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 :י סדר א"ב(פ)ל משתתפים

 ראש העיר רפי סער 

  חבר המועצה אורן כהן 

 סגן ומ"מ ראש העירחבר המועצה,  עו"ד איתן צנעני 

  חבר המועצה אמיר סילבר 

 חבר המועצה ןאמיר קולמ 

  חברת המועצה ד"ר אסנת ספורטה 

  חבר המועצה עו"ד יוסי סדבון 

  חברת המועצה הדר לביא 

  המועצהחבר  דני הרוש 

  חברת המועצה לירית שפיר שמש 

 חבר המועצה מאיר מנדלוביץ 

  חבר המועצה ממה שיינפיין 

  חברת המועצה עו"ד עדי לוי סקופ 

 סגן ראש העיר, ועצההמחבר  הנדין-עילאי הרסגור 

  חבר המועצה צביקה צרפתי 

  חברת המועצה עו"ד קרן גרשון חגואל 

  חבר המועצה ד"ר רפי קובי 

  המועצהחברת  תהילה מימוןרו"ח  

  

  המועצהחבר  עו"ד אהוד יובל לוי חסרים:

  חבר המועצה פינחס כהנא 

  המועצהחברת  פליאה קטנר 

 

 מנכ"ל העירייה איתי צחר נוכחים:

 עוזרת מנכ"ל העירייה יפעת וגשל 

 יועמ"ש עו"ד אלון בן זקן 
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 יועמ"ש עו"ד בתיה בראף 

 גזבר העירייה  רו"ח שגיא רוכל 

 מבקר העירייה דוד תורג'מן 

 

    

 על סדר היום:

 מינוי סגנים לראש העיר: .1

ללא , מינויו של עו"ד איתן צנעני כסגן ראש העיר וממלא מקום .א

בחירת ראש ) הרשויות המקומיות לחוק 14לפי סעיף , שכר

 .סמכויות והאצלת 1975-תשל"ה(, הרשות וסגניו וכהונתם

לחוק  15לפי סעיף , בשכר, מינויו של דני הרוש כסגן ראש העיר .ב

, בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) הרשויות המקומיות )

 .והאצלת סמכויות 1975-תשל"ה

, ני ראש העירהנדין ואורן כהן כסג-מינויים של עילאי הרסגור .ג

בחירת ראש ) הרשויות המקומיות לחוק 15לפי סעיף , בשכר

לרבות , ברוטציה, 1975-תשל"ה(, הרשות וסגניו וכהונתם

 האצלת סמכויות

. ועדת מכרזים וועדת משנה לתכנון ובנייה, מינוי ועדת כספים .2

בישיבת מועצת העיר שמן  הרכבי יתר ועדות החובה ייקבעו

 .המניין לחודש פברואר

 .הוסר מסדר היום –מינוי יו"ר ומ"מ למפעל המים כפר סבא  .3

מינוי ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בחירת  .4

 . מהנדס/מהנדסת העיר

לשם בחירת מינוי ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים  .5

 .אגף החינוך מנהל/מנהלת

 15/01/2019 –ישיבת מועצה שלא מן המניין
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ערב טוב לכולם. כמו שהתחלנו, ונהפוך את זה  ראש העיר:

שלום בתיה בראף.  ...נחנו כל פעם נהיהלמסורת, א

אנחנו כמעט כל ישיבת מועצה נדאג שתהיה במקום 

אחר ברחבי העיר כך שאנחנו נוכל גם לחוות מתקנים 

עירוניים, גם נוכל לאפשר שיתוף של ציבור, ואתם 

רואים את הקהל הרב שגם בא לכאן ממש בצורה 

מכובדת מאוד. ברוכים הבאים וערב טוב למי שהגיע 

אן מתושבי כפר סבא. כמובן ישיבת המועצה היא כ

בשידור ישיר בפייסבוק, אז גם את זה אנחנו רואים 

עכשיו. וגם ערב טוב לקהל בבית שרואה אותנו, זו 

ישיבת מועצה שלא מן המניין, אנחנו נמצאים במרכז 

 הנוער העירוני ברחוב דוד אלעזר. 

רי שנים, הגיעה לפה היל 19שנים הגיע לפה,  20לפני 

קלינטון, היה פה ביקור ממלכתי של נשיאות ביחד עם 

נאווה ברק, והם הגיעו לכאן כדי לחוות איך המקום 

 'ם'עלהזה התחיל את הפעילות, הייתה פה פעילות של 

באותה תקופה. זה היה ממש אחד מהאירועים 

המרגשים בעיר. ומאז המקום הזה התפתח והתפתח, 

 ענפה. ואנחנו רואים שיש לנו כאן פעילות 

בכלל, כל הנושא של הנוער בכפר סבא, יש לנו נוער 

מבני הנוער בכפר סבא מתנדבים במסגרות  80%ערכי, 

שונות. מועצת הנוער של העיר היא המועצה הכי 

קבוצות של  20-גדולה בארץ ופועלות למעלה מ

מנהיגות של בני נוער ויש עוד הרבה הרבה מאוד 

 תארים. 
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נו נטפל בהם ונעצים בנושאים שאנח אחד מהדברים

אותם, אלה תנועות הנוער, ואנחנו ניתן לזה דגשים 

 בעשייה בשנים הקרובות.

הבית הזה הוא בית שמסמל אחדות ורעות, שילוב של 

וותיקה, דתיים וחילוניים, כולם -ואוכלוסייה צעירה 

חיים זה לצד זה בסובלנות, הרמוניה וכבוד הדדי, 

ה של העיר שלנו. ואנחנו ככה שומרים על הצביון היפ

 צביון קהילתי. 

אני ככה התחלתי להגיד כסלוגן, "כפר סבא זאת עיר 

שהיא כפר". למרות שהיא התפתחה היא עדיין כפר, 

וגם היום בערב אנחנו נציג את הקואליציה שהוקמה 

, שנברך אותה על הקמת הקואליציה שהיא סבא בכפר

קואליציה רחבה מאוד, לאחר משא ומתן אחראי, 

כוונה לייצג את כל הפסיפס האנושי בעיר. מתוך 

קואליציה שהיא מאחדת, מאוחדת, קואליציה רחבה 

ככל האפשר, וגם מי שנמצא היום באופוזיציה הוא גם 

ממלכתית,  ,מוזמן להצטרף, עדיין הכל פתוח. רחבה

מנוסה, אחראית, קואליציה שיש בה גם שותפים 

 חדשים וגם שותפים ותיקים ומנוסים. 

אני גם רוצה לברך את כל מי שבחר להיות  בכל מקרה

גם באופוזיציה, אנחנו נכבד את האופוזיציה, נעבוד 

איתם בצורה של באמת שיתוף פעולה מלא, אמיתי, 

שקוף, אין פה יריבות, הכל הוא אך ורק לטובת העיר 

 סבא.

אני רוצה להודות על התמיכה הרחבה, ולכל חברי 

 נו ביחד. המועצה, ואני בטוח שאנחנו נפעל כול
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בפני העיר כפר סבא עומדים לא מעט אתגרים. האתגר 

הראשון שאנחנו נדרש לו במועצה זה גיבוש תקציב 

. יש השלכות גם של הגידול 2019העירייה לשנת 

המהיר של כפר סבא מבחינה דמוגרפית. אנחנו נצטרך 

לעסוק ממש בצורה רצינית בכל הנושא הכלכלי של 

. כבר עכשיו מתחילות העיר, בפיתוח אזורי תעשייה

להיות בשורות וסנוניות של חברות, רק מהאמירה 

ומהעבודה שאנחנו התחלנו לבצע בחודש האחרון, של 

חברות שמתחילות להתעניין בכפר סבא, וחלקן גם 

הודיעו שהן עוברות לכפר סבא. כמו חברת ההייטק 

Segment שהיא חברה של יזם כפר סבאי, של סתיו ,

ך אותו על כך, וזה באמת הבעת שחם, ואני ממש מבר

 Nextאמון בעיר שהוא גר בה. וחברת הביטוח

Insurance ,ועוד ועוד ועוד. יש עוד משאים ומתנים ,

ויש חברות לא מעטות שבאמת התחילו להתעניין 

 בעיר.

בתחום התרבות, יחד עם ממה, אנחנו פותחים את 

האירועים של שבת, של ימי חול אחר הצהריים. זה 

בוש של ההסכם הקואליציוני וזו בשורה חלק מהגי

עיר. וכמובן נמשיך להעצים את בלתושבים הוותיקים 

אירועי התרבות בכפר סבא. הכל יעשה ונעשה מתוך 

בצורה  ארץתושבי השליחות ומחויבות לשרת את 

 תר.המיטבית ביו

צביקה צרפתי. בישיבה האחרונה רציתי להעניק לך 

במעמד הזה לומר  מגן, לצערי לא נכחת. אז אני רוצה

כמה מילות סיכום ופרידה מראש העיר היוצא, צביקה 
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צרפתי. כי התכוונתי להפתיע אותו בישיבה הקודמת, 

אז אנחנו חיכינו לישיבה הזאת. אתה עומד לפני 

התחלה חדשה ואני רוצה להכיר לך תודה רבה על כל 

שנות העשייה שלך בעירייה ובעיקר בתקופה שהיית 

מת פה את נושא הספורט על כל כאן ראש עיר. קיד

גווניו, במשך כל שנותייך בתור מחזיק תיק הספורט. 

 פעלת ללא לאות גם בתפקידך כסגן ראש העיר וממלא

, וגם כראש עיר בפועל, בתקופה באמת מורכבת מקום

ולא פשוטה. ובתקופה קצרה ידעת להחזיק את 

הספינה הזאת בצורה טובה ומיטבית, מתוך הבנה 

השחקן המרכזי במגרש. אני רוצה לאחל שהתושב הוא 

לך הצלחה רבה בהמשך דרכך, שתמשיך לפעול למען 

תושבי עיר, ושנמשיך ביחד להיתרם ממך ומנוכחותך 

נו המשותפת. ואני רוצה להעניק לך מגן דרכלאורך 

בשמי אני ובשם חברי המועצה, וכמובן בשם מנהלי 

ותודה  ה ותושבי כפר סבא, בהוקרהיעובדי העירי

 ערכה על פעילותך הענפה.וה

מוטב מאוחר 'אני רק אגיד משהו. אומרים בישראל  צביקה צרפתי:

, ואני חושב שהאירוע הזה היה צריך 'מאשר לעולם לא

להיות בישיבה הראשונה של מועצת העיר. ככה נהוג 

בעיריות אחרות, ומזמינים את ראש העיר היוצא 

 ר. לדבר, אבל מוטב מאוחר מאשר לעולם לא וזה בסד

, אבל אני התכוונתי לעשות את זה בישיבה הקודמת ראש העיר:

 . לא הגעת

טוב, אני מעביר את רשות הדיבור למנכ"ל, לפתיחת 

  ישיבת המועצה שלא מן המניין.
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 .מינוי סגנים לראש העיר . 1

 

שעל סדר היום הוא  הנושא הראשון .ערב טוב לכולם איתי צחר:

עת ההחלטה. מינוי סגנים לראש העיר. להלן הצ

 :"מאשרים מינוי סגני ראש עיר כדלקמן

ראש מאשרים את מינויו של דני הרוש כסגן  .א 

לחוק הרשויות  15בשכר, לפי סעיף  ,שותהר

, (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) המקומיות

לרבות אישור לרכב ליסינג. מאשרים  ,1975-תשל"ה

תיק איכות  :האצלת סמכויות בתחומים הבאים

למעט טיפול בפינוי אשפה, ביטחון וספורט.  בההסבי

 ,בחלוף שנתיים ממועד ישיבה זו, ישמש דני הרוש

 .לחוק 14לפי סעיף  רשותכמ"מ לראש ה ,בנוסף

מאשרים את מינויו של עו"ד איתן צנעני כסגן  .ב 

לחוק  14ללא שכר, לפי סעיף  רשותומ"מ לראש ה

הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו 

. מאשרים האצלת סמכויות 1975-תשל"ה הונתם(,וכ

תיק השירות לתושב, תיק השכונות  :בתחומים הבאים

למעט אחריות על השכונות הירוקות, תיק החינוך 

הדתי והחרדי, המחלקה למורשת ישראל, המועצה 

הדתית, צעירים ונוער דתי וחרדי. עו"ד איתן צנעני 

אחר ישמש כסגן מ"מ החל מהיום למשך שנתיים, ול

 15מכן יחדל לשמש כמ"מ וישמש כסגן לפי סעיף 

 לחוק. 
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הנדין לסגן -מאשרים את מינויו של עילאי הרסגור ג. 

לחוק הרשויות  15י סעיף בשכר, לפ ,לראש הרשות

, (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) המקומיות

חזקת רכב ומינוי עוזר אישי. , לרבות א1975-תשל"ה

תחבורה,  :ושאים הבאיםמאשרים האצלת סמכויות בנ

קיימות וחדשנות. המינוי יחול ממועד ישיבה זו למשך 

  חודשים. 30

מאשרים את מינויו של אורן כהן לסגן לראש  ד. 

לחוק הרשויות  15בשכר, לפי סעיף  ,הרשות

, (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתםהמקומיות )

. מאשרים לרבות אישור לרכב ליסינג ,1975-תשל"ה

תיק הקליטה  :מכויות בנושאים הבאיםהאצלת ס

והעלייה, תיק הספורט, קשרי כנסת ממשלה ורגולציה 

 31-וחינוך ציוני. המינוי יכנס לתוקף החל מהחודש ה

ממועד ישיבה זו. כל המינויים דלעיל הינם בכפוף 

 הפנים".לאישור משרד 

 אני רוצה לגשת להצבעה.  

כוללנית  רטנית, לאקודם כל אנחנו רוצים הצבעה פ :צביקה צרפתי

 לסעיף הזה.

 דני הרוש כסגן ראש הרשות בשכר.נויו של מי א. 

 

סעיף. סעיף א', -בסדר גמור, נעשה הצבעה לפי סעיף איתי צחר:

 של דני הרוש, מי בעד?מינויו 

 אני אשמח להתייחס. הדר לביא:
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. איתי צחר: בוודאי. כן? אוקי, אז אפשר להתייחס?  אלון, מה..

אנא ללחוץ על הכפתור אחרת זה לא  ,כל מי שמדבר

 וקול.נכנס להקלטה ולתמלול הפרוט

תודה וערב טוב לכולם. תראו, לגופו של דבר, אנחנו  הדר לביא:

עברנו פה משהו מבחינה ציבורית, כל תושבי העיר, 

וכולנו פה הנמצאים בחדר, ועלינו חזקה במועצת 

העיר ועל התושבים לוודא שדבר כזה לא יקרה שוב. 

עלינו, כנבחרי ציבור, ובטח התפקיד שאנחנו ופה 

לקחנו על עצמו באופוזיציה, לבקר ולדרוש ולבדוק 

ולשאול את השאלות, גם אם הן קשות וגם אם הן לא 

 וזו המטרה שבאמירה שלי לפחות.  ,נעימות

ופה אני רוצה להתייחס למינויו של דני, שהוא איש, 

א כל אנחנו לא מכירים כל כך, אבל השם שלך דני הו

כך טוב בעיר, ואתה איש כל כך אהוב, ומגיע להגיד 

את זה גם לפרוטוקול. ואני אגיד לכם גם יותר מזה, 

הוא  ,עניינים של דניהשאני ביקשתי את הסדר ניגוד 

העביר לי אותו, כדי שנדע ואבין, ואני אהיה רגועה 

 מניגודי העניינים שלו, וזה מצוין וכל הכבוד. 

יבלתי. אני קראתי כמו רוב אבל יש דבר אחד שלא ק

התושבים בעיר את הכתבה על החי פארק בשבוע 

המדובר, זה  ח"דושעבר, וביקשתי מהעירייה את ה

על הסדרים בחי פארק. ומי שלא יודע,  2014-מ ח"דו

אני אומרת גם לציבור בכלליות, לחברי מועצה יש 

זכות חוקית לקבל כל מידע עירוני. על סמך הזכות 

של מה שקרה בחי פארק,  ח"דועיין בהזאת ביקשתי ל
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ואני רוצה להבין ולשאול אותך, דני, בבקשה, אני 

 אשמח באמת להבין מה היה חלקך באירוע הזה. 

 המנכ"ל יענה ונמשיך בסדר היום.  ראש העיר:

טוב, אכן לחברי המועצה יש זכות לעיין במסמכים  איתי צחר:

שנמצאים ברשות העירייה. כפי שהוסבר ונכתב, 

בוצעו,  .סמך המדובר לא היה ברשות העירייההמ

לא בארכיב  , שלא תויק2014מדובר במסמך משנת 

 ולא במערכת בתיוק האלקטרונית של העירייה. 

מספר פעמים  פנינו לחברה שביצעה את הביקורת

בכתב, גם תכתובות אלו הועברו למשרד הפנים, 

היום קיבלתי וכמדומני גם אלייך. ולמרבה השמחה 

מאותה עורכת מסמך, גרסה  חר הצהרייםבשעות א

שהיא הגרסה האחרונה שנשלחה,  השהיא לא בטוח

, אתוגרסה זו, לאחר שאקרא אותה, טרם עשיתי ז

מסמך עירוני או  שאוודא שמדובר באותוכמובן ו

 ופץ לכלל חברי המועצה. שנשלח לעירייה, י

ולגופו של עניין, גם בבדיקה מול מנכ"לי העירייה 

ממה שקראתי בתקשורת עד כה, כי לא הקודמים וגם 

קראתי עדיין את המסמך, אין ולא היה שום קשר למר 

דני הרוש לנושא הבדיקה. ווידאתי זו גם עם עורכת 

הבדיקה, טלפונית, והיא אישרה את הדברים שאין 

ולא היה שום קשר, ומושא הבדיקה לא היה דני הרוש, 

 בשום צורה ובשום דרך. 

ל ההבהרה. כמובן שאם הייתם מעבירים תודה רבה ע הדר לביא:

את זה מראש לא הייתי שואלת כאן, אבל זה היה 

 חשוב לוודא. 
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רשותנו מראש היינו מעבירים את באם זה היה מצוי  איתי צחר:

 זה. 

עם חשדות למעשים פליליים, ראוי שיהיה  ח"דו הדר לביא:

 ברשותכם. 

 טוב, אנחנו מתקדמים, תודה.  :ראש העיר

ניגש להצבעה לגבי סעיף א'. מינויו של דני הרוש כסגן  איתי צחר:

ראש הרשות, לפי הצעת ההחלטה שהקראתי קודם. מי 

בעד? מאיר, עילאי, ממה, עדי, אורן, רפי, אמיר, 

איתן, אסנת, דני, ראש העיר. וקרן, סליחה. מי נגד? 

 יוסי, תהילה וצביקה. מי נמנע? הדר ואמיר. תודה. 

מינויו של דני הרוש כסגן ראש את  ברוב קולותמאשרים  :11 החלטה מס'

בחירת ) המקומיות לחוק הרשויות 15בשכר, לפי סעיף  ,הרשות

לרבות אישור לרכב , 1975-, תשל"ה(ראש הרשות וסגניו וכהונתם

בתחומים הבאים: תיק איכות ליסינג. מאשרים האצלת סמכויות 

ף למעט טיפול בפינוי אשפה, ביטחון וספורט. בחלו הסביבה

כמ"מ לראש  ,בנוסף ,שנתיים ממועד ישיבה זו, ישמש דני הרוש

 בכפוף לאישור משרד הפנים.   .לחוק 14הרשות לפי סעיף 

 

 .שות ללא שכרכסגן ומ"מ לראש הר איתן צנענינויו של מי . ב

 

סעיף ב', איתן צנעני, ההצבעה על איתן צנעני. סעיף  איתי צחר:

לאישור  ב', לפי נוסח ההחלטה שהקראתי קודם,

מינויו של עו"ד איתן צנעני. מי בעד? קרן, יוסי, 

פה אחד? פה  , עדי, רפי...תהילה, מאיר, עילאי, ממה

 אחד. 
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מינויו של עו"ד איתן צנעני כסגן  מאשרים פה אחד את :21החלטה מס' 

לחוק הרשויות  14י סעיף ללא שכר, לפ ,ומ"מ לראש הרשות

. 1975-תשל"ה כהונתם(המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו ו

מאשרים האצלת סמכויות בתחומים הבאים: תיק השירות לתושב, 

תיק השכונות למעט אחריות על השכונות הירוקות, תיק החינוך 

הדתי והחרדי, המחלקה למורשת ישראל, המועצה הדתית, 

צעירים ונוער דתי וחרדי. עו"ד איתן צנעני ישמש כסגן מ"מ החל 

אחר מכן יחדל לשמש כמ"מ וישמש כסגן מהיום למשך שנתיים, ול

 בכפוף לאישור משרד הפנים.  .לחוק 15לפי סעיף 

 

 .לראש הרשות בשכר הנדין לסגן-נויו של עילאי הרסגורמי ג. 

 

, לפי הנדין-הרסגורסעיף ג', אישור מינויו של עילאי  איתי צחר:

 הצעת החלטה שהקראתי קודם לכן. 

גבי ההצבעה הזאת. אני מכיר את אני מבקש לומר ל עו"ד יוסי סדבון:

עילאי, חתמתי איתו הסכם לפני הסיבוב השני, אני 

חושב שחשוב שיהיה מישהו שישמור על האינטרסים 

החילוניים העיר ושידאג לכל מגזרי האוכלוסייה 

שתומכים במרצ. ובעניין הזה, אין לי מחלוקת 

מנדטים, רק אני חושב  4שעילאי, הוא קיבל ייצוג של 

מנדטים  4י קדנציה של סגן לסיעה שקיבלה שלתת חצ

זה לא משקף את רצון הציבור. והדבר השני שהייתי 

רוצה לדעת, על מה הוא ויתר באג'נדה שלו החילונית, 

ומה הוא מתכוון לעשות בנושא של שמירת הצביון 

 הציבורי? 
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אני אענה. קודם כל, יוסי, תודה רבה על הברכות,  הנדין:-עילאי הרסגור

בה גם על האיחולים והרצון כמובן שאני ותודה ר

אקבל יותר ואני אוכל לעשות כמה שיותר, זה בהחלט 

ראוי לציון. ואני גם מודה לך על הדאגה כמובן 

לציבור החילוני, אני דואג גם לציבור החילוני וגם 

לציבור הדתי, גם לציבור המסורתי, לכל הציבורים 

ב. כפי בכפר סבא, כפי שדאגתי מאז ומעולם, דרך אג

שדאגתי מאז ומעולם. אני לא מייצג סקטור, אני 

 מייצג תושבים, סיעת מרצ מייצגת תושבים. 

דרך אגב, היו לנו, ואני גם מאוד גאה על כך, היו לנו 

מצביעים דתיים. לא רק דתיים רפורמים 

וקונסרבטיבים, גם דתיים אורתודוקסים, אומנם לא 

נו בהחלט המונים, לא נהרו לקלפיות, כן? אבל יש ל

מצביעים גם אורתודוקסים שהם אנשים שאני מאוד 

אוהב ומאוד מעריך. והם הבינו את ההבדל הזה בין 

סקטוריאליות לבין דאגה לכל תושבי כפר סבא. 

האג'נדה אותה אנחנו ייצגנו, ואנחנו ממשיכים לייצג, 

היא אג'נדה של חופש, חופש, פלורליזם ודמוקרטיה. 

ושבי כפר סבא וכיבוד ופלורליזם זו דאגה לכל ת

אמונתם. האג'נדה שלנו מעולם לא הייתה להפריע 

לאנשים לחיות לפי אמונתם, אלא להיפך, לאפשר לכל 

הציבורים בכפר סבא לחיות לפי אמונתם, שלא תהיה 

 כפייה של ציבור אחד על ציבור אחר. 

וזה בדיוק העניין. וההסכם הזה שהגענו אליו מבטא 

ונות של כולם. כמובן שכפר באמת את המיזוג בין הרצ

סבא לא תנוהל כולה לפי המצע של מרצ, כן? זה ברור. 
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לצערי, כן? כמובן הייתי שמח אם כפר סבא כולה 

הייתה מתנהלת לפי מצע מרצ מהתחלה ועד הסוף. 

אבל כמובן שאני לא נבחרתי לראשות העירייה, אתה 

לא נבחרת לראשות העירייה, רפי סער נבחר לראשות 

רצון של הרבה מאוד  הוא מבטאוגם  .העירייה

תושבים, כמו גם השותפים הקואליציוניים האחרים 

שלנו. והיינו צריכים לעשות כאן מיזוג של רצונות. 

כמובן שהיו פשרות, אבל אני מאוד גאה על כך שהיו 

בעיקר הסכמות. ואת הדברים האלה אנחנו נרים 

 ביחד. 

לפני ההצבעה, תודה רבה, עילאי. אחד הדברים,  ראש העיר:

שנוסחו בהסכמים הקואליציוניים, שזה משפט, אני 

חושב, שאומר הכל, שאנחנו נשמור על הצביון של 

 העיר כפר סבא. כן? 

טוב, אני רק רוצה להתייחס עוד דקה ברשותכם. מה  צביקה צרפתי:

לשים? רמקול? מיקרופון? הלו? כן. אני אתייחס 

אי, וזה ך עילבמספר מילים. אני לא אצביע בשביל

ברור גם למה, אתה יודע גם למה ואתה מבין גם למה. 

אני, בהמשך לדבריו של יוסי ושאלתו של יוסי, אני 

רוצה רק להגיד מספר מילים. ישבתי איתך 

שנים. אני מקווה  3בקואליציה בקדנציה הקודמת 

מאוד, מקווה מאוד, שבשביל הציבור שהצביע בשביל 

הוא הצביע בשביל  מרצ, הוא לא הצביע בשביל עילאי,

מנדטים בזכות האג'נדה  4מרצ, ואני חושב שקיבלתם 

שלכם, לא בגלל  'חילונית' מה שנקרא מאודהמאוד 

, וזה הבסיס. אני מאוד 'צעירה וחילונית'שום דבר, 
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מקווה שלא כמו בקדנציה הקודמת, ישבת וויתרת על 

המון המון דברים, ומי כמוני יכול להעיד על זה. 

הפעם תלחם על הדברים שלך. יש מקווה מאוד ש

הרבה שאלות על השולחן שיבחנו בהמשך הדרך, כמו 

הוויתור על השנתיים וחצי, הדתה בבתי הספר. אתה 

יודע, אני אוהב סטטוס קוו, אני נלחמתי על סטטוס 

קוו. מקווה מאוד שתוכיח, לפחות לציבור שבחר בך, 

מנדטים, שהפעם  4שפעם שנייה הוא גם בחר בך 

 במילים שלך. תעמוד 

צביקה, יש לך את הלגיטימציה המלאה, את  :הנדין-הרסגורעילאי 

הלגיטימציה המלאה לא להצביע עבורי מסיבה מאוד 

פשוטה, אני לא הצבעתי עבורך במינוי לראשות 

העירייה. אז אני בהחלט מבין את זה ובהחלט מכבד 

את הבחירה שלך. והציבור שלי, אני אתן דין וחשבון 

 י בתום הקדנציה. לציבור של

 אני רק רציתי להעיר אותו.  צביקה צרפתי:

 בסדר גמור. תודה רבה.  :הנדין-הרסגורעילאי 

-הרסגורניגש להצבעה. מי בעד מינויו של עילאי  איתי צחר:

, לפי הצעת ההחלטה שהקראתי קודם לכן? קרן, הנדין

יוסי, תהילה, מאיר, עילאי, ממה, עדי, רפי, אמיר, 

דני, ראש העיר. מי מתנגד? מי נגד? איתן, אסנת, 

 צביקה צרפתי. מי נמנע? הדר ואמיר. 
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הנדין -מינויו של עילאי הרסגור מאשרים ברוב קולות את :31החלטה מס' 

לחוק הרשויות  15י סעיף בשכר, לפ ,לסגן לראש הרשות

 ,1975-תשל"ה (,רשות וסגניו וכהונתםבחירת ראש ההמקומיות )

ינוי עוזר אישי. מאשרים האצלת סמכויות חזקת רכב ומאלרבות 

בנושאים הבאים: תחבורה, קיימות וחדשנות. המינוי יחול ממועד 

 בכפוף לאישור משרד הפנים. חודשים. 30ישיבה זו למשך 

 

 .אורן כהן לסגן לראש הרשות בשכרמינויו של  ד. 

 

סעיף ד' מינויו של אורן כהן לסגן לראש הרשות, לפי  איתי צחר:

לטה שהקראתי קודם לכן. יוסי מבקש להגיד הצעת הח

 מילים. 

קודם כל אני רוצה להדגיש שזה לא אישי. אני אישית  עו"ד יוסי סדבון:

מכיר את אורן, אני מאוד מעריך אותו. אני רק חושב 

שמנדט אחד אינו מצדיק תפקיד של חצי קדנציה בתור 

סגן, וגם היקף התפקידים שניתנו לך במסגרת 

 אינם מצדיקים חצי משרה בשכר.  הקואליציונית,

אני מאמין ומעריך שאורן יקבל עוד הרבה מאוד  ראש העיר:

 סמכויות. 

ניגש להצבעה. מי בעד אישור הסעיף כפי שהוקרא?  איתי צחר:

מאיר, עילאי, ממה, עדי, אורן, רפי, אמיר, איתן, 

אסנת, דני, ראש העיר, צביקה צרפתי. מי מתנגד? 

 נמנע? הדר ואמיר.  קרן, יוסי, תהילה. מי
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את מינויו של אורן כהן לסגן לראש מאשרים ברוב קולות  :41החלטה מס' 

)בחירת  לחוק הרשויות המקומיות 15בשכר, לפי סעיף  ,הרשות

לרבות אישור לרכב  ,1975-תשל"ה ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,

האצלת סמכויות בנושאים הבאים: תיק  . מאשריםליסינג

יה, תיק הספורט, קשרי כנסת ממשלה ורגולציה הקליטה והעלי

ממועד  31-וחינוך ציוני. המינוי יכנס לתוקף החל מהחודש ה

 .ישיבה זו. בכפוף לאישור משרד הפנים

אם כך אושרו הסגנים לפי הצעת ההחלטה. חבר  איתי צחר:

המועצה, עו"ד איתן צנעני, מבקש לומר מספר מילים. 

 וסגן ראש העיר.

 , אני רוצה לברך אותך, בהצלחה.איתן ראש העיר:

תודה רבה. ערב טוב לכולם. זאת פעם רביעית  עו"ד איתן צנעני:

שהמועמדות שלי לתפקיד סגן או מ"מ עולה במועצת 

, לאחר 2009העיר. בפעם הראשונה זה היה בתחילת 

, ובפעם הרביעית כאן הערב. כל 2018, 2013-מכן ב

ה אחד, לא ה פ  פעם זה מרגש מחדש. התמיכה שלכם פ  

מובנת מאליה, כמובן, בעיקר התמיכה של 

האופוזיציה, זה לא מובן מאליו. אני מודה לכל אחד 

ואחת מכן באופן אישי על התמיכה, על ההצבעה, על 

האמון, תודה רבה. נשאלתי, גם לפני סיבוב שני וגם 

לאחריו, מה סגרתם עם רפי? מה רפי הבטיח לכם לפני 

ואמרתי, ואני רוצה  סיבוב שני, איזה תפקידים?

לחזור כאן, בבמה המכובדת הזאת. לא סגרנו עם רפי 

לפני סיבוב שני שום תפקיד, רפי לא הבטיח לנו כלום, 

ואת כל הסגירות עשינו אחרי הבחירות, אחרי הסיבוב 

השני. אני רוצה לומר שהמשא ומתן אתנו היה קצר, 



 
 15/01/2019 18 מועצה שלא מן המניין 

 

 

 

 ענייני, תכליתי. ביום ראשון, לפני שבוע ויומיים, רפי

פנה אליי וביקש שאני אעביר את רשימת הבקשות 

וביום שני, למחרת, ביום שני בערב  .שלנו. העברתי

כבר הייתה טיוטה מוסכמת. כל המשא ומתן התנהל 

באווירה טובה, ברוח טובה, אנחנו הרגשנו שמתנהלים 

מולנו ביושר, בהגינות, בנדיבות, הרגשנו שיש פה 

פורה. אז רפי אווירה אמיתית וכנה לשיתוף פעולה 

אני רוצה להודות לך על כך מאוד. אין לי ספק שנשתף 

פעולה בצורה הדוקה במהלך הקדנציה, וכל תושבי 

 כפר סבא ירוויחו משיתוף הפעולה הזה.

במהלך הבחירות התמקדנו במספר נושאים ותחומים.  

דת, שירות לתושב, שכונות, סיוע לחלשים וקליטת 

וני, עמדנו על כך עלייה. במסגרת ההסכם הקואליצי

שנקבל את הנושאים האלה, את הסמכויות, את 

התחומים האלה, באותם נושאים שהתמקדנו שהם 

וברוך השם רפי פרגן לנו, נתן לנו את  -בבחירות 

התחומים האלה. קיבלנו אחריות מלאה על כל תחום 

האחריות על השירות, גם על  .הדת באופן רוחבי

ל אגפי העירייה. המוקד העירוני וגם על שירות בכ

אחריות על השכונות העיר, בדגש על השכונות 

הוותיקות, עלייה, קפלן, יוספטל, גבעת אשכול, 

בקיצור כל  .כיסופים, אלי כהן, תקומה, מזרחי

השכונות, עם הדגש על השכונות הוותיקות שמצריכות 

שם הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד פעילות. דיברנו 

קיבלנו יושב ראש  .על עזרה לאוכלוסיות חלשות

וועדת הנחות בארנונה ויושב ראש וועדת ערר במפעל 
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המים, אלו כלים מאוד משמעותיים שבהם נוכל לשרת 

את האוכלוסיות החלשות. ועידוד וקליטת עלייה 

מצרפת, זה נושא שמאוד חשוב, שמאוד מתפתח פה 

בעיר. יש פה קהילה צרפתית שהולכת וגדלה 

הוא חלק מכך. יש ומתפתחת, וכמובן ד"ר קובי 

באופוזיציה, חברות וחברים, בעלי איכויות, יכולות, 

עם הרבה מאוד ניסיון, ואני מאוד מאוד מקווה 

שאנחנו נצליח להרחיב את הקואליציה הזאת ולהיעזר 

ולהשתמש ביכולות ובניסיון שלהם, כי חשוב מאוד 

בעיניי שהניסיון והיכולות הללו יבואו לידי ביטוי 

 ה למען תושבי העיר. בעשייה ובתרומ

לסיום אני רוצה להודות, קודם כל לראש העיר, רפי,  

על האמון. באמת אני מרגיש פרגון מצדך, שיתוף 

פעולה מצדך, ואני מאמין שזה יימשך. להודות ליולי 

גת שניהלה את המשא ומתן. היא עשתה את זה 

במקצועיות, בקור רוח, ובעיקר בהרבה הרבה סבלנות. 

 וד ותודה רבה. יולי, כל הכב

 תודה רבה.  יולי גת:

 תודה רבה, יולי.  ראש העיר:

אני רוצה להודות לחבריי הטובים לסיעה. אמיר  עו"ד איתן צנעני:

קולמן, שזו הקדנציה השלישית שלו במועצה. לד"ר 

רפי קובי, חבר מועצה חדש. שההישגים הם הישגים 

משותפים של כולנו ובלעדיכם לא הייתי, לא היינו 

יעים להישגים הללו. אני רוצה להודות למשפחתי מג

היקרה, להורים שלי, לאחים שלי, שעזרו לי ונתנו לי 

גיבוי לאורך כל הדרך, למעשה לא מהיום, כבר 
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קדנציה שלישית. אחרונה חביבה ויקרה, אשתי רעות 

שנמצאת כאן. לא פשוט להיות אשתו של איש ציבור, 

עות למען זה הרבה מאוד הקרבה, זה הרבה מאוד ש

חודשים היא כמעט לא ראתה אותי,  3הציבור. 

רכאות, היא גם קיבלה עוד שבועיים יבמ "בונוס"ו

שנעלמתי גם לסיבוב השני. אז תודה רבה, בהצלחה 

לכל חברי המועצה ולדני, עילאי ואורן שנבחרו, 

 בהצלחה רבה. תודה רבה. 

וקול סגן ראש העיר, דני הרוש. דני? רק אציין לפרוט איתי צחר:

שלירית שפיר שמש הצטרפה אלינו. ערב טוב, לירית. 

 דני, בבקשה.

ערב טוב לכולם. חברי מועצה, עובדי עירייה ותושבים  דני הרוש:

יקרים. בראשית דברי ברצוני להודות לראש העיר מר 

רפי סער על האמון לכל אורך הדרך, תודה רבה לך 

ת, רפי. כמו כן, תודה ענקית לאחת וליחידה, ליולי ג

את זה קודם. ולכל חברי סיעת דרך חדשה,  אמרתי

אשר עמלים להביא את העיר כפר סבא לדרך חדשה, 

צמיחה ושגשוג לכל תושביה. כמובן, אשתי המדהימה 

רחל שנמצאת פה. ילדיי, הילדים שלי כאן. הנכדים 

הלכו לישון אז הם לא הגיעו. וכמובן לכל האחים 

פה, תודה  שלי, יש לי עוד שבעה, חלקים נמצאים

לכולם. למשפחה המורחבת, על התמיכה ללא סייג 

לכל אורך הדרך. אני רעב לעשייה עירונית, ופתוח 

ופותח את הנושאים אשר תחת אחריותי הישירה, מי 

כמוני מכיר בערך השירות לתושב. הנושאים בהם 

אשים דגש כמובן, וכמובן גם מה שראש העיר יטיל 
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תחום הספורט, אשר  עליי בהמשך. אני פתוח לכל דבר.

הינו אחד האפיקים הגדולים להתפתחות ילדים, נוער, 

אם לא החשוב והגדול שבהם. אני מתכוון ליצור דרך 

הספורט מנוף איכותי וערכי. כמו כן, אפעל לקידום 

הספורט אצל כלל תושבי העיר בכל הגילאים. תחום 

איכות הסביבה הינו הפנים של העיר ואיכות החיים 

הביטחון הינו תנאי בסיסי בעיר מדהימה  של תושביה.

זו, והצורך לשמור על ביטחון תושביה ועסקיה תמיד 

יהיו בראש מעיניי. ובנימה אופטימית זו, נאחל לכולנו 

 הצלחה בדרך החדשה. תודה רבה לכולם. 

 תודה רבה, דני. סגן ראש העיר, אורן כהן.  איתי צחר:

 עדיין לא, למיטב ידיעתי.  אורן כהן:

 בכפוף לאישור משרד הפנים.  י צחר:אית

בעוד שנתיים וחצי. אז קודם כל אני מבקש לפתוח את  אורן כהן:

דבריי בברכות. ברכות לעמיתיי, לדני הרוש שכבר 

אמרתי, ולא בפעם הראשונה, שהערב אתה עולה על 

הבמה המרכזית, בדלת המרכזית, כבר דיברנו על זה. 

מדהים בעבר ואני חושב ששיתוף הפעולה איתך היה 

ויהיה מדהים גם בעתיד, בלי שום ספק. לידידי, 

לחברי, לאיתן צנעני, בהחלט, רבים יודעים את 

העשייה של איתן אבל אני רוצה דווקא להתעכב על 

משהו שהוא לא חלק מהעשייה שרואים אותה, על 

העשייה מאחורי הקלעים. ואיתן עושה עבודה 

שכנועים,  מדהימה מאחורי הקלעים, של חיבורים, של

של לבוא ביחד לדברים, של ויתורים, כן, הוא גם 

מוותר, והוא יודע לדחוף ולפרגן. ואיתן, מגיע לך ישר 
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כוח על כל מה שאתה עושה, כי במלאכת הקואליציה 

גם הוכחת שאתה יודע לעשות את כל הדברים האלה. 

יותר מאשר  לחברי עילאי, שאין שום ספק שהיו לנו

אשקר אם אומר שהיו אפילו ויכוח אחד, ואני לא 

יים ואפשר להמשיך את זה. אבל תמיד, ניותר מש

תמיד זה היה מתוך כבוד הדדי. ומה שמעטים יודעים 

שאנחנו גם חברים טובים ואני נורא נורא שמח לחלוק 

פעולה האת הרוטציה איתך. ואני חושב ששיתוף 

בינינו, אין שום ספק שהוא יהיה שיתוף פעולה פורה. 

את הדברים שאתה בשמם נשלחת לפה, ואני  אני מכיר

גם מכיר את ההקרבה, ובהחלט אני אשמח מאוד 

 לשיתוף הפעולה כפי שהוא בא לידי ביטוי כבר.

באופן אישי אני רוצה לומר שלמעשה הבחירה שלי  

, של פעילות שנות התנדבות 20בערך אחרי היא 

ציבורית, שמתוכם זו הקדנציה השלישית שלי כחבר 

שנים שעשיתי את זה ועוד אמשיך  20עיר. במועצת ה

איזשהו ביטוי  ולעשות כמובן, באהבה, בהוקרה, וזה

 של הערכה ואני מאוד מאוד גאה על כך.

אני מבקש להודות לך, אדוני ראש העיר, על האמון  

הגדול, ואני בהחלט ארצה להצדיק את האמון הזה 

 באמצעות העשייה שעוד נכונה לנו בעתיד. 

הודות לעמיתי לשולחן שבחרו בי, וגם אני רוצה ל 

שאידי  כםלאלה שלא בחרו. אני מוכרח לומר ל

מושטת תמיד ותמשיך להיות מושטת לשיתוף פעולה. 

קבל ככה, על ההערה שהערת יוסי, קודם כל אני מ

אותה באהבה רבה. אבל אני לא יכול שלא להעיר את 
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ההערה הבאה שמכל אלה שיושבים פה בשולחן הזה, 

אני מתפלא דווקא עלייך שאתה מתנגד על מינוי שלי 

 לסגן ראש העיר בקדנציה, ודי לחכימא ברמיזא. 

 אמרתי, זה לא אישי.  עו"ד יוסי סדבון:

 שהוספת את זה. טוב .אני גם אומר שזה לא אישי אורן כהן:

לאלה שהלכו איתי בדרך.  אני רוצה כמובן להודות 

שאני מסתכל על זה, אז כמעט כולן כואיך שהוא, 

נשים. אז קודם כל לאשתי טלי שנמצאת פה, ואני 

מסתובב כי אני עם הגב. שמלווה אותי, ואני רוצה 

תודה ענקית שהיא יכולה להכיל את לה להגיע 

בנותיי, לעדן, לאופק, ההיעדרויות בפעילות הזו. ל

לסתיו, שכמובן יכולות להכיל את ההיעדרויות האלה, 

וכמובן גם לדור שהוא חלק מהמשפחה שלנו. אני 

רוצה להודות לאימא שלי, עובדת העירייה לשעבר, 

עדנה, שכל הזמן מלווה ושואלת ומתעניינת וגם 

מכירה את ההוויה הזאת משני הצדדים שלה. וכמובן 

. ואיפה הוא? הוא פה מצלם, היתאבא שלי שנמצא א

זה חשוב. כמובן, אני דיברתי על נשים ואני רוצה 

להזכיר גם עוד אחת שהיא ממש לביאה והייתה פעילה 

בשתי מטות. את אחותי, את אורית, שהיום היא 

נמצאת, היום היא נמצאת בחו"ל והיא לא הגיעה, 

והיא לא  ,אבל היא רואה אותנו כנראה בפייסבוק

עכשיו היא נמצאת, ש מהמלוןח לצאת הסכימה בט

 ובהחלט להודות לה על כל מה שהיא עשתה.

 4מבחינת ההסכם אז, בהסכם אני אתעכב רק על  

נקודות. אני רואה בזה שליחות מאוד מאוד חשובה. 
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מרכז שיהיה לראשונה אני חושב שיש כזה תפקיד, 

קשרי העבודה שלנו עם הממשל ועם הכנסת. כבר 

מספר מטלות שקשורות לקשר  קיבלתי מראש העיר

הזה ואני בהחלט מתכוון לתרום את תרומתי זו. בכל 

מה שקשור לספורט אני שמח וגאה לחלוק את הדבר 

הזה, המאוד מאוד יקר וחשוב לי, את הספורט עם 

ידידי, עם דני. ואני אכנס לתפקיד הזה בעוד שנתיים 

וחצי כאמור. ביטחון בוודאי, דבר מאוד מאוד חשוב. 

כרב סרן במילואים רואה בזה שליחות, וכל מה  אני,

 שקשור לוועדת המכרזים.

לסיום, אני רוצה לומר לכם חברים שראש העיר נתן  

לנו ככה איזושהי, מן ברכה מיוחדת כזאת ומן אווירה 

כזו שכולם צריכים לשתף פעולה עם כולם, והדברים 

כרות מאוד ימוכיחים את עצמם. אני יכול להעיד, מה

ובה, והדברים גם מתנהלים הרבה יותר טוב מאוד קר

בצורה הזו. ובתוך כך, אחד הדברים, אחת המשימות 

שקיבלתי כבר מראש העיר זה, וקיבלתי אותה 

באהבה, זה לשבת עם חברי, עם יובל לוי, וזה לא מובן 

מאליו. ואכן ישבנו אתמול, ואני שמח להגיד לכם 

פן באו , וגם טובה לישהייתה זו פגישה גם חשובה

אישי. והבינותי ממנו שהוא נפגע ממני, מהערה 

שאמרתי אותה בישיבה הראשונה. ולצערי יובל לא 

נמצא פה, אז ממה אתה תספר לו אני מקווה, שאני 

מבקש להתנצל על ההערה הזו ולהתנצל עליה מכל 

הלב, בוודאי לא הייתה לי שום כוונה לפגוע בו. תודה 

 רבה לכולם. 
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 ורן. ובהצלחה. תודה רבה, א ראש העיר:

 תודה.  אורן כהן:

 . הנדין-הרסגורסגן ראש העיר, עילאי  איתי צחר:

האמת שכבר דיברתי, גם בישיבה, גם בישיבת המועצה  :הנדין-הרסגורעילאי 

הראשונה, דיברתי על אני מאמין ועל הדברים שאנחנו 

רוצים לעשות בקדנציה הזאת. איחוי הקרעים גם, 

בתשובה שלי לחברי יוסי שאנחנו רוצים לבצע, וגם 

סדבון, לגבי שאלתו, אני חושב שביטאתי את הדברים 

 שאנחנו מאמינים בהם והולכים לעשות. 

אני רוצה להודות לחבריי בסיעה, פליאה קטנר  

שנים, שהיו לא פשוטות, ניר  5שהולכת איתי כבר 

מנדלוביץ' שאיתי כאן, לירית שפיר שמש, קובי פדבה 

וכל החברים האחרים שמלווה אותנו מהקהל, 

שתומכים ועוזרים. הבטחתי לאשתי שאני לא אודה 

לה כי אני כל הזמן מודה לה בהזדמנויות אחרות. אבל 

אני באמת חושב שיש לנו כאן הזדמנות אמיתית, 

באמת הזדמנות אמיתית לעשות כאן דברים ביחד. אני 

את הקואליציה הזאת, וגם  דיללהגמקווה גם שנוכל 

של מועצת העיר יהיה תפקוד נכון  אם לא, שהתפקוד

וראוי. שהאופוזיציה תבצע את תפקידה. אין לי ספק, 

אני יודע שזה לא תמיד קל, לא תמיד פשוט, אבל בעיר 

שפועלת כמו שצריך, הקואליציה, האנשים שנמצאים, 

שאמונים על ביצוע מדיניות, הם אלה שאמורים כל 

 הזמן לבדוק את עצמם ולהיות הכי שקופים שיש,

והאופוזיציה היא זאת שבודקת אותם, שמתקנת את 

דרכם ושעוזרת להם להתנהל בצורה נכונה. אני מאמין 
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שבמועצה הזאת יש לנו הזדמנות היסטורית לעבוד 

 הפעם נכון. תודה. 

 תודה רבה, עילאי.  ראש העיר:

 תהילה ביקשה להגיד מספר מילים, נכון? בבקשה.  איתי צחר:

ני גם מבקשת לברך את כולם, עם כל חוסר קודם כל א תהילה מימון:

ההסכמות שלפעמים יש פה, אז אני בכל זאת, זה מה 

שהוחלט ואנחנו מברכים על זה. ואני שמחה מאוד 

שהגענו לשלב שיש קואליציה ואופוזיציה ואפשר 

להתחיל לעבוד, ואני מתחברת למה שעילאי אמר 

ובהחלט מקווה שהאופוזיציה תתרום את חלקה לעיר, 

מה שהכוונה שלנו לעשות. אני מבינה היטב את  וזה

הקושי שהיה לך, רפי, להרכיב קואליציה, זה ברור. 

חבל לי מאוד מאוד מאוד שלא הצליח להיות ייצוג 

נשי משמעותי בהנהגה המובילה. אני כל כך מקווה 

שיהיה לזה ביטוי בדירקטוריונים ובמקומות אחרים, 

 שאפשר עדיין לשפר את המצבת הנשית. 

אתן מוזמנות לקואליציה, תהילה, קרן ויוסי. וגם  ראש העיר:

 הדר. אתם מוזמנים כולכם לקואליציה. 

אני דיברתי לא על איזה קואליציה, דיברתי על הנשים  תהילה מימון:

ואני אשמח מאוד לראות נשים בעמדות  ,בקואליציה

 מפתח, גם בהנהגת העיר. תודה. 

 אמיר, בבקשה.  איתי צחר:

ערב טוב. אז ראשית אני רוצה לברך באמת את  בר:אמיר סיל

היא הסגנים הנבחרים ושיהיה בהצלחה, הצלחתכם 

תושבי העיר. מאוד נחמד לשמוע את  ,כולנו הצלחתנו

המילים היפות והאהבה ההדדית שהרעפתם כאן אחד 
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על השני, אבל אני לא יכול לשכוח את מערכת 

הבחירות שעברנו. אני לא יכול לשכוח את חלק 

מהמועמדים שעמדו במכרז העיר, ממש בכיכר העיר, 

והאשימו מועמדים אחרים בשחיתות. אני לא יכול 

לשכוח את השיסוי של קהילות אלה באלה. אני 

מצטער אבל אני, לי זה קשה מאוד לקבל את זה. אני 

חושב שמערכת הבחירות הזו הייתה מאוד מאוד 

יצרית, ואני חושב שכמו כל תושב מדינת ישראל, 

אנחנו לא אוהבים, בוא נקרא לזה כאן, כחברי מועצה, 

אנחנו לא אוהבים שקוראים לנו פוליטיקאים כשם 

גנאי, אבל אני חושב שחלק מאיתנו, לצערי אני אומר, 

הוציאו לנו את השם הזה בצורה מאוד מאוד קשה 

בבחירות האלה. לא יכול להיות שמדברים אך לפני 

כל כך קשה שלושה חודשים אחד על השני בצורה 

אבל כשאני  ,אני מצטערווהיום כאילו הכל נשכח. 

של פוליטיקאי,  titleמסתובב ברחוב, והיום יש לי 

מאוד מאוד מפריעה לי ההתנהלות הזו ומה 

אני חושב, וצר לי שאני קצת ושהתושבים חושבים. 

ככה אולי מעכיר את האווירה, אבל אני מצטער, אני 

ברים טובים למען באתי כאן כנציג ציבור, לעשות ד

העיר, ואני חושב שאתם צריכים לקחת את בחשבון, 

שלפחות בפעם הבאה, וגם ההתנהלות שלנו בישיבות 

המועצה, לא תחזור על הדברים האלה. ושוב אני רוצה 

 לאחל בהצלחה לכולם, כי הצלחתכם היא הצלחתנו. 

 תודה רבה, אמיר.  ראש העיר:

 ממה שיינפיין. איתי צחר:
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ערב טוב לכולם. קודם כל אני רוצה להודות לראש  ין:ממה שיינפי

העיר, לרפי, ידידי משכבר הימים, מהכפר סבאים 

הוותיקים פה בעיר מכל חברי המועצה פה. כזקן חברי 

המועצה, אני חושב שרפי, אתה לקחת והבנת מהר 

מאוד את הכוח שיש לתושבים הגמלאים בעיר. 

בעצם  תושבים בעצם בעיר, אם תסתובב בעיר, הםה

מניעים את הכלכלה בעיר. בכל בתי הקפה, בכל 

המקומות שרוכשים והכל, היום זה הכוח המניע 

בארץ. זה שאתה הבנת את הצורך של להקים מנהלת 

סך הכל יש היום בארץ אולי איזה שלוש  ,לגמלאים

ערים שעושות את זה. וכפר סבא תוביל והיא תהיה 

יה לנו בינלאומי בנושא הזה. כמובן שתה תובאמת 

בעיה עם שגיא שהוא יצטרך לתת כסף, ושגיא רואה 

את הקואליציה הזאת, הוא רואה עוד שקלים ועוד 

שקלים רצים, אבל אנחנו נעזור לך שגיא בנושא הזה, 

אני מבטיח לך, גם נביא כספים. מנהלת זה לא רק 

להוציא כספים, אנחנו גם נביא כספים לעיר, לחלק 

לך וליולי ולדני מהפעילות. אני רוצה להודות 

ולאסנת, כצוות שניצח והוביל, את הרצון שלכם לצרף 

אותנו לקואליציה. היה ברור מהרגע הראשון שאני 

הולך לקואליציה, וגם יובל הבין מיד שעשייה למען 

העיר היא מתוך הקואליציה, למרות כל מה שנעשה 

בעיר. וכמובן אורן ציין את זה קודם מה שציין, 

. זה שיובל לא נמצא פה היום זה והלכנו לדרך חדשה

זה מסיבה שנבצר ממנו  ,תומךשהוא לא לא מסיבה 

 להגיע. 
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אני רוצה לאחל לכולם, ללא יוצא מן הכלל, לכל חברי  

המועצה, סבלנות, גם כאופוזיציה. אני הייתי גם 

באופוזיציה וגם בקואליציה. תנו כבוד אחד לשני, גם 

א. בסיכומו כשלא מסכימים, כולנו פה למען כפר סב

של דבר, כפר סבא חשובה לנו יותר מכל אחד אחר, 

בטח מכל אחד האני שלו, המאמין האישי שלו. כפר 

סבא זה דבר ראשון. שיהיה לכולנו בהצלחה. ורפי, 

 שיהיה לך בהצלחה. 

 ממה, תודה רבה, אני מאוד מעריך, תודה.  ראש העיר:

 צביקה צרפתי.  איתי צחר:

לא רציתי להתייחס אבל הייתי חייב טוב, אני  צביקה צרפתי:

די הטפות להתייחס בעקבות, אני שומע יותר מ

 ...לאופוזיציה, אומרים לנו, אומרים לנו, כאילו אנחנו

אני רוצה להגיד לכם, יושבים פה שבעה אנשים, ואחד 

היה, אני לא מתבייש, אני יכול להגיד בגאון, מ"מ 

ד ראש עיר שבע וחצי שנים ואחר כך ראש עיר עו

כעשרה חודשים, ראש עיר בפועל. יושב פה יוסי 

סדבון, ניצב במשטרת ישראל. יושבת פה תהילה, 

בכירה בתחום הכלכלה. עו"ד קרן גרשון, הדר לביא 

, אמיר סילבר שהוא גם כן בכיר בתחום 8200יוצאת 

 שלו. 

תאמינו לי אנחנו יודעים להיות, נהיה אופוזיציה, לא 

ני עברתי אותן, בסדר? כמו האופוזיציות האחרות שא

אז תהיו רגועים, אל תחששו, אתם כל הזמן מסבירים 

. אני  לנו, אומרים לנו, 'תהיו רגועים, אופוזיציה'

החלטתי להיות באופוזיציה ואני לא מתבייש, ואני 
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חושב שבאופוזיציה, אני אוכיח שאפשר גם להוביל 

דברים, כשיש ידע אפשר, וכשעושים את זה נכון וחכם 

ר להוביל. אז אני מבקש להוריד את זה מסדר אז אפש

ולא כל ישיבה להזכיר לנו, גם לא צריך להזמין  ,היום

אותנו, אפשר להזמין אותנו לפגישות, זה בסדר, אם 

נרצה לבוא לקואליציה, נדע לבוא לקואליציה. אני 

יכול רק להגיד ככה, בסיפא קטנה, שיש לי את הכבוד 

תי את הקמתה. הוקמה ואני אישרהקתדרה שבזמני 

גיל של הגברת -גם תכנית האב לאזרחים ידידותית

שרייבמן, שממנה לוקחים הרבה דברים. אז אני שמח 

 ,ושתיישמו אותה ,שהיה לי הכבוד להוביל אותה

 הלוואי. זה יהיה לטובת כל האזרחים הוותיקים. 

רק שתדע צביקה, זה לא מדויק כל כך מה שאתה  ממה שיינפיין:

 מחפש את הכבוד, הכבוד בורח ממנו. שמי גם אומר, ו

אז אני לא עכשיו, אתה רואה? אני לא מתווכח. אתה  צביקה צרפתי:

 אמרת לי תהיה אופוזיציה זה, אני אומר, אני מדייק, 

טרם זמנך, יהודה הקים את ... תדייק בדברים.  ממה שיינפיין:

 . הקתדרה

מנכ"ל מדייק בדברים, מדייק בדברים, יש פה את  צביקה צרפתי:

 העירייה, מי אישר בסוף התקציב. תודה רבה. 

 צביקה.  תודה רבה ראש העיר:

 .מינוי ועדת כספים, ועדת מכרזים וועדת משנה לתכנון ובנייה . 2

 

נעבור , טוב, בהיעדר עוד דוברים אני מעריך, מבין איתי צחר:

לנושא השני שעל סדר היום. הצעת ההחלטה להקמת 
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ות החובה, וקביעת הרכבן, ועדות החובה, חלק מוועד

  :לפי הנוסח הבא

מאשרים את מינויים של חברי המועצה הבאים " 

חבר  ,הנדין-הרסגורעילאי  :כחברים בוועדת הכספים

 לירית שפיר שמש, ממלאת מקום .ויושב ראש הוועדה

דני הרוש, חבר הוועדה  .וועדההשל עילאי כחבר 

 טה,ספורד"ר אסנת  .יושב ראש הוועדה וממלא מקום

אמיר קולמן, חבר  .חבר הוועדה ממלאת מקום

 .עו"ד איתן צנעני ממלא מקום חבר הוועדה, הוועדה

עו"ד עדי לוי סקופ, חברת  .אורן כהן, חבר הוועדה

קרן עו"ד  .תהילה מימון, חברת הוועדהרו"ח  .הוועדה

של תהילה כחברת  מלאת מקום, מחגואל-גרשון

לא ממס כהנא, חפנ. הדר לביא, חברת הוועדה .הוועדה

האם אפשר לאשר  "של הדר כחברת הוועדה. מקום

זאת פה אחד? יש מתנגדים? בהיעדר מתנגדים מאושר 

 פה אחד. 

מינויים של חברי המועצה הבאים מאשרים פה אחד את  :51 החלטה מס'

הנדין, חבר ויושב ראש -גורכחברים בוועדת הכספים: עילאי הרס

 ום של עילאי כחברפיר שמש, ממלאת מקלירית ש הוועדה,

, יושב ראש הוועדה וש, חבר הוועדה וממלא מקוםדני הר הוועדה;

אמיר קולמן,  ד"ר אסנת ספורטה, ממלאת מקום חבר הוועדה;

איתן צנעני ממלא מקום חבר הוועדה; אורן חבר הוועדה, עו"ד 

רו"ח  כהן, חבר הוועדה; עו"ד עדי לוי סקופ, חברת הוועדה;

של  לאת מקוםממקרן גרשון, עדה, עו"ד תהילה מימון, חברת הוו

פנחס כהנא,  תהילה כחברת הוועדה; הדר לביא, חברת הוועדה,

 .של הדר כחברת הוועדהממלא מקום 
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דת המכרזים. אורן כהן, חבר ויושב ועהבאה, הוועדה  איתי צחר:

, דני ד"ר אסנת ספורטה, חברת הוועדה ;הוועדהראש 

ד איתן צנעני, עו" ;חברת הוועדה הרוש, ממלא מקום

; בר הוועדהמלא מקום חמאמיר קולמן,  ,חבר הוועדה

יו"ר חבר הוועדה וממלא מקום , הנדין-הרסגורעילאי 

 ;חבר הוועדהמקום  לאמ, מאיר מנדלוביץ, מהוועדה

יוסי סדבון, עו"ד  ,קרן גרשון, חברת הוועדהעו"ד 

הדר לביא, חברת  ;הוועדה תחברממלא מקום 

; חברת הוועדה ממלא מקוםאמיר סילבר,  ,הוועדה

עו"ד אהוד יובל לוי,  ,ממה שיינפיין, חבר הוועדה

חבר הוועדה. האם אפשר לאשר פה אחד?  ממלא מקום

 יש מתנגדים? בהיעדר מתנגדים נאשר פה אחד. 

אורן כהן, חבר : מכרזיםמינוי ועדת מאשרים פה אחד את  :61 החלטה מס'

ת הוועדה, דני ויושב ראש הוועדה; ד"ר אסנת ספורטה, חבר

הרוש, ממלא מקום חברת הוועדה; עו"ד איתן צנעני, חבר הוועדה, 

הנדין, -אמיר קולמן, ממלא מקום חבר הוועדה; עילאי הרסגור

מאיר מנדלוביץ, ממלא  ,חבר הוועדה וממלא מקום יו"ר הוועדה

מקום חבר הוועדה; עו"ד קרן גרשון, חברת הוועדה, עו"ד יוסי 

רת הוועדה; הדר לביא, חברת הוועדה, סדבון, ממלא מקום חב

אמיר סילבר, ממלא מקום חברת הוועדה; ממה שיינפיין, חבר 

 הוועדה, עו"ד אהוד יובל לוי, ממלא מקום חבר הוועדה.

הוועדה השלישית, ועדת המשנה לתכנון ובנייה. רפי  איתי צחר:

ד"ר אסנת  ויושב ראש הוועדה;סער, ראש העיר, חבר 

 ממלא מקוםדני הרוש,  ,דהספורטה, חברת הווע

אמיר  ,עו"ד איתן צנעני, חבר הוועדה ;חברת הוועדה
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-הרסגורעילאי  ;חבר הוועדה לא מקוםממקולמן, 

 ממלא מקום, לוביץמאיר מנד ,, חבר הוועדההנדין

"ד אהוד יובל לוי, חבר הוועדה עו ;חבר הוועדה

יו"ר הוועדה אברהם ממה שיינפיין,  לא מקוםמומ

, הדר פנחס כהנא, חבר הוועדה ;דהחבר הווע ממלא

 ,עו"ד יוסי סדבון ;חבר הוועדה לאת מקוםמלביא, מ

רו"ח תהילה מימון, ממלאת מקום  ,חבר הוועדה

 כחברת הוועדה. האם אפשר לאשר הרכב זה פה אחד? 

ות מ"מ שמשפטית לא ניתן למנ ,אני מבקש להעיר עו"ד יוסי סדבון:

בהיעדר תפקיד  ויליו"ר וועדת תכנון ובנייה את יובל ל

לחוק תכנון  48וסעיף  18סגן שלו. תיקח את סעיף 

 ובנייה, זו דעתי המקצועית. 

נשמע את התייחסות היועץ המשפטי, עו"ד אלון בן  איתי צחר:

 זקן. 

 רפי סער הוא חבר הוועדה, והוא ראש העיר,  עו"ד אלון בן זקן:

 הוועדה. אני דיברתי על יובל לוי כמ"מ יו"ר  עו"ד יוסי סדבון:

 נכון.  עו"ד אלון בן זקן:

בהיעדר תפקיד סגן, תסתכל על חוק תכנון ובנייה,  עו"ד יוסי סדבון:

, תבדוק את זה ותאמר לי אם אני 48וסעיף  18סעיף 

 טועה. 

תסתכל ברשימה ותראה שמופיע שם גם עורך דין  עו"ד אלון בן זקן:

 .איתן צנעני

 י. לא, אתה לא הבנת אות עו"ד יוסי סדבון:

 חבר הוועדה?  עו"ד אלון בן זקן:

 ועדה אין לי בעיה עם זה.  לא כחבר ועדה, כחבר עו"ד יוסי סדבון:

 אז?  עו"ד אלון בן זקן:
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מ"מ מקום יו"ר הוועדה חייב להיות סגן ראש העיר  עו"ד יוסי סדבון:

רות, תסתכל, חוק תכנון ובנייה, אני מדבר יאו בעל כש

חוות דעת משפטית לי  , תוציא48וסעיף  18על סעיף 

 שזה בסדר, אני, אין לי בעיה עם זה. 

אין בעיה. נוציא חוות דעת משפטית. אני כרגע לא  עו"ד אלון בן זקן:

רואה שום בעיה. אין צורך, אני לא רואה בעיה עם זה. 

 נוציא, תקבלו חוות דעת משפטית בכתב. 

עגנת את בסדר, כל עוד שאין חוות דעת משפטית שמ עו"ד יוסי סדבון:

 הזה, אנחנו מבקשים להצביע על הכל חוץ מאשר, 

יש לך, כרגע אמרתי שאני לא רואה עם זה שום בעיה.  עו"ד אלון בן זקן:

 תרצה את זה גם בכתב, תקבל את זה גם בכתב. 

 לא, אני רוצה את זה בכתב ואני צריך לבדוק את זה.  עו"ד יוסי סדבון:

אלון, להבנתך  על מנת להבהיר את הדברים, איתי צחר:

המקצועית וחוות דעתך המשפטית אין בעיה עם נוסח 

 הצעת ההחלטה כפי שהוקראה. 

 נכון.  עו"ד אלון בן זקן:

ולבקשת חבר המועצה, עו"ד יוסי סדבון, תוגש חוות  איתי צחר:

 דעתך גם בכתב. נכון? 

בסדר גמור. אני אומר שיש פרשנות לכאן ולכאן ואני  עו"ד אלון בן זקן:

 א חוות דעת משפטית בעניין הזה. אוצי

אני שואל שנית, להבנתך המשפטית אין בעיה לאשר  איתי צחר:

 את הצעת ההחלטה כפי שהוקראה. 

 נכון.  עו"ד אלון בן זקן:

תודה. מי בעד אישור הצעת ההחלטה כפי שהוקראה?  איתי צחר:

מאיר מנדלוביץ', לירית, עילאי, ממה, עדי, אורן, רפי, 

  דני, ראש העיר,אסנת, אמיר, איתן, 
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 בכפוף לחוות הדעת המשפטית.  ,אנחנו תומכים כמובן :הנדין-הרסגורעילאי 

רגע שנייה, רק בוא נסיים את הסבב ברשותך, צביקה.  איתי צחר:

עה, כן או לא? בעד, בהדר, אני לא מבין את ההצ

ואמיר בעד. מי מתנגד? האם יש מישהו שנמנע 

 מני, נכון? לא הצבעתם כמדו םמההצבעה? את

אנחנו מסכימים בכפוף לחוות דעת משפטית שתיבדק  עו"ד יוסי סדבון:

לעניין של מינוי של מ"מ יו"ר, השאר מקובל. אני 

חושב שאפשר להצביע על הכל למעט המינוי של מ"מ, 

ואין לי שום בעיה עם זה, וזה עניין משפטי, זה לא 

עניין של הצבעה. אם חוות הדעת המשפטית תהיה 

לת ותעבור את המבחן, אני רוצה לקרוא אותה, מקוב

אז אין לי שום בעיה להצביע על יובל לוי כמ"מ יו"ר 

ועדה לתכנון ובנייה, אין לי שום בעיה. ועדת המשנה, 

 סליחה. 

אפשר לאשר טנטטיבית, ואם תהיה בעיה עם חוות  עו"ד אלון בן זקן:

הדעת המשפטית, היא לא תשכנע את מי מבין חברי 

או את הנהלת העיר, אפשר יהיה להביא את המועצה 

 זה עוד פעם למועצה. 

 אבל למה הפוך? למה לא,  עו"ד יוסי סדבון:

 כי אפשר גם ככה.  עו"ד אלון בן זקן:

 , ברשותך אני רוצה עו"ד יוסי סדבון:

 כדי שהוועדה תתחיל לעבוד, מה הבעיה?  עו"ד אלון בן זקן:

 ני, אני רוצה ברשותך, א עו"ד יוסי סדבון:

 מדובר במ"מ בלבד, אוקי?  עו"ד אלון בן זקן:

 זה נכון, נכון שמדובר במ"מ,  עו"ד יוסי סדבון:

 בסדר, אז הוועדה צריכה לעבוד. אנחנו לא,  עו"ד אלון בן זקן:
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 , המ"מ שנייה. הוועדה יכולה לעבוד, אין בעיה גם בלי עו"ד יוסי סדבון:

יה היא, תראה, אני נכון שמדובר במ"מ מקום, הבע צביקה צרפתי:

מכיר את הנושא, נתקלתי בו, ואני לא רוצה פה 

לעשות איזשהו דיון ולהעיר איזשהו דיון שהוא לא 

לדיון. אבל בארבע עיניים אחר כך אני אגיד לך מה 

אני רוצה להגיד, שאני לא רוצה להגיד לפרוטוקול. 

אבל מי שלא סגן ראש עיר או ראש עיר, לא יכול 

 וועדה. להיות מ"מ יו"ר ה

 אז בואו נמנה אותו כחבר ולא כממלא מקום.  הדר לביא:

רגע שנייה, הדר. הוא לא יכול לנהל ישיבה, אם ראש  צביקה צרפתי:

העיר לא יהיה בישיבה, הוא לא יכול לנהל את 

הישיבה כמ"מ, כיו"ר ועדה. אם ראש העיר נמצא 

בישיבה והוא רוצה לתת לו לנהל את הישיבה כמ"מ 

 ק. פאהכי-עלשלו, 

החוק, קובע, אני יכול להבהיר  .סליחה, צריך להבהיר עו"ד אלון בן זקן:

 משהו בקצרה? 

 כן, בקצרה, ואני רוצה להעלות את זה להצבעה.  איתי צחר:

החוק קובע שראש העיר או אחד מסגניו יהיה חבר  עו"ד אלון בן זקן:

 הוועדה, לא נקבע בחוק שהוא יו"ר שלה. 

 לחוק תכנון ובנייה.  48וק סעיף תבד עו"ד יוסי סדבון:

 חד משמעית, מכיר את החוק.  עו"ד אלון בן זקן:

אלון, אם כן עמירם לא היה סגן, לא אישרנו אותו  ממה שיינפיין:

 כסגן, וניהל את כל הוועדות. 

 בוא לא ניקח כרפרנס מה שהיה, אלא את החוק.  :הדר לביא

בר בוועדה ועמירם ניהל את הוועדות. אני הייתי ח ממה שיינפיין:

 ניהל אותן. 
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 ממה, מה שהיה לא רלוונטי, החוק הוא רלוונטי.  :הדר לביא

או, כשאני  היה מישהו בחדר. או ראש העירתמיד  צביקה צרפתי:

 הייתי ראש העיר הייתי בחדר. 

 אני מדבר לפני.  .לא תמיד, לא כשאתה, לא בזמנך ממה שיינפיין:

 קשה, כן איתי. איתי. שנייה, ממה. בב ראש העיר:

אנחנו נעלה את הצעת ההחלטה כפי שהוקראה, כל  איתי צחר:

אחד רשאי להתנגד לה. מי שביקש חוות דעת 

אם משפטית, כמובן כל חברי המועצה יקבלו אותה. 

יהיה רצון להביא את זה להצבעה חוזרת, גם זה נושא 

שאפשר להביאו בפני מועצת העיר. נכון לעכשיו 

שיועץ,  ההחלטה, בכפוף לכך עה היא על הצעתההצב

לא בכפוף, לאור העובדה שהיועץ המשפטי למועצה 

מאשר שמדובר בהצעה תקנית, חוקית, והיא טובה כפי 

שהיא. מי בעד אישור ההצעה כפי שהוקראה? מאיר, 

לירית, עילאי, ממה, עדי, אורן, רפי, אמיר איתן, 

אסנת, דני, ראש העיר. מי מתנגד להצעה כפי 

יר, הדר, צביקה, קרן, יוסי ותהילה. שהוקראה? אמ

 תודה. 
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: משנה לתכנון ובנייהמינוי ועדת מאשרים ברוב קולות את  :71 החלטה מס'

רפי סער, ראש העיר, חבר ויושב ראש הוועדה; ד"ר אסנת 

ספורטה, חברת הוועדה, דני הרוש, ממלא מקום חברת הוועדה; 

מן, ממלא מקום חבר עו"ד איתן צנעני, חבר הוועדה, אמיר קול

הנדין, חבר הוועדה, מאיר מנדלוביץ, -הוועדה; עילאי הרסגור

ממלא מקום חבר הוועדה; עו"ד אהוד יובל לוי, חבר הוועדה 

אברהם ממה שיינפיין, ממלא חבר  ,וממלא מקום יו"ר הוועדה

הוועדה; פנחס כהנא, חבר הוועדה, הדר לביא, ממלאת מקום חבר 

ון, חבר הוועדה, רו"ח תהילה מימון, הוועדה; עו"ד יוסי סדב

 ממלאת מקום כחברת הוועדה.

 

 .הוסר מסדר היום –מינוי יו"ר ומ"מ למפעל המים כפר סבא   .3

 

מינוי יו"ר ומ"מ  הבא שעל סדר היום היההנושא  איתי צחר:

למפעל המים כפר סבא. לאור שגיאה וטעות שלי הוא 

נכון הוסר מסדר היום. זה לא ההליך הפרוצדורלי ה

לאשר את זה כאן, ואנחנו נעשה את בהליך 

 הפרוצדורלי הנכון. 

 

מינוי ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בחירת   .4

  מהנדס/מהנדסת העיר.

 

הנושא הבא שעל סדר היום, מינוי חברים לוועדת  איתי צחר:

מכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בכירת מהנדס 

לטה מובאת כאן או מהנדסת עיר. הצעת ההח

מאשרים את מינויו של ראש העיר, רפי " .להצבעתכם
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סער, כיושב ראש ועדת המכרזים למינוי עובדים 

בכירים, לשם בחירת מהנדס/ מהנדסת העיר. שני 

חברי המועצה הנוספים בוועדה הינם עו"ד אהוד יובל 

. האם אפשר "לוי ופנחס כהנא כנציג האופוזיציה

 מתנגדים? אושר פה אחד.  לאשר הצעה זו פה אחד? יש

את מינויו של ראש העיר, רפי סער, מאשרים פה אחד  :81החלטה מס' 

כיושב ראש ועדת המכרזים למינוי עובדים בכירים, לשם בחירת 

מהנדס/ מהנדסת העיר. שני חברי המועצה הנוספים בוועדה הינם 

 .עו"ד אהוד יובל לוי ופנחס כהנא כנציג האופוזיציה

 

 דת מכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בחירת מנהל/מנהלתמינוי וע  .5

 .אגף החינוך

 

מינוי חברים בוועדת  :הסעיף הבא שעל סדר היום איתי צחר:

המכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בחירת מנהל 

 :או מנהלת אגף החינוך. הצעת ההחלטה להלן

סער, כיושב ר, רפי מאשרים את מינויו של ראש העי"

המכרזים למינוי עובדים בכירים, לשם ראש ועדת 

בחירת מנהל או מנהלת אגף החינוך. שני חברי 

המועצה הנוספים בוועדה יהיו ד"ר אסנת ספורטה 

 . האם אפשר לאשר זאת פה אחד? "ועו"ד יוסי סדבון

סער, את מינויו של ראש העיר, רפי מאשרים פה אחד  :91החלטה מס' 

בדים בכירים, לשם בחירת כיושב ראש ועדת המכרזים למינוי עו

מנהל או מנהלת אגף החינוך. שני חברי המועצה הנוספים בוועדה 

 .יהיו ד"ר אסנת ספורטה ועו"ד יוסי סדבון
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 אפשר לנעול את הישיבה הראשונה?  איתי צחר:

כן. אני רוצה קודם כל להודות לכל מי שהגיע לכאן  ראש העיר:

 העובדיםתושבי כפר סבא, מהפעילים הרבים, מ

והמנהלים. ואני רוצה להודות גם לכל התושבים שראו 

אותנו בשידור הישיר כחלק מהליך של שקיפות של 

ישיבות המועצה. אני חושב שמאוד חשוב שהדיון 

יתקיים בצורה מכובדת, כמו שאני חושב שכך צריכים 

  להתנהל ישיבות המועצה. תודה רבה, הישיבה נעולה.
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 ריכוז החלטות

 .מינוי סגנים לראש העיר  .1

 

 דני הרוש כסגן ראש הרשות בשכר.נויו של מי א. 

 

מינויו של דני הרוש כסגן ראש מאשרים ברוב קולות את  :11החלטה מס' 

בחירת ) המקומיות לחוק הרשויות 15בשכר, לפי סעיף  ,הרשות

לרבות אישור לרכב , 1975-, תשל"ה(ראש הרשות וסגניו וכהונתם

בתחומים הבאים: תיק איכות ים האצלת סמכויות ליסינג. מאשר

למעט טיפול בפינוי אשפה, ביטחון וספורט. בחלוף  הסביבה

כמ"מ לראש  ,בנוסף ,שנתיים ממועד ישיבה זו, ישמש דני הרוש

 . בכפוף לאישור משרד הפנים.  לחוק 14הרשות לפי סעיף 

 

 .שות ללא שכרכסגן ומ"מ לראש הר איתן צנענינויו של מי ב. 

 

מינויו של עו"ד איתן צנעני כסגן  מאשרים פה אחד את :21החלטה מס' 

לחוק הרשויות  14י סעיף ללא שכר, לפ ,ומ"מ לראש הרשות

. 1975-תשל"ה המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(

מאשרים האצלת סמכויות בתחומים הבאים: תיק השירות לתושב, 

הירוקות, תיק החינוך  תיק השכונות למעט אחריות על השכונות

הדתי והחרדי, המחלקה למורשת ישראל, המועצה הדתית, 

צעירים ונוער דתי וחרדי. עו"ד איתן צנעני ישמש כסגן מ"מ החל 

מהיום למשך שנתיים, ולאחר מכן יחדל לשמש כמ"מ וישמש כסגן 

 . בכפוף לאישור משרד הפנים.לחוק 15לפי סעיף 
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 .לראש הרשות בשכר דין לסגןהנ-נויו של עילאי הרסגורמי ג. 

 

הנדין -מינויו של עילאי הרסגור מאשרים ברוב קולות את :31החלטה מס' 

לחוק הרשויות  15י סעיף בשכר, לפ ,לסגן לראש הרשות

 ,1975-רשות וסגניו וכהונתם(, תשל"הבחירת ראש ההמקומיות )

חזקת רכב ומינוי עוזר אישי. מאשרים האצלת סמכויות אלרבות 

הבאים: תחבורה, קיימות וחדשנות. המינוי יחול ממועד  בנושאים

 בכפוף לאישור משרד הפנים. חודשים. 30ישיבה זו למשך 

 

 אורן כהן לסגן לראש הרשות בשכר.מינויו של  ד. 

 

את מינויו של אורן כהן לסגן לראש מאשרים ברוב קולות  :41החלטה מס' 

)בחירת  תלחוק הרשויות המקומיו 15בשכר, לפי סעיף  ,הרשות

לרבות אישור לרכב  ,1975-תשל"ה ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,

האצלת סמכויות בנושאים הבאים: תיק  . מאשריםליסינג

הקליטה והעלייה, תיק הספורט, קשרי כנסת ממשלה ורגולציה 

ממועד  31-וחינוך ציוני. המינוי יכנס לתוקף החל מהחודש ה

 .ישיבה זו. בכפוף לאישור משרד הפנים
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 .מינוי ועדת כספים, ועדת מכרזים וועדת משנה לתכנון ובנייה . 2

 

מינויים של חברי המועצה הבאים מאשרים פה אחד את  :51החלטה מס' 

הנדין, חבר ויושב ראש -גורכחברים בוועדת הכספים: עילאי הרס

 פיר שמש, ממלאת מקום של עילאי כחברלירית ש הוועדה,

, יושב ראש הוועדה וועדה וממלא מקוםוש, חבר הדני הר הוועדה;

אמיר קולמן,  ד"ר אסנת ספורטה, ממלאת מקום חבר הוועדה;

איתן צנעני ממלא מקום חבר הוועדה; אורן חבר הוועדה, עו"ד 

רו"ח  כהן, חבר הוועדה; עו"ד עדי לוי סקופ, חברת הוועדה;

של  לאת מקוםממקרן גרשון, תהילה מימון, חברת הוועדה, עו"ד 

פנחס כהנא,  כחברת הוועדה; הדר לביא, חברת הוועדה, תהילה

 .של הדר כחברת הוועדהממלא מקום 

 

אורן כהן, חבר מכרזים: מינוי ועדת מאשרים פה אחד את  :61החלטה מס' 

ויושב ראש הוועדה; ד"ר אסנת ספורטה, חברת הוועדה, דני 

הרוש, ממלא מקום חברת הוועדה; עו"ד איתן צנעני, חבר הוועדה, 

הנדין, -מיר קולמן, ממלא מקום חבר הוועדה; עילאי הרסגורא

מאיר מנדלוביץ, ממלא  ,חבר הוועדה וממלא מקום יו"ר הוועדה

מקום חבר הוועדה; עו"ד קרן גרשון, חברת הוועדה, עו"ד יוסי 

סדבון, ממלא מקום חברת הוועדה; הדר לביא, חברת הוועדה, 

שיינפיין, חבר אמיר סילבר, ממלא מקום חברת הוועדה; ממה 

  הוועדה, עו"ד אהוד יובל לוי, ממלא מקום חבר הוועדה.
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מינוי ועדת משנה לתכנון ובנייה: מאשרים ברוב קולות את  :71החלטה מס' 

רפי סער, ראש העיר, חבר ויושב ראש הוועדה; ד"ר אסנת 

ספורטה, חברת הוועדה, דני הרוש, ממלא מקום חברת הוועדה; 

חבר הוועדה, אמיר קולמן, ממלא מקום חבר עו"ד איתן צנעני, 

הנדין, חבר הוועדה, מאיר מנדלוביץ, -הוועדה; עילאי הרסגור

ממלא מקום חבר הוועדה; עו"ד אהוד יובל לוי, חבר הוועדה 

אברהם ממה שיינפיין, ממלא חבר  ,וממלא מקום יו"ר הוועדה

הוועדה; פנחס כהנא, חבר הוועדה, הדר לביא, ממלאת מקום חבר 

וועדה; עו"ד יוסי סדבון, חבר הוועדה, רו"ח תהילה מימון, ה

 ממלאת מקום כחברת הוועדה.

 

מינוי ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בחירת   .3

  מהנדס/מהנדסת העיר.

 

את מינויו של ראש העיר, רפי סער, מאשרים פה אחד  :81החלטה מס' 

ם, לשם בחירת כיושב ראש ועדת המכרזים למינוי עובדים בכירי

מהנדס/ מהנדסת העיר. שני חברי המועצה הנוספים בוועדה הינם 

 עו"ד אהוד יובל לוי ופנחס כהנא כנציג האופוזיציה.

 

 מינוי ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בחירת מנהל/מנהלת  .4

 .אגף החינוך

 

סער, את מינויו של ראש העיר, רפי מאשרים פה אחד  :91החלטה מס' 

יושב ראש ועדת המכרזים למינוי עובדים בכירים, לשם בחירת כ

מנהל או מנהלת אגף החינוך. שני חברי המועצה הנוספים בוועדה 

 יהיו ד"ר אסנת ספורטה ועו"ד יוסי סדבון.


