  דעים מה המצב. אני לא אשיג פה אחד, אנחנו 

. איתי צחר: . .  אז בגלל זה אני מציע לך 

. עו"ד אלון בן זקן: . .  אלא אם כן בשביל פגם טכני למנוע 

 אלון, אין לך שיקול דעת, עם כל הכבוד.  ד איתן צנעני:"עו

 איתן, בואו נתכנס.  צביקה צרפתי:

יון, אני מביע מחאה על הצורה הזאת שבה מועלה נושא לד:הנדין-הרסגור עילאי

נכנס לתוך סדר היום, אף אחד לא מרים איזה שהוא דגל, 

לא נדלקת נורה אדומה אצל אף אחד וכולם נותנים להצעה 

הזאת להגיע עד למועצת העיר. אני נותן כבוד למועצת 

 העיר, אני מצפה שיתנו כבוד להצעות שאני מגיש. 

 עילאי, אני חושב שמן הראוי לציין שבמקרה אחר, יכול איתי צחר:

להיות שאני יכול להבין את מה שאתה אומר, במקרה אחר 

בישיבת המועצה הזאת, במקום שהיתה שגגה בפרטים, 

יודע וגם משכת אותה.   הערתי את תשומת ליבך כמו שאתה 

 נכון. :הנדין-הרסגור עילאי

אז אין פה מדיניות להסתיר או ההיפך ולא להכשיל. בדיוק  איתי צחר:

ובמקרה הזה אני דע את זה. ההיפך ואני חושב שאתה יו

 חושב שמן הראוי שזה יירד. 

הסכמתה של חברתי לסיעה אנחנו בהבעתי את מחאתי ו:הנדין-הרסגור עילאי

 נוריד. 

 אז בוא נעבור להצעה לסדר הבאה. תודה.  איתי צחר:

 . הכנת תוכנית אב לחינוך . ב

 

 הכנת תוכנית אב לחינוך של סיעת תפוח. איתי צחר:
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שיתחיל בעוד שעה, על חברים, ערב טוב. יש לנו הערב דיון  :ובל לויעו"ד אהוד י

אם חברי מהקואליציה ירשו לי לדבר בלי  דבר שמאד...

 הפרעות, אני אודה להם. 

 רק הקואליציה מפריעה לך? עמירם מילר:

 המשנה לראש העיר והמשנה השני לראש העיר. :עו"ד אהוד יובל לוי

 . יש רק משנות. אין עוד משנה זכר עמירם מילר:

כבודכם, ברשותכם, אתה יודע, בחבובות היו יושבים  :עו"ד אהוד יובל לוי

 השניים עם הראש הלבן בצד. 

 אתה ראש צעיר. עמירם מילר:

תודה. עכשיו בהשוואה אליך זה בולט. בהשוואה למי  :עו"ד אהוד יובל לוי

 שרוצה להיכנס לפה זה עוד יותר בולט. 

שבוע חינוך בכפר סבא. יש לנו  אז אנחנו בעיצומו של 

מסיבות ואירועים בכל העיר. ואנחנו מדברים על תוכנית אב 

או תוכנית אסטרטגית, וכבר דיברנו על תוכנית מתאר 

עירונית, וכל השמות לתוכניות שאמורות להשפיע לשנים על 

מראה של העיר בתחום מסוים. אם זה היה בתוכנית אב 

וכנית. אם אנחנו מדברים תלבינוי, ראינו את התוצאה של 

על חינוך, אנחנו לא רוצים לקבוע פה מסמרות. מה שאנחנו 

כן רוצים לעשות, זה להגיע למצב שבו החינוך יהיה תמיד 

בשבוע החינוך. כל שבוע של לימודים, כל שבוע יש שבוע 

חינוך, כי זה השבוע שאנחנו היום מציינים את החינוך, אבל 

י ההוראה, כל יום ויום מי שחי את עולם החינוך, אנש

מתמודדים עם הקשיים, שחלקם הם מחויבי המציאות, 

 חלקם ממש לא מחויבי המציאות. 

אז אם אנחנו מדברים עכשיו על טיוטה, פעם ראשונה  

שמביאים לפה טיוטה ראשונית של תוכנית אסטרטגית, 
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שאם חברי הקואליציה בעוד שעה יחליטו להפוך אותה 

אותה, אז אנחנו צריכים לשאול את לתוכנית אב או שיקבלו 

ככה מציגים תוכנית? כי ככה לא  –השאלה, אם ככה 

 מציגים תוכנית. 

תוכנית שבאה לאישור של מועצה, עם חלופות, עם  

אפשרויות, לאחר שהיא מוצגת מראש, היא תוכנית שבאה 

לדיון. תוכנית שעוברת את שלב הביצוע ובדיעבד, לאחר 

מגיע שלב הדיונים ואחרי זה  שהתחיל הביצוע של שלבים,

בדיעבד היא מובאת למועצה ואחרי זה מדברים על לקבוע 

לה שלבים אופרטיביים, זה קצת הפוך מהצורה המקובלת 

של מנהיגות ציבורית, מנהיגות חינוכית מקובלת. מציגים, 

, בשום הנהלה של דנים, מבצעים. בשום מקום שאני מכיר

ביצוע של שלבים שום דירקטוריון, לא מקובל לצאת ל

אופרטיביים, לקבוע דברים בשטח, כמו שראינו עם עניין 

החטיבות, עם עניין אזורי הרישום. ואחרי זה, בדיעבד, 

אחרי שהתוכניות יצאו לביצוע, מביאים את זה לשולחנות 

כשבדיעבד מתברר שדברים  בואו נדון,  –עגולים, אומרים 

ה, היא כמו כבר יצאו לביצוע. מועצת עיר שמכבדת את עצמ

 –מועצת כל חברה או דירקטוריון או ארגון ראוי לשמו 

קודם כל מביאים את העובדות, את החלופות, ואז מדברים 

על החלטה. כי הגוף שמקבל את ההחלטה שיש לה ערכים 

חברתיים חשובים מאד בעיר הזאת, זו מועצת העיר, זו 

נציגות התושבים. מה לעשות? זה החוק. ולחלק את העיר 

ובעים, כשהעיר מדברת על אינטגרציה, זה דבר שקודם לר

כל צריך לעבור במועצת העיר. עובדה שאני חשבתי שזה 

דבר שצריך לקדם אותו, הבאתי את זה לדיון במועצת 
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העיר. עובדה שעוד לפני שזה הגיע למועצת העיר, השלבים 

האופרטיביים המסוימים כבר קרו. ככה לא מבצעים 

ם לציבור. כשאנחנו מדברים על תוכנית, ככה לא ניגשי

תוכנית שצריכה להשפיע לשנים, לא מגיעים איתה שעתיים 

לפני שהמועצה הזאת מתפזרת. עובדה, ואני מכבד מאד את 

 צביקה צרפתי כראש עיר זמני, ממלא מקום שנבחר, אבל, 

 אבל אין מושג כזה זמני. אין מושג.  עו"ד איתן צנעני:

 ג כזה. הוא לא זמני, הוא ראש העיר. אין מוש  עו"ד רויטל לן כהן:

 ראש עיר בפועל זה נקרא בשפה המשפטית. אין דבר כזה. עו"ד איתן צנעני:

חודשים או חצי שנה הוא  3אני בשפה העברית, כיוון שבעוד  :עו"ד אהוד יובל לוי

 מסיים, והמועצה,

 תקופה קצרה, אבל הוא קבוע ולא זמני.  מתי פז:

 רא ראש עיר בפועל. זה נק עו"ד איתן צנעני:

ראש עיר בפועל וראש עיר זמני וכולנו פה זמניים, אלא אם  :עו"ד אהוד יובל לוי

כן מישהו חושב שהוא מונרך. אבל אף אחד מכם עדיין לא 

 מונה מונרכיה. 

 נקרא לך חבר המועצה הזמני.   עו"ד רויטל לן כהן:

 יד ציבור, אמת. גם אני בתום זמני להיות בתפק :עו"ד אהוד יובל לוי

 זה התואר שלך מהיום.   עו"ד רויטל לן כהן:

 כולנו זמניים בעולם הזה.  יעקב אביטל:

 יובל, צביקה הוא ראש העיר, הוא לא זמני ולא שום דבר.  :ד"ר דבורה שני

 זכור לי שהצבעתי עבורו? :עו"ד אהוד יובל לוי

 30-האנחנו מינינו את ראש העיר. הוא לא זמני. עד  :ד"ר דבורה שני

 באוקטובר הוא ראש העיר. 

באוקטובר יבוא מהר מאד ממה שחשבתם ואנחנו  30-ה :עו"ד אהוד יובל לוי

מדברים פה על תוכניות שמתוכן צריכות להיגזר תוכניות 
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לביצוע. מדברים פה על בניית תיכון, או על חטיבה, סליחה, 

אבל אם כבר את מדברת על בניית חטיבה, סימן שעברת את 

דנתי  –ליחה, מי שהציג את התוכנית שיגיד השאלה, ס

במבנה האקדמי ועכשיו אני אבנה לו את הממשק הפיזי, 

אני אבנה לו את הממשק הניהולי. אבל אין מצב שבו אני 

אומר, אני אחלק אותו מבחינה ניהולית, אני אחלק אותו 

מבחינת מבנים, עכשיו בואו נדון. רבותי, חברי הקואליציה, 

חבר שלכם או שותף שלכם, ביקשתי רק  לא ביקשתי להיות

 שתקשיבו, אני הקשבתי לכם. 

אנחנו נדון עכשיו על הדרך,  – אין מצב שבו אומרים לנו 

נאשר בניית מבנה כזה או אחר ונחלק את ההנהלה כפי 

שאנחנו מבינים, כשחלק מהדברים האלה כבר זזו קדימה. 

ת, הרי אנחנו לא נתפלא שאולי חלק מהתוכניות כבר קיימו

אולי גם בבינוי. אבל לא דנו אם אנחנו למשל נחלק את 

, אף אחד לא מדבר על זה 3-3 – 6, נשאיר אותה 6-החינוך ל

ברמה של החלטה ואחרי זה יוצאים לביצוע. אז אלה מסוג 

הדברים שקודם כל מוציאים מהכוח אל הפועל. אצלנו 

מהכוח זה לא כוח לכפות עלינו עובדות, אצלנו כוח זה 

ואם אתם מדברים על מנהיגות, מנהיגות שמוציאה  תכנון.

מהכוח אל הפועל, קודם כל תדונו, תחשבו. זה הכוח. 

להוציא לפועל זה אחר כך. אבל לא מביאים אלינו דברים 

שכבר קרו. ואם הם כבר קרו, אז למה אתם באים אלינו? 

כשישבנו בשולחנות העגולים חשבנו שהדברים הם עדיין לא 

 התברר שכבר אז היו עובדות.  עובדות, מדברים.

תהליך של מנהיגות ומנהיגות ראש עיר אמור להוביל  

חינוכית ומנהיגות ציבורית ומנהיגות שקופה. אין מצב 
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שאנחנו נגיע למועצת העיר לגלות שמועצת העיר מתבקשת 

לדון בדבר שכבר קרה. מי שפעם נעלב כשקראו לו חותמת 

מת גומי. הוא לא גומי, מוזמן היום להגיד שהוא לא חות

מקבל דברים שכבר קרו כביכול הוא דן בהם מחדש. הוא לא 

דן בהם, הוא מקבל עובדות והוא צריך להשלים איתן. אני 

לא חושב שזאת מנהיגות חינוכית ראויה, ככה לא עובדת 

מנהיגות ציבורית. עם כל הכבוד להנהגה של העיר היום, יש 

ם בתחום החינוך, לי כבוד הרבה יותר גדול לאנשים שעובדי

שמתמודדים עם בעיות ביום יום, עם מבנים מיושנים, עם 

צפיפות, עם חוסר כוח אדם, עם חוסר משאבים, דברים 

שהעיר הזאת יודעת להמציא, אבל לא לחינוך. מי שחושב 

שהמורים שלנו צריכים להתמודד עם צפיפות כי אנחנו לא 

קת מוכנים לשלם כסף ובסופו של יום מועצת העיר מחל

כסף לשיפוץ המבנים שבהם הם עובדים, לתוספת מורים 

כדי שתהיה להם פחות צפיפות. הנהגת עיר, הנהגת חינוך 

ראויה, מקצה את המשאבים למקומות האלה. לבוא אלינו 

עם תוכנית שמדברת על בניית מבנה, למה? תתמודדו עם 

 השוטף. 

קצצתם בעובדים, העברתם עובדים להיות עובדי קבלן, לאף  

אחד מעובדי החינוך, אני אומר עובדי החינוך, לא רק עובדי 

ההוראה, לא רק המורים, כולם, לא מגיע להיות במצב כזה. 

מגיע שתהיה להם יציבות תעסוקתית, שיידעו מי הולך 

לתיכון, מי הולך ליסודי, שיידעו איפה הם הולכים לעבוד 

 ושיהיו להם מבנים ראויים. 

י לנו אקדמיה? יש חוק לא דיברנו על אקדמיה. רצו 

טרכטנברג על גנים טרום טרום חובה, אנחנו רוצים 
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במסגרת של השירות העירוני להרחיב את הדבר הזה? אף 

אלה  –מילה. אולי טחו עיני, אולי. אבל תבואו ותגידו 

החלופות, זה השירות, כך זה עולה, ככה מתחילים עם 

רי תוכנית אב. לא נזכרים כשמביאים את זה למועצה אח

אנחנו נצא לציבור. אחרי שוועד  –שזה נחשף ואומרים 

ההורים לא ראה את זה, אומרים בישיבה הקודמת, אנחנו 

טוב, עכשיו נזמין את ועד ההורים. לא באים  –אומרים 

רבותי, אנחנו נציג את זה למי שאנחנו  –אלינו ואומרים 

 רוצים. ככה לא מנהלים. 

רנו על השאלה של יש שאלה מאד קשה שעולה, אחרי שדיב 

מבני חינוך, מבנה אקדמי שלא התייחסנו אליו, טכנולוגיות 

לא התייחסו אליהן, גישה חדשה לחינוך שלא  -חדשות 

התייחסו אליה. ראש עיר צריך להביא את המערכת, לתת 

לה את המשאבים, לחדש את גישת החינוך. אולי אנחנו 

ם יותר צריכים לעבוד יותר על כישורי חיים ועל דברים שה

 ראויים להיום. 

ילדים צריכים לסנן מידע. הם חשופים להמון מידע. ילדים  

חשופים להמון מידע היום, זה לא שצריך לחפש את המידע 

. השיטה צריכה להשתנות. 50-במקראה של פעם, בשנות ה

מקצועות העתיד. ילדים שמגיעים בגיל תיכון למצב שהצד 

ם להגיע למצב של האקדמי הוא לא הצד החזק שלהם יכולי

רכישת מקצוע. אלה שאלות שלא התחבטנו בשאלה הזאת, 

 בכל התוכנית הזאת. 

מה כן? לחלק את העיר לרובעים, למנות מנהלים. הרי כל  

דבר שמגיע בפניכם, רבותי חברי הקואליציה, בואו נמנה 

עוד שני מנהלי אגפים. נפטר סייעות, נמנה עוד שני מנהלי 



   09.5.2018 29 מועצה מן המניין   

מנהלים לתחום החינוך. בואו נחלק  אגפים. בואו נמנה עוד

את העיר לרובע החזק, לרובע החלש ולאמצע. העיר הזאת 

לא עבדה ככה. זה לא דבר שמתאים לנו. ומי יחלק את 

המשאבים בין הרובעים? ואיפה האינטגרציה שכל כך אנחנו 

 מהללים אותה בעיר?

 יובל, דקה.  צביקה צרפתי:

 ראית את התוכנית.  אמיר קולמן:

 כן.  :אהוד יובל לוי עו"ד

 עזוב, אמיר, אמיר.  צביקה צרפתי:

 ראית את התוכנית. היה שיתוף ציבור השבוע, הייתם שם? אמיר קולמן:

 אמיר, עזוב.  צביקה צרפתי:

 קראנו את התוכנית,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 דקה לסיום, בבקשה. צביקה צרפתי:

וכנית, קראנו, קיבלנו הערות. קראנו, סליחה, קראנו את הת :עו"ד אהוד יובל לוי

לא רק אנחנו קראנו, גם חברינו קראו, גם אנשי חינוך 

קראו. וראו זה פלא, מי שחושש לבוא לפה בעצמו שולח אלי 

תשמע, יש דברים  –את הדברים האלה כתובים ואומר לי 

שהם לא ברורים. אנחנו מדברים פה על יצירת אקלים 

 ים בין ההצעות.מיטבי, אבל עוד לא דיברנו על ההבדל

 לצטט מדברים, מהתנגדות, עכשיו תראו, חברים, תרשו לי  

 יובל,  צביקה צרפתי:

 סליחה, צביקה, אני לא הפרעתי לך. :עו"ד אהוד יובל לוי

 דקות.  10יובל, אבל לא הפריעו לך  צביקה צרפתי:

.  :עו"ד אהוד יובל לוי  הפריעו לי. הפריעו לי

 סטופר?  ראש העיר, אתה עובד על קהל:מה

בבקשה, אף אחד לא הפריע לך. אני מבקש ממך להפסיק  צביקה צרפתי:
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 לצעוק. אני מבקש ממך להפסיק לצעוק.

 תן לו לסיים.  קהל:מה

 בצעקה הבאה אתה תצא החוצה.  איתי צחר:

 תאיים עלי. אל  קהל:מה

 אני לא מאיים, אני מודיע לך. איתי צחר:

. קהל:מה  אל תאיים עלי

 לא מאיים, אני מודיע.אני  איתי צחר:

 אתה אל תאיים עלי, שמעת? קהל:מה

 לא יהיו פה צעקות מהקהל. איתי צחר:

 שמעת? קהל:מה

 לא יהיו פה צעקות מהקהל.  איתי צחר:

 שמעת?  קהל:מה

 שי, תוציא אותו בבקשה החוצה.  איתי צחר:

, חברי, אמיר קולמן, אני לא דן בדברים שאנשים דנו בהם :עו"ד אהוד יובל לוי

ביצעו אותם ואחרי זה אומרים לי לאשר אותם כחותמת 

 גומי. אבל אני רוצה לצטט,

 שב"כ נשאר שב"כ. מהקהל:

 אל תיגע בי. אל תיגע בי.  מהקהל:

 לא יהיו פה צעקות מהקהל.  איתי צחר:

עזוב אותך. אתה הוצאת מישהו שמצלם שידור חי? זה לא  מהקהל:

 פים של הארגון. דמוקרטיה. זה לעצור שידור חי. זה במרת

אתם עושים פה פרובוקציות. חבר'ה, העיתונות תשדר מפה,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אתכם או בלעדיכם. 

 צריך להוציא אף אחד. לא צריך להוציא. חבל. חבל. לא :הנדין-הרסגור עילאי

 זה נושא כל כך רגיש וחשוב.ד"ר ענת קלומל צוויג:

 יבור ויש זכות ביטוי. חבר'ה, יש זכות ד :עו"ד אהוד יובל לוי
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?[  יהיה קצת יותר מנומס.  41:41?? 

 כן, אבל יש סיבה שהישיבה הזאת היא פומבית.  :עו"ד אהוד יובל לוי

אין בעיה שהיא פומבית, רק צריך לכבד אותה, יש חוקים.  צביקה צרפתי:

 צריך לכבד אותה. הוא לא יכול לצעוק כל פעם. 

י מנסה לשמור על כבוד המועצה, חברי המועצה היקרים, אנ איתי צחר:

אתם חברי המועצה, צעקות והפרעות מהקהל זה פוגע 

 בכבודכם להבנתי. 

 אבל לפעמים אתה,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אתה, אף אחד לא מפריע לך,  צביקה צרפתי:

, אנא סיים את דבריך, על פי 10דקות במקום  13דיברת  איתי צחר:

 החוק, ואני מבקש,

 ישיבה ביקש לצאת החוצה.מנהל ה מהקהל:

לא, לא, לא, שי, הוא לא עשה את זה בצורה ראויה, הוא  :עו"ד אהוד יובל לוי

פעמים. יש זכויות, יש חוק, הוא לא התריע  3צריך להכריז 

פעמים, הוא לא יכול להוציא אותו. הוא לא קנה את  3

 הזכות להרחיק אותו. אני מבקש שתנהגו לפי חוק. 

, אני מבקש בלי צעקות תעזוב ברי המועצהלבקשת ח איתי צחר:

והפרעות מהקהל. אנחנו מנסים לקיים פה דיון תרבותי 

 ולשמור על כבוד המועצה. 

, מהקהל:  היית יכול לתת לו לסיים ואנחנו

 תפסיק להפריע.  איתי צחר:

אדוני מהעיתונות, בנסיבות הקיימות תרשו לי לצטט  :עו"ד אהוד יובל לוי

רה מהעירייה על תוכנית אחרת, אמירה של עובדת בכי

תוכנית אב, תוכנית אסטרטגית, תוכנית איך שתרצו לקרוא 

 לה, שכולכם התנגדתם אליה. 

בנסיבות הקיימות בהן עתידות להתקיים בחירות לרשויות  
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חודשים, ראוי כי הנהגת העיר  10-המוניציפאליות בתוך כ

שתיבחר תתן דעתה על תוכנית המתאר הכוללנית של העיר 

כפר סבא הואיל וזו עתידה לשקף את החזון התכנוני של 

השנים הבאות. לכן, במצב שנוצר,  30פרנסי העיר לתקופת 

אין זה מן הראוי לכפות עליה הר כגגית את התכנון הקיים 

כפי שפורט לעיל אלא לאפשר לה לחתור לתוכנית עדכנית 

מיטבית בה יוטמעו העדכונים ושתספק מענה הולם ליעדי 

 לצרכי תושביה.העיר ו

כמי שרץ לראשות העיר, אני אומר לכם, אני אציג את  

התוכנית שלי לציבור, הציבור יחליט. המועצה הבאה תקבל 

תוכניות שהיא תהיה אחראית עליהן בקדנציה הבאה. מי 

שחושב רגע לפני פיזור המועצה לכפות או להצדיק, לכפות 

שקלים, תוכנית או להצדיק הוצאות שנעשו פה במאות אלפי 

נותן לנו שום חידוש, טועה. הציבור צריך להחליט  והוא לא 

 מה יקרה פה.

 תודה רבה.  צביקה צרפתי:

 אני רוצה לומר משהו. ד"ר ענת קלומל צוויג:

 לא, לא, מספיק. ענת, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד,  צביקה צרפתי:

 יש חוק, אנחנו מנסים לעבוד לפי חוק. איתי צחר:

קיבלנו את ... אנחנו מדברים על פרוצדורה? למה לא צוויג:ד"ר ענת קלומל 

... לראות את המצגת בקבוצות ווטס אפ. למה אני -המצגת? 

 ? לא יכולה להתייחס

 דקות. יכלו לחלק את הזמן ביניהם, מה קרה?  15הוא דיבר  צביקה צרפתי:

 כשהעלמתם את התוכנית מוועדת החינוך,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 כשהצגתם את התוכנית לוועדת,  :עו"ד אהוד יובל לוי
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.  צביקה צרפתי:  אתה מפריע לי לדבר עכשיו

 בוא נראה, כי זה באתר של העירייה.  עו"ד איתן צנעני:

 לא, זה לא היה בוועדת החינוך.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אתה מפריע לי לדבר. אתה מפריע לי לדבר.  צביקה צרפתי:

 היית בחינוך? ד איתן צנעני:עו"

 קודם בוועדת החינוך.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אתה מפריע לי. אתה מפריע לי.  צביקה צרפתי:

 קודם בוועדת החינוך.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 גם ענת היתה שם.  עו"ד איתן צנעני:

 אחרי שהיא פורסמה? אחרי שהיא יצאה לביצוע? :עו"ד אהוד יובל לוי

 ממש לא.  איתי צחר:

 טוב, מה, למה אתם מתווכחים? צביקה צרפתי:

 לא? הרי היא יצאה לביצוע.  :עו"ד אהוד יובל לוי

  הביאו את זה לישיבה כאילו כבר התוכנית כבר התקבלה.ד"ר ענת קלומל צוויג:

 היא כבר בוצעה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

על התוכנית  כאילו אין ישיבת מועצה שאמורה להחליטד"ר ענת קלומל צוויג:

 הזאת. 

 הדמוקרטיה רחוקה מכם.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 מאחר שאיחרת לא שמעת שאמרנו שמדובר בטיוטה.   עו"ד רויטל לן כהן:

 אתה מדבר על דמוקרטיה?  צביקה צרפתי:

 אהה, באמת?  :עו"ד אהוד יובל לוי

אתה מדבר על דמוקרטיה? דמוקרטיה, לא? בדמוקרטיה יש  צביקה צרפתי:

חוקים. יש גבולות. אתם מפריעים לי עכשיו. זה  גם

דקות ישבתי בשקט. מילה לא דיברתי.  15דמוקרטיה? אני 

זה דמוקרטיה, נתתי לכם לדבר, למרות שלא הסכמתי. 

למרות שבלבלו פה את העובדות למצלמות ואחר כך זה 
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יפורסם כדי לבלבל את העובדות. אבל אני אגיד את 

 העובדות. 

 צביקה, אנחנו רוצים להגיד לך תודה.  :לויעו"ד אהוד יובל 

 אני אגיד לך עוד עובדה. צביקה צרפתי:

... על גני הילדים, אף אחד לא העיר לך. עשית דברים  :עו"ד אהוד יובל לוי

 טובים. 

אני אגיד לך עוד עובדה. אני אפתיע אותך בעוד דבר. אני  צביקה צרפתי:

ם בעתיד, אי אולי ראש עיר זמני, אבל אולי אני אהיה ג

 אפשר לדעת. 

 זו דמוקרטיה. כרגע הקדנציה שלך תמה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

למה? אני כמוך חושב, אני מכין תוכנית לקדנציה הבאה  צביקה צרפתי:

 שלי. 

 אתה לא נבחרת, קודמך נבחר, הקדנציה שלך תמה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

ככה להיכנס יותר  אני רוצה לפתוח ואני אעביר לאיתי צביקה צרפתי:

 לעובדות, ואם אורלי תרצה היא גם תוסיף.

יודעים,   לבלבל את העובדות זה קל מאד. התוכנית אתם 

לפני כשנה בצורה מסודרת, מונתה ועדת היגוי, הזאת החלה 

וזה לא החזון שלי, זה לא החזון שלי מהבית, אני לא מביא 

אותו. שום דבר מהבית. זה החזון העירוני שאנחנו מובילים 

 יכולים להסכים, יכולים לא להסכים. 

איזה חזון עירוני? תסביר לי את העברית שלך. ממתי זה  :עו"ד אהוד יובל לוי

היה חזון עירוני שאתה מוביל אותו כשאף אחד בעיר לא 

 ידע עליו ולא אישר אותו?

  -יובל, אבל בוא נכבד את ה  איתי צחר:

 חזון עירוני? מתי זה הפך להיות :עו"ד אהוד יובל לוי

יובל, בוא נכבד את הכללים. דיברת. יש הצעה לסדר, אבל  איתי צחר:
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 שאלת, אתה מכיר את הפורמט. 

לא, אני אגיד לך מה, הוא רוצה להוביל לזה שאני אוריד  צביקה צרפתי:

את ההצעה לסדר, בלי אפילו לדבר, וזה מה שיהיה. אם הוא 

 רוצה, זה מה שיהיה. 

 אני מתייחס אליך בחברות, אני שואל שאלה בעברית.  :עו"ד אהוד יובל לוי

דקות, לא שאלתי  15אל תשאל אותי שאלה. אתה דיברת  צביקה צרפתי:

 אותך שאלה. 

 תן להשלים.  איתי צחר:

מתי  –מתי זה הפך להיות חזון עירוני? הציבור שואל אותך  :עו"ד אהוד יובל לוי

 זה הפך להיות חזון עירוני?

דקות, הכנת נאום,  15קשיב טוב, תקשיב, תקשיב, דיברת ת צביקה צרפתי:

אני לא הכנתי כלום, אין לי. אני רק  קראת היום מהכתב,

 ממה ששמעתי. הכנת נאום מובנה. 

מתי זה  –נו, תענה, אתה מדבר אלי, שאלתי שאלה קצרה  :עו"ד אהוד יובל לוי

וועד ההורים לא  הפך להיות חזון עירוני אם ועדת החינוך 

 את זה?ראו 

נו, באמת.  עו"ד איתן צנעני:  אתה לא בזכות דיבור עכשיו, תן להתקדם, 

 דברו עברית.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אולי אתה לא מבין עברית.  עו"ד איתן צנעני:

 חזון אישי זה לא חזון עירוני, סליחה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

מאגף החינוך,  החזון הוא לא חזון אישי שלי. יש פה אנשים צביקה צרפתי:

יש פה את ד"ר איציק כהן, יש פה חברי ועדת חינוך, יש 

הרבה מאד שותפים. אני נותן את הרוח הגבית. אני, יושבים 

איתי ואני גם אומר מה אני חושב צריך או לא צריך. וגם 

חברי ועדת חינוך. זה לא שלי לבד. בסוף, מישהו צריך 

כנית לעשות ומישהו צריך להחליט. אני חושב שהתו
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האסטרטגית הרבה שנים לא היתה תוכנית שהובלה בצורה 

כזו מסודרת, עם אבני דרך, עם שקיפות, כל חברי המועצה 

זומנו, שולחנות עגולים, שמעו את כולם, כולם אמרו את 

דעתם, כולם הקשיבו. ובסוף יש טיוטת תוכנית. לא תוכנית, 

טיוטת תוכנית. טיוטת התוכנית הוצגה בשבועיים 

ים והיא הוצגה גם כל השנה, אבל בשבועיים האחרונ

האחרונה ביתר שאת, להנהגת ההורים, לוועדת חינוך. זה 

התחיל מהנהלת העירייה, אחר כך זה עבר לוועדת חינוך, 

מי שרצה  –הנהגת הורים, היה שיח פתוח באודיטוריום 

יכול היה להגיע. אני לצערי הרב, האודיטוריום לא היה 

אני לא יודע עד כמה זה כאלה מלא וזה רק אמר לי, 

שרוצים לבוא, אבל זה היה, ההזדמנות ניתנה לכולם. והיום 

זה בא למועצה. זה יוצג במועצה. מי שירצה יביע את 

ההערות שלו, יגיד את ההערות שלו, חלק מההערות אולי 

יתקבלו או לא יתקבלו, ובסוף הדיון אנחנו נציע לעשות את 

 התוכנית. 

 אתה לא יכול להשאיר אותה, היא מוצגת כטיוטה.  :יעו"ד אהוד יובל לו

בסופו של יום התוכנית הזאת היא תוכנית שהיא לא  צביקה צרפתי:

תוכנית, מה שנקרא, לא גמישה. יש לה איזו שהיא מסגרת, 

יש לה מסגרת, היא מדברת על טכנולוגיה, היא מדברת על 

, היא מדברת על כל מיני 21-ידע, היא מדברת על המאה ה

דברים שונים ומשונים. נכון, היא לא עונה לכולם על 

השאלות. אין תוכנית מושלמת, אין כזה דבר מושלם. אני 

לא אמרתי, לא תשמע ממני מילה אחת שתוכנית היא הכי 

טובה, הכי מושלמת. יש גם לתוכנית הזאת, במסגרות 

מסוימות יש מסגרת חינוכית שמכתיבה ככה ויש מסגרת 
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כה. פה אנחנו חושבים מחוץ לקופסא חינוכית שמכתיבה כ

זה עולם שונה. ייבחר ראש  21-ואנחנו חושבים שהמאה ה

עיר חדש, יוכל לקחת את המסגרת של התוכנית ולשנות 

 בתוך המסגרת מה שהוא רוצה. תמיד אפשר לשנות. 

 או להחליף תוכנית.  איתי צחר:

א רוצה. לעשות מה שהואו להחליף תוכנית. כל אחד יכול  צביקה צרפתי:

אבל כשמדברים על חלוקה, אתה מדבר על חטיבות ביניים, 

אז בוא לא נתבלבל, עמדנו בפני שבר היסטורי פה עם 

העניין של ההסעות. לא היינו מסוגלים לספק הסעות לבתי 

 הספר, לחטיבות הביניים. 

 מסכים איתך.  :עו"ד אהוד יובל לוי

יודע, אתה מסכים איתי.  צביקה צרפתי:  אני 

 אבל זה לא מצדיק להביא החלטה ולאשר אותה בדיעבד.  :ד אהוד יובל לויעו"

 זה לא מצדיק שום דבר.  צביקה צרפתי:

 אבל עשית, קיבלת החלטה,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 לא מצדיק שום דבר.  צביקה צרפתי:

 בדיעבד באים אשר אותה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

מהערעורים  50%-. עובדה שאנחנו לא מצדיקים שום דבר צביקה צרפתי:

 בחטיבות הביניים ירד. 

 שעשית פעולה בלי ידיעת הציבור.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 בלי ידיעת הציבור וכל הציבור נרשם לבתי הספר.  איתי צחר:

 סליחה, אתה מצדיק פעולה שבוצעה בלי החלטת מועצה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

ר נרשם לבתי הספר. זה בלי ידיעת הציבור וכל הציבו איתי צחר:

פורסם להרשמה, אז איך זה בלי ידיעת הציבור? התלמידים 

שום  –לומדים שם. ולגבי הסוגיה של מימוש תוכנית האב 

דבר מתוכנית האב לא יצא לפועל לפני אישורה. ובמקביל 
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מתרחשות הרבה מאד פעולות בחיי היום יום המקצועיים 

אף כיתת של העיר שקורות. אף בית ספר לא נבנה, 

אינטגרציה לא שונתה, ועד שהמועצה המכובדת הזאת לא 

תאשר את זה או לא תאשר את זה, לגבי התהליך כמו שציין 

ראש העיר, בוצע פה תהליך שהוא לטעמי ומהיכרותי וגם 

משרד החינוך וגם לדעת גורמים חיצוניים וגם לדעת  לדעת

 הנהגת ההורים וגם לדעת מאות תושבים שהצביעו ברגליים

 והשתתפו בתהליך הזה, 

 בדיעבד.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 וגם אם בדיעבד.  צביקה צרפתי:

וגם לדעת חברי המועצה הרבים שהיו שותפים לתהליך הזה,  איתי צחר:

לדעת כולם התהליך היה יפה, סדור, מובן ושום דבר בו לא 

בוצע ולא הוצג בדיעבד, וכולם מרגישים שותפים לתהליך, 

היות שותף לתהליך. לא הייתי אף פעם כל מי שבחר ל

בישיבה שהנהגת מועצת הורים, היתה כזאת תמימות דעים 

על התהליך וגם על התוצר הסופי. בחדר הזה ישבו כל חברי 

הנהגת ההורים או רובם, מי שהגיע, וכולם תמכו בתהליך 

ותמכו בהחלטה. התהליך במשך שנה, שפורסם מראש, הובא 

בצורה שקופה לחלוטין, כל  לידיעת כל הציבור, נוהל

החומרים הוצגו כטיוטות ועד לרגע זה הם טיוטה פתוחה 

לדיון. הדבר שאתה מדבר עליו שבוצע בתיאורים של 

במחשכים, כאילו אנחנו יושבים וזוממים מזימות איך 

להרע לתושבי העיר, לא היה ולא נברא. היתה החלטה 

ות לאפשר העדפה שתושבי הירוקות ילמדו במקבץ החטיב

ובתי הספר שקרובים לרחוב אזר ולא לאלה שנמצאים 

בחלק הדרומי של העיר, מתוך הבנה שהאינטגרציה לא 
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נפגעת בכך, הם מעורבבים עם  תושבי העיר, מתוך הבנה 

שזו העדפה "לוגיסטית" שתאפשר הקלה בחיי התושבים 

עצמם ובחיי כלל תושבי העיר בגלל סיבות תחבורתיות, 

ופתחנו את הסיפור הזה של אזורי הפחתת עומסי תנועה. 

 הרישום. 

 אין לך מנדט לעשות את זה על דעת עצמך.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 הדבר כולו פורסם,  איתי צחר:

אתה, אדוני המנכ"ל, אין לך מנדט לעשות את זה על דעת  :עו"ד אהוד יובל לוי

 עצמך. יש מועצה. 

 להרשמה, מעל כל במה, באתר האינטרנט העירוני  איתי צחר:

 לא פורסם אלא בדיעבד.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 זה לא יכול להיות מפורסם,  איתי צחר:

 פורסם רק בדיעבד.  :עו"ד אהוד יובל לוי

יש פה סתירה מובנית במה שאתה אומר, מאחר והדבר  איתי צחר:

פתוח לכלל הציבור להרשמה. אז איך הוא יכול להיות 

לאנשים במחשכים  באנו 1.9-מפורסם בדיעבד? מה, ב

 עכשיו אתם הולכים לבית הספר הזה?  –ולחשנו להם באוזן 

שהצגת את החטיבות כמדיניות שלא היתה גלויה בשם  :עו"ד אהוד יובל לוי

 המועצה. 

הכול היה גלוי ומראש, ובזה אני חושב שהמענה שלם לגבי  איתי צחר:

עניין ההצעה לסדר, ועל כן אנחנו מבקשים להוריד את 

 מעל סדר היום.  ההצעה

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

 אין לכם מנדט לעשות את זה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 עמירם, אורן, צביקה,  צביקה צרפתי:

 תמשיכו לפעול בחושך.  :עו"ד אהוד יובל לוי
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. ד"ר ענת קלומל צוויג: . . .נציגי הציבור, יתוו את הדרך  .. 

יעקב, מתי, דבי, שמעון, אמיר, איתן, רויטל לן כהן, יהודה  ה צרפתי:צביק

 יוגד. מי נגד? 

 לא הדרג המקצועי. :ד"ר ענת קלומל צוויג

אתי, יובל, ענת, פליאה ועילאי. תודה. ההצעה הוסרה.  צביקה צרפתי:

 בבקשה. ההצעה לסדר הבאה. 

ההצעה  להסיר מסדר היום אתברוב קולות מאשרים  :374מס'   החלטה

הכנת  –לסדר יום של חבר המועצה אהוד יובל לוי הדנה בנושא 

 תוכנית אב לחינוך. 
 

 . נת"צ ויצמן –עצירת היתרים לביצוע עבודות  . ג

 

חברים, הצגנו תמונות וראינו שקופיות על דבר שהוא בעל  :עו"ד אהוד יובל לוי

השפעה גדולה מאד בחיי העיר, השפעה על רוב התושבים. 

כפר סבא, יש לה מדיניות בזמן האחרון להסתיר עיריית 

דברים. גילינו לגבי יער אוסישקין שהיתה התנגדות, אבל 

היא לא כללה את ההתנגדות לכריתת היער. שמענו את זה 

בצורה כל כך מפולפלת, שצריך תואר במשפטים כדי להבין 

 מה זה אומר. התנגדנו, אבל לא התנגדנו על היער. 

ד לנושא חטיבות. קיבלנו החלטה שמענו נאום יפה מא 

מתבקשת, כולם אהבו אותה, רק אתם לא ידעתם במועצת 

 העיר, ידעתם עליה בדיעבד. 

עכשיו אנחנו מגיעים לעוד שלב דומה, קטן. מועצת העיר  

מתבקשת לשאלה למה יש שילוט ברחוב התע"ש שאומר 

נתיבי תחבורה  –שמתחיל פה פרויקט נת"צ ויצמן 

, על נתיב ייחודי. מי שלא BRT-דיברו על הציבוריים. בזמנו 
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מבין מה זה נתיב ייחודי, זה אומר שבקושי אנחנו 

מסתדרים היום עם שני נתיבים לתחבורה פרטית ועכשיו 

נצמצם את התחבורה הפרטית לנתיב אחד, וזה אומר 

אחרי שבדיעבד עיריית כפר סבא, הנהלתה, מציגה תוכנית 

אמיר יעקב, שמגלה כל שהציבור מגלה, עומד פה עיתונאי 

רבותי, מה זה? תראו  –דבר שזז בעיר. לוחץ עלינו ואומר 

את זה בפייסבוק, תענו. למה יש פרויקט נת"צ ואתם לא 

 –מספרים לנו? יושבים חברי מועצה נכבדים ואומרים 

סליחה, מה זה פרויקט נת"צ בויצמן? אתם הולכים לסגור 

 את רחוב ויצמן? מי התיר לכם? 

 מחקו את זה.  56:35??? ]

מי התיר לכם לסגור את הרחוב? רציתם לתכנן, התוכניות  :עו"ד אהוד יובל לוי

שהבאתם היו לא ראויות, עם חילופי נתיבים ימין שמאל, 

שמאל ימין, וכל מיני דברים שבלתי מתקבלים, לא 

מקובלים בשום מקום. אלא מה? התוכנית רצה, מתחילים 

שואלת על זה בישיבה  פה עבודות בשטח. ואז, כשהמועצה

איפה השקיפות?  רבותי, על מה אתם מדברים? –הקודמת 

איפה ההתייחסות לציבור? אנחנו לא נדון אתכם, חברי 

המועצה, אנחנו נדון עם נציגות של משמר האילנות. )משה 

נח, סליחה, משה נח, בבקשה(. קודם כל תציגו למועצה על 

טח. הרי מה יושב פה בן אדם ומתחיל פה בעבודות בש

התוכניות שלכם לא התקבלו על דעתכם בישיבה הקודמת 

שדנתם לפני שנתיים. אבל, יוצאים לשטח, ואז אנחנו 

חודש למקטע, יהיו פה כמה מקטעים  30 –רואים שקופיות 

ברחוב ויצמן. כמה זמן יערכו העבודות ברחוב ויצמן? כמה 

 אין תשובות.  מה יהיה אחרי זה? זמן הרחוב יהיה סגור?
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הנהגה עירונית, הנהגה ציבורית, מינהל ציבורי ראוי, כראש  

עיר מצופה מראש עיר להציב את הדברים האלה לדיון 

בשקיפות. להציב את הדברים האלה לדיון. לא כולם 

יסכימו. אף אחד מאיתנו לא יכול להגיד שהוא מסכים לכל 

מה שאומרים פה. אבל מה? כשתציגו את זה, לפחות יהיה 

י. אין שקיפות, יוצאים לעבודות ברחוב ויצמן, פה דיון ראו

סוגרים את החיים של תושבים, סוחרים, חנויות, רחובות 

שמתנקזים רק לויצמן. חבר'ה, יהיה בסדר. מה זה יהיה 

חודש, תשובה לשאילתה, כפוף  30 –בסדר? הערה קטנה 

לעמידה בלוחות זמנים על ידי משרד התחבורה, רק לחלק 

ויצמן, רחוב העמק. ומה עם רחוב א', מקטע א' ברחוב 

בהגדרה  40או מכביש  G-ויצמן מהתע"ש או מ

הסטטוטורית שמופיעה ועד לרחוב טשרניחובסקי? אין 

רחוב  שאלה. רחוב טשרניחובסקי ייחסם. באמת?

טשרניחובסקי ייחסם מויצמן ודרומה, לצומת אמדוקס. 

לתת דין וחשבון לתושבים? מישהו חשב פה שצריך  באמת?

ו חשב פה שחוסמים לבן אדם את היציאה מהבית, מישה

טוק', סליחה, אנחנו הולכים לחסום -'טוק –צריך להגיד לו 

לך את הבית? יש פה סוחרים. תגידו להם שאני טועה. תגידו 

להם שאין דברים כאלה. ציטטתי מתשובות שלכם 

 לשאילתות. תשובות שלכם במועצתה עיר.

ירונית שהולכת לעשות מהפכה בחיי העיר צריכה הנהגה ע 

כן, זה חיוני. כן, זה מה שצריך  –לבוא בצורה גלויה ולהגיד 

לעשות. זו העבודה. זו התוכנית. כשאתם נמצאים רגע לפני 

 פיזור המועצה, 

 סליחה, ראש העיר משחק בפלאפון, הוא לא מקשיב לך.  מהקהל:
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 מקשיב. מקשיב.  צביקה צרפתי:

אנחנו לא שופטים את ראש העיר הזמני. אנחנו מבקשים  :ד יובל לויעו"ד אהו

 שראש עיר שרוצה, סליחה רבותי, סליחה חברים, 

 יובל, דקה מזמנך?:הנדין-הרסגור עילאי

, חבר'ה, בדמוקרטיה כן. עוד שניה. הזמנו לפה סוחרים :עו"ד אהוד יובל לוי

ב דברים זמניים, אף אחד פה לא מונרך, מי שיתרגל לחשו

 יטעה אף אחד.  –שהוא לעולם ועד 

.  :שמעון פרץ  זה נכון

אנחנו אומרים שמי שמקבל את המנדט מחזיר את המנדט,  :עו"ד אהוד יובל לוי

וכשהוא מחזיר אותו בעוד מספר חודשים הוא לא מתחיל 

תוכניות שיימשכו שנים אחריו לקבוע עובדה בשטח. מי 

בדות בשטח שהולך לסגור, מי שנהנה מזה שהוא יקבע עו

שאף ראש עיר אחריו לא יוכל לשנות אותן, מי שמתגאה 

בזה שראש העיר הבא לא יוכל לעצור את התוכניות כי הן 

יש  –התחילו כבר, היה צריך להיות לפחות גלוי ולהגיד 

החלטה, הנה היא לפני כולם, נציגים לגיטימיים יקבלו 

ת אותה. מי שהציבור לא נתן לו מנדט ומועצת העיר שהולכ

 להתפזר לא מתחילה תוכניות דקה לפני וקובעת מסמרות.

עכשיו תסתכלו על נציגי התושבים, תסתכלו על נציגי  

סליחה, החנות שלך לא תיסגר,  –הסוחרים, תגידו להם 

הבית שלך לא ייסגר, ואם ייסגר למטרה טובה. בבקשה, 

מבקש גם לתת לחברי עילאי דקה השולחן שלכם, אני  

 מזמני. 

תודה רבה, יובל. הבעיה הגדולה, כפי שהציג אותה יובל, :הנדין-רסגורה עילאי

ואני רוצה לחדד את הטיעון שלי בבעיה הזאת, היא שאנחנו 

מה קורה עם שיתוף הציבור  –שאלנו לאורך שנה, שנה וחצי 
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? וכל הזמן קיבלנו תשובות  עוד מעט  –בתוכנית 'מהיר לעיר'

נו לא הרפינו יהיה שיתוף ציבור, ממש עוד מעט. ואנח

נענינו   –ושאלנו, וכל כמה חודשים הגשנו שאילתה ושוב 

ממש עוד מעט יהיה שיתוף ציבור, ועוד מעט ועוד מעט ועוד 

יהיה שיתוף  –מעט ועוד מעט, עד שבסוף ניתנת לנו תשובה 

ציבור עם משמר האילנות. ואז מתחילים לעבוד. ואז 

ך כמו מתחילים לעבוד, בלי לעשות תהליך, לפחות תהלי

 שעשו עם אגף החינוך. יתחיל תהליך שתושבים ישתתפו, 

אתה בעד תחבורה ציבורית או  –אני שואל אותך שאלה  צביקה צרפתי:

 נגד?

 אני בעד תחבורה ציבורית. :הנדין-הרסגור עילאי

 אתה בעד או נגד?  –אני רוצה לשמוע, תגיד  צביקה צרפתי:

 ית,אני בעד תחבורה ציבור:הנדין-הרסגור עילאי

 אם אתה בעד אז זה בסדר.  צביקה צרפתי:

.:הנדין-הרסגור עילאי  אני גם בעד שתהיה תוכנית 'מהיר לעיר'

נגד נת"צים? צביקה צרפתי:  אתה בעד נת"צים או 

 אני בעד נת"צים, אבל אני לא רוצה שזה ייהרס,:הנדין-הרסגור עילאי

ני לא רוצה אהה, הבנתי. אני אגיד לך משהו, אתה יודע, א צביקה צרפתי:

להחמיא לעצמי, אבל אתה יודע מה זה בן אדם שיודע 

להוביל? זה בן אדם שמחליט ולוקח גם קצת אחריות. אתה 

נגד  תענה, זו  –בעד תחבורה ציבורית או נגד? בעד או 

 השאלה הגדולה. תענה. 

תן לי עוד משפט אחד שלם ואז אני אוכל לענות לך. אני :הנדין-הרסגור עילאי

ציבורית ואני רוצה שיהיו נת"צים, אבל  בעד תחבורה

הדברים האלה צריכים להיעשות בתהליך שיהיה נכון ולא 

כי עשיתם אותו לא נכון  BRT-להיהרס כמו שהרסתם את ה
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ועשיתם אותו נגד הציבור. עשיתם אותו בצורה שתזיק 

לציבור. והמאסתם על כל הציבור את התוכנית הזאת 

לל שלא רציתם לעשות וקברתם, ואיבדנו שנים יקרות בג

 שיתוף ציבור. 

 תודה רבה. תודה. עברה דקה. צביקה צרפתי:

 זאת הסיבה. :הנדין-הרסגור עילאי

 תודה רבה.  צביקה צרפתי:

... ולא חברים מהקואליציה, מועצת העיר יכולה   :עו"ד אהוד יובל לוי להגיד 

... פה במועצה, לפני כולם,   יינתנו היתרים 

 אתה יכול להמשיך לצעוק. יובל, צביקה צרפתי:

 היה דיון במועצה?  עמירם מילר:

 היה דיון במועצה ותיכף אני אמצא גם, צביקה צרפתי:

 היה שיתוף ציבור?  עמירם מילר:

 ... בעוד שבוע וחצי.  מהקהל:

 מישהו פעם ראה היתר בנייה לעבודות? :עו"ד אהוד יובל לוי

הפעם השלישית אני מבקש בפעם השנייה, תיכף תהיה  איתי צחר:

 ואתה תוצא החוצה. 

ב מהקהל:  לחודש, 29-יש שיתוף ציבור 

 יעקב אמיר,  איתי צחר:

ואתם לא חשפתם אותו לציבור. זה רק מספר אנשים.  מהקהל:

 ושיניתם עכשיו,

 יעקב אמיר, יעקב אמיר.  צביקה צרפתי:

.  איתי צחר:  תיכף ינחת פה גם חייזר בחוץ וייקח את כולנו

 רגע, זה נכון מה שהוא אומר? :בל לויעו"ד אהוד יו

 לא.  צביקה צרפתי:

, איתי צחר:  בכל מקרה, לעניין הצעת ההחלטה שמונחת פה לפנינו
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 מייל?-אתה רוצה את האי מהקהל:

לעניין הצעת ההחלטה שמונחת פה לפנינו, יש הצעת החלטה  איתי צחר:

 לעצור את תוכנית 'מהיר לעיר'. יש החלטה כזאת. 

 הצעה כזאת.  עמירם מילר:

הצעה כזאת, סליחה, יש הצעה כזאת. אני רוצה להזכיר  איתי צחר:

-למועצה המכובדת שמשרד התחבורה, שגנז את תוכנית ה

BRT  ברמה הארצית וגנז אותה בגלל סירוב של רשויות

לשתף פעולה או להגיע להחלטה מושכלת, ועיריית כפר סבא 

לא הייתי  נתיב התחבורה הציבורית בזמנו, אנירצתה את 

פה, מקריאת ההיסטוריה, ברחוב ויצמן, ואילו רעננה רצו 

אותו ברחוב אחוזה כמדומני והם לא מתחברים, מה 

לעשות, והרצליה בכלל לא חתמו, ואז נוצר מצב שאין רצף 

 תחבורתי.

לאור כל זה החליט שר התחבורה הנוכחי להגיד שהוא קובר  

י תחבורה ויוצר תוכנית העדפה לנתיב BRT-את רעיון ה

אין  –ציבורית בכללים שלו. כחלק מהכללים, הכללים היו 

אין תלות בין  –שינויים סטטוטוריים. חלק מהכללים היו 

אהלן  –רשויות. כל רשות שרוצה, אם כפר סבא רוצה 

לא חייבת, וכפר סבא תתחבר  –וסאהלן, רעננה לא תרצה 

ט באון עצמאי. ואם רעננה תחלי 4נת"צ שימשיך על כביש -ל

 להצטרף אז הוא יעשה את זה, או לא. 

אבל מה שעוד יותר יפה מכל, הוא גם קבע את התנאים שלו  

לחתימה על הסכם,והוא קבע את התנאים שלו בהחלטה מה 

הפרוצדורה לאשר את התהליך הזה. וחלק מהתהליך, 

בל יעבור שלו להיכנס עם רשות מסוימת, היה -התנאי ה

 אישור המועצה. 
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.  צביקה צרפתי:  נכון

והמועצה שכאן הצביעה ולמיטב זיכרוני אפילו מי שמגיש  איתי צחר:

את ההצעה לסדר, אבל אני לא בטוח בזה, הצביע בעד 

 התוכנית הזאת. ומאז נקבעו לוחות זמנים, 

,  :עו"ד אהוד יובל לוי  איתי, איתי

 לא, לא, אל תפריע לאיתי עכשיו.  צביקה צרפתי:

 מנים, מאז נקבעו לוחות ז איתי צחר:

 הצבענו בעד תהליך של להסתיר מהציבור? :עו"ד אהוד יובל לוי

 אל תפריע, אל תפריע.  צביקה צרפתי:

 מאז נקבעו לוחות זמנים על ידי משרד התחבורה.  איתי צחר:

.  צביקה צרפתי:  אל תפריע לאיתי

 אותו הוא לא מאשים.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 ידי משרד התחבורה, מאז נקבעו לוחות זמנים על  איתי צחר:

 מישהו ייתן לכם לחסום את הרחוב? :עו"ד אהוד יובל לוי

נקבעו לוחות זמנים על ידי משרד התחבורה, ובלוחות  איתי צחר:

 הזמנים של משרד התחבורה, 

 מה קרה? הצבעתם בעד. מה קרה?  צביקה צרפתי:

 מישהו הרשה לך לסגור את הרחוב או לתכנן? :עו"ד אהוד יובל לוי

לא הציגו סטטיסטיקות על הרחובות המקבילים. לא  :ענת קלומל צוויג ד"ר

הציגו סטטיסטיקה כמה מכוניות עוברות ברחובות 

 המקבילים. 

 רחוב ויצמן הוא בסמכות משרד התחבורה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

. :ד"ר ענת קלומל צוויג . .  לא היתה בעיה לקבל החלטה כזאת 

הרשה לך לשים מילים בפה שלנו, ואם אתה  אף אחד לא :עו"ד אהוד יובל לוי

מצטט, עומד פה הציבור, תגיד להם מה להחלטה. פשוט 

 לתכנן, לא לסגור את הרחוב. 
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 ובתוכנית, באבני הדרך ניתנה הסכמת מועצת העיר,  איתי צחר:

 לתכנן.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 לבצע את הפרויקט.  איתי צחר:

 . לתכנן. לתכנן :עו"ד אהוד יובל לוי

לבצע את הפרויקט ולא לתכננו. מושקעים מיליוני שקלים  איתי צחר:

על ידי מדינת ישראל בתכנונו לא על סמך הרשאה לתכנן 

ואז להחליט אם עושים או לא. וההחלטה תישלף ותופץ לכל 

ונגד. זה פעם  חברי המועצה, כולל פירוט המצביעים בעד 

 אחת.

 פעם שניה, לגבי לוחות הזמנים,  

 איתי, מישהו הרשה לך לחסום את ויצמן?  :וד יובל לויעו"ד אה

 מי שמעלה נושא צריך לבחור טוב מאד איזה נושא.  צביקה צרפתי:

 אתם הצבעתם בעד לחסום את ויצמן? חברי הקואליציה,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 לגבי לוחות הזמנים, כולל שיתוף ציבור,  איתי צחר:

 התנינו את ההצבעה שלנו, התנינו אותה. צביקה, אנחנו :הנדין-הרסגור עילאי

עכשיו אתם מסכימים חברי הקואליציה, איתי, אתה טועה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 לחסום את ויצמן?

 מה זה שייך לחסום את ויצמן? צביקה צרפתי:

 תגידו שאתם רוצים לחסום את ויצמן.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 מה זה קשור?  צביקה צרפתי:

סליחה, הפרשנות שלך, איתי, היא מטעה, ואני רוצה לשמוע  :ל לויעו"ד אהוד יוב

את חברי הקואליציה אומרים שאתם הסכמתם לחסום את 

 ויצמן. בבקשה, הנה הציבור. 

 גיא יואל, מה קרה? אל תדאג.  צביקה צרפתי:

 אני דואג  מאד.  :גיא יואל

הרבה  אל תדאג. תישן בשקט. תאמין לי שאני אעשה דברים צביקה צרפתי:
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 יותר טובים, אל תמשוך אותי בלשון. 

 סליחה, איתן, אתה הסכמת לחסום את ויצמן?  :עו"ד אהוד יובל לוי

 הצבעת בעד התוכנית הזאת.  עו"ד איתן צנעני:

אתה מדבר אלי? אני שואל אותך. אני שואל אותך מול  :עו"ד אהוד יובל לוי

 הציבור. 

 שלך?מה המשמעות של ההצבעה  עו"ד איתן צנעני:

.. )מדברים ביחד(  :עו"ד אהוד יובל לוי בוודאי, בגלל זה אתה לתכנן. לא לחסום.

אתה מסכים לחסום את  –לא עונה עכשיו. אני שואל אותך 

ויצמן? מישהו מכם מבין את התוכנית שהוצעה לתכנון 

 כהסכמה לחסום את ויצמן? 

 תודה רבה.  צביקה צרפתי:

ר פה, שמעון, סליחה ברשותך, לגבי שיתוף הציבור שהוזכ איתי צחר:

 שני משפטים. 

מישהו מרחובות המקבילים מוכן שיחסמו לו את הבית?  :עו"ד אהוד יובל לוי

אתם הסכמתם לזה? טוען המנכ"ל שאני הסכמתי שלא 

 מדעת. אתם הסכמתם מדעת? 

 לגבי שיתוף הציבור, איתי צחר:

תאר. תוכנית אצלכם זה מקובל, כמו עם תוכנית המ :עו"ד אהוד יובל לוי

 5המתאר, אמרתי לך פה, אל תאשר. אתה הצבעת אחרי זה 

 פעמים לבטל. 

 טוב, תודה רבה.  צביקה צרפתי:

חברים, לגבי שיתוף הציבור שהוזכר פה, במענה לשאילתה  איתי צחר:

שהיתה בפעם שעברה, הוסבר בדיוק התהליך והוסבר בדיוק 

 הסיפור שהוצג פה, אני לא רוצה להגיד בכזב, 

 תגיד, בוא נתבע אותך. תגיד. ,תגיד :ו"ד אהוד יובל לויע

 אבל בעיוות שלם של המענה שניתן.  איתי צחר:
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 חודש.  30אמרת  :עו"ד אהוד יובל לוי

, "תוכנית 'מהיר לעיר' נמצאת בישורת האחרונה"ונאמר,  איתי צחר:

ולגבי נספח הנוף בחרנו לשבת עם הסמן הימני שמגן ושומר 

די לקבל את ה'אינפוטים' שלו לנושא על העצים בעיר כ

נספח הנוף. וזו הפגישה המקצועית שהתקיימה גם על ידי 

וגם לפני כן עם צוות ההנדסה וצוות 'מהיר לעיר' ומשרד 

 התחבורה עם משמר האילנות. 

  , לגבי תהליך שיתוף הציבור הארצי של פרויקט 'מהיר לעיר'

ל מדינת מאחר והתוכנית הזאת נקבעת לפי לוחות זמנים ש

ישראל ומשרד התחבורה, יש חודשיים טרם הכניסה, יש 

לוח זמנים של פרויקט שיתוף ציבור על ידי חברה חיצונית 

שנשכרת על ידי משרד התחבורה בכל עיר שבה התוכנית 

הזאת מתקיימת, והתבצע פה שיתוף הציבור המעמיק, 

הפרטני, מול כל אדם, מול כל סוחר שגר לאורך ויצמן 

 ות מושפע.ועלול להי

מי בעד להסיר  –תודה רבה. קדימה, אנחנו בהצבעה עכשיו  צביקה צרפתי:

את ההצעה מסדר היום? עמירם, אורן, צביקה, מתי, יעקב, 

דבי, שמעון, קולמן, איתן, רויטל לן כהן, יהודה יוגד. מי 

יובל, פליאה ועילאי.  נגד נגד? אתי, ענת,  יופי, אתה 

 נת"צים. 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה רים מאש :375מס'   החלטה

עצירת  –לסדר יום של חבר המועצה אהוד יובל לוי הדנה בנושא 

 נת"צ ויצמן.  –היתרים לביצוע עבודות 
 

. צביקה צרפתי:  ההצעה לסדר הבאה. בבקשה, עילאי

 עילאי, עילאי, עילאי, סליחה.  :עו"ד אהוד יובל לוי
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ידברו איתי. הם יודעים לקבוע איתי  הם סליחה. יש, ,לא צביקה צרפתי:

יודעים לדבר  יודעים לדבר איתי, תאמיני לי,  פגישה. הם 

 איתי. פליאה, ההצעה לסדר הבאה, בבקשה. מספיק. 

 איתי, תן לי דקה בבקשה מזמנך לנציג של הסוחרים שידבר.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 . אנחנו רוצים לשמוע את סוחרי ויצמן :ד"ר ענת קלומל צוויג

 עילאי, אתה רוצה לדבר על ל"ג בעומר או לא? צביקה צרפתי:

נותן לי דקה מזמנו לסוחרים. :עו"ד אהוד יובל לוי  הוא 

קדימה, אנחנו בהצעה לסדר הבאה. בבקשה. ל"ג בעומר,  צביקה צרפתי:

 בבקשה. 

 נתי, בבקשה, יש לך דקה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 .יש לך דקה :ד"ר ענת קלומל צוויג

יודע קה צרפתי:צבי לדבר אתי יפה, לשאול אותי איך  , תן להנתי, אתה 

 הכניסה לחנות. אנחנו מכירים מספיק שנים. 

 אז אתה סוגר לו את החנות.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אני מבטיח לך דבר אחד, כשאני מבטיח אני מקיים.  צביקה צרפתי:

 אתה מבטיח לסגור לו את החנות.  :עו"ד אהוד יובל לוי

לא תהיה, תקשיב טוב, אני לא מנהל ויכוח עכשיו, אני רק  ביקה צרפתי:צ

 אומר, 

ויכוח.  :עו"ד אהוד יובל לוי  אין 

ל צביקה צרפתי: גני ילדים  ביולי, תאמינו לי, אתם לא  14-כמו שהבטחתי 

 תיפגעו. התוכנית תהיה תוכנית,

 אני צריך שיתוף פעולה.  מהקהל:

וף פעולה. ממלאים אותך בשטויות. אבל בוודאי שיהיה שית צביקה צרפתי:

 זה עוד לא קורה. 

יודע.  מהקהל:  אני לא 

ראית, זה עוד לא קורה. זה קורה שם בינתיים, זה עוד לא  צביקה צרפתי:
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הגיע אליך. אתה צריך מתווכים לדבר איתי? מה קרה לך? 

אנחנו נדבר אתכם,  –אתם תרצו )מדברים יחד( תודה רבה. 

ו, אתם תהיו שותפים, תהיה שותף תאמין לי, אתם תדע

ייכנסו לחנות שלך. תאמין לי. שמעת מה אמרתי  מאיפה 

 לך? 

 אבל המנכ"ל,  מהקהל:

שמעת מה אמרתי לך? אתה רוצה להקשיב לי? פה זה לא  צביקה צרפתי:

 המקום שתקבל תשובות. 

 למה לא? מול המצלמה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 עילאי, בבקשה.  צביקה צרפתי:

 מול המצלמה אתה תקבל תשובות עכשיו.  :ד אהוד יובל לויעו"

תקשיב, אני אפוצץ את הישיבה. אם אתה רוצה לפוצץ את  צביקה צרפתי:

 בבקשה. אתם תגרמו.  –הישיבה 

אני רוצה תשובות. מתי אתה סוגר לו את החנות? תענה לו  :עו"ד אהוד יובל לוי

ם דקה בדקה אחת. חבר'ה, אם סוגרים את הרחוב מגיע לכ

 של תשובה. אני אשתוק, ראש העיר הזמני יענה. 

 בבקשה, עילאי.  צביקה צרפתי:

 הצעה לסדר. :הנדין-הרסגור עילאי

מתי סוגרים? שניה, עילאי, מתי סוגרים את הרחוב? מישהו  :עו"ד אהוד יובל לוי

 יכול להגיד?

 לא סוגרים את רחוב ויצמן בינתיים.  צביקה צרפתי:

אז איך אתה חופר אותו בלי לסגור אותו? אני רוצה את  :יעו"ד אהוד יובל לו

 התוכנית שאתה סוגר את הרחוב. 

 דקות.  10עילאי,  איתי צחר:

 או קיי. פיקוח על הבערת אש במרחב הציבורי. :הנדין-הרסגור עילאי

 עילאי, עילאי, סליחה שניה. רבותי,  :עו"ד אהוד יובל לוי
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 עילאי, נו, באמת. אני אוריד את ההצעה,  צביקה צרפתי:

אני בעד ... על הנושא הזה. אני לא קובע את סדר הדיון. :הנדין-הרסגור עילאי

 האג'נדה שלך בנושא הזה, אבל הגיעה ההצעה שלי לסדר. 

אז תרשה לי חצי משפט. רבותי, זכותכם לקבל תשובה  :עו"ד אהוד יובל לוי

במינהל ציבורי תקין. אל תצאו מפה עד שיהיו לכם 

 .תשובות

 בסדר. קדימה, בבקשה.  צביקה צרפתי:

 

 פיקוח על הבערת אש במרחב הציבורי. . ד

 

ל"ג בעומר האחרון היווה איזה שהוא שינוי דרך בתולדות :הנדין-הרסגור עילאי

חגיגת החג. לא היתה מהפכה גדולה, אבל אני חושב שנפל 

דבר דווקא בגלל האזהרות שהיו והנכונות של הציבור 

אני לא בא להרוס את החג, זאת ממש לא  לחשוב קצת אחר.

המטרה שלי, אני חושב שזה חג נפלא וחג שבעיקר ילדים 

מאד אוהבים וגם מבוגרים, יש מדורות בית ספריות, 

מדורות בגנים, מדורות גם לחבר'ה מבוגרים יותר, זה כיף 

לעשות על האש, גם אני אוהב לעשות על האש. זה נהדר, 

י לא רוצה להרוס את כל חוגגים, שרים, מרשמלו. אנ

מה שאני המנהגים היפים האלה ולא רוצה לפגוע ברוח החג. 

כן רוצה לעשות הוא ללכת צעד אחד קדימה, בעקבות 

 צעדים קודמים שעשינו כאן בכפר סבא. 

אנחנו בשנים הקודמות המלצנו לאחד מדורות והיתה  

לא מושלמת, אבל היתה איזו שהיא התקדמות.  היענות יפה.

זה פחות עבד. אבל לנוכח שני  –ו להקטין מדורות המלצנ

אירועים שקרו, גם האזהרה החמורה מפני שריפות בל"ג 
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בעומר האחרון והנכונות של עיריות לקרוא להפסקת 

המדורות השנה, וגם לנוכח מפגעי השריפות שאנחנו כולנו 

סובלים מהן והצלחות של ועד הפעולה בנושא הזה שעושה 

שיתוף העירייה וגם בשיתוף גורמים עבודה מדהימה, גם ב

נוספים, נגד השריפות שאנחנו נפגעים מהן כל השנה, זה 

נראה לא נכון שאנחנו נלחמים בשריפות, נלחמים במפגעי 

זיהום אוויר, אבל אנחנו במו ידינו עושים לעצמנו יום 

שהוא כבר לא יום, שהוא בדרך כלל הופך להיות שבוע שלם, 

כמעט שבוע של מדורות, תלוי בשנים האחרונות זה היה 

מתי בדיוק יצא החג, אם הוא יצא בתחילת השבוע אז הוא 

נמשך עד סוף השבוע, אם הוא היה יותר קרוב לסוף השבוע 

כמו שנה אז זה לא היה שבוע שלם. אבל כבר הגענו למצב 

בשנים האחרונות, כן, היה שבוע אחד שהיה שבוע שלם ל"ג 

 בעומר.

 ילדים,  4מפריע לך, יש לי  אבל סליחה שאני מהקהל:

 סליחה, אדוני, אי אפשר לאפשר את זה. צביקה צרפתי:

ילדים, כל אחד בבית ספר אחר, אז כל אחד עושה  4יש לי  מהקהל:

את זה יום אחר. לא, סתם אני אומר לך על זה שאתה 

 כיתות, איך אני אתחלק?  4-ילדים ב 4אומר, יש לי 

ת דברי. אמנם שאלה מהקהל, אבל אני אני אבהיר א:הנדין-הרסגור עילאי

 אבהיר את דברי.

 תענה לי איך אני אתחלק.  :מהקהל

הרעיון הוא, מאד חשוב לי שיובן על מה אנחנו מדברים. :הנדין-הרסגור עילאי

הרעיון הוא שלא נהרוס את הבריאות שלנו במו ידינו 

וכמובן שלא ניצור מפגע של אש ושריפה שתמיד יכול 

, ואנחנו רואים מדי שנה, בעיקר דורותלהיגרם על ידי מ
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 ילדים ובני נוער, שנפגעים כתוצאה ממדורות. 

ולכן, בגלל שהתחלנו תהליך, תהליך נכון, תהליך שהיה  

צריך להיעשות, תהליך שצריך להמשיך אותו, אנחנו 

צריכים באמת להמשיך אותו, וצריכים לנצל באמת את 

ה. ואנחנו המומנטום שהיה השנה ולנצל את כל מה שקור

כפר סבא היא העיר יכולים להיות עיר מובילה בנושא הזה. 

הירוקה, בואו נהיה ירוקים באמת גם בל"ג עומר. אנחנו 

יכולים לעשות את זה. יש לנו את האמצעים לעשות את זה. 

יש לנו את התמיכה הציבורית שמתחילה להיות כבר לנושא 

 הזה וזה אפשרי. וזה אפשרי.

כפי שאמרתי, היה איחוד מדורות, בואו אז הצעד הראשון,  

נתחיל לפקח על הגדלים של המדורות. בואו נתחיל לפקח 

יותר טוב. בזמנו הנחיתי את גורמי העירייה להכין מפה של 

אזורים שבהם מותרת הדלקת מדורות, בואו ניקח את 

נקצה משבצות  –הפיקוח הזה צעד אחד קדימה 

אולי שיהיה  להתארגנויות של הבערת מדורות, ונדרוש

מספר מסוים של אנשים כדי לקבל את המשבצת. נעודד, 

ניתן תמריצים לבתי הספר, ניתן "צ'ופרים" לבתי הספר 

יוכיחו לנו שהם גם איחדו מדורות וגם הקטינו את  שבאמת 

המדורות. בשנה הבאה הן תהיינה עוד יותר קטנות ועוד 

ש יותר קטנות. ובסוף זה יהיה קומזיץ קטן ונחמד, עם א

מסביב, עם תפוחי אדמה, עם מרשמלו, -סמלית, עם כל ה

עם כל ההווי שמסביב את הכול נשאיר, אבל נשמור על 

 הבריאות שלנו. 

 היית פה בשבוע שעבר? :עו"ד אהוד יובל לוי

 אולי נשמור גם במשהו על רוח החג וספונטניות? עמירם מילר:
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 זה גודל?אתה ראית כמה מדורות היו פה בל"ג בעומר? אי מתי פז:

בל"ג בעומר האחרון קטן מספר המדורות, בגלל שהיתה :הנדין-הרסגור עילאי

 אזהרה. בגלל זה אני אומר, 

קטן והמדורות היו מצומצמות, היו קטנות, לא היו מדורות  מתי פז:

 גדולות. 

בגלל זה אני אומר שהשנה הזאת נתנה לנו הזדמנות :הנדין-הרסגור עילאי

 אמיתית, 

רק בשנה הזאת, זה כבר כמה שנים. תיכף איתי יענה  זה לא מתי פז:

 לך. 

אני ראיתי בשנים האחרונות מדורות ענקיות וגם השנה :הנדין-הרסגור עילאי

 הזאת היתה מדורה מאד גדולה. 

 טוב, תודה רבה.  צביקה צרפתי:

אני בסך הכול קורא להקמת ועדה ציבורית. אני לא אומר :הנדין-הרסגור עילאי

 אחרת. בואו נקים ועדה ונתחיל להתקדם.  שתעשו כך או

.  צביקה צרפתי:  תודה רבה. כן, בבקשה. איתי

בקצרה אני אתייחס. אני חייב להגיד שהרבה מאד  איתי צחר:

מהדברים שנאמרו על ידי עילאי, זה רוח הדברים שבה 

, אמצעי לדוגמההעירייה פועלת בפועל. מוצג על המסך 

ירוני, ובו יש גם קריאה הע הסברה שחולק והועלה גם לאתר

מדורות, גם התייחסות לנושא בטיחות, גם לצמצם 

התייחסות לנושא שמירה על בטיחות בדרכים בדגש על 

שתייה. גם בהתייחסות לאלכוהול, שזו תופעה לדעתי שגם 

שלילית. גם את קצת מלווה את ימי החג האלה כתופעה 

נושא איכות הסביבה, מדורות משותפות, לא להעביר 

. וזה חו מרים אסורים וכאלה שגורמים לזיהום אוויר וכו'

לא רק פלאייר שמופץ, אגב, רובו לא הופץ בנייר גם 
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מסיבות סביבתיות, אלא הופץ בכל מיני אמצעים ויראליים 

כאלה ואחרים מתוך מטרה להעלות את התודעה. זה כולל 

פעילות חינוכית סדורה בנושא הזה גם בקרב מובילות 

 ספר ועוד ועוד ועוד פעולות רבות.הקיימות בבתי ה

גם נושא המפה שעלה פה קיים כבר כמה שנים רבות, כולל  

היערכות ואזורים, היערכות מבעוד מועד מבחינת ביטחון 

ובטיחות, עדכון המוקד, הצבת סיורים עירוניים במוקדי 

גם נושא היערכות שלנו לחג ומועד כמו הסיכון ועוד. 

נות, בשנתיים האחרונות שאנחנו נערכים בשנים האחרו

אנחנו מייצרים פה ספר שמדגיש כל מועד, כולל ל"ג בעומר 

כדוגמא ויש בו דגשים לכל המחלקות, כולל טבלת משימות 

לכל מחלקה עם הכנות השטח, אמצעי בטיחות, אמצעי 

ביטחון, מתנדבים, כל הדבר, אנחנו משתדלים לעבוד בצורה 

 סדורה.

שלנו, עמדו בפנינו שתי  אני חייב להגיד שלאור ההכנות 

 אפשרויות:

זה להודיע הודעה פופוליסטית אולי ,שאסור לעשות  –אחת  

מדורות. אין לנו שום סמכות להגיד את זה, וגם בפועל בוא 

של  נודה על האמת, היינו רואים עכשיו מסיבות כיתה

ילדים במגרש ריק, מה היינו באים, היינו מכבים להם את 

עושים את זה. תחת זאת העדפנו  המדורה? הרי לא היינו

להעריך את המצב ולהגביר את הפיקוח ולהגביר את 

הכוננות ולתגבר במנהלי אזורים ולתגבר בביובית לכיבוי 

ולצמצם שטחים מהמפה שהיו במזג אוויר רגיל אפשר לבצע 

 בהם מדורות ועוד.

אני  –לגבי הסוגיה שעלתה פה בנוגע לתמריץ לבתי הספר  
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מעניינת ונכונה איך להעמיק את זה עוד חושב שזו הצעה 

ואנחנו נבחן יחד עם גם מחלקת קיימות ואגף איכות 

הסביבה איך אפשר ליצור, ואגף החינוך כמובן, איך ליצור 

 עוד תמריצים, למרות ההסברה.

אנחנו סבורים שאין מקום –לגבי הצורך בוועדה ציבורית  

בעד  בוועדה. אני חושב שהדברים הם די ברורים. כולנו

לצמצם את זיהום האוויר וכולנו בעד לשמור על צביון החג, 

 כמו שגם עלה בהצעה לסדר. 

כל האמור לעיל, אני חושב שאין צורך בהקמת ועדה  

 ציבורית, אבל ברוח הדברים שהוצגו פה בצורה מפורטת. 

תודה. מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? אפשר פה  צביקה צרפתי:

 אחד?

 לא, אנחנו לא יכולים. :הנדין-רהרסגו עילאי

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

צביקה, יעקב, מתי, דבי, שמעון פרץ, אמיר קולמן, איתן, 

רויטל לן כהן, יהודה יוגד. מי נגד? פליאה, עילאי, אתי, 

 יובל וענת. יפה.

יום את ההצעה ברוב קולות להסיר מסדר המאשרים  :376מס'   החלטה

 –הדנה בנושא  הנדין-עילאי הרסגורלסדר יום של חבר המועצה 

 פיקוח על הבערת אש במרחב הציבורי.
 

.  :עו"ד אהוד יובל לוי  אנחנו בעד דיון

.  צביקה צרפתי:  כן, בסדר גמור, בעד דיון, הבנתי

בצורה מסודרת, אפשר לדבר, גם כשאין הסכמה ואנחנו  :עו"ד אהוד יובל לוי

 ים שהמועצה צריכה לדון. חושב

 . תודה. 100% צביקה צרפתי:
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 אל תרמסו את הדמוקרטיה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 -איתי הואיש הסכמה.  מתי פז:

. :עו"ד אהוד יובל לוי  עזוב, הוא אנטי

 הוא לא היה אנטי.  מתי פז:

לא אמרתי אנטי. כשעילאי מעלה בקשה לדיון, לא רומסים  :עו"ד אהוד יובל לוי

 הדמוקרטיה. דנים. מה קרה?   את

 אישור החלטות ועדת כספים. . 3

 

תקציב רגיל.  2העברה מסעיף לסעיף מספר  –ועדת כספים  צביקה צרפתי:

 אפשר פה אחד? 

 לא. :הנדין-הרסגור עילאי

 כן, בבקשה. יש שאלות או הצבעה? צביקה צרפתי:

ה העברות כמו שאמרתי בוועדת הכספים, יש כאן כמ:הנדין-הרסגור עילאי

תקציביות שאני לא יכול לאשר אותן, גם דברים שאולי 

מעידים על הסכמות כלשהן שלא פורסמו לציבור, ולכן 

 בצורה כזאת אני לא מוכן לאשר את זה. 

שאלנו בוועדת כספים ואני רוצה לשאול עוד פעם  :עו"ד אהוד יובל לוי

לפרוטוקול, האם בהעברות האלה כלולות הסכמות 

ת כלשהן? האם הן חלק מהסכמות קואליציוניו

קואליציוניות לבחירה או לא לבחירה? ואני רוצה 

 שהתשובה תגיע עכשיו לפרוטוקול והיא תהיה מפורטת. 

 מה שאלת? צביקה צרפתי:

האם העברות מסוימות הן חלק מהסכמים קואליציוניים,  :עו"ד אהוד יובל לוי

? הסכמים לבחירה של מישהו, הסכמים למינוי של מישהו

האם מדובר פה בהסכמים קואליציוניים שמגיעים אלינו 

שאלתי. תענו. ראש העיר הזמני קובע עובדות, רומס היום? 
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 –את הדמוקרטיה, לפחות שיענה לנו. אתה מעביר כספים 

 כן או לא? 

 -אז אני לא אז אם אני רומס את הדמוקרטיה, צביקה צרפתי:

ל אנשים בלי לתת להם סיכוי כי אתה הרסת את הבית ש :עו"ד אהוד יובל לוי

לדבר. נתת לאנשים להיכנס עכשיו הביתה ונעלת להם את 

 הדלת עם עבודות ברחוב. 

 איפה? איזה בית? צביקה צרפתי:

,  :עו"ד אהוד יובל לוי בכל רחוב ויצמן והרחובות שיהיו עמוסים. אז עכשיו

 תענו לפרוטוקול.  –בבקשה, שואלים אתכם שאלה 

 ובה לפרוטוקול. ניתנה תש איתי צחר:

אתה מעביר כספים? האם זה כרוך בהסכם קואליציוני או  :עו"ד אהוד יובל לוי

 קשור למינוי כזה או אחר?

 ניתנה תשובה לפרוטוקול שמונח לפניכם ומודפס.  איתי צחר:

 זו לא תשובה. התשובה היא כן או לא.  :עו"ד אהוד יובל לוי

האם יש  –שאלה היתה בחסות הדמוקרטיה, שסכום זה, ה איתי צחר:

כאן הסכם קואליציוני? והתשובה שנאמרה על ידי גזבר 

 2018סכום זה אושר בתקציב העירייה לשנת  –העירייה 

לטובת העסקת מדריך נוער לתנועת הנוער בית"ר. סוכם בין 

מחלקת הנוער לבית"ר כי ההעסקה תבוצע ישירות על ידם 

על והעירייה תשתתף בהעברת התקציב כנגד דיווח 

ההוצאה. לפיכך התשובה לשאלתך לפרוטוקול, שאין מדובר 

 בסעיף קואליציוני, והראיה לכך שמדובר בסכום, 

אל תצטט לי מהפרוטוקול כשאני שואל אותך שאלה כללית  :עו"ד אהוד יובל לוי

 האם יש פה העברות קואליציוניות? –

 לא, אין העברות קואליציונית.  צביקה צרפתי:

תה מתנגד להקמת תנועת הנוער בית"ר? למה אתה למה א אורן כהן:
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מתנגד? רגע, אני גם רוצה לשאול, הרי זה העברות שאני 

יזמתי. שניה אחת, אני רוצה לשאול. למה אתה מתנגד, 

תגיד לפרוטוקול, למה אתה מתנגד, למה אתה מתנגד 

 150,000-להקמת תנועת הנוער בית"ר? למה אתה מתנגד ל

ברה, על זה מצביעים. למה? אני שקל לעלייה? הרי זו ההע

 רוצה לדעת למה. 

שקל לעלייה ואני תמכתי  150,000אני ביקשתי להעביר  :עו"ד אהוד יובל לוי

 באישור שלהם,

 תמכת. ובית"ר? אורן כהן:

 ואני תמכתי בהקצאת כספים לכל תנועות הנוער וכל מה, :עו"ד אהוד יובל לוי

 יעים. אז תצביע בעד. על זה מצב נו? :אורן כהן

.  :עו"ד אהוד יובל לוי  רגע, כבודו

 בצורה שוויונית אבל.  :הנדין-עילאי הרסגור

וכשאתה תסיים לאכול ותשאל אותנו, אנחנו נענה לך.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 השאלה שלי היתה נורא פשוטה. 

 תודה.  צביקה צרפתי:

 האם יש פה העברת כספים,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 ד פעם להגיד לך? לא. עו :אורן כהן

 קדימה, תודה.  צביקה צרפתי:

 אמרנו לך כמה פעמים, גם בוועדת כספים, גם בזה,  אורן כהן:

פה זה לא סניף הליכוד. החברים שלך יכולים להגיד תודה,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אני שואל אותך שאלה פשוטה.

 מי בעד לאשר את ההעברות מסעיף לסעיף?  צביקה צרפתי:

 כן או לא? –אני רוצה תשובה מוסמכת  :ד יובל לויעו"ד אהו

 לא, לא, לא, אני אומר לך לא. הוא אמר לך כמה פעמים.  אורן כהן:

 אין פה העברות קואליציוניות.  –אני רוצה שתגיד  :עו"ד אהוד יובל לוי
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 אין פה העברות קואליציוניות.  איתי צחר:

? 2018תקציב רגיל  2מי בעד העברות מסעיף לסעיף מספר  צביקה צרפתי:

פה אחד?  – מי בעד? ענת, יובל, אתי, עמירם, אורן, צביקה

 כולם למעט פליאה ועילאי. בסדר. 

ברוב קולות את החלטות ועדת הכספים על מאשרים  :377מס'   החלטה

 . 2018תקציב רגיל  2העברות מסעיף לסעיף מספר 
 

 הוא התנגד לבית"ר והוא התנגד גם לעלייה.  אורן כהן:

איתן, אני התנגדתי להקצאת הכספים שאתם ביקשתם? מי  :עו"ד אהוד יובל לוי

 תמך בכם לקבל אותם? 

 . 2018-נתת לנו את רשת הביטחון לצורך העברה ב עו"ד איתן צנעני:

.  :עו"ד אהוד יובל לוי  תודה, איתן

 והכסף הזה,  עו"ד איתן צנעני:

 תודה, איתן, אמרת אמת.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 הכסף הזה כבר אושר אז, זה רק העברה מסעיף לסעיף.  ו"ד איתן צנעני:ע

 תודה רבה.  צביקה צרפתי:

 זה בסך הכול העברה מסעיף לסעיף. זהו.  אורן כהן:

 אני שאלתי אם יש העברות אחרות בכלל.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 עוד פעם להגיד לך לא? אורן כהן:

 –דה, שבניגוד לחברך, אתה אמרת אמת אני אומר לך תו :עו"ד אהוד יובל לוי

 אני תמכתי בהעברת כספים לתנועת הנוער ולעלייה. 

יודע את זה.  עו"ד איתן צנעני:  צריך להגיד תודה, אמרתי תודה. אתה 

 . 31.12.17בדו"ח רבעוני ליום  דיון כספי 

 

יש הערות? שאלות?  – 31.12דיון בדו"ח כספי רבעוני ליום  צביקה צרפתי:

 ך לאשר. זה רק דיווח. לא צרי
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דיון בדו"ח כספי רבעוני ליום  –על סדר היום  2סעיף  איתי צחר:

31.12 . 

הועבר לרואה חשבון  2017ניתנה סקירה. דו"ח כספי שנתי  רו"ח שגיא רוכל:

חיצוני לעריכת ביקורת מפורטת. זהו בעצם הדו"ח הכספי 

השנתי בפורמט הרבעוני שלו. התקציב הרגיל עמד, 

מיליון  821מיליון שקל, הכנסות  18ת עמדו על ההוצאו

מיליון שקל. סך הגרעון  2.7שקל, הביצוע עם עודף של 

מיליוני שקלים, כנ"ל  5-שנצבר משנים עברו ירד לפחות מ

נתוני התב"רים מוצגים חיוביים. אחוזי הגבייה קצת פחות 

 . סך הכול דו"ח בסדר גמור. אין לי דברים נוספים. 96%-מ

-רק אם תגיד בבקשה שלסיכום, עלויות שכר שני נבחרים כ :ד יובל לויעו"ד אהו

. בוא תתן נגיעה קטנה כמה עולה לציבור, מעל ₪ 1,273,000

 לנבחר ציבור. ₪ 630,000

אין לי מה לתת שום סקירה, הנתונים מופיעים פה, הסברתי  רו"ח שגיא רוכל:

לך את עיקרי הדו"ח. הנתונים מופיעים פה. כל מספר 

צא פה הוא בהתאם לזה. הדו"ח הזה הועבר לביקורת, שנמ

 עם הנתונים המדויקים. 

?[  הוא נדון בוועדת ביקורת גם.  1:30:07?? 

לא, זה לא הדו"ח הזה. הדו"ח הזה יגיע לוועדת ביקורת  רו"ח שגיא רוכל:

אחר כך, בשנה הבאה. הדו"ח הקודם של שנה שעברה נדון 

 בוועדת ביקורת בצורה מפורטת. 

 יש לי שאלה לגבי הנושא של התב"רים.:הנדין-הרסגור איעיל

 אין תב"רים.  צביקה צרפתי:

 בדוח הבא.זה הנושא הבא.  איתי צחר:

סליחה, אז ברשותכם, אני אבקש מהגזבר לחזור על עוד  :עו"ד אהוד יובל לוי

, 10מתוך  9נושא במפורש, אם הוא יבאר לנו, בעמוד 
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 1,428, בפועל היו משרות 1,484שבתחום החינוך אושרו 

 משרות. האם זה אומר שהיו פחות משרות ממה שאושר? 

 הנתונים בדו"ח הם בדיוק כפי שהם מוצגים.  רו"ח שגיא רוכל:

 2017זאת אומרת, אני יכול להבין בצורה נכונה, שבשנת  :עו"ד אהוד יובל לוי

משרות ממה  56בחינוך, פחות  ₪ 2,838,000השקעתם 

 שאושר. האם זה נכון? 

 לא, לא, ממש לא, זה לא עובד ככה.  צביקה צרפתי:

 .שנה שלפניההשקענו יותר בחינוך מאשר ב 2017בשנת  איתי צחר:

 לא, לא, לא שאלתי,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אני רוצה לענות.זה מה ששאלת, אם השקענו פחות בחינוך.  איתי צחר:

הוצאות השכר ב 2,838,000-הוצאנו יותר ב 2017בשנת  רו"ח שגיא רוכל:

 224בתחום החינוך מעבר לתקציב. סך ההוצאה עמדה על 

 מיליון שקל.  221מיליון שקל לאור התקציב של 

השיטה שבה מחושבות המשרות,  –לעניין היקף המשרות  

 משרות בעודף.  56אכן יש פה 

 בעודף או בחוסר?  :עו"ד אהוד יובל לוי

 בפועל היו פחות משרות.  רו"ח שגיא רוכל:

משרות ממה שהצהרנו במועצה בתכנון.  56תודה. פחות  :"ד אהוד יובל לויעו

 עובדה?ההאם זה 

עובדה. יש לך דו"ח כספי. אבל ההוצאה על שכר בחינוך  רו"ח שגיא רוכל:

 היתה גבוהה יותר. נקודה. 

 והיו פחות משרות.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 לא מדובר בעובדים.  איתי צחר:

 מדובר בעובדים, מדובר במשרות, וזה תחשיב ממוצע. לא  רו"ח שגיא רוכל:

זאת אומרת, שהצהרת על יותר משרות, בביצוע בפועל  :עו"ד אהוד יובל לוי

 ביצעת פחות. 
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 תכנון לעומת ביצוע. איתי צחר:

 אני לא מצהיר. אני מביא,  איתי צחר:

 משרות פחות.  56התכנון היה  :עו"ד אהוד יובל לוי

עובדים, אני חושב שהפער שמיוצג פה  1,500-כבהיקף של  איתי צחר:

משרות, אני חושב שרמת הדיוק של התחזית, הוא  50-בכ

אמר, גבוהה ביותר. מעבר לכך, לשאלתך האם השקענו 

התשובה היא לא, השקענו יותר, גם בסעיף הזה וגם  –פחות 

באופן אבסולוטי ביתר סעיפי החינוך, העירייה משקיעה 

יותר בחינוך, גם פר תלמיד וגם באופן מדי שנה יותר ויותר ו

אבסולוטי. ושגיא, אם אני שגיתי במשהו שאמרתי, אנא 

 תקן אותי.

 לא שגית בכלום.  רו"ח שגיא רוכל:

רצינו יותר משרות, עשינו פחות משרות.  –אבל אמרת ברור  :עו"ד אהוד יובל לוי

הגשת תוכנית, אדוני. המנכ"לית לפניך הגישה תוכנית, 

 עשרות משרות בתחום החינוך.  ביצעת פחות

, יש 4גם בתחום הפעולות בחינוך, כפי שראית בעמוד  רו"ח שגיא רוכל:

 הוצאה גדולה מהתקציב. סך התקציב הוא מאוזן. נקודה. 

 השאלה היא אחרת, אתה ביצעת פחות משרות. :עו"ד אהוד יובל לוי

, רו"ח שגיא רוכל:  עניתי. עניתי לך. ביצעתי

 מה, שגיא, מספיק. שגיא, די, די. קדי צביקה צרפתי:

 אבל במנהלים, במנהלי אגפים ובכירים,  :עו"ד אהוד יובל לוי

 הסעיף הבא. שגיא, מספיק, די. דו"ח ביקורת.  צביקה צרפתי:

לשני נבחרים, אני  1,273,000אני מסתכל על זה שהעלות של  :עו"ד אהוד יובל לוי

ולחוצים, מסתכל על זה שבעובדי החינוך שיהיו צפופים 

ואני אומר, התחייבת ליותר משרות אבל לא ביצעת. מה 

 משרות.  56הבעיה? מורידים 
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אני אגיד משהו לפרוטוקול ובקדנציה הבאה גם יבחנו את  צביקה צרפתי:

 זה. 

חשבתי שתגיד שנבחן את זה כי אתה לא זמני. אבל אתה לא  :עו"ד אהוד יובל לוי

זה, זאת אומרת  אומר נבחן את זה, אתה אומר יבחנו את

 שאתה מוציא את עצמך מהכלל. 

. אמיר קולמן:  'אללה ירחמו'

יובל עמירם מילר:  . , יוציאדי, 

חבר'ה, התחייבתם והוצאתם פחות משרות בחינוך, תעצרו  :עו"ד אהוד יובל לוי

 פה.

 צביקה, תעבור הלאה, באמת, חבל.   עו"ד רויטל לן כהן:

 הלאה. אין עם מי לדבר. טוב,  צביקה צרפתי:

 . 2016מפורט משרד הפנים לשנת  דיון בדו"ח ביקורת . 4

 

 דו"ח ביקורת, שגיא. יש שאלות? התייחסויות?  צביקה צרפתי:

 יובל הוא יו"ר הוועדה.  רו"ח שגיא רוכל:

 כן, בבקשה.  צביקה צרפתי:

דו"ח ביקורת  –דו"ח הביקורת המפורט של משרד הפנים  רו"ח שגיא רוכל:

. יש 2016ן בוועדת הביקורת, בבקשה, שנת מפורט עבר לדיו

יובל.   פרוטוקול, בבקשה, 

רבותי, עם כל הכבוד לכולם, כשמקצצים בעובדי חינוך או  :עו"ד אהוד יובל לוי

במשרות אבל מוסיפים מנהלים ואחרי זה כשאנחנו רואים 

אז עם  –כן במכרז, לא במכרז  –... לספר לנו על מינויים 

אני אחסוך לכם, אני רוצה לחסוך כל הכבוד לכולם, בואו 

 לכם את כל העניינים האלה.

אנחנו ניסינו להתמקד בתיקון ליקויים. ניסינו לבחון  

דברים יותר פרקטיים. בסך הכול הקדנציה הזאת 
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הסתיימה. אנחנו לא יכולים לבכות על חלב שנשפך. אין 

טעם להתייחס לפרויקטים בלי אישורים, פרויקטים בלי 

ו לא הולכים עכשיו להגיד, העובדות לפנינו, אנחנמסמכים. 

כולם יודעים מה קרה בעיריית כפר סבא. אנחנו נתנו גיבוי 

לגזבר במקומות שהיה טעם לתת לו גיבוי. אנחנו מצטערים 

על ההתנהלות הכספית של העירייה במקומות כמו 

בתחומים של הרווחה ותחומים אחרים, שדרשנו עליהם בו 

, אנחנו אמרנו שאנחנו תומכים זמנית. נכון לשעה זאת

עבודה מקצועית. יש לנו השגות על בגזבר, הוא מייצג 

דברים מסוימים. למרות טענות המבקר החיצוני, בתשובות 

שקיבלנו מהגזבר תמכנו בו, תמכנו בתשובות שלו וקיבלנו 

אותן. ואמרנו שהמקצועיות שלו מקובלת עלינו. אני הצעתי 

ברות כדי שהדו"חות יגיעו לוועדה לקחת יותר עובדים לגז

בזמן ולא באיחור מקובל, כמו שראינו עכשיו, שזה מגיע 

באיחור של מספר חודשים. מי שמנהל תקציב של מיליארד 

מיליון שקל, מן הסתם יודע שלנהל תקציב  910שקל או 

צריך צוות. זה ניהול כספי וזה יעזור לנו להיות יותר 

 שקופים. 

ס לארגון כמו עיריית כפר בסיכום, אני אמרתי שבהתייח 

תושבים, הליקויים שנמצאו הם  100,000-סבא, שמשרת כ

יחסית מינוריים ואנחנו חושבים שהגזבר ראוי להערכה. יש 

לנו השגות על הקצאת הכספים ועל הקצאת המשאבים ועל 

 העדיפויות. יש לנו הערכה גדולה לצוות ולפיכך אנחנו,

  תראה, יובל, בוא נדייק. עמירם מילר:

 אדוני, תן לי לגמור משפט ואני אקשיב. :עו"ד אהוד יובל לוי

 חשבתי שגמרת.  עמירם מילר:
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יש לנו הערכה גדולה מאד לצוות, למקצועיות, למרות  :עו"ד אהוד יובל לוי

 שהצוות עובד בחוסר כוח אדם גדול. תודה. 

ועדת הביקורת, אני רוצה רק להעיר, לא התייחסה  עמירם מילר:

כאלה או אחרות של הקצאות. היא התייחסה לעדיפויות 

לגופו של עניין בדו"ח מבקר משרד הפנים. דבריך היו 

נכונים וקיבלנו את התשובות, שיבחנו אותם. ואני רק 

מבקש, בעיקר מהמנכ"ל, לשים לב להערה בקשר לחוסר כוח 

האדם שהתבטא בדבריו של הגזבר בקשר לאיחורים 

 בתשובות לדו"ח. זה הכול. 

יש לי שתי התייחסויות: ההתייחסות הראשונה היא לנושא :הנדין-הרסגור עילאי

 תב"ר של השיקוע של צומת עליה. -של ה

 איפה זה מופיע? עמירם מילר:

 אני לא זוכר באיזה עמוד. :הנדין-הרסגור עילאי

 לאן, לצומת עליה?  אורן כהן:

 צומת טשרניחובסקי בן יהודה.  עמירם מילר:

 ולה כאילו? הצומת הגד אורן כהן:

.  :הנדין-עילאי הרסגור  טשרניחובסקי בן יהודה, כן

 איפה זה רשום? עמירם מילר:

 אני לא זוכר איזה עמוד. :הנדין-הרסגור עילאי

 אני לא זוכר שזה היה בכלל.  עמירם מילר:

תב"רים שלא נוצלו, אני לא זוכר איזה עמוד היה הסעיף :הנדין-הרסגור עילאי

 הזה. 

ב איתי צחר: -הפרק של ה 21עד  14תוכן, תב"רים, זה בעמוד יש 

 מה השאלה אבל?תב"רים. 

תב"ר הזה. כלומר, בעצם השאלה היא מה הסטטוס של ה:הנדין-הרסגור עילאי

 מדובר בכסף שוכב ולא עושים איתו כלום. 
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תב"ר, אני לא מתייחס לדו"ח, זה -הסטטוס של הצומת וה איתי צחר:

יקט ארצי, שמשרד פרויקט של משרד התחבורה, זה פרו

התחבורה כשהוא עושה פרויקט בסדר גודל כזה שהוא 

מעריך שהוא יעלה מאות מיליונים, עושה תהליכים 

מקדימים של בדיקת כדאיות כלכלית, ולראות האם 

ההשקעה הזאת בראייה ארצית מצדיקה השקעה של מאות 

מיליונים דווקא בנקודה הספציפית הזאת. זה השלב. אגב, 

גיד לך שבשיחות עם משרד התחבורה יש תהיות אני יכול לה

לגבי כל הכדאיות בכלל התכנונית של הפרויקט, כולל לגבי 

מיקומו היה וכן נדרש שיקוע. האם שם או יותר צפונה? גם 

על רקע העתיד התכנוני של צפון בן יהודה ועוד. אז זה 

הסטטוס. לנו אין מה להוציא כסף מן הסתם, אם נדרש 

matching א נקדם משהו שיהיה ברכה לבטלה. בטח של 

אין יתרה  –נכון. התקציב הוא מותנה הרשאה. אחד  רו"ח שגיא רוכל:

תב"ר, זאת אומרת, אין יתרת עודף. הביצוע של -תקציבית ב

. הרשאה של 784, הוצאות 784תב"ר מאוזן. הכנסות -ה

משרד התחבורה. ככל והוא יאשר התקדמות, יהיה אפשר. 

צוע. לא סגרנו אותו אולי מתוך תקווה אין תב"ר זמין לבי

 אופטימית. 

 המקווה בשכונת עליה, :הנדין-הרסגור עילאי

 אני בטוח שאתה אומר משהו חיובי אם זה על המקווה.  עו"ד איתן צנעני:

 לא, לא, באמת, זה במקרה מקווה. גם אם זה היה, :הנדין-הרסגור עילאי

  אהה, מקרה. יש לך ביקורת? עו"ד איתן צנעני:

 גם אם זה היה מוסד, :הנדין-הרסגור עילאי

נו, ויש לך דברי שבח או ביקורת?  עו"ד איתן צנעני:  נו, 

מה שכתוב כאן בדו"ח הוא שההקמה הסתיימה באיחור, :הנדין-הרסגור עילאי
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 ולמרות זאת לא ניתן קנס לקבלן. 

 מה היו הסיבות של האיחור? איתי צחר:

יודע :הנדין-הרסגור עילאי  מה היו הסיבות של האיחור. אני לא 

 אז צריך לבדוק. אז כנראה שמי שישב באותה עת וחשב,  איתי צחר:

. :הנדין-הרסגור עילאי  זה לא כתוב שם, כן

 כי זה לא נושא הדו"ח. הדו"ח הוא לא דו"ח הנדסי.  איתי צחר:

כן, ברור לי. ועדיין זה מעניין אותי, כי בסופו של דבר :הנדין-הרסגור עילאי

 קטים אחרים כן מקבלים קנסות. פרוי

אולי זה היה בגלל שהיה סגר באותה תקופה, אולי זה בגלל  איתי צחר:

שהיו סיבות שעלו במהלך קידוחי היסודות שהסתבר שיש 

קרקע חרסיתית. אולי זה בגלל אלף ואחת סיבות אחרות. 

אני מעריך שמי שניהל את הפרויקט באותו זמן שקל ולקח 

 , או שגה. את ההחלטות הנכונות

כמה היה איחור ולמה זה חשוב לך שזה היה קודם? מה   אורן כהן:

שמעניין אותי שרצית את זה קודם. נקודת האור הזו אני 

 מברך עליה. 

העירייה צריכה לקבל פרויקטים בזמן. ואם לא, היא :הנדין-הרסגור עילאי

 צריכה כמה שיותר,

צית שהמקווה יקום קודם כל, אני מברך אותך, עילאי, שר אורן כהן:

 קודם, אני מברך אותך.  

אם הוחלט שיקום מקווה, אז צריך לפחות לקום כמו :הנדין-הרסגור עילאי

 שצריך.

 )מדברים יחד( ...יפה אורן כהן:

הארכת תוקפם של תעריפי היטלי תיעול )התקנת תעלות ניקוז  . 5

 ושדרוגן( וסלילת רחובות.
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מוצע שהמועצה  ...אריךהצעת ההחלטה הבאה היא לה איתי צחר:

תחליט כך: מאשרים הארכת תוקפם של התעריפים 

הקיימים ללא שינוי בחוקי העזר, סלילת רחובות ותיעול, 

וזאת עד לאישור התעריפים החדשים או עד ליום 

, המוקדם מבין השניים. המלצתנו היא לא לגעת 31.12.2019

 בתעריפים בשלב זה ולהותיר אותם על כנם. 

 אפשר לאשר פה אחד? תודה.  י:צביקה צרפת

פה אחד הארכת תוקפם של התעריפים הקיימים מאשרים  :378מס'   החלטה

ללא שינוי בחוקי העזר, סלילת רחובות ותיעול, וזאת עד לאישור 

, המוקדם מבין 31.12.2019התעריפים החדשים או עד ליום 

 השניים. 
 

נן, סמנכ"לית בקשה לקבלת היתר לעבודה נוספת לצאלה וקסמן גו . 6

 שירות והסברה.

 

סמנכ"לית העירייה, צאלה וקסמן גונן,  –הנושא הבא  איתי צחר:

התבקשה לתרום מהידיעות שלה לטובת תוכנית אקדמאית, 

ללא תמורה, ללא שכר. למען הסדר הטוב, אנחנו מביאים 

את זה לאישור המועצה בנוסח הבא, זה פעם ברבעון 

 אית:להרצות באיזו שהיא תוכנית אקדמ

מועצת העיר מאשרת מתן היתר לעבודה נוספת לצאלה  

גונן, סמנכ"לית שירות והסברה, לפיו הינה רשאית  וקסמן 

להרצות ללא שכר במוסד מוכר להשכלה גבוהה פעם 

על המגזר המוניציפאלי  ברבעון, כחלק מתוכנית ייחודית

בנושאים: שירות וחווית לקוח, דוברות ורשות 

  מוניציפאלית. 
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השעות האלה יהיו על חשבון זמן שהיא אמורה להקדיש :הנדין-הרסגור עילאי

 לעבודה? 

צאלה עובדת ותעבוד הרבה יותר שעות ממה שהיא חייבת  איתי צחר:

 בחוק. 

 הרבה הרבה מעבר.  צביקה צרפתי:

אני מאד מעריכה את שיתוף הפעולה עם האקדמיה ואני :ד"ר ענת קלומל צוויג

 מקווה שזה גם יהיה, 

 על כמה שעות שבועיות מדובר? :הנדין-הרסגור יעילא

 פעם ברבעון. מה קורה לך היום? פעם ברבעון.  צביקה צרפתי:

הוא עדיין כועס על המקווה. עדיין מכעיס אותו השלושה  אורן כהן:

איתן, במקווה הבא חודשים איחור שזה קצת מבלבל אותו. 

קח תקדים בשלושה חודשים, תעשה לי טובה, ותן לעילאי לפ

 על העבודות. 

 הישיבה נעולה?  עמירם מילר:

 היתה על זה הצבעה?  עו"ד איתן צנעני:

 פה אחד. כן,  איתי צחר:

פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לצאלה וקסמן מאשרים  :379מס'   החלטה

גונן, סמנכ"לית שירות והסברה, לפיו הינה רשאית להרצות ללא 

בעון, כחלק מתוכנית שכר במוסד מוכר להשכלה גבוהה פעם בר

ייחודית על המגזר המוניציפאלי בנושאים: שירות וחווית לקוח, 

 דוברות ורשות מוניציפאלית. 
 

 ת תוכנית העבודה להרחבת בית הספר ע"ש לאה גולדברג.גהצ . 7

 

יש לנו במסגרת תוספת מבורכת  –לגבי הנושא הבא  איתי צחר:

ם להרחיב בתלמידים ובצורך בכיתות לימוד, אנחנו נדרשי
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בתי ספר קיימים. עשינו תוכנית שבדקה כדאיות להוסיף 

מוסדות חינוך, להרחיב מוסדות חינוך שנבנו מראש 

כתוספת, ככאלה שיכולים לשאת תוספת קומה נוספת. 

ואנחנו מציגים בפני המועצה, גם כחלק מלקחים של 

פרויקט דבורה עומר המוכר, אנחנו רוצים להציג פה את 

ליכים שבוצעו עד כה ואת מה שבוצע המתווה ואת התה

 לאחר מכן.

בית ספר לאה גולדברג מתוכנן להרחבת קומה שניה. מועד  

. הבנייה תחל שנה קודם, 2019הפתיחה הוא ספטמבר 

ביצענו כידוע פרויקט  2016. בשנת 2018בחופשת הקיץ 

קומה שלישית בבית הספר דבורה עומר, משימה דומה 

שית בדבורה עומר הושלמה באופייה. בניית הקומה השלי

בהצלחה. ולאורך הדרך של אותו פרויקט הפקנו לקחים 

 רבים, בין השאר בנושא שיתוף ציבור. 

מוצגת לפני המועצה טבלת עבודה שאישרתי בנושא  

הפרויקט, כולל אבני דרך לשיתוף הציבור, ואתם יכולים 

לראות בסימון מה בוצע כבר ומה עוד לפנינו. אנחנו בקשר 

עם התושבים, גם באמצעות הוועד וגם בקשרים ישיר 

אחרים. מוצג פה המתווה. יש פה הצגה לחברי המועצה 

שאנחנו נמצאים בה היום. לפני כן היתה הצגה לממונה 

הבטיחות והביטחון במשרד החינוך, למשטרת ישראל, לאגף 

התרבות, לנושא הצהרונים ועוד. והשלבים שאנחנו נמצאים 

רי המועצה, לאחר מכן לוועד בהם היום זה הצגה לחב

הורים בית ספרי, לוועד השכונה, לוועד ההורים המרכזי 

 ועוד שלבים כאלה ואחרים. 

צריכים לבנות קומה נוספת. לא מובן איך בשכונות חדשות :ד"ר ענת קלומל צוויג
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 לא ברור התכנון הזה. 

 לא ברור? אז אני אתייחס,  איתי צחר:

לספר לך משהו. בינוי של בית ספר הוא לפי אני רוצה  עו"ד רויטל לן כהן:

 פרוגרמות של משרד החינוך. 

 משרד החינוך. לא של עירייה.  איתי צחר:

משרד החינוך קובע כמה אפשר לבנות בהתאם לכמות  עו"ד רויטל לן כהן:

 הילדים שנולדו אז. 

 בשולחן הזה אמרו שמוסיפים כפל תפקיד,  :עו"ד אהוד יובל לוי

אם היינו ראשון לציון והיה לנו אזור תעשייה עם איקאה,   כהן:עו"ד רויטל לן 

 היינו יכולים לבנות איזה גודל בית ספר שאנחנו רוצים. 

 הבעיה היא לא מספר קומות, :הנדין-הרסגור עילאי

נגד.   עו"ד רויטל לן כהן:  כשרוצים לעשות אזורי תעשייה ומצביעים 

 דבר שהוא לא אמת.  באמת? את עכשיו אמרת :עו"ד אהוד יובל לוי

 למה אתה אומר שהיא אמרה לא אמת? צביקה צרפתי:

 היא אמרה לא אמת.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 שהיא אמרה לא אמת? אתה אומרלמה  צביקה צרפתי:

 פה אישרנו תקציבים בינוי שהם כפולים ממשרד החינוך.  :עו"ד אהוד יובל לוי

ל צביקה צרפתי: של בית ספר כדי שלילדים  facilities-מה זה שייך? זה 

 שלנו יהיו תנאים יותר טובים מהפרוגרמה. 

אני שמחה מאד שהדברים נאמרו לפרוטוקול, חסר לי  עו"ד רויטל לן כהן:

 מטרים,  50,000

 אני מופתע לטובה.  –אני רוצה להגיד לך משהו  צביקה צרפתי:

 חסר לך הרבה יותר.  :עו"ד אהוד יובל לוי

זה הוסבר עשרות פעמים, זה גם קל  –דורה לגבי הפרוצ איתי צחר:

מאד להבנה ולקריאה באופן עצמאי. משרד החינוך מבצע 

תהליך מוגדר בתהליכי העבודה של מדינת ישראל, איך הוא 
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מכיר בצורך של רשת מקומית לבצע בניית בית ספר. בשלב 

ראשון צריך להציג לו תוכנית דמוגרפית. יש לנו תוכנית 

יימים את גיבושה לעילא ולעילא, דמוגרפית שאנחנו מס

שנבדקה פעמיים על ידי מומחים, על ידינו, על ידי הגזבר 

שמוביל צוות בנושא הזה, ויחד עם אגף החינוך ויחד עם 

 חברה חיצונית ועם כל הדברים האלה.

 עם כל ההיטלים לא היה כסף?:ד"ר ענת קלומל צוויג

יודע כמה,  איתי צחר: שאין עניין של כסף, ושוב אני מסביר, בפעם המי 

ענת, אין. בשביל לקבל סמל מוסד במדינת ישראל נדרש, מה 

לעשות, עדיין את משרד החינוך. כדי לקבל את סמל המוסד 

ואת ההרשאה לתכנן בשלב ראשון, לתכנן בשלב ראשון, 

צריך אישור משרד החינוך ואז מוזרמים כספים לעירייה. 

. ככה זה עובד. אגב, לכל עירייה, בלי קשר למי ראש עירה

, זה עדיין יעבוד באותה  אם זה ראש עיר א' או ראש עיר ב'

 צורה. 

שלב שני שלאחר מכן קורה, ענת, אני משיב לך, או שאני  

 יכול לעבור הלאה.

 השאלה שלי?  :עו"ד אהוד יובל לוי

 השאלה שלך תענה עד תום כשאני אסיים את ההצגה.  איתי צחר:

 צה עוד פעם לבנות קומה מעל בית ספר בנוי?אתה רו :עו"ד אהוד יובל לוי

 -כעשיו לגבי הסוגיהבדיוק.  איתי צחר:

תפארת המינהל הציבורי. ראש עיר צריך להתבייש שהוא  :עו"ד אהוד יובל לוי

 בונה מעל ילדים. 

 אני אסיים את ההצגה.  איתי צחר:

סליחה, סליחה, סליחה, אני לא מתבייש בשום דבר שאני  צביקה צרפתי:

 שה. עו
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 חבל.  :עו"ד אהוד יובל לוי

. צביקה צרפתי:  כל דבר שאני עושה, אני עושה בגאון

 תעשה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

ואני חושב שאחרי עשר שנים כחבר מועצה, אני לא רוצה  צביקה צרפתי:

להעליב, אתה כל הזמן בהעלבות, אני, א', מכבד את 

 נוסף, מעמדי, כי אני ראש עיר, אז אני לא נגרר. דבר 

 אתה בונה מעל בית ספר קומה שניה? לא למדתם לקח? :עו"ד אהוד יובל לוי

 דבר נוסף אני רוצה להגיד לך,  צביקה צרפתי:

 לא למדתם לקח? :עו"ד אהוד יובל לוי

טוב שמצלמים את ההתנהגות שלך לאורך כל הישיבה  צביקה צרפתי:

 הזאת. כנראה שלא השתנית. בבקשה. 

כנראה שאתה לא השתנית שאתה בונה פעם נוספת מעל בית  :עו"ד אהוד יובל לוי

ספר מאוכלס. איך אתה לא מתבייש לבנות מעל בית ספר 

 מאוכלס?

 יובל, אתה אומר דברים שהם לא נכונים. איתי צחר:

 אישרת. שאלתי אותך.  :עו"ד אהוד יובל לוי

לא שמעת ולא אישרתי, וזה לא יעזור. זה שאומרים משהו  איתי צחר:

נכון המון פעמים זה לא הופך אותו לנכון. אמת יש אחת לא 

 עכשיו לגבי האמת.ואתה לא אומר אתה. 

 שאלתי אותך. אני הקשבתי לך.  :עו"ד אהוד יובל לוי

אבל בוא, שמתי לך מסך שתראה את המצגת שעשינו  איתי צחר:

 ותראה. 

עכשיו לגבי התוכנית, כמו שהצגתי עד כה את הפקת  

ויקט דבורה עומר. אגב, ופרויקט דבורה הלקחים, גם עם פר

עומר, אחת מהטענות שגם נאמרו שאנחנו מתכוונים לעשות 

את זה עוד בעתיד ואנחנו גם גאים בזה שזה התכנון, גם 
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המקיים מבחינת ניצול שטחי ציבור וגם מבחינת פדגוגיה 

 וגם מבחינת משאבים. 

הנחות היסוד מוצגות לפניכם, ופה אי האמת שנאמרה על  

ידך מספר פעמים. אין עבודה כשיש ילדים בבית הספר. 

 נקודה. לרבות צהרונים.

הבנייה תתחיל שנה קודם לכן בחופש הגדול, ביולי  –שתיים  

 אוגוסט ננצל את הזמן לבצע את שלד הבנייה. 

 איזו שכונה? :עו"ד אהוד יובל לוי

. איתי צחר:  זה נאמר בשקף הראשון

מבחינת הרכבה, על מנת הבנייה הינה בנייה קלה והיא  

 ממ"דים שהם יציקות בטון. 3לחסוך זמן, למעט 

קייטנות לא יתקיימו בשטח בית הספר החל מיולי -צהרונים 

אוגוסט, אנחנו נערכים לזה כבר עכשיו בעבודה מסודרת, 

יודע מזה, ועד  יודעים מזה, הנהלת בית הספר  כולם 

ה, כולם ההורים יודע מזה, ועד ההורים הבית ספרי יודע מז

יודעים מזה. כך גם בבית ספר שכן. כך גם בחגי תשרי 

 ופסח.

הבנייה מחייבת אישורים קבועים לעבודות לילה, זו  

משמעות נוספת שננצל אותם לפי הצורך. כל הפרטים וכל 

הדברים עד לפרטים הקטנים ביותר מפורטים בתוכנית 

גורמים  6העבודה ובתוכנית הבטיחות. מפורטים פה בסעיף 

עלי ממשק עירוני, חברי מועצת העיר, ועדת חינוך, הנהגת ב

הורים, הנהלת בית הספר, ועד השכונה, ועד בית הספר, 

משרד החינוך, שכנים, אגף ביטחון, משטרת ישראל, החברה 

לתרבות ופנאי שמפעילה את הצהרונים ואת הקייטנות, 

 ות.  יועמ"ש, אגף הנדסה, אגף חינוך ו
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על אף הובלתה על ידי החברה המשימה הינה עירונית  

הכלכלית. חלק מהגורמים בסעיף ד' יטופלו בהובלת גורמי 

ייעודי בבנייה לבטיחות, ביטחון  העירייה. יוקצה תקציב 

ינוהל בקשר רציף עם בית  ושיתוף ציבור. מהלך הבנייה 

יועברו  הספר ונציגי ההורים. יציקות ופעולות חריגות 

העבודה תבודד בידוד בהודעות מסודרות ושוטפות. זירת 

משמעותי, כגון מצחיית הגנה קונסטרוקטיבית ועד גדר 

יועץ בתפקיד  גבוהה עם משטח חלק שאינו אסכורית. יועסק 

מפקח בטיחות באופן שוטף במהלך הבנייה. וקיימת 

משמעות רבה לנושא הבטיחות, כמו שאתם יודעים, ולנושא 

 השיתוף.

הזה הוא  אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה. הפרויקט 

פרויקט שאנחנו חושבים שהוא הפרויקט הנכון לביצוע, 

מכל הבחינות, גם משרד החינוך סבור שהוא הפרויקט 

הנכון לביצוע, גם צפי פני עתיד לאור הצורך בניצול שטחי 

ציבור בעתיד, עתודות שטחי ציבור, כל ההתנהלות פה היא 

 מאד סדורה, מאד מדודה, ועל פי תוכנית רב שנתית. 

 ד כאן הצגת הנושא לחברי המועצה. ע 

 מי יועץ הבטיחות הפעם? :עו"ד אהוד יובל לוי

ונענה.  איתי צחר: יודע. תשאלו   אני לא 

 שאלתי.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אני לא זוכר.  איתי צחר:

 אתה לא זוכר? :עו"ד אהוד יובל לוי

 ממש לא.  איתי צחר:

 על המתווה של דבורה עומר.  כי אתה אמרת שאתה הולך :עו"ד אהוד יובל לוי

 מה זה שייך?  צביקה צרפתי:
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 הוא מכוון למשהו מסוים ובסדר.  איתי צחר:

 לא, אתה מתייעץ בוודאי עם מי שהצליח כל כך, נכון?  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אבל הוא לא יועץ בטיחות.  איתי צחר:

יועץ בטיחות.  צביקה צרפתי:  הוא לא 

בנה לך. שאלתי שאלה.  מינה לך תוכנית בטיחות? הוא ב :עו"ד אהוד יובל לוי

 ב.-התשובה היא א

 אני לא זוכר.  איתי צחר:

 לא זוכר? אתה רציני? :עו"ד אהוד יובל לוי

 אתה זוכר? איתי צחר:

 אני זוכר מי עשה את דבורה עומר.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אז מה השאלה? איתי צחר:

 ותך, עתיד. השאלה, אני שואל א :עו"ד אהוד יובל לוי

 אתה זוכר?  איתי צחר:

 אדוני, אל תבחן את הזיכרון שלי. אתה מנהל את העירייה? :עו"ד אהוד יובל לוי

.  איתי צחר:  אז אל תבחן את הזיכרון שלי

מי יועץ הבטיחות  –אתה מנהל את העירייה? שואלים אותך  :עו"ד אהוד יובל לוי

 שלך? למה אתה לא אומר את השם שלו? תענה.

 אני לא זוכר מי יועץ הבטיחות.  י צחר:אית

 תודה רבה.  צביקה צרפתי:

מי בנה לך תוכנית בטיחות כדי לחזור עוד פעם על אותה  :עו"ד אהוד יובל לוי

 תוכנית? הפיאסקו הזה חוזר. 

 אבי דריקס.  איתי צחר:

 תודה. אז הזיכרון שלך כן עובד.  :עו"ד אהוד יובל לוי

עץ בטיחות כן. שאלת מי יועץ הבטיחות שיהיה עכשיו, על יו :עו"ד אהוד יובל לוי

מי היה אחורה? זיכרון  –אני לא זוכר. שאלתי  –אמרתי לך 

אבי דריקס. מי יועץ הבטיחות קדימה  –מצוין יש לי 
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 אינני זוכר. אינני יודע, לא אינני זוכר.  –ששאלת 

 כן, עילאי.  צביקה צרפתי:

ר את פרשת דבורה עומר וכמי שהיה כמי שזוכר גם זוכ:הנדין-הרסגור עילאי

מוכן לשלם מחיר עבור ההתנגדות שלו לבנייה שנעשתה 

בדבורה עומר, אני קודם כל רואה שהופקו כאן כמה לקחים 

וכן היתה הערכות מקדמה הרבה זמן מראש, ולפחות על 

פניו, ובעניין הזה אני צריך לדבר עם ההורים, אבל לפחות 

ו אחד ונעשה משהו אחר. על פניו לא הובטח להורים משה

ולפחות כפי שזה נראה עכשיו, לפני שיש לי מידע נוסף על 

העניין הזה. דרך אגב, לפני שנתיים שאלתי בקשר לזה וכבר 

 אז, 

 ידעת אז שזה יהיה פה.  איתי צחר:

 אז אני שמח שהדברים האלה נעשו. :הנדין-הרסגור עילאי

 מסתבר שיש נביא בעירו.  :עו"ד רויטל לן כהן

 יכול להיות. מה שכן, :הנדין-הרסגור עילאי

 מסתבר שאנחנו עובדים טוב עם ראש העיר הזמני.  צביקה צרפתי:

אולי. מה שכן, אני תוהה לעצמי למה צריך קודם כל לבנות :הנדין-הרסגור עילאי

קומה אחת על כל השטח ואז לבנות קומה שנייה. במקום 

משך למבנה לבנות שתי קומות על חצי מהשטח ואז לבנות ה

עם שתי קומות שזה הרבה יותר קל, שאפשר גם להפעיל 

 חלק מבית הספר. 

 עשית תואר מזורז בארכיטקטורה?   עו"ד רויטל לן כהן:

עשיתי תואר בדבורה עומר. שאפשר להפעיל חלק מבית :הנדין-הרסגור עילאי

הספר באותו זמן, במקום לעשות את כל הבלגאן הזה של 

 ם. להוציא את כל התלמידי

.  צביקה צרפתי: אתה כנראה לא מקשיב למה שהסבירו ליובל, עילאי
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תקשיב. אתה כנראה לא מקשיב, תלמד להקשיב. אני 

 אסביר לך מה קרה. אתה לא מקשיב. 

 אני מנסה באמת לדבר בצורה מכובדת. :הנדין-הרסגור עילאי

 כנראה שלא מבינים. זה לא קשור להקשבה.  איתי צחר:

 לא מבינים. כן,  צביקה צרפתי:

אני מנסה לדבר בצורה מכובדת ולא להיקטע. אני באמת :הנדין-הרסגור עילאי

 לא מבין, חברת התכנון הזאת, וייאמר שוב לזכותו של,

אני מציע לך לא להתייחס להבנה של חברי המועצה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

ההערות שלך צריכות להיות מאופקת והטענות שלך על 

 צה לא במקום. שווה שתתנצל בפנינו. הבנתם של חברי מוע

צביקה, ראש העירייה הנוכחית לא תכנן את בית הספר : הנדין-הרסגור עילאי

לאה גולדברג והוא כנראה לא קיבל את ההחלטה לעשות את 

הכול על פני קומה אחת, אבל אני כן רוצה להבין את 

מאחורי ההחלטה הזאת. במקום לבנות ההיגיון שהיה 

קומות על חצי מהשטח ואז פשוט לבנות מלכתחילה שתי 

ב'נאגלה' נוספת שתי קומות, שזה היה הרבה יותר נוח 

 מבחינת הבנייה בתקופת הלימודים. 

נוח  צביקה צרפתי: הרבה יותר נוח אולי מבחינת הבנייה, אבל הרבה פחות 

 כנראה מבחינת מבנה בית הספר. כנראה. 

טח של מבנה ושטח משרד החינוך מגדיר שטח של חצר וש איתי צחר:

של מעבדות. וכשבונים, מראש המבנה הזה נבנה מתוך 

ראייה עתידית ומתוכננת שתהיה לו הרחבה, לאור הגידול 

הידוע שיש לנו במספר הילדים. אבל אתה בונה את בית 

הספר, אתה לא מסתכל על תקופת הבנייה. אתה מסתכל, 

 כשאתה נותן לאדריכל משימה לתכנן בית ספר, אתה מתכנן

שנה. לא לזה  50-בית ספר איך הוא יהיה הכי בנוי נכון ל
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שאחר הצהריים, אחרי שעות הלימודים, כשהוא ריק מאדם 

שנה נקבל מוצר פחות  50במשך מספר חודשים, נבנה ואז 

טוב. אז מראש זה נבנה בצורה המיטבית לפי הבנת 

האדריכל. אני אינני אדריכל. מראש ההנחיות היו לפי 

 חינוך.הנחיות משרד ה

ואני מסביר עוד פעם, אנחנו יודעים מראש כמה תלמידים  

וכמה בתי ספר בקירוב יהיה צריך. מדינת ישראל לא 

מממנת את זה. מאחר ואין לה צרכים עכשיו לממן את בתי 

הספר הנדרשים להיום, קל וחומר שאין לה את הכספים 

שנים. אז  5הנדרשים לממן את בתי הספר שנדרשים לעוד 

,  12נבנה  2012הספר הירוק בשנת  גם בית כיתות שלב א'

כיתות  6ואז תוך כדי לימודים נבנה בצמוד אליו אגף של 

נוספות, כי רק אז הגיע התקצוב בצורה כרונולוגית. וכך גם 

רוב בתי הספר במדינת ישראל. אנחנו יודעים מה אנחנו 

צריכים, משרד החינוך גם יודע מה הוא צריך בכל מדינת 

וא מתקצב בהתאם. יש פה שיקול דעת וניהול ישראל וה

 סיכונים שאנחנו עושים אותו לפרנסתנו כל יום. 

להבנתנו, אנחנו צריכים את בית הספר הזה בתצורה הזאת  

לעשרות השנים הבאות. להבנתנו, הדרך הנכונה לעשות 

אותו זה ככה: בלי סיכון לאף ילד, כי אף ילד לא יהיה נוכח 

. עם ליווי בטיחותי מקיף. עם בשום רגע שיש שם פועל

יידוע. עם הפקת כל הטעויות וכל  שיתוף ציבור. עם 

הלקחים שעשינו, שאני עשיתי, במהלך הפרויקט הקודם. 

וזו הדרך שלנו לעבוד וזה מה שאנחנו מציגים לכם היום, 

 גם כחלק מאותה הפקת לקחים. 

 תודה.  צביקה צרפתי:
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 ך שאני מאושרת מזה שאתה מנכ"ל. אני רוצה להגיד ל  עו"ד רויטל לן כהן:

 תודה רבה. זכינו.  צביקה צרפתי:

 

 .הצגת טיוטת התוכנית האסטרטגית למערכת החינוך העירונית . 8

 

הסעיף הבא על סדר היום זה התוכנית האסטרטגית לחינוך.  צביקה צרפתי:

אני רוצה לומר, יש שינוי בסדר היום. אני מקבל את ההצעה 

רו לי תוך כדי הישיבה, אנחנו בשעה של כמה חברים שהעבי

בלילה, התוכנית הזאת היא יותר מדי רצינית וחשובה  10

שנעשה אותה בחצי שעה ואחר כך יגידו שאילצנו מכדי 

ועשינו וגנבנו תוכניות. אז אנחנו במהלך השבועיים 

הקרובים נקבע ישיבה נוספת שלא מן המניין. יפעת, את 

את התוכנית בישיבה,  תהיי אחראית על זה. ואנחנו נציג

 אני מקווה שכולכם יתאים לכם התאריך.

נוכל.  :ד"ר ענת קלומל צוויג  אבל תתאמו כשאנחנו 

אם אחד לא יכול אי אפשר נעשה מאמץ, אבל את יודעת,  צביקה צרפתי:

תודה רבה. נכון? יהיה בסדר. , 17-כל שאר הבשביל להפסיד 

 שלום. הישיבה נעולה. 
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 ריכוז החלטות
 

 הצעות לסדר יום:  .2

 

 . החלפת חוק עזר לכפר סבא: פתיחתן וסגירתן של חנויות . א

 

הנדין ירדה מסדר יום -הצעתו לסדר של חבר המועצה עילאי הרסגור

 המועצה.
 

 . הכנת תוכנית אב לחינוך . ב

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :374מס'   החלטה

הכנת  –לסדר יום של חבר המועצה אהוד יובל לוי הדנה בנושא 

 תוכנית אב לחינוך. 
 

 . נת"צ ויצמן –עצירת היתרים לביצוע עבודות  . ג

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :375מס'   החלטה

עצירת  –לוי הדנה בנושא  לסדר יום של חבר המועצה אהוד יובל

 נת"צ ויצמן.  –היתרים לביצוע עבודות 
 

 פיקוח על הבערת אש במרחב הציבורי. . ד

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :376מס'   החלטה

 –הנדין הדנה בנושא -לסדר יום של חבר המועצה עילאי הרסגור

 פיקוח על הבערת אש במרחב הציבורי.
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 החלטות ועדת כספים. אישור . 3

 

ברוב קולות את החלטות ועדת הכספים על מאשרים  :377מס'   החלטה

 . 2018תקציב רגיל  2העברות מסעיף לסעיף מספר 
 

הארכת תוקפם של תעריפי היטלי תיעול )התקנת תעלות ניקוז  . 5

 ושדרוגן( וסלילת רחובות.

 

יפים הקיימים פה אחד הארכת תוקפם של התערמאשרים  :378מס'   החלטה

ללא שינוי בחוקי העזר, סלילת רחובות ותיעול, וזאת עד לאישור 

, המוקדם מבין 31.12.2019התעריפים החדשים או עד ליום 

 השניים. 
 

בקשה לקבלת היתר לעבודה נוספת לצאלה וקסמן גונן, סמנכ"לית  . 6

 שירות והסברה.

 

פת לצאלה וקסמן פה אחד מתן היתר לעבודה נוסמאשרים  :379מס'   החלטה

גונן, סמנכ"לית שירות והסברה, לפיו הינה רשאית להרצות ללא 

שכר במוסד מוכר להשכלה גבוהה פעם ברבעון, כחלק מתוכנית 

ייחודית על המגזר המוניציפאלי בנושאים: שירות וחווית לקוח, 

 דוברות ורשות מוניציפאלית. 
 


