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 ראש העיר. –דברי פתיחה 

 

מרבין  אדר אנחנו בראש חודש ומשנכנס נו מתחילים. היוםאנח ראש העיר:

בשמחה. אנחנו כבר בשידור ישיר בפייסבוק? התחלנו? אז ערב טוב, 

ערב טוב לכולם. האחרונים נכנסים. מחמם את הלב לראות כל כך 

ואנחנו נתחיל את  ,את ישיבות המועצההרבה קהל שבא לראות 

הישיבה, כמו שאמרתי, משנכנס אדר מרבין בשמחה, אנחנו גם בחודש 

אז אנחנו נתחיל ככה במשהו קצת שונה. . שהמיוחד, אנחנו בחודש האי

 ענת, תורך.

כפר סבא,  נת להב, אני פה מטעם קונסרבטוריוןאז היי כולם, אני ע ענת להב:

 change theם את ואני אשיר לכאני תלמידת יב' בתיכון כצנלסון 

world  ותיהנאריק קלפטון. של. 

תודה רבה ענת להב על הביצוע המיוחד, מהמם. איזה כיף לפתוח ככה  ראש העיר:

ישיבות מועצה, אולי נעשה את זה כהרגל, מה אתם אומרים? טוב, אז 

אנחנו כמו שאני אמרתי בתחילת הישיבה, זה חודש האישה. במסגרת 

למרץ, החליטה  8-יום האישה הבינלאומי שמצוין בכל העולם ב

נשות העיר, יחד עם יו"ר כל החודש ל עיריית כפר סבא שתקדיש את

מועצת הנשים ועדי לוי סקופ ופליאה, וטלי רונה. יש כאן תוכנית מאוד 

מאוד מגוונת בחודש הזה, עם אירועי תרבות וגם סודות והפתעות 

שיוצגו בהמשך. אז אתם יכולים להתעדכן באתר העירייה. כמובן הכל 

 51%כפר סבא יש בה רוב נשי, בשקיפות, בשיתוף מלא של כולם. 

ואני חושב שאחד  ,מתושבי כפר סבא, מתושבות כפר סבא, הן נשים

הדברים שניסינו ככה להוביל בוועדות הרשות, אנחנו כמעט כמעט, 

נשים. אז כדי  48%לטובת הגברים מול  52%-במאמץ גדול, הגענו ל

, קטן ''קווץ'שיהיה סיבוב שני אני מאפשר לכולם באמת לתת עוד 
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לראשונה  50-50-ולהציע מטעמן נציגות נוספות לוועדות, כדי שנגיע ל

 בוועדות רשות של העירייה. 

עדכונים, אנחנו בישיבת מועצה שנמצאת כאן, כמו שהתחלנו בתחילת 

הדרך, אז יש לנו גם צופים בבית שרואים אותנו, אז ערב טוב גם 

ונת 'עציון' שבשכלתושבי כפר סבא. אנחנו נמצאים במועדון 

מועדון נוער עתיר פעילות לבני הנוער ולילדים כאן באזור. '. 'כיסופים

השכונה שכונה מאוד מיוחדת, אנשים מקסימים, אני מאוד אוהב את 

קלטנו , היא שהזאת והבשורה שאני רוצה להעביר מכאן, קודם כל

מאוד שלא אוישה שתי משרות חדשות לעירייה. משרה אחת חשובה 

מהנדסת עיר, עליזה זיידר גרנות, אחרי תהליך של  הרבה מאוד זמן, זו

היא כפר סבאית, הייתה מהנדסת עיריית הוד השרון ועיריית מכרז. 

הליכים של התחדשות עירונית, עכשיו רמת גן, וכל מה שקשור לת

זה   יתפסו קצת יותר תאוצה, כי עד עכשיו לא יכולנו לעשות יותר מדי,

'כיסופים' ויש את 'אלי כהן' ויש  ככה מסר לתושבי 'כיסופים'. יש את

וד מתחמי פינוי בינוי בעיר. אז אנחנו את 'יוספטל' ויש עוד הרבה מא

 גם נקבע מדיניות מסודרת ונוכל להתקדם. 

שקיבלנו אותו לאחר מכרז רציני, ואני רוצה  ,בעל התפקיד הנוסף 

להודות למי שישב במכרז, גם ליוסי וגם ליובל, במכרזים של מנהל 

נו, אסנת ודני ונציגי חינוך, ולשאר חברי המועצה שישבו אתאגף ה

הציבור. אז נבחר ד"ר אורי ארבל גנץ, מתוך באמת עשרות מועמדים. 

במדיניות ומנהל ציבורי מאוניברסיטת תל איש רציני מאוד, ד"ר 

אביב. התפקיד האחרון שלו היה מנהל אגף החינוך בעיריית רמת 

לנו שני חבר'ה חדשים, כפר סבאים,  השרון והוא גם כפר סבאי. אז יש

אני רוצה להודות והם בתחילת אפריל נכנסים לעבוד בעירייה. 

אורית? היא לא  ,', היא נמצאת כאןליבוביץ' בהזדמנות זאת לאורית

נמצאת כאן, אבל באמת היא בתקופה הזאת הוכיחה את עצמה 

והחזיקה את כל אגף החינוך כמ"מ מנהל האגף, בצורה רצינית, 
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לה את כל התודות, באמת מגיע לה. היום מגיע  מרשימה, אחראית.

פגשתי את אגף החינוך ואמרתי להם שהדבר הכי יקר לתושבי כפר 

 סבא זה הנושא של החינוך וזו ספינת הדגל.

ית, ת היא זכייתה של יו"ר מועצת הנוער העירונחבשורה נוספת משמ 

טעם מנהל החברה המחוזית מ וואן, בפרס הפעילה המצטיינתעי ליאון

והנוער במשרד החינוך. מגיע לה. ליאון לומדת בתיכון גלילי ומתנדבת 

שלוש שנים במועצת הנוער העירונית. זו השנה הראשונה בה היא 

גשתי אותה כבר מספר מכהנת כיו"ר והיא עושה עבודה מעולה. פ

פעמים. היא מובילה את המועצה לקידום אירועים ופרויקטים 

ד תעסוקה לבני הנוער, מעגלי שיח בין בני הנוער ובין חשובים כמו ירי

שורדי שואה ועוד. אז אני מברך את ליאון בשמי אני ובשם כל חברי 

ער מצוין ואנחנו גאים המועצה ותושבי כפר סבא על הזכייה. יש לנו נו

 בהם.

השבוע הולך להיות שבוע עשיר באירועים. אז בסוף השבוע יש לנו  

. שישי תרבות נועד 11:00באודיטוריום בשעה  שישי תרבות לראשונה

גם לקהל, לכל הקהלים בכפר סבא, כולל הקהלים המסורתיים 

והדתיים. יהיו כאן באמת הרבה מאוד תושבים, יחד עם חברי כנסת 

כפר  מרוץושרים. יהיה פה אביגדור ליברמן ועוד ועוד. יש לנו גם את 

ר וחוויה, אז כולם למרץ. אירוע שמשלב ספורט ואתג 9-סבא בשבת, ב

ילדים. דני  4,000חבר'ה שנרשמו,  4,000-מוזמנים, יש כבר קרוב ל

 בקיא במספרים יותר ממני.

החודש אנחנו מציינים גם חג פורים. כמו שאמרתי, משנכנס אדר  

בשמחה והשנה אנו מתכננים לכם חג שמח במיוחד. עיריית כפר  מרבין

בכל רחבי העיר, אתם  סבא יזמה שורה של אירועים החל מעדלאידע

לדעתי הולך להיות אירוע מרתק ומהנה וכולם  ...תיהנו מאירוע

מוזמנים. תתחפשו, תביאו את הילדים, את המשפחות, אפשר להזמין 



 06/03/2019 7 מן המניין שמועצה 

 

וץ לעיר. הולכת להיות חגיגה גדולה, יהיו פה הרבה מאוד גם מח

 מסיבות עירוניות ברחבי העיר, גם על זה תקבלו מידע. 

לעדכן כי ביום ראשון ציינו את יום השמיעה  ולסיום, חשוב לי

הבינלאומי. מטרת יום זה היא להעיר זרקור של מודעות לכולנו בנושא 

ויון הזכויות לאנשים עם מגבוליות של ירידה בשמיעה. החשוב של שו

רבים מאתנו לוקחים את חוש השמיעה שלנו כמובן מאליו, כחלק 

אחד מכל עשרה אנשים בארץ שלנו ארגון 'בקול' מחיינו. על פי נתוני 

כל אדם שלישי  65ומעל גיל עשוי להיות אדם עם ירידה בשמיעה, 

מתמודד עם הירידה בשמיעה. זו חובתנו להנגיש את העיר ואת 

וליצור בעיר מרחב מכבד ושוויוני  תמוגבלויוהשירותים לאנשים עם 

רת לכולם, החל מהגיל הצעיר, ובכל מקום. ואני רוצה לציין את חב

המועצה הנכנסת לירית שפיר שמש, קודם כל תודה שאת פה, חשוב 

שהיא כבדת שמיעה וכבדת מאוד. היא חברת מועצה הראשונה בארץ 

ראיה. זו זכות גדולה עבורנו שלירית מהווה חלק מאתנו ואני בטוח 

הנגישות, לירית תוביל עשייה משמעותית שבתפקידה כיו"ר ועדת 

לים, לספר על ההתמודדות האישית מספר מיולירית מבקשת לומר 

 שלה, להציג את החזון שלה. לירית בבקשה.

יום תודה. אני בעקבות דבריו החשובים של ראש העיר שלנו, לכבוד  לירית שפיר שמש:

אישה מיוחדת במינה, היא השמיעה הבינלאומי, אני רוצה לדבר על 

ן לא . עדיי1882איבדה את שמיעתה בגיל שנה וחצי. הדבר קרה בשנת 

שיקום שמיעתי טכנולוגי באמצעות היה שיקום, לא היה קיים 

מכשירים ועזרים משוכללים כפי שיש היום, לשיפור התפקוד 

ד עם שמיעתה גם את התקשורתי ואיכות החיים. אישה זו איבדה יח

והחושך שנכפו עליה, היא ראייתה. זו הייתה הלן קלר. מתוך הדממה 

לא ויתרה, לא לעצמה ולא לאחרים. היא פרצה את הדרך כשלמדה 

. היא הייתה החירשת עיוורת הראשונה 19-במכללה בסוף המאה ה

בעולם שרכשה תואר אקדמי. היא הייתה פעילה למען זכותן של נשים 
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להצביע ולמען זכותן על גופן. זה רק אחד בלבד מהתחומים ההומניים 

 12ים בהם נגעה למען אוכלוסיות חלשות ומוחלשות. היא כתבה הרב

ספרים מעוררי השראה. בכל מקום אליו היא הגיעה, זכתה להערכה 

פת האישית שלי. היא זו שחשוב עצומה כנואמת דגולה. היא אשת המו

 לי להוקיר את זכרה ביום האישה הבינלאומי. 

כאן בעיר רחוב על  אני מקווה ומאמינה שיתגשם חלומי הצנוע, לקרוא 

שמה של האישה הראויה הזו. זה רק יהיה צעד אחד ראש בקידום 

והדגשת ההערכה של כולנו אל נשים בכלל ואל נשים עם מוגבלויות 

בפרט, שתרמו לחברה והשפיעו עליה. זה אחד היעדים הראשונים 

ת תיק הנגישות העירוני, הכולל בתוכו גם שאני רואה לעצמי כמחזיק

דעות הציבור לאנשים עם מוגבלויות. כמו כן, זה גם אחד מו את נושא

 היעדים הראשונים שלי בחברה בוועדת השמות העירונית.

ראש העיר רפי, חברי המועצה, כולכם, וכל הקהל הנכבד שיושב פה,  

 ותפים. תודה רבה.אני רואה בכם ש

תודה רבה רבה לירית. תודה רבה. לסיום החלק הזה, אני רוצה  ראש העיר:

העירייה, לצוות, למנהלים  ל"מנכלהודות לכל מי שעוסק במלאכה. ל

. יש פה אופרציה לא פשוטה להקים כל פעם, זה ובדים, לעולמיתולע

ממש אירוע עם כל האלמנטים הטכנולוגיים, אז באמת מגיעה לכם 

ואנחנו לא נחים על זרי תודה רבה לצוות של העובדים של העירייה. 

היעדים. אז לפני שאני מעביר את זכות הדיבור הדפנה ורק כך נגיע לכל 

 העירייה לפתיחת הישיבה, עדי, אלייך. ל"מנכל

שלום רפי, שלום כולם. יש לי פטיש לנעליים. יש לי פטיש  ,שלום עדי מור בירן:

זוגות והן מגדירות אותי  180, או 170לנעליים, אני חושבת שיש לי 

רוצה להיות. כשהתחלתי ואת מי אני  ומביעות את איך קמתי בבוקר

נעליים שחורות לב שכולם כמעט נועלים  לעבוד במייקרוסופט שמתי

כל יום.  ,נות ומעוגנותיוגם אני נועלת את אותן נעליים שחורות, מג

שתקתי ברוב הפגישות, כי לכולם היו דברים חכמים להגיד ולי עדיין 
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כו. לא. וחייכתי פחות, כי לפחות לתחושתי אנשים מסביבי לא חיי

התחלתי להרגיש שאני מתמזגת לתוך תבנית הדוקה של מצליחנים 

יות, אבל שבתוך תוכי אני דומים של מי שאני ואפילו מי שרציתי לה

אחרת והאחרת הזאת התחילה להישכח ממני. התחלתי להרגיש שאני 

זה קרה כבדרך , עד ששלי בכתה. -מהוססת משהו. עד שעצובה משהו, 

ה, כששאלו אותה שאלה ופתאום פרצו אגב, בפגישה של כל החבר

ממנה דמעות ואני כל מה שראיתי זו אישה שלמרות הדמעות העגולות, 

עדיין שומרת על ערכה וכבודה. ואף אחד לא באמת מתרגש, כי ככה 

ית. אז אם שלי יכולה, גם אני ל"מנכזה שלי, היא תמיד בוכה ועדיין 

משקל, ועדיין כבודי  עות ועם צחוק ועם עודףיכולה. להיות אני, עם דמ

 מונחים. וערכי יישארו במקומם

מגפונים ורודים מנצנצים, הכי לא קניתי ב'אלי אקספרס'  

מייקרוסופט, הכי אני האמתית. ונעלתי אותן למשרד, אף אחד לא 

באמת התרגש, או אולי כן, הרימו גבה. אבל מאותו היום ששלי בכתה 

תקת בפגישות. יש מקום ואני נעלתי מגפיים ורודות, אני כבר לא שו

מקום לכול שלי. ומי שמדבר על תרבות ארגונית ותבניות לקול שלי, יש 

וחוקים, שוכח שמאחוריהם יש אנשים ונשים עגולות עם דמעות ועם 

יות, גם אם לא כולם יודעים זאת, עדיין. ומי ל"מנכנעליים, שהן  170

בפרסומת שמדבר על תבניות וחוקים, שוכח עד כמה אנחנו משפיעים. 

בהזמנה לבנים בכחול, לא אחרת. בכחולי לבנות ורודת המסגרת, 

המדים, בנשות החינוך שלא משאירים מקום להפוך, שלא מתירים 

פתח לצבע, למגפיים ורודות, לדמעות שזולגות על לחיים של מנהלות 

במוחות צעירים ובכך מונעות  בכירות, או בכירים, שמתביעות תבניות

כול, מונעות חופש, מונעות טבע, כשכולם נצבעים באותו הצבע. אז די, 

רוד ו, לויש תבניות וחוקים שהתיישנו, שהשתנו, ויש מקום לצבע חדש

 מנצנץ או כתום זרחני, יש מקום לאחר, יש מקום לאני. תודה. 

 .תודה עדי, תודה עדי לוי סקופ, תודה טלי רונה. התחלנו ראש העיר:
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 אני רק אגיד מה זה היה. עדי מור בירן:

 כן, בדיוק, תסבירי. ראש העיר:

 כן, שתבינו. עדי מור בירן:

 כי כולם נלחצו, חשבו שזה, אוקיי. ראש העיר:

מאוד, אני עדי מור בירן. אני תושבת כפר  אז קודם כל ערב טוב, נעים עדי מור בירן:

סבא, גרה בשכונה הירוקה, אימא לשני ילדים והקטע הזה ששמעתם 

ט הסודי". פרויקט היום, הוא קטע שנעשה במסגרת פרויקט "הפרויק

שנעשה במסגרת חודש האישה, במסגרת מועצת הנשים שמובילה עדי 

לוי סקופ עם חברות נוספות, אורית וטלי שעומדות מאחוריה וחברות 

רבות נוספות. במסגרת הפרויקט הזה נשים משמיעות קול, נשים 

ושבות העיר, אמיצות, מנהיגות, תופסות במה ועוד כמה נשים, ת

פורצות דרך, שונות, יתפסו את הבמה, במהלך החודש הקרוב 

יעים ולא צפויים, וישמיעו את קולן. ואני מאוד מקווה במקומות מפת

שהנושאים שיועלו כמו הנושא שהעליתי כאן היום, יהוו בסיס לשיח 

ת ציבורי חשוב. אז תודה רבה על הבמה, תודה רבה רפי שאפשרת א

 זה, תודה עדי על ההזדמנות. 

 האישה הבינלאומיעדי, תודה רבה. אנחנו רוצים במסגרת חודש  סקופ: עו"ד עדי לוי

על הכללים הקיימים ולהיות מובילים ברמה הארצית, לקרוא תיגר 

 להיות פורצי דרך, לשנות את התבניות ואת התדמית,

 פורצות. ראש העיר:

נכון. לשנות את התבניות ואת החוקים ולעשות שינוי פורצות דרך,  עו"ד עדי לוי סקופ:

אני רוצה לשתף אתכם שבמסגרת השינוי בחודש האישה  יתי.אמ

הבינלאומי, אנחנו גם נעשה שינוי בכל הפרסומים והשיווקים שעיריית 

כפר סבא מוציאה. טלי רונה, יועצת למעמד האישה שנמצאת כאן 

הלי האגפים, לכל אתנו, תעביר בעצם הדרכות לכל האגפים, למנ

איך לקיים פרסום המחלקות, איך אנחנו, אפשר שקט בבקשה? 

בכל הפרסומים שלנו, וכמו שעדי אמרה,  סטראוטיפישוויוני ולא 
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רוד לבנות והכחול לבנים, לגו בנים, בובות ואנחנו רוצים להיפרד מהו

בנות. זה יתחיל מהפרסומים שלנו כעירייה שאנחנו נעשה אותם 

הדרכות מסודרות שהקונסרבטוריון ושיעורי הריקוד  שוויוניים, עם

ושיעורי הכדורגל וחוגי הכדורגל יפנו גם יפנו גם לבנים וגם לבנות 

לבנים וגם לבנות. בעצם אנחנו נאפשר ראייה שוויוניות ומוחלטת גם 

בפרסומים שלנו וזה ימשיך בהדרכות, כבר השנה, לסייעות ולגננות, 

ויונית ולא סטראוטיפית. בשנה הבאה בצורה שו איך להכין את הגנים

אנחנו נתחיל הדרכות מוסדרות, אז למעשה אנחנו עושים פה עבודת 

עומק מהותית ומשמעותית בכל הנושא של שוויון מגדרי וראייה שונה 

 ואחרת שלנו כנשים ושלנו כחברה בכלל.

החודש הזה של חודש האישה הבינלאומי, ואני ממש מודה לרפי על כל 

זה בהחלט פורץ דרך במובן הזה  השוויונית,הפתיחות והראייה 

שאנחנו כל יום נהיה עם אירוע, אין כמעט יום שאין לנו אירוע. 

אירועים מאוד מאוד משמעותיים ועמוקים בגני הילדים, יהיה יום 

הביניים, אנחנו נארח משלחת מגרמניה הנערה שזה הדרכות בחטיבות 

ונציג להם את כל הפעילות של מועצת הנשים. בשישי תרבות יהיה 

שוויון מגדרי. האירוע שלנו בשבוע הבא ביום שני, שכל פאנל שידבר על 

שעות ובאמת שנה הבאה יכול להיות שנעשה  48הכרטיסים נמכרו תוך 

אות וגולת הכותרת את האירוע בהיכל התרבות, ערבים, דיונים, הרצ

הו חדשני זה באמת ה"פרויקט הסודי", שזה נשים מבחינתו כמש

מתוך העיר שלנו שהתאמנו במשך למעלה מחודש על קטעים שהן 

הכינו עם אמירה שלהן, כל אחת בכיוון שונה לגמרי, על מה זה להיות 

אני מניחה שכשאנחנו נגשים את כל  אישה ומה זה שוויון מבחינתה.

וביחד, כי כפר סבא באמת, השיח בנושא שוויון מגדרי  המטרות שלנו

בכפר סבא הוא מופת ודוגמא. אני מניחה שאנחנו נעמוד כאן עוד כמה 

משמעית שכפר סבא היא עיר שמובילה -שנים עם ממש אמירה חד

ברמה הארצית בשוויון. כפי שרפי אמר, אנחנו עושים פה עבודה על 



 06/03/2019 12 מן המניין שמועצה 

 

, גבר, אישה, גבר בוועדות ... אישההוועדות, טלי יושבת ובודקת 

. זה דבר שלא היה פה מעולם. כל הראייה 50%-בשביל להגיע ל

 המגדרית היא שונה לחלוטין.

, נעמוד כאן עוד כמה שנים ונברך על זה שכפר סבא אנחנו, אני מניחה

תוכרז כעיר, לא רק בנושא שוויון מגדרי אלא בכלל, כולם כאן ממש 

פעילים בנושא הזה, זה לא רק אדם בשילוב ידיים, כל חברי המועצה 

אחד. כפר סבא תוכרז כעיר ממש מובילה ברמה הארצית. אנחנו גם 

נהיה מודל לא רק ברמה הארצית, ברמה הבינלאומית, יש לנו ממש 

פה שאיפה גם להגיע, זה מתחיל, הינה המשלחת בגרמניה שתגיע ל

הזה. ביום שישי ותעבור פה מצגת והסבר, היא כבר שליחה של הנושא 

אז אנחנו פה עושים דבר אדיר לחברה שלנו, זה ממש אדיר. ויום, 

חודש האישה, זה כבר לא יום, זה חודש האישה הבינלאומי, הוא 

להתניע את כל הדבר הזה בצורה משמעותית. אני  הזדמנות באמת

באמת רוצה להודות לרפי ולכל חברי המועצה שכל אחד מהם, כולל 

במאמץ האדיר הזה להגיע לשוויון מגדרי, כם עובדי העירייה, נתנו ש

על ואנחנו פשוט בדרך הנכונה לחלוטין ואני שוב רוצה להודות לעדי 

, האומץ הגדול, על הקטע המדהים, על האמירה המשמעותית ביותר

"יש תבניות  :על האמירה המשמעותית ביותר שאיתה אני אסיים

וד מנצנץ או וחוקים שהתיישנו, שהשתנו, ויש מקום לצבע חדש, לוור

יש מקום לכל אחד  .כתום זרחני, יש מקום לאחר, יש מקום לאני"

 ואחת מאתנו, תודה רבה.

תודה רבה לכולם. אנחנו מתחילים את ישיבת המועצה, בבקשה איתי,  ראש העיר:

 המנכ"ל.

 שאילתות: .1

 

 סיעת 'כפר סבא מתקדמת'. –מעקב  531 א.
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השאילתה הראשונה הוגשה על  לשאילתות.ערב טוב לכולם. ניגש ישר  איתי צחר:

, בכותרת "מענה 531ידי סיעת 'כפר סבא מתקדמת' בנושא כביש 

מוקרנות לפניכם וגם  השאלות והתשובות .מעקב" 531לשאילתה 

"האם נעשתה פנייה נוספת  –לגבי קיר אקוסטי  ת לפניכם. כך,מונחו

אל כדי להקים קיר אקוסטי. להזכיר בקטע זה לחברת נתיבי ישר

עמדת משרד קודם כל,  .נמצאים לפני חתימת חוזים קבלניים"

אנחנו  .שאין נחיצות ואין הצדקה לקיר אקוסטיבורה היא התח

שרד התחבורה ודורשים ממשרד חולקים נחרצות על עמדה זו של מ

י דרישה זו עלתה מספר פעמים בפנהתחבורה להקים קיר אקוסטי. 

ית משרד ל"מנכנתיבי ישראל ובפני משרד התחבורה, לרבות מול 

ידם. -אושר עלהתחבורה, אך נכון להיום לצערנו נושא זה אינו מ

דרישה זאת תועלה שוב גם במסגרת פגישה של ראש העיר עם שר 

 וממתינים לה. התחבורה, שאנחנו צופים שתתקיים בקרוב 

התוואי הקיים. הפרויקט של המחלף המדובר מאושר  בנוגע לשינוי 

עיכובו סטטוטורית מזה מספר שנים וכל שינוי סטטוטורי, משמעותו 

של שנים בפרויקט. דרישה אשר נדחתה על ידי משרד התחבורה. על 

א ידם, אנחנו ל-פי לו"ז נתיבי ישראל, ואני מדגיש, זה לו"ז שנמסר על

לצאת לדרך החודש ולהסתיים  יכולים להתחייב לו, הפרויקט אמור

 . 2019בסוף שנת 

לגבי פיתוח השטח שצמוד לבתים, בעצם בשטח שייווצר בין הרמפה  

העירייה פועלת  לבין הבתים והוא בתחום השיפוט של כפר סבא.

בנושא הוועדה הגאוגרפית לשינוי גבולות ועמדת ראש העיר כי אין 

אף תפעל להרחבת  להשהות את דיוני הוועדה. יתר על כן, העירייה

נוספים כפי שהוגשו בבקשה המקורית ולצערנו מנדט הוועדה לשטחים 

 הוועדה.ידי -עללא אושרו 
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בנוגע לרצועה הצרה אשר בתחום השיפוט של העיר ונמצאת בין  

הבתים לבין הרמפה, הועברה דרישה להנהלת הפרויקט לפתח שטח 

 זה ונעמוד על כך ששטח זה יפותח. 

ש"ח לטובת פיצוי נופי. באשר  137,000בסך לגבי נושא כופר הנטיעות  

לפיצוי הנופי הסכום שהוקצה להשבת העצים לאזור הינו כאמור 

לטובת כפר  10%-לשטחי הוד השרון ו 90%ש"ח, מתוכו  137,000

מאחר ויער אוסישקין נמצא בתחום  זאת על פי קביעת קק"לסבא, 

 השיפוט של הוד השרון.

בניגוד לנכתב בתשובה בפעם הקודמת, השטח שהופר בניגוד שאלה " 

ויש תיאור על מצבו הנוכחי כולל עפר  .לחוק לא חזר לקדמותו"

שמכסה עצים ונזק לצמחייה ולעצים. בתשובה נאמר שנערך סיור 

החקלאות, גורמי  מקיף ביותר במקום בהשתתפות נציגת משרד

ונוף של עיריית הוד המקצוע של עיריית כפר סבא ומנהל מחלקת גנים 

לפברואר, התקיים סיור נוסף  4השרון. בנוסף, ביום שני האחרון, 

, בדגש על טיפול בעצים והבראת בהשתתפות נציגי משמר האילנות

משמעית לעיריית הוד השרון, לפיה הפיצוי -היער. הועברה דרישה חד

יער אוסישקין, וכן התבצעה פנייה הנופי יבוצע בצמוד ליער, בתוך 

נציג עיריית לקק"ל בדרישה זו והוספת תנאי זה לתנאי הפיצוי הנופי. 

הוד השרון בסיור הביע הסכמה לכך שהפיצוי הנופי כולו יהיה בתחומי 

בה עומד בקשר רציף ממלא מקום סגן מנהל אגף איכות הסביהיער. 

נקבעה פגישה נוספת  עם פקיד היערות בעניין זה. לצורך קידום הנושא

למרץ, בהשתתפות כלל הגורמים הרלוונטיים שבה יקבעו  11-ב

מיקומים מדויקים לנטיעת העצים כפיצוי נופי. ככל הידוע לנו, ואני 

כהנא עדכן אותי  נחסיפהישיבה חבר המועצה חייב להגיד שלפני 

שנחשף שם עץ שנכרת לכאורה ללא אישור, זה נודע לי כרגע. אנחנו 

יטופל בחומרה, אני מקווה, בדוק את זה ואם זה אכן כך, זה כמובן נ

ידי קק"ל. ככל הידוע לנו כלל העצים שנכרתו, נכרתו בהתאם -על
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הם  הגדמיםידי קק"ל. מכיוון שטרם הוצאו -לאישורים שהונפקו על

הצבנו דרישה להוצאתם וצימוח מחודש.  חזיריםממשיכים להצמיח 

 ונעמוד על כך.עבודה בתוואי בהמשך, תוך ביצוע 

בנוגע לאמירה שבשל חוסר הטיפול בעצים, טיפול ביער, העצים מתים.  

הינו יער הנטוע על שטח בבעלות פרטית ובתחום יער אוסישקין 

השיפוט של הוד השרון. דרשתנו החוזרת מעיריית הוד השרון היא 

לשמור על ערך טבע עליון זה, לוודא את בריאות העצים בו, כאמור אנו 

טח לתחום השיפוט של כפר סבא, דבר ם את העברת השדורשי

 שיאפשר את שימורו וטיפוחו כראוי.

חי שפגעו בתושבים הגרים בנוגע לשאלה על העבודות ברמפת תל  

, ולכאורה נגרם להם נזק בבניין בגלל רעידות שנגרמו 1ברחוב תל חי 

מהעירייה כתוצאה מהעבודות. "האם התושבים יכולים לצפות לעזרה 

בבקשה, שאלת המשך, ברשותך שא זה?" התשובה היא כן, בוודאי. בנו

 נחס, ממוקדת לתשובה שניתנה.יפ

שאילתה היא לא באה לקנטר, שאילתה באה באמת להציג דברים,  נחס כהנא:יפ

הנושא של היער צריך לעלות  לשמוע ולהעלות את זה ציבורית.

כי קיבלתי ציבורית. אז זאת אומרת, אני העליתי שאילתה חוזרת 

באתי לפה תשובה שהשטח חזר לקדמותו ואתה הולך לשטח, ואני ה

שאנשים ידעו, זה החומר שהם שמו שם בשכבות  הבנטוניטאפילו את 

עפר ואני בא לשטח ואני רואה שהשטח פשוט מכוסה בשכבה כזאת 

, זה דבר אחד. דבר לקדמותוחזר לאשל סנטימטר וחצי. אז השטח 

הזמן כאן הוא קריטי, העצים מתים עכשיו, מתים. אז צריך שני, 

להגיע, ויש גם אפשרויות חוקיות, יש תוספת רביעית לחוק התכנון 

והבנייה שמאפשרת למי, זה אתר לשימור, אם האתר לשימור, מישהו 

מזניח אותו, אפשר לחייב אותו לסדר אותו או שהרשות נכנסת לנעליו 

לעשות פה דיונים חצי , אנחנו יכולים ומסדרת את זה. אני אומר לכם

מהיער, בלי שום קשר לפריצה שלהם,  50%-40%שנה, עוד חצי שנה 
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כל היער פשוט הולך לאיבוד. זה תושבים שלנו וזה יער מדהים, אני לא 

העולמית, אבל אסור, יש כאן הרבה, אני לא רוצה לחזור  מדבר ברמה

אפשר לקבל אותן,  על זה. חלק מהתשובות אי אפשר לקבל אותן, אי

. זה יער שאי למרות שתכנית זה נכון, זה שטח של זה וזה שטח של זה

אפשר לתת לו ללכת לאיבוד. אני גם באמונה שאם יש לך תוואי שהוא 

לא נכון, כל עוד לא עשו את התוואי, אפשר לשנות את זה ואנחנו 

בורה לא יעביר רואים את זה עכשיו בתל חי. אף אחד במשרד התח

ה עוברת דרך כפר סבא בהיקפים כאלה ומה שיש שם מהתוואי תנוע

הזה, זה שכולם יכנסו לסוקולוב ויעברו דרך כפר סבא. אנחנו אסור 

 לנו להרשות את זה, כי זה לא פתרון שהוא פתרון תחבורתי.

תודה. למעשה לא נשאלה שאלה, אני רק אחדד ואדגיש שכמובן  איתי צחר:

גם קבעו, כמו שפורט, גם בוצעו ושאנחנו לא משלימים עם המצב. נ

נקבעו סיורים נוספים עם כלל הגורמים. עם קק"ל, עם משרד 

החקלאות, עם משמר האילנות שהם נציגי תושבים, עם גורמי 

בקשר ישיר עם עיריית הוד . אנחנו מצויים המקצוע של הוד השרון

השרון ותובעים את הטיפול המידי שלהם והנחרץ שלהם בכל ההפרות 

למרץ, זה גם מצוין  11-שציינת. זה מצוין בגוף, הייתה אחת ויש אחת ב

 בגוף התשובה. 

 סיעת 'כפר סבא מתקדמת'. –ב. תנאי העסקה של סייעות בגני הילדים 

 

בנושא תנאי  ,סיעת 'כפר סבא מתקדמת'ידי -, גם עלנוספת שאילתה איתי צחר:

מהי תכנית ", העסקה של סייעות בגני הילדים. הסעיף הראשון

" כרקע אומר העבודה הקיימת לשיפור תנאי ההעסקה של הסייעות?

סייעות בחלוקה  466לקת גני הילדים בעיריית כפר סבא עובדות שבמח

צמודות סייעות  100שלהלן, בטבלה, מיד אני אפרט אותה. וכן 

ידי החברה לתרבות -מועסקות עללילדים, רפואיות ומשלבות, בנוסף 

גננת  סייעות. 75 אם בית, סייעות. חלוקת התפקידים: 200-הפנאי כ
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. 54סייעות. סייעת משלימה,  190סייעות. סייעת בוקר,  80צהריים, 

סייעות. הסייעות מבצעות עבודה קשה ותובענית,  67סייעת שנייה 

באופן מסור. אנחנו רואים בטיפוח הסייעות ובפיתוחן  מבצעות אותה

לשפר את תנאי העסקתן. זה תקופה מהמקצועי חשיבות רבה ופועלים 

בבחירות הקרובות לוועד העובדים, בהמשך לאמירה ברורה מאוד של 

ראש העיר בנושא, יוכרו עובדות אלו, הסייעות, כסקטור ותהיה 

 יום לא קיים.נציגות לסייעות בוועד העובדים, מה שכ

ינקטו פעולות לצורך שיפור תנאי ההעסקה של הסייעות ננקטות ו 

רבות במספר מישורים ואלו הם: ניהול ישיר. אנחנו מאמינים 

שהמפתח לשיפור הזיקה של הסייעות למעסיק, לעיריית כפר סבא 

וטיפוח הסייעות זה קשר ישיר וניהול ישיר. הוספנו מנהלי אזורים, 

הן המנהלות הישירות של הסייעות וגים שבעצם מנהלי מרחבים פדג

הן נדרשות לתת להם מענה שוטף, ללוות אותן, לדאוג  בכל רחבי העיר.

מחסורן ועוד. קיימת תוכנת עבודה חודשית שנאכפת ונבדקת ל

באמצעות אפליקציה, לכך שמתבצע ביקור של כל מנהלת בכל גן אחת 

 בין שכבת הניהול לסייעות. לחודש. זה לגבי חיזוק הזיקה 

תמריצים, נפרט עליה בהמשך, היא תוכנית חדשנית בנוגע לתוכנית ה 

חשוב מתמריצים.  תשבמסגרתה יכולות הסייעות הקבועות ליהנו

להדגיש כי מדובר בתוכנית ניסיונית, פיילוט, וכפר סבא נבחרה להיות 

וד העיר היחידה בארץ שבה התוכנית הזו מיושמת, אחרי הרבה מא

מול משרדי הממשלה ובאמצעות תוכנית זו אפשר, כפי  עבודה קשה

תוכנית הכשרה  שאני אפרט בהמשך, לקבל עוד תמריץ כספי. בנוסף,

 והעצמה, במסגרתה זוכות הסייעות לתוכנית מקיפה בתחומי החינוך,

הפסיכולוגיה, עזרה ראשונה, שיח מכבד, תוכנית "לחיות ביחד", 

שנה התנהלו במקביל מספר קבוצות של עיצוב סביבה ופדגוגיה. ה

שעות  30למידה. סייעות בגני החינוך המיוחד, השתלבות מקצועית של 

ח. ארבע קבוצות של סייעות במסגרת מהשפ"ידי פסיכולוגית -על
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סייעות, בשיתוף השלטון  110שעות בהשתתפות  270למידה של 

יחד" המקומי, מכללת בית ברל וסמינר הקיבוצים. תוכנית "לחיות ב

סייעות. קבוצת הסייעות  25שעות, בה השתתפו  40בהיקף של 

סייעות, נפגשות באופן קבוע עם מנהלי המרחבים  40מובילות, ה

ידם לתכנים מגוונים ומעשירים -החינוכיים אחת לחודש ונחשפות על

את הידע המקצועי שלהן. קורס עזרה ראשונה שבמסגרתו הוכשרו עד 

דתיים לקבוצות בקרב הסייעות, סייעות. מפגשים נקו 120כה 

העוסקים בתחום התזונה, התמודדות עם מצבי לחץ, עבודת צוות 

ידי מנהלי המרחבים -שמתבצעת בשוטף עלועוד. העשרה מקצועית 

 החינוכיים. 

לעיל?" שיטת התגמול "מה הקריטריונים לקבלת התגמול  שאלה 

באופן עקרוני נחלקת לשלושה פרמטרים. אחד, זה עמידה ביעדים 

אישיים, השני עמידה ביעדים קבוצתיים והשלישי הערכת מנהל 

שקלים  300יש תגמול של מקדם איכות. יעד אישי, ללא היעדרות כלל, 

ש"ח.  150בחודש. מקסימום היעדרות של יום אחד בחודש, תגמול של 

של יומיים ומעלה בחודש לא תזכה את העובדת בתגמול כלל.  היעדרות

 50ש"ח. איחור אחד, תגמול של  100ללא איחורים, תגמול נוסף של 

קבוצתי שמעודד ש"ח ושני איחורים ומעלה ללא תגמול בסעיף זה. יעד 

ש"ח על החלפות ללא  200החלפה בין צוותים בתוך הצוות, תגמול של 

רות הצוות. סכום תגמול מקסימאלי לכלל סיוע חיצוני לכל אחת מחב

ותעמודנה ביעד  סייעות אשר עובדות כצוותש"ח.  400הסייעות 

וספים ש"ח נ 200הקבוצתי והאישי תהיינה זכאיות לתוספת של 

ש"ח לחודש.  600לתגמולן האישי, כלומר תגמול מקסימאלי של 

על כל מקדם האיכות הוא פקטור שלפי הערכת מנהל, מוכל 

ם לפי שתי הקבוצות הקודמות ולפי הפירוט של הערכה גבוה התמריצי

ש"ח. הערכה  720זה  20%ועוד  600תוספת לגמול, כלומר  20%
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מהסכום של  20%בינונית, תגמול ללא שינוי והערכה נמוכה, הפחתת 

 שתי הקבוצות שלעיל.

מתי התחילה תכנית התגמולים? כמה סייעות כל חודש קיבלו תמריץ " 

שהחלה התכנית? מה הסכום שמתווסף להן לנטו תגמולים מאז 

" אין לנו אפשרות לענות על נטו, זה מאוד פרטני, אני בממוצע?

אתייחס לסכומי ברוטו, על אף שברמות השכר הללו הסכומים דומים. 

מוצגים לפניכם החודשים, אני לא רואה צורך להקריא. אנחנו שמנו 

ת, בחודש האחרון עוסיי 180עצמנו ליעד, התחלנו את התוכנית עם ל

תלות של חודשי השנה ביש עליות וירידות, גם סייעות.  253היו 

שמטבע הדברים בחודשי החורף סייעות רבות חולות, נדבקות מילדים 

כללי התוכנית של המדינה לא מביאות נתון זה ונעדרות ולצערנו 

ד עירוני שכמה שיותר סייעות תקבלנה בחשבון ויש לנו יעד אישי, יע

תמריץ בסכומים שפורטו לעיל. עד עכשיו מתחילת התוכנית את ה

למגזר הסייעות, כסך כל התמריצים  ₪ 1,161,000שילמה העירייה 

 ששולמו. יש פה טבלה מפורטת שמראה את הסכומים לפי חודשים. 

מתי התחילה ההקפדה על החתמת שעון נוכחות? לכמה "שאלה הבאה 

החתמת שעון נוכחות? מה סייעות כל חודש קוצצה משכורת בשל אי 

להבין את " אז קודם כל חשוב הסכום שקוצץ להן מהנטו בממוצע?

הרציונל והרציונל הוא שללא החתמת שעון נוכחות אין אפשרות 

להשתתף בתוכנית התמריצים. מבחינה זו חשוב היה לנו מאוד 

שעון  להקפיד ולהכניס את המערכת למצב של תרבות שמחתימים

זה כמו י שתוכלנה הסייעות ליהנות מהתמריצים. בכניסה וביציאה כד

כל עובד עירייה אגב, אני מעריך שכמו מרבית מהנוכחים כאן 

שעובדים במקומות שונים ונדרשים להחתים שעון נוכחות. ההקפדה 

ולהלן  2017החלה לאחר הסברה של מספר חודשים בספטמבר 

ייעות, ס 40סייעות ובחודש דצמבר  242שאלתם. ספטמבר, הנתונים ש

סייעות. חשוב לציין שבהנחיית ראש העיר, כל הפחתה  12בנובמבר 
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ידי וזאת לא לאחר בדיקה ווידוא שמדובר -בשכר מאושרת על

בהפחתה שהכן מוצדקת מבחינת היעדרות, אי הצגת אישורי מחלה 

ת שכר בגין דברים שקשורים למשמעת, זאת אומרת וכולי. אין הפחתו

 זה. עד כאן.לצורך ענישה או לכל צורך כ

יחסות המעמיקה וגם על העבודה היפה. אני תודה רבה על ההתי הדר לביא:

ובגני הילדים שלנו בפרט, זה אחד  חושבת שסייעות בכלליות

שאנחנו צריכים להשקיע בהם בעיר  מהנושאים החשובים ביותר

מסיבות רבות. במיוחד אני רוצה לציין לחיוב את הקביעה שלהן 

ירייה וגם לעודד אותן לרוץ ולייצר את עצמן. כסקטור בוועד של הע

 אני חושבת שזה יוביל לשינוי.

. מובן שיש עוד הרבה מה לעשותשני דברים שאני רוצה לציין ושאול. כ 

אנחנו רק עכשיו היינו אחרי טעות ביום חופש שתוקנה, אני לא בטוחה 

ולא בטוחה של ההורים ויש שהיא טופלה לשביעות רצון של הסייעות 

מה לעשות בנושא השקיפות מולם. ולשאול שאלה אחת, אז ציינתם 

נוכחות, את הנתונים בדצמבר. אני מזה שמינואר את ההורדות, שעון 

 כבר אין הורדות או אין לנו נתונים לגבי זה?

אני אתייחס. קודם כל, לגבי ינואר, יש נתונים אבל דיווחי הנוכחות  :איתי צחר

בגלל אופן הדיווח והם משולמים בפער של חודשיים  delay-ב הם

 קדימה ולכן הנתונים האלה הם תמיד בפער של חודשיים. 

 אז ינואר יש לנו? הדר לביא:

 מה? איתי צחר:

 אז ינואר צריך להיות לנו כבר? הדר לביא:

 ינואר אוטוטו יהיה ויהיו מן הסתם הפחתות, איתי צחר:

 אוקיי. הדר לביא:

 מאוד נקודתיות, לא סמליות,, אבל הפחתות מאוד מאוד סמליות צחר:איתי 

 המגמה ממשיכה. הדר לביא:
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מהסייעות מחתימות  94%-המגמה בהחלט ממשיכה ואני יכול לציין ש איתי צחר:

סדיר, בהמשך לשאלתך, כניסה ויציאה. שזה נתון שהתחלנו עם באופן 

 . 94%. היום אנחנו עומדים על 7%סדר גודל של 

גבי הסוגיה השנייה, זה לא, תזכירי לי כי זו לא הייתה שאלה בדיוק. ל

 רצית שאני אתייחס לאיזושהי נקודה?

 החמאתי לכם על העבודה היפה. הדר לביא:

 תודה.  איתי צחר:

סיעת 'כפר סבא  –בעיר  38/1עצירת אישורים לפרוייקטי תמ"א  א. 

 מתקדמת'.

 

ידי סיעת 'כפר סבא מתקדמת' -עלטוב לגבי השאילתה הבאה, גם  איתי צחר:

. נאמר לנוכחים שאינם 38/1א "בנושא עצירת אישורים לפרוייקטי תמ

תוכנית מתאר ארצית בנושא חיזוק מבנים להגנה  38ים, תמ"א בקיא

מדובר בפרויקט של חיזוק תוך  38/1מפני רעידות אדמה ותמ"א 

תחתיו, שמירה על הבניין הקיים, ללא ההריסה ובנייה של בניין חדש 

 אלא חיזוקו ועיבויו.

התחדשות יין שמדיניות ראש העיר הינה לקדם הזה ראוי לצ בנושא 

עירונית, בשונה מהאמור לצורך העניין. בין היתר הקומה מנהלת 

התחדשות עירונית אשר תוצג באופן מפורט בהמשך ישיבה זו. נגיע 

ויה של מהנדסת העיר לתפקיד, תשקוד על לשם. עם כניסתה הצפ

בעיר ובכלל זה  38הגדרת טיוטת מדיניות לנושא פרוייקטי תמ"א 

 אשר תוצג בפני חברי מועצת העיר כנדרש. 38/1פרוייקטי תמ"א 

פרויקטים שהתחילו בתהליכי אישור נמצאים כיום, מזה תקופה,  

די הצוות י-בעבר. מספר פרויקטים, כולם עוברים בחינה מדוקדקת על

ידי ראש העיר טרם אישורם. יובהר כי ראש העיר -המקצועי וכן על

אינו מעכב פרויקטים לא כשיטה ולא כתפיסה ועובר על כל 

ובן מדובר באחריות רבה לחתום הפרויקטים לעומק, בוחן אותם וכמ
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על היתר בנייה ולא חותמת גומי. על כך, בהיעדר, גם במציאות של 

וצוות מקצועי חסר נוסף, אדריכלית ואדריכל היעדר מהנדס עיר קבוע 

נוספות בנוסף וכלל שהן מסופקות וכדומה, לפעמים נדרשות הבהרות 

 ככה מתקבלים האישורים.

 .השבוע גםאני אוסיף שיצאנו למכרז לאדריכל עיר  ראש העיר:

 ראיתי.  הדר לביא:

 כן. ראש העיר:

ממוקדת, בעיקר כי תושבים תראו, אני חיפשתי תשובה הרבה יותר  הדר לביא:

תם מוטרדים ורוצים ולהתקדם ולשפר את איכות החיים מן הס

שלהם. זה כמובן לא הכל על ההנהגה הזאת וזה דברים שנתקעים כבר 

זמן רב וחלק ממה שמטריד אותם זה ראיון שלך, רפי, באחד העיתונים 

ה חולה את חיזוק המבנים, כרע, 38/1שבהם אתה מציין את תמ"א 

ת פינוי בינוי. כמובן שפינוי בינוי יש לו המון תועלות ויתרונות. לעומ

יש מבנים שמה לעשות, אי אפשר לעשות בהם פינוי בינוי. אני חושבת 

 שאתה מסכים שאנחנו צריכים לקדם גם חיזוק.

אדם כל המהומה שנוצרה זה בעקבות איזה יזם ועוד  אני אתייחס. ראש העיר:

או חודש הגיע אלי טופס בקשה להיתר, ות נוסף שלפני כשלושה שבוע

ביום ראשון בבוקר, והוא ציפה שביום ראשון בצהריים ההיתר יהיה 

ד מהרחובות המרכזיים בעיר ואני אמרתי קודם כל אין חתום. זה באח

מהנדסת העיר או מישהו שיבחן את התוכנית ודבר שני, אמרתי 

שזה  38/1כאמירה, באזור מרכזי באמצע כפר סבא לעשות תמ"א 

קומות, לדעתי זו  3קומות על  2.5חיזוק, זאת אומרת זו תוספת של 

כתי לשם לשטח, בדקתי, אפשר לעשות שם פינוי בינוי ריאה חולה. הל

, אפשר להרוס, אפשר כן לבנות מרתפי חנייה. את זה 38/2או תמ"א 

והסברתי לו. כמובן אמרתי גם לאותו יזם אחרי שהוא בא אלי לפגישה 

נמצאת אתנו כאן, נתנה לי את יתר לאחר שעליזה, שחתמתי על הה

ברכת הדרך ואמרה לי שזה בסדר. אנחנו נציג אותה אחר כך 
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באישורים ופה נוצר איזה מיני קמפיין של אותו יזם לדיירים שאני 

. במקומות שאין ברירה נעשה תמ"א 38/1הולך לעצור את התמ"א 

ה יותר נכון גם . ז38/2, במקומות שאפשר, נכון לעשות תמ"א 38/1

זה לסביבה, גם לדיירים, בטוח בטוח להיבטים תחבורתיים ולחניות. 

 כל העניין.

 ברור. הדר לביא:

 תודה. ראש העיר:

כדי להבין באמת את אני חיפשתי נתונים של מספרים של אישורים  הדר לביא:

הפרספקטיבה, אמרת הגיע היתר אחד, לא עניתם לי על השאלה כמה 

 פרויקטים, הערכה, משהו? היתרים, כמה 

אנחנו נעביר את הנתונים ברגע שעליזה תכנס לתפקיד, היא תיתן,  ראש העיר:

העירונית. ממש תיתן תמונה מלאה על כל הנושא של ההתחדשות 

שגם פה צריך לעבור  ,'פיםאנחנו נמצאים פה גם בשכונה, שכונת 'כיסו

מחכים ויש תהליך מאוד מאוד משמעותי. התושבים כאן מצפים לזה ו

 1לאפריל?  6-לתפקיד ב תהעיר. עליזה נכנס עוד מקומות ברחבי

לאפריל וזה לא, זה לא סתם. אז זהו, אז שיהיה  1לאפריל, יפה. 

 בהצלחה. תודה. 

הדר, השאלה הייתה כמה בניינים ממתינים לאישור ראש העיר, לא  איתי צחר:

 כמה פרויקטים בוצעו.

 כן, כן. הדר לביא:

 אין פרויקטים שממתינים לאישור ראש העיר ומעוכבים,  איתי צחר:

היחיד שהיה נחתם. בדקתי את זה, חיכיתי לחוות דעת המהנדסת.  ראש העיר:

 אותו יזם כמובן בא ואמר,

 היה היתר אחד שהיה צריך את האישור שלך? הדר לביא:

 אחד. ראש העיר:

וככל שיהיו עוד הם יעברו את התהליך  .בשל וממתיןהיה ש אחד איתי צחר:

 הסדור.
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 מעולה, תודה. הדר לביא:

 סיעת 'כפר סבא מתקדמת'. –ד. סקר גינות ציבוריות ותכנית עבודה 

 

ידי סיעת 'כפר סבא מתקדמת' בנושא סקר -גם על השאילתה הבאה איתי צחר:

מתי נערך סקר גינות אחרון? ואשיב. " ,גינות ציבורית ותוכניות עבודה

קודם כל, " מהם הפרמטרים אשר הובאו בחשבון בסקר הגינות?

קיימת תוכנית עבודה רב שנתית כתובה, סדורה אשר מתוקפת 

ומתועדפת מדי שנה על פי צרכים ובהתאם לתקציב השנתי. סקרי 

ידי צוות המחלקה לגנים -גינות שוטפים מתבצעים באופן שוטף על

ספר פרמטרים, גיל ונוף באגף איכות הסביבה שנלקחים בחשבון מ

המתקנים, בטיחות המתקן, פניות מרובות מתושבים, אטרקטיביות 

המתקן, אם המתקן מיושן או אטרקטיבי, חדשנות, הצללות. נלקח 

בחשבון עד כמה המקום מאפשר שימוש במתקנים במהלך היום 

ם שעל בחודשי הקיץ החמים ונושא משטחי הבטיחות שאנחנו מצייני

יטימי, כאמור היום אנחנו סבורים שזה לא אף שחול הוא משטח לג

 דבר שראוי ונכון שיהיה בעיר במתקני משחקים. 

 -5כמה גינות ציבוריות בעיר? מתוכן מה מספר הגינות אשר שופצו ב " 

השנים  5-מתחמי משחק, ב 109בעיר ישנם  "השנים האחרונות?

מתחמים באופן מלא. מלא זה אומר מתקנים,  15האחרונות שופצו 

מתקנים הותקנו משטחי  4-ח גומי, הצללה, ריהוט רחוב. במשט

 מתקנים הותקנה הצללה.  5-בטיחות וב

האם יש תכנית לשיפוץ גינות נוספות, אם כן לפי איזה תעדוף נבנתה " 

להסתיים שיפוץ כלל הגינות העירוניות במסגרת  תכנית זו והאם צפוי

כאמור מעלה, ישנה תוכנית רב שנתית. על פי " הקדנציה הנוכחית?

החלטת ראש העיר תקציב המופנה לנושא הזה יגדל באופן משמעותי 

ואתם תראו את זה בהצעת התקציב שתונח בהקדם על שולחן 
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המועצה. כלל גני השעשועים הדורשים שיפוץ ישופצו במסגרת 

 הקדנציה הנוכחית.

 5-למה שנעשה בערך בעדים אותו התקציב השנתי בתב"ר, אנחנו מיי ראש העיר:

 הציבוריות.שנים האחרונות. לא, הלוואי, בגינות 

מה הם הקריטריונים להצבת מתקני שעשועים ומתקני כושר " איתי צחר:

ת מתקני הכושר בגינות סלהרחיב פרי לבוגרים בגינות? האם יש כוונה

מתחמי  14ו מעלה וישנם בעיר ט" אז הקריטריונים פורהעירוניות?

כושר שפזורים בעיר בפריסה אזורית. המתקנים אגב, המיקומים אגב, 

 2019העירוני. בטיוטת התקציב לשנת מופיעים באתר האינטרנט 

ישנה בקשה, נכון לעכשיו, לתוספת של מתחם נוסף ובנוסף להוספת 

 , כושר קרבי לצה"ל ועוד. TRXמתקנים למתאמני 

ה רבה. קודם כל, אני שמחה לשמוע שיש טיוטת תקציב, אני תוד הדר לביא:

מה שיותר מהר שנוכל מצפים לה בוועדת כספים מהר, עילאי, כ

להתקדם. לגבי משטחי החול, אני רואה בזה בשורה אמיתית ושינוי 

מדיניות. אם אנחנו לא מקדמים משטחי חול בגינות ציבוריות, האם 

 ים?זה רלוונטי גם למשטחי חול בגני ילד

 כן. ראש העיר:

אפשר לחשוב על זה. אני רואה פה שינוי  אפשר לחשוב על זה. הדר לביא:

 מדיניות,

גומי, זה רק היה לפי תוכנית עבודה בגני המשחקים הותקן משטח  איתי צחר:

 סדורה ובהתאם לתקציב כפי שצוין.

 בהן חול?שופצו גינות שנשאר  הדר לביא:

 בחול, זה לא שאנחנו סבורים שחול הוא,אין שינוי מדיניות  איתי צחר:

 יש עידוד המדיניות. ראש העיר:

המדיניות  אז שנייה, לוודא שאני מבינה. גינות ציבוריות, בגדול כיוון הדר לביא:

 הוא להפחית את החול ולשים משטחי בטיחות שזה גומי.

 נכון. ראש העיר:
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 כך היה, וכך היה. איתי צחר:

שאת, שאלתי אם זה חל גם על גני משיך ביתר ואנחנו רוצים לה הדר לביא:

 ילדים?

 כן. ראש העיר:

 אוקיי, תודה רבה. הדר לביא:

 הצעות לסדר יום:  .2

 

סיעת 'כפר סבא  -א. פרסום לציבור בדבר הסדר למניעת ניגוד עניינים 

 בראש'.

 

יבור הצעה לסדר ראשונה בנושא פרסום לצנעבור להצעות לסדר.  איתי צחר:

בדבר הסדר למניעת ניגוד עניינים, מטעם סיעת 'כפר סבא בראש'. 

 בבקשה.

חברי המועצה נדרשים למלא שאלון בדבר ניגוד עניינים על  עו"ד יוסי סדבון:

האינטרסים שיש להם בעיר. אם זה אינטרסים כלכליים, אם זה 

אינטרסים משפחתיים כאלה ואחרים, כדי שלא ישתמשו בתפקיד 

הם לקידום עניינים פרטיים אישיים משיקולים זרים. הציבורי של

וההסכם הזה בסופו של הליך מגיע ליועץ המשפטי, הוא מכין הסדר 

ניגוד עניינים, חותמים עליו בפני היועץ המשפטי. אנחנו מבקשים, דרך 

אגב גם על פי חוק אפשר לבקש את המידע הזה, גם בהסדר זה כתוב, 

חר שנחתם ההסדר לניגוד עניינים, יום לא 30אנחנו מבקשים לפרסם 

סים שיש לחברי המועצה באתר העירוני ואני לפרסם את כל האינטר

חושב שזה, בשביל השקיפות זה בהחלט דבר חשוב. וימנע חשש 

פנים וימנע חשש לדברים שאנחנו לא רוצים לראות פה. זאת למשוא 

 ההצעה, פשוטה.

 תודה יוסי. ראש העיר:
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מר שבהתאם למדיניות ראש העיר לשקיפות, ראש העיר אני אפתח ואו איתי צחר:

מעודד את מי מחברי מועצת העיר שיש לו הסכם, הסדר לניגוד 

עניינים, לפרסם אותו ולחשוף אותו לציבור. לגבי ההצעה כפי 

 שנוסחה, על פי חוות הדעת המשפטית של היועץ המשפטי לעירייה, לא

ועקרונית בנושא זה וזאת ניתן בישיבת מועצה לקבל החלטה כוללנית 

לחבר מועצה צריכה להיבחן  מהסיבה שכל בקשה קונקרטית שמופנית

לגופו של כל הסדר על פי חוק חופש המידע. היה וכל חבר מועצה כמובן 

לקבל את ההסדר של אותו רשאי ויכול לפנות ולקבל, ולהגיש בקשה 

ה חבר מועצה ובכפוף לתנאים ולכללים של חוק חופש המידע, הבקש

 הזאת תיבחן באופן פרטני ונפעל בהתאם.

להשלים. גם זכות העיון של חברי מועצה כפופה למגבלות אני יכול  עו"ד אלון בן זקן:

וזכויות שקבועות בדין, למשל הזכות להגנה על הפרטיות. במקרה הזה 

צריך לפנות לכל אחד מחברי המועצה שיש לו הסדר ניגוד עניינים 

לבקשה לפרסום ההסדר שלו. ככל  ולקבל את ההתייחסות שלו

שתעלה איזושהי טענה מצדו על פגיעה בפרטיות, על הרשות לבחון 

, לפעול לפי הוראות הדין ולקבל החלטה אם לחשוף את ההסדר אותה

במלואו או להשחיר פרטים שעלולים לפגוע בפרטיות של אותו חבר 

יבת מועצה. מהסיבה הזאת אני חושב שלא נכון בהחלטה כוללנית ביש

מועצה להחליט לפרסם את ההסדרים מבלי לבחון מבחינה פרטנית 

 כאמור.

מקובל עלי שצריך לפנות לכל חברי המועצה ולבקש את הסכמתם ואם  עו"ד יוסי סדבון:

חבר מועצה לא רוצה, אז בסדר, נפרסם שהוא לא רצה, זה בהחלט 

נראה לי מאוד. נעשה פנייה כזאת. אני באמת קורא לחברי פה 

ם. אני כבר מודיע פה ואני מוקלט ומוסרט, אני מסכים לפרסם להסכי

 את ההסדר ניגוד עניינים ואין לי שום בעיה עם זה.

 גם ראש העיר, הכל בסדר. ראש העיר:

 להוריד את ההצעה מסדר היום.אז צריך  איתי צחר:
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ני יכול לפרסם אצלי באתר שיהיה באתר העירוני. מה זה לפרסם? א עו"ד יוסי סדבון:

 שלי אבל זה לא, זה לא נגיש לציבור כמו האתר העירוני. 

יוסי, אתה יכול להגיד עכשיו בשתי מילים מה ההסדר ותיתן את  עו"ד אהוד יובל לוי:

 התמצית פרסום.

ההסדר לניגוד עניינים הוא שני עמודים ושם הוא מפרט את כל  עו"ד יוסי סדבון:

בעיר, בכל העמותות שאני פעיל בהן, ואני חושב  העשייה שלי

שהציבור צריך לדעת את זה ואם אני פועל בצורה שאינה מתיישבת 

 עם הסדר ניגוד העניינים, אני חושב שהציבור צריך לדעת מזה. 

גילוי שהוא אתה מבדיל בין הסדר לבין גילוי. יש לכל חבר ... תכנוני  עו"ד אהוד יובל לוי:

 היועץ המשפטי לבין הסדר שבו נקבעים כללים,מפקיד אצל 

 אני מדבר על הגילוי. עו"ד יוסי סדבון:

אז התיקון הוא של גילוי. עכשיו, יש לכולנו, אני מניח, גילוי שחתום  עו"ד אהוד יובל לוי:

ונמצא אצל היועץ המשפטי. את זה לא מפרסים. כשאתה מדבר על 

ללים וזה לא המידע לפרסם הסדר, הסדר זה לא גילוי, הסדר זה כ

 עצמו.

לא, בהסדר לניגוד העניינים שאני חתום עליו, שחתמתי, הוא  עו"ד יוסי סדבון:

תבסס על שאלון שמילאתי בכתב ידי. את כל השאלון הזה היועץ מ

המשפטי מכניס אותו להסדר לניגוד עניינים. במקרה שלי זה שני 

ני עמודים ששם יש גם את הכללים וגם את הנושאים שבהם א

מתחייב שלא לעסוק בהם במסגרת פעילותי כחבר מועצה. על זה אני 

שורות ואני חושב שחשוב שהעיר,  7-8מדבר, זה סעיף של אולי 

שתושבי העיר ידעו באיזה נושאים, לכאורה, אני מנוע מלעסוק בהם 

 במסגרת פעילותי במועצה. זה הכל.

 אוקיי, יוסי תודה. ראש העיר:

לאור הדברים שנאמרו, גם על חוות הדעת וגם על ההצעה להעביר  איתי צחר:

אני מציע, האם אפשר  ,. אם אני מבין נכוןאת זה למישור הציבורי

 לקבל החלטה להסיר את ההצעה מסדר היום פה אחד?
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 בהחלט. אבל...כן, כן,  עו"ד יוסי סדבון:

ההסדרים וכל  ולפנות פנייה אישית לכל אחד. לי אין בעיה להציג את ראש העיר:

 אחד,

 אני כבר הצגתי לבקשת הוועדה, אז אין בעיה. דני הרוש:

 אם כך, פה אחד מוסר מסדר היום. איתי צחר:

מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר  :35מס'  החלטה

פרסום לציבור בדבר הסדר  -' סיעת 'כפר סבא בראשמטעם  היום

 . למניעת ניגוד עניינים

 

סיעת 'כפר סבא  –יומני ראש העיר, סגניו ומהנדסת העירייה ב. פרסום 

 אחת'.

 

'כפר סבא אחת' אנחנו נעבור להצעת הסדר הבאה שהוגשה מטעם  איתי צחר:

ידי חבר -בנושא פרסום יומני ראש העיר, סגניו ומהנדסת העירייה, על

דה שחבר המועצה מגיש השאילתה לאור העוב .המועצה צביקה צרפתי

 לא נוכח...

 כן, צביקה, הוא לא נמצא אבל הוא ביקש שאייצג אותו אם זה אפשרי. ו"ד יוסי סדבון:ע

 ונעביר את ההצעה לישיבה הבאה, אני רציתי להציע שנכבד אותו איתי צחר:

על פרסום  ,אבל הוא ביקש לא לעכב את זה. ההצעה היא מאוד פשוטה עו"ד יוסי סדבון:

 היה גם במצע של ראש העיר, יומנים.

 נכון. העיר:ראש 

 ואני חושב שזה דבר חשוב. עו"ד יוסי סדבון:

 בבקשה.אלון, יש מניעה? לא.  איתי צחר:

סגני ראש עיר בשכר, אני לא מדבר על סגני ראש עיר  זאת ההצעה. עו"ד יוסי סדבון:

שלא בשכר ששם ברור שיש להם גם את העניינים הפרטיים שלהם ולא 

העיר. אני חושב שזה חשוב לפרסם את  תמהנדס, וראוי לדבר על זה

היומנים גם כחבר, אני באופן אישי, כחבר הוועדה הציבורית המייעצת 
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שויות שסירבו שנים, נתקלתי בראשי ר 4ינה במשך למבקר המד

מן שלהם, עם מי הם נפגשים, מה הם עושים בתוקף לגלות את היו

ההצעה במהלך היום. אני חושב שהשקיפות הזאת היא חשובה מאוד ו

של צביקה היא גם מקובלת עלי והיא מוצגת כפי שהיא. הוא ביקש 

 ממני להציג אותה ואני מבקש לקבל החלטה כזאת.

שהצהיר אז גם כאן אני אפתח ואומר, אקריא את מדיניות ראש העיר  איתי צחר:

גם טרם הבחירות ולפיה הוא עתיד לפרסם את יומניו. בנושא זה הוא 

עם עמותת שקיפות ישראל אשר תעביר לו  גם יצר קשר מבעוד מועד

בהקדם, צפויה להעביר לו בהקדם הנחיות לפרסום היומנים באופן 

פרט ה צנעתלצד שמירה על עקרונות כגון  שיאפשר שקיפות מירבית

ינטרסים עירוניים ודברים שלא ניתן או לא נכון כגון אודברים נוספים 

וכפי שפורט לעיל, החל מהרבעון  ,לחשוף אותם מקצועית בטרם עת

הבא יפורסמו יומנים. גם כאן יש חוות דעת משפטית שאלון יפרט 

 אותה, שהיא דומה להתייחסות הקודמת. בבקשה אלון.

 אז קודם כל, עו"ד אלון בן זקן:

אני מבקש מכולכם, אני רוצה לצטט, האיש הזה לא היה מוכן לפתוח  מהקהל:

 את היומנים בזמנו,

ברשותך, ברשותך, בואו ננהל את ישיבת המועצה כסדרה. בבקשה  איתי צחר:

 אלון.

 אני מצטט ...  מהקהל:

 בבקשה.אלון  איתי צחר:

ת שכבר קודם כל, הנגשה של יומנים יכולה להיעשות בנוגע לפגישו עו"ד אלון בן זקן:

פשר על מנת שניתן יהיה לבחון איזה מידע מהיומנים א זאת, התקיימו

להנגיש ואיזה לא, על פי הוראות חוק חופש המידע. פגישות עתידיות 

אין חובה לפרסם אותן על פי החוק, כי מידע כזה יכול להיות, ליפול 

באחת מהעילות שאוסרות על פרסום לפי חוק חופש המידע. למשל, 

מדיניות שנמצאת בשלבי ייצור, או מידע שגילויו עלול לשבש את 
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הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את התקין של התפקיד 

תפקידיה וכולי. לכן צריך לבחון רטרואקטיבית את היומנים ולפרסם 

מדי רבעון, בהשחרה של הפרטים וכולי. לכן גם מהסיבה הזאת אי 

 אפשר לקבל החלטה במועצת העיר,

מה הקשר בין שני חלקי המשפט. אנחנו לא הראשונים שעושים את  הדר לביא:

את זה בהרבה הרבה עיריות אחרות וכולם עשו ככה. מה זה. עשו 

 הבעיה לקבל החלטה בצורה שאתה מעלה, שחוקית.

אני לא אמרתי שאי אפשר להנגיש ולא צריך להנגיש. כן צריך להנגיש  :עו"ד אלון בן זקן

זאת אומרת, לפעול  את היומנים, צריך לעשות את זה בצורה מסודרת.

 על פי הוראות החוק,

 בהחלט. מישהו אמר לא לפעול על פי הוראות החוק? לביא:הדר 

בל פנייה פרטנית, לבחון אותה וברגע שאפשר יהיה לפרסם דהיינו, לק עו"ד אלון בן זקן:

 את היומנים, צריך לבחון,

 מה זה אפשר? יש עיריות שכבר פרסמו. הדר לביא:

 ראש העיר.  טוב אני אעשה את זה יותר פשוט. אני אפרסם את יומני ראש העיר:

 אז בואו נעלה את זה להצבעה. הדר לביא:

בו אחרי כל הפעילות של העמותה למען השקיפות, רגע שנייה, אם תעק ראש העיר:

ממש בכל  ליה בצורה מסודרת, אנחנו עומדים כמעט בכל,עעברתי 

 הדברים אחד לאחד וגם את היומנים אנחנו נפרסם בהקדם.

תייחס להצעה לסדר שהגיש חברנו צביקה, הרפי אני מבקש, אם היועץ  עו"ד אהוד יובל לוי:

כראש עיר, אז אפשר לראות בזה בתור הסכמה שלו לפרסם שתפקד 

 יומנים ולהתחיל ביומנים של העבר. אפשר להתחיל ביומנים שלו.

 של מי? זאת לא ההצעה שהוצעה כאן, איתן צנעני:

יומני ראש העיר. סליחה, יומני ראש העיר הם יומני ראש העיר. אפשר  עו"ד אהוד יובל לוי:

 צביקה צרפתי.להתחיל ביומנים של ראש העיר 

 ולכן זה לא על סדר היום. ,יובל, צביקה לא נמצא כאן וזאת לא ההצעה איתן צנעני:
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מכיוון שאנחנו מכבדים את כל חברי המועצה והוא לא נמצא כאן, אני  ראש העיר:

יתי את ההצעה לסדר, אני אפרסם את היומנים. הכל בסדר. חושב, רא

 תודה.

 אפשר להצביע על זה? :הדר לביא

 להצביע? לא צריך להצביע, מה, ראש העיר:

 מה לא צריך להצביע? יש הצעת החלטה למועצה, בואו נצביע על זה. הדר לביא:

 היומנים.לא צריך להצביע, אין מה, אין מה להצביע. אני אפרסם את  ראש העיר:

 מה זה לא צריך? אנחנו העלנו הצעה, אנחנו מבקשים הצבעה. הדר לביא:

הדר, אני, שוב, אני בהמשך לדבריו של ראש העיר, כפי שגם אני  הנדין:-עילאי הרסגור

 חירות, אני אפרסם את היומנים שלי. התחייבתי לפני הב

 מעולה. בואו נצביע על זה, זו זכותנו על פי חוק. הדר לביא:

 אני חושב שכבר למעשה, הנדין:-ילאי הרסגורע

 אז אפשר לקבל פה אחד? הדר לביא:

ד את זה, כי מאחר והעניין אם אני הבנתי נכון ואני רוצה בבקשה לחד איתי צחר:

את אלון, גם הוא עכשיו עובר למישור הפרוצדורלי. לפי מה שאני מבין 

כוללני  , להחליט באופןהחלטה חוות דעתך הכתובה, לא ניתן לקבל

בישיבת מועצה שהיומנים יפורסמו, אלא יש לבחון כל פגישה ופגישה 

 שנקבעו בפסיקה ובהנחיות משרד המשפטים? בהתאם להנחיות

החלטה מראש שנפרסם את היומנים. צריך נכון, אי אפשר לקבל  עו"ד אלון בן זקן:

 לבחון אחורנית, שלושה חודשים,

 זו ההחלטה, זו ההחלטה. הדר לביא:

 של חוק חופש המידע. ההנחיותלבחון לפי  אלון בן זקן: עו"ד

 זו ההחלטה. הדר לביא:

יפורסמו לפי הכללים. אין כאן, לא מובן, היומנים  אני לא מבין מה הנדין:-עילאי הרסגור

יש כאן אי הבנה. אני חושב שסתם הפכנו את זה למסורבל. היומנים 

 יפורסמו, 

 אתי וערן, בבקשה. איתי צחר:
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אני מבקש מהציבור, אנחנו, חלק מהשקיפות שלנו זה שישיבות  ר:ראש העי

עירונית המועצה נמצאות כל פעם באתר אחר בעיר. חלק מהשקיפות ה

זה שכל תושבי כפר סבא, שנייה לא להפריע לי, אני מבקש לא להפריע. 

 טוב, תעלה להצבעה. תודה.

אלון, את חוות דעתך, ניתן לשנות את הצעת  ,טוב, אם אני מבין נכון איתי צחר:

ההחלטה שתתאם את חוות הדעת של היועץ המשפטי של המועצה 

 לכך,

 זה מה שבאתי להציע. אפשר להגיש הצעה, כן, אחרת. עו"ד אלון בן זקן:

תבוצע שלפניו יבוצע פרסום יומני ראש העיר, סגניו ומהנדסת, לכך ש איתי צחר:

 בחינה לפי החוק לפרסום,

אין מה לבחון לפי החוק, החוק ברור. תפרסמו את זה, כמובן לפי  דר לביא:ה

 החוק.

 הדר, היועץ המשפטי אומר אחרת. אני, איתי צחר:

אז אני רוצה להבין, האם בסוף כל הצעה אנחנו צריכים לכתוב  הדר לביא:

 "בהתאם לחוק?"

ול להקריא לך הצעת ההחלטה שהוגשה היא כוללנית מדי, אני יכ עו"ד אלון בן זקן:

 אותה.

 בוא נראה. הדר לביא:

 וצריך להציע הצעת החלטה אחרת שעומדת בהוראות החוק. :עו"ד אלון בן זקן

 נסח הצעת החלטה אחרת.יאלון  איתי צחר:

 "למעט פגישות בנושאים פרטיים". הדר לביא:

לא זו הנקודה הדר, הנקודה שהוא אומר שלא ניתן להצביע על חשיפה  איתי צחר:

דברי בסמכות המועצה לפי מה שאני מבין מיומנים, זה לא משהו ששל 

 היועץ המשפטי.

 למה היא לא בסמכות, הדר לביא:

 .אפשר לשנות את הצעת ההחלטהי זה נוגד את הוראות החוק. כ איתי צחר:

 באיזה חוק זה כתוב? איזה חוק זה נוגד? הדר לביא:
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 שנייה, ,אני מבקש מהקהל בצד, רגע ראש העיר:

 אני לא שומעת את היועץ המשפטי. לביא: הדר

 הדר, תגישי בקשה לפי חוק חופש המידע ואין בעיה. :מהקהל

 זו לא הצעה שלי. אני מנסה להבין למה זה לא לפי חוק. הדר לביא:

 אנחנו, סליחה, סליחה, איתי צחר:

 אני צריכה להגיש הצעה על פי חוק המידע? הוא רוצה לעשות את זה. הדר לביא:

לתת לישיבת  אני מבקש מהקהל היקר והנכבד שנמצא כאןהדר,  צחר:איתי 

להתנהל בצורה מכובדת ומסודרת ולהימנע מקריאות המועצה 

הביניים האלו שמפריעות. חברי המועצה יביעו את דעתם ותתבצע 

 אתי, אתי, הצבעה.

ף לדרישות תראה, זה ברור, אני מבקש לעלות להצבעה, ברור בכפו עו"ד יוסי סדבון:

 החוק. מה זה ברור, זה בכל מקרה זה יהיה כך.

יומני ראש העירייה, סגניו " :אז אני רוצה להציע הצעת החלטה אחרת עו"ד אלון בן זקן:

 הרחב לצפייה באתר האינטרנט שלומהנדסת העיר יוצגו לציבור 

העירייה, בכפוף להגשת בקשה לזכות עיון במסמכים שתיבחן על פי 

 . "ופש המידעהוראות חוק ח

זו לא הכוונה, הכוונה היא שעכשיו מוגשת הבקשה הזו בהצבעת חברי  איתי צחר:

להשאיר אפשר להוריד לטעמי את הבקשה המפורטת, ו, אז המועצה

יש שם את זכות העיון. תקריא שוב  לנגד עיניי...זה לא בכפוף לבחינה. 

 בבקשה.

ובסוף תוסיף "בכפוף מה שאנחנו מבקשים זה שיהיה את אותו משפט  רו"ח תהילה מימון:

 ."להוראות החוק

"בכפוף להוראות החוק" מעכשיו כדי אם אפשר להוסיף לכל מסמך  הדר לביא:

 את דרישות החוק. לוודא שאנחנו ממלאים

 אלון, תקריא שוב בבקשה. איתי צחר:

ומהנדסת העיר יוצגו לציבור הרחב יומני ראש העירייה, סגניו " עו"ד אלון בן זקן:

העירייה, בכפוף להגשת הבקשה לזכות  לצפייה באתר האינטרנט של
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שתיבחן על פי הוראות חוק  , ספציפית, ביחס לכל יומן,עיון במסמכים

 . "חופש המידע

להציג הצעה אחרת א' אני לא מבינה אם היועץ המשפטי רשאי  הדר לביא:

 שנצביע פשוט על ההחלטה.להחלטת מועצת העיר, אני מציעה 

 כל אחד מכם יכול להציע הצעה אחרת. עו"ד אלון בן זקן:

 אוקיי, תעלה להצבעה. ראש העיר:

 נוסח, אני מציע, נקודה.  ון, אלון, אתה גורם משפטי, העליתאל עו"ד אהוד יובל לוי:

 זאת הצעה נגדית, זכותו להציע הצעה נגדית. עו"ד אלון בן זקן:

קודם כל לגבי התהליך, היועץ המשפטי נמצא כאן כיועץ משפטי של  איתי צחר:

המועצה והוא צריך לוודא שהצעות ההחלטה עומדות בדרישות החוק. 

אני חושב שיש כאן איזשהו פספוס שאתם חושבים שזו לא תוספת 

"בכפוף לדרישות החוק". יש פה עניין  בסוף כל משפט תאוטומטי

צריך לבחון ובאיזה קריטריונים שהחוק מגדיר את התהליך של איך 

אני סבור שהכוונה הנכונה היא  וחשוב שזה יובא בהצעת ההחלטה.

מה שנאמר בפתיח של ההצעה שאלון הקריא, למעט הסוגיה של 

"בכפוף להגשת הבקשה הפרטנית", תמחק את כל הסיפור הזה. ואז, 

 למה שהגדרנו, של בכפוף יפאאת הס

 י הוראות חוק חופש המידע"?בחן על פשתי" עו"ד אלון בן זקן:

 בדיוק, בדיוק. ותקריא בבקשה ותראו את זה תואם ומקובל. איתי צחר:

 אלון, אני רק מבקש לתקן, סגנים בשכר. זאת הייתה גם ההצעה. איתן צנעני:

בהחלט. הדגשתי את זה, זה לא היה כתוב בהצעה אבל  כן, כן, עו"ד יוסי סדבון:

 זה לא כתוב בהצעה, אבל אני, הדגשתי, רק סגנים בשכר.

יומני ראש העירייה, סגניו בשכר ומהנדסת העיר יוצגו " :אוקי. אז עו"ד אלון בן זקן:

העירייה, לאחר בחינת  לציבור הרחב לצפייה באתר האינטרנט של

 שה על פי הוראות חוק חופש המידע."הבק

את זה, אני וין. היות ואנחנו יודעים שחוק חופש המידע מאשר מצ הדר לביא:

 מציעה שנצביע על ההצעה המקורית.
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 זה לא נכון, עו"ד אלון בן זקן:

 האם אפשר, האם אפשר לקבל, איתי צחר:

 מה לא? זה קורה. הדר לביא:

 בואו נעלה, נעלה להצבעה את ההצעה. נעלה להצבעה את ההצעה. איתי צחר:

 להצבעה.אני מקבל את ההצעה. כן, בואו נעלה את זה  עו"ד יוסי סדבון:

נעלה להצבעה את ההצעה, ראשית את ההצעה המקורית על פי  איתי צחר:

הכללים. מי בעד ההצעה המקורית? הדר, אוקיי. כל היתר, מי נגד 

 ההצעה המקורית?

 שנייה.כן, אבל אנחנו על ההצעה ה עו"ד יוסי סדבון:

 תעלה את ההצעה השנייה.  ראש העיר:

י בעד ההצעה השנייה? האם אפשר לקבל נעלה את ההצעה השנייה. מ איתי צחר:

 אותה פה אחד? 

 ת? "בכפוף להוראות החוק?"סליחה, אני לא מבינה עדיין, מה התוספ הדר לביא:

 אלון.  ,אין תוספת. תקריא שוב איתי צחר:

"יומני ראש העירייה, סגניו בשכר ומהנדסת העיר יוצגו לציבור הרחב  עו"ד אלון בן זקן:

העירייה, לאחר בחינת הבקשה על פי  האינטרנט שללצפייה באתר 

 .הוראות חוק חופש המידע"

ידי היועץ המשפטי פה -האם אפשר לקבל את ההצעה שהוקראה על איתי צחר:

 אחד?

 לא פה אחד, אבל ברוב, אני נגד. הדר לביא:

נחס, תהילה, יוסי, קרן, ממה, י. מי בעד? פתשמיהצבעה טוב, נעשה  איתי צחר:

עדי, אורן, רפי, אמיר, איתן, אסנת, דני, ראש העיר, עילאי, בל, יו

 פליאה, מאיר, לירית. מי נגד? 

אני מזמינה את כולם אגב לוועדת שקיפות שאנחנו מקימים כדי לוודא  הדר לביא:

 שהדברים מתנהלים על פי חוק.

 רגע, שנייה, אנחנו בהצבעה. הדר את נגד? איתי צחר:

 בוודאי. הדר לביא:
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 מצוין. הדר נגד, תודה. צחר:איתי 

אש פרסום יומני רמאשרים ברוב קולות את ההצעה לסדר  :36מס'  החלטה

, סיעת 'כפר סבא אחת' מטעםהעיר, סגניו ומהנדסת העירייה 

סגניו בשכר ומהנדסת העיר  ,יומני ראש העירייהבנוסח הבא: "

העירייה, לאחר  יוצגו לציבור הרחב לצפייה באתר האינטרנט של

 ."שה על פי הוראות חוק חופש המידעבחינת הבק

 

 סיעת 'כפר סבא מתקדמת'. –שקיפות הודעות דוברות עירייה לעיתונות . ג

 

 עוברים להצעה לסדר הבאה.  איתי צחר:

 עכשיו לעינייך כן, רק לפי הכללים זה, ... הדר, אני מוכן לשלוח הנדין:-עילאי הרסגור

יאללה, אז למה צריכים את כל הדיון הזה? אפשר ב' אז -א' קבענו ו הדר לביא:

 להתקדם.

ההצעה לסדר הבאה, שקיפות הודעות דוברות עירייה לעיתונות מטעם  איתי צחר:

 כפר סבא מתקדמת. בבקשה.

אז בעצם זו הצעה שלישית בנושא שקיפות, מדיניות שראש העיר  הדר לביא:

י של דוברי הראשויות המקומיות, מצהיר שהוא מוביל. לפי הקוד האת

בהיגיון הציבורי, הודעות לעיתונות מגיעות לכל לפי מה שקורה 

התקשורת המקומיים באותו זמן. עכשיו, מה הכוונה? הודעות 

לעיתונות זה דברים שהעירייה רוצה שאנחנו התושבים נדע. זה מידע 

זה לא לטותיה. עירוני שמונגש לנו הציבור באמצעות העיתונות לפי הח

מידע ששייך לעירייה, זה מידע ששייך לנו התושבים וזה בעצם 

העיקרון של שקיפות. הנגשת מידע לכולם. האמת, כשהגשתי את 

ההצעה הזו אז לא היו לי את כל פרטי המידע, אחרי שהגשתי אותה 

א אמור כאמור, לא הבנתי מי העיתונאים שכבר שנים, ואגב זה ל

ם לא כל ההודעות נשלחות לכל ההנהגה הנוכחית, אבל כבר שני
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העיתונים. אני חושבת שיש פה פגיעה אמיתית בקשר של, חבר'ה זה 

 מפריע,

 דן, אני מבקש לא להפריע. ראש העיר:

אבל האמת שהקולות, את הקולות האלה לא שמעתי מראש. חבר'ה  הדר לביא:

. תנו להתבטא עד הסוף. אם ראש העיר יחליט הוא ייתן לכם להתבטא

, הפרסונליים האלה לא שמעתי שאת הקולות האלה לא שמעתיהאמת 

אחרי הגשת ההצעה אבל כן שמעתי עיתונאים אחרים ועיתונאיות 

שאמרו ששנים כבר לא כל ההודעות יוצאות לכולם. עכשיו, צריכים 

הנקודה היא לא ידיעה בלעדית, ראיון עם ראש להבין נקודה חשובה. 

לכבוד החג. יש פה באמת משהו שהוא קביל, גם אני מניחה העיר 

שיגיד את זה היועץ המשפטי ואנחנו רואים את זה בצורה סבירה 

בדמוקרטיה. אבל דמוקרטיה בקשר בין שלטון ובין עיתונות ובפרט 

מקומית, חייבת להיעשות בצורה שוויונית ופה השקיפות היא חלק 

לוח את כל ההודעות משמעותי. ולכן ההצעה היא קודם כל לש

של העירייה, לכל גורמי התקשורת. זה בעיניי מובן מאליו. לעיתונות 

אני לא הבנתי שהמצב רחוק מזה כמו שחשבתי שהוא ואני מקווה שזה 

לא כך, לא כמו התגובות שאני מקבלת. יש פה הצעה לגבי שליחה 

הטכניקה לבחירתכם, זה לא  מבחנתי זו ההצעה, .Whatsappבקבוצת 

, זה כן חייב להיות לכולם בבת אחת Whatsappבת להיות בקבוצת חיי

ובצורה שקופה שכולם יראו שכולם קיבלו, זו הנקודה וזו ההצעה 

 למעשה. 

דבר אחד. חשוב להבין שעבודת דוברות עירייה, דוברות , לגבי, טוב איתי צחר:

ועבודה עירייה זו יחידה מקצועית מיחידות העירייה המקצועיות 

מתבצעת לפי אמות מידה מקצועיות ושיקולים מקצועיים שנתונים 

ומדיניות  ומנהליה על פי מדיניות ראש העירלהבנתנו לעובדי העירייה 

אנחנו סבורים שההצעה הזו איננה צריכה להתאשר העירייה. 

מהנימוקים האלו ונאמר שכל הודעות העירייה יוצאות ואם יש מישהו 
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ויצאו באופן אחיד לכולם, כמובן מבלי להתייחס שלא מקבל אז שיפנה 

, אנחנו להודעות בדיות או ראיונות או דברים שהם מסיבות מקצועיות

רואים לנכון, נמצא לנכון להעניק בלעדיות או ייחודיות או דברים 

כאלה שקשורים לתקשורת ארצית ושיקולים מקצועיים. מעבר לכך 

מסדר היום וניגש ולאור מה שאמרתי, מוצע להסיר את ההצעה 

 להצבעה. מי בעד,

רק שנייה, לוודא את מה שאמרת. אתה אומר שכל ההודעות  הדר לביא:

 העיתונאים?לעיתונות, היום, יוצאות לכל 

 ומוסיף למען הסר ספק, , אני אומר איתי צחר:

 מסיבה מקצועית. הדר לביא:

שיוצאות  אם יש מישהו שסבור אחרת, שיפנה. וכל הודעות העירייה איתי צחר:

 לאמצעי התקשורת יצאו לכלל אמצעי התקשורת.

 אם כך, הדר לביא:

, נכון? תסובב ככה להציג, יש פה את הבחור בפייסבוקאני רוצה רק  ראש העיר:

את המצלמה ותראה שיש פה עוד עיתונאים שנמצאים פה בשידור חיי, 

 עובדתית, יש פה גם את אמיר וגם את דן, אז כל מי שרוצה,

 אז אולי לא הבנתם את ההצעה. לביא:הדר 

לא, אני מבין, אני מסביר שברמה הזאת של שקיפות אנחנו  אני רק, ראש העיר:

כל ההודעות יוצאות  נמצאים בכל מקום, יש פה עיתונאים נוספים.

יה אצלי השבוע, כל נושא התקשורת עובד בצורה לכולם, גם דן ה

שומנת. דן, להפריע, טובה. יש פה מערכת מקצועית שעובדת בצורה מ

 דן, בזה זה נגמר. תעלה להצבעה.

 שכת את זה מהצבעה.אני אמשוך את זה מהצבעה, אני מו הדר לביא:

 הגיע הזמן שתעשו סדר. :(מהקהליעקב )

 יעקב, נא לשמור על כבודם של עובדי העירייה לא שמעתי הדר. איתי צחר:

 בבקשה ולא להשתמש בביטויים,

 אתה צריך ...  :)מהקהל( יעקב
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אתה צריך בבקשה לשמור על הסדר ולא להתבטא ככה על עובדי  איתי צחר:

 עירייה.

 אני מבקש לעלות את, ראש העיר:

לא, אני מושכת את ההצעה לאור מה שאמרתם. אני אבדוק אבל  הדר לביא:

 לאור,

 דה.תו איתי צחר:

ידי -י אשלים משפט. עלו פה כמה דברים בחדר עלשנייה, אנ הדר לביא:

העיתונאים. אנחנו נבדוק את זה בשלב מאוחר יותר, אבל אם אתם 

אומרים שכל ההודעות לעיתונאות יוצאות לכולם, מכבדת את זה 

 ומושכת את ההצעה.

 .כן ,תודה ראש העיר:

בנושא 'כפר סבא מתקדמת' ההצעה לסדר היום של סיעת  :37מס'  החלטה

יורדת מסדר היום , שקיפות הודעות דוברות עירייה לעיתונות –

 על ידי המגישה.

 

סיעת  –אימוץ "חזון אפס" והסבת רחובות שכונתיים לרחובות בטוחים  ד.

  'כפר סבא מתקדמת'.

 

ץ "חזון אפס" והסבת רחובות טוב. הוגשה הצעה לסדר בנושא אימו איתי צחר:

סיעת 'כפר סבא מתקדמת'. ידי -על ונתיים לרחובות בטוחים,שכ

 בבקשה.

 אפשר, חברי מועצה חייבים להציג? יש לנו מומחים פה בקהל.  ,תגידו הדר לביא:

 כן. ,םמאו מי מטע עו"ד אלון בן זקן:

דקות  10-ל ,הדר, את יכולה להעביר את זכות הדיבור למי מטעמך איתי צחר:

 כמובן.

מומחה בתחום התחבורה ועד שהוא פה הוא  אלןזה דגש חשוב, כי  הדר לביא:

ם עצלהסביר לקהל וגם לפייסבוק, זו ביגיע למיקרופון אני רוצה גם 
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ראשונה שלא מתחום השקיפות היום, אבל הצעה מאוד  הצעה

מסביר  אלןמקצועית בתחום הבטיחות בדרכים ומה שלי חשוב לפני ש

יין את הנושא של, את הבעיה ואני אותה בפירוט זה קודם כל לצ

ריא לכם ברשותכם. "לפי נתוני עמותת 'אור ירוק' כפר סבא היא אק

נפגעו  2017השנים עד  5המסוכנת להולכי רגל מבין ערי דרום השרון. 

הולכי רגל." זה מציב את כפר סבא במקום  229-בכפר סבא לא פחות מ

רץ. "מדיניות בערים הגדולות בא 33מתוך  14לא מספיק טוב, מקום 

רחבי העולם ומיושמת באזורים רבים היא שהוכחה כאפקטיבית ב

"אפס" היא אפס פגיעות -מדיניות שנקראת "חזון אפס", הכוונה ב

בנפש והפיכת רחובות לרחובות בטוחים באמצעות מיתון תנועה. ומה 

שאנחנו מציעים, יש פה דברי הסבר רבים ויש פה באמת מומחה, אז 

את אקצר, אבל הכוונה, ההצעה שלנו היא א' לדון ולאשר  אני

המדיניות, את "חזון אפס" בעיר שלנו. למיטב ידיעתי אנחנו נהיה פה 

ל הרחובות שהם פנים חדשניים ברמה הארצית ודיון בבטיחות ש

לבית שלנו, כמובן עירוניים. פנים עירוני, הכוונה היא הרחוב שמוביל 

הקפצתי אותך לזה בספונטניות אז , אני ןאללא צירי תנועה מרכזיים. 

תרגיש בנוח ואם מישהו על הזמנים אז זה יהיה מצוין כדי שנעמוד 

 תודה. ,בזה

 שלום ערב טוב. תודה הדר. אלן:

 הוא חבר ועדת התחבורה העירונית ומומחה בתחום. אלן הדר לביא:

בכל מקרה, ההצעה הזאת מדברת על יישום "חזון אז תודה הדר.  :אלן

חל הצלחה רבה, הוא התחיל בשוודיה והתפשט אפס" שזה חזון שנ

ברחבי אירופה וארצות הברית. בארץ התחילו ליישם אותה בערים 

זה, למעשה די הרבה זמן, קבעו הרבה שונות, בתל אביב מדברים על 

נו שתי וערב בכפר קמ"ש. בסופו של דבר יש ל 30רחובות כרחובות של 

סבא של רחובות, אני אתחיל מהסוף להציג את מה שאני חושב 

אנחנו צריכים להגיע אליו. יש לנו רחובות ראשיים, מאספים, כמו ש
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ויצמן, טשרניחובסקי, בן גוריון, הכרמל. אנחנו לא מדברים על 

, 100-הרחובות האלה. ויש לנו את הרחובות הקטנים שאנחנו מגיעים ל

מטר האחרונים והראשונים ליד הבית וזה רחובות שהילדים  300, 200

שלנו משחקים בהם, שרוכבי אופניים רוכבים בהם. אנחנו לא צריכים 

אופניים, כי הם צרים ואי אפשר לסלול שביל לסלול בהם שבילי 

אופניים בכל מקום. ואנחנו גם רוצים שהילדים שלנו יוכלו לחצות 

קמ"ש והכי  30כולים להיות בבטחה והרחובות הקטנים האלה שי

שניות בכל נסיעה,  60-ל 30יעכב נסיעה שלנו זה משהו בין הרבה שזה 

 כפי שמקובל בלונדון, קמ"ש 30מאוד רצוי שאלה יעברו לסטנדר של 

פריז, בהרבה ערים בארצות הברית היום והדבר מוכח שזה מוריד את 

הסיכון. רק אני אתן כמה סטטיסטיקות כדי לשעמם עם מספרים. אז 

מתוך  25-מכובד, הישראל נמצאת במקום הלא כל כך  OECD-מבין ה

מדינות, שזה מספר הרוגים למיליון כלי רכב. הסטטיסטיקה  32

זה המיקום שלנו כהולכי רגל. אחוז  השנייה מבין שלוש שאני אציג

הולכי הרגל בישראל שנהרגים תוך כלל ההורגים או הנפגעים, הרוגים 

מההורגים בתאונות דרכים  35%. כלומר 35%-סליחה, זה בסביבות ה

. כלומר, 18%זה  OECD-זה הולכי רגל. במדינות כמו, בממוצע של ה

אר המדינות של כמעט פי שניים הולכי רגל נהרגים בישראל לעומת ש

 10%-. מדינות כמו ניו זילנד, הולנד, צרפת, זה בסביבות הOECD-ה

מפקירים את הולכי הרגל שלנו בכבישים ולבסוף  בלבד. כלומר, אנחנו

כפר סבא, כפר סבא היא המסוכנת להולכי רגל מבין ערי דרום השרון. 

שזה  הולכי רגל ורוכבי אופניים 248נפגעו בכפר סבא  2017עד  2013בין 

 20-תושבים. זה המקום ה 1,000-הולכי רגל ל 2.5ממוצע של כמעט 

 ות בארץ. כלומר, מקום לא מכובד בכפר סבא. הערים הגדול 73מתוך 

אני אדלג פה על רשימת הערים של "חזון אפס." עכשיו, העקרונות  

התכנוניים זה שאדם טועה, נהג טועה, אי אפשר להסתמך על נהג שלא 
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, צריכים להניח שיהיו טעויות והרחובות צריכיםיטעה. הרחובות 

צריכים להגן על הולכי רגל, על חוצים, על רוכבים וכולי. ניידות היא 

זכות אדם בסיסית ואסור שאנשים ימותו בדרך לעבודה, ללימודים, 

לקניות או לחברים. אנחנו צריכים לתכנן כדי שאנשים לא ימותו. 

לטפל בה אחרי שהיא קרתה. אנחנו צריכים למנוע את הפשיעה ולא 

עוד סטטיסטיקה אחרונה ואז אני העביר חזרה להד אני חושב, בעצם 

ידי כלי -קמ"ש, אם הולך רגל נפגע על 60עוד שני דברים. במהירות של 

קמ"ש,  50סיכוי שהוא ימות. עכשיו, ברחובות שיש  50%רכב, יש 

למספרים קמ"ש, זה מגיע  60, 55הרבה פעמים אנשים נוהגים גם 

 50%יש לך סיכוי של ידי כלי רכב, יש חצי, -כאלה. אם אתה נפגע על

. 5%קמ"ש הסיכוי שלך למות אם רכב יפגע בך הוא רק  30-למות. ב

מהפגיעות אתה לא תמות, יכול להיות שתפצע אבל זה לא  95%כלומר 

. אז אני אסיים, עכשיו, אסיים 10מוות. זה ההבדלים, הבדלים של פי 

אחד. זה נכון שרצוי שהגאומטריה של הכביש תתאים רק בדבר 

קמ"ש, רצוי  30למהירות. כלומר, אם קובעים מהירות של 

ה גם תעודד את זה, אבל לא חייבים בכל מקום לעשות שהגאומטרי

שינויים גאומטריים של אבני שפה ושל הנדסה. יש גם אפשרות לעשות 

קרים בעולם שעשו שינויים עם צבע, עם חניה ועם אדניות ויש הרבה מ

לום ולעשות אפיילוטים שהזיזו את החניות בצורה כזאת, לעשות סל

האטה של יכולים לבחון את, לעשות ניסוי ולבחון את הדברים ש

 התנועה ברחוב ואז לראות איך זה עובד. תודה רבה.

 .אלןתודה רבה  ראש העיר:

הנדין. -הרסגורישיב מחזיק תיק התחבורה, סגן ראש העיר עילאי  איתי צחר:

 בבקשה.

טוב תראו, תודה אלן על ההצעה על הסדר היפה שכתבת. רק אני לא  הנדין:-עילאי הרסגור

מבינה למה אני צריך לראות את זה בישיבת מועצת העיר. דווקא אתה 

מכולם צריך לדעת, אתה יודע שיש לך דלת פתוחה אלי. לא היה פריט 
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די. לא הייתה הצעה מי מידע אחד שביקשת, שלא נחשף בפניך באופן

אחת שלך שלא נבחנה. זה לא ראוי ולא נכון לעשות דבר כזה בישיבת 

מועצה. פתאום להביא לנו הצעה, לקבוע באופן מידי רחובות שנגביל 

במקום לקחת את הנושא החשוב הזה, קמ"ש.  30-את המהירות ל

ן אני מסכים איתם והרבה מהדברים כאן כבר והרבה מהדברים כא

של עבודה. אנחנו צריכים להשלים פער של הרבה מאוד שנים בתהליך 

עיר של עבודה, כידוע לכם. אבל להעלות את זה עכשיו במוצעת 

 קמ"ש 30-שעכשיו מועצת העיר תקבע אילו רחובות אנחנו נקביל ל

עה. ברור שצריך באופן מידי ועכשיו להגיד שצריך לעשות מיתון תנו

 פה מיתון תנועה,

 ההצעה היא,עכשיו.  ההצעה שנקבעזו לא  הדר לביא:

 לא, שנייה, עילאי בזכות דיבור. ראש העיר:

את יודעת הדר, יש דרכים לקדם דברים באמת ויש דרכים לעשות  הנדין:-עילאי הרסגור

 הצגה במועצת העיר. 

 אני מוחה מכל וכל. הדר לביא:

 טין.לחלו הנדין:-עילאי הרסגור

 זאת הצגה? :הדר לביא

שאלן יודע תמיד אפשר לפנות אלי והוא פנה אלי.  לחלוטין, כי כפי הנדין:-הרסגורעילאי 

לזכותו יאמר שהוא פנה אלי בלא מעט נושאים ונושאים אלה עכשיו 

נבחנים, הנושאים האלה בטיפול והוא קיבל את כל המידע ואני גם 

ניות אתייעץ איתו. אבל להביא ככה תוכנית, בעצם ליישם מדי

המסמך הזה אומר 'הינה מדיניות תחבורה, עכשיו  תחבורה, בעצם

מוצעת העיר תקבע את כל מדיניות התחבורה של כפר סבא' זה הדבר 

אנחנו נעשה את זה בצורה הכי לא רציני לעשות. הכי לא רציני לעשות. 

 ח' מועצת העיר.נכונה ולא בצורה של ... הכל 'בום טרא

ופוזיציה זה דרך ההצעות לסדר. עילאי, הדרך היחידה של החברים בא הדר לביא:

 אז לפחות את זה אל תיקח מאתנו.
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 לא, לא, זאת לא הדרך היחידה. הנדין:-עילאי הרסגור

 זאת הדרך היחידה. הדר לביא:

לא ממזמן  ואני הייתי חבר עדתראו, תראו. האופוזיציה,  הנדין:-עילאי הרסגור

ואני יודע מה זה להיות באופוזיציה. אפשר להגיש הצעה, באופוזיציה 

זכותכם להגיש הצעות לסדר וזה בסדר גמור. אפשר להגיש קודם כל 

ואני הצעה לסדר גם אם לא מגישים אותה קודם לטיפול העירייה 

חושב שזה לא דבר נכון. אפשר להגיש את ההצעה לסדר אחרי שבאתם 

יתם שאין על מה לדבר, ואז וביקשתם וראיתם שהדלתות סגורות ורא

אוש להביא את זה למועצת העיר שיהיה המקום האחרון, מתוך יי

המוצא האחרון על מנת ליישם את המדיניות. כידוע אני דווקא מאוד 

בלי , בעד הרבה מהרעיונות כאן, אבל אי אפשר להחליט עליהם ככה

שקובעים את הרחובות, בלי שנעשה עבודה מעמיקה על הדברים 

נושא התאונות הוא נושא מאוד מאוד אקוטי. הייתי בשבוע  האלה.

במשרד התחבורה, או לפני שבועיים, תבדקו ביומנים שלי, אני  שעבר

 לא בדיוק זוכר אבל תוכל,

 תפרסם אותם.  הדר לביא:

צומת, בדקנו -רחוב, צומת-ועברתי עם אנשי משרד התחבורה רחוב הנדין:-עילאי הרסגור

רנו על תקציבים לטפל בדברים האלה. נעשית את כמות הנפגעים, דיב

התייחסות מאוד רצינית לנושאים האלה. אבל להביא את זה עכשיו 

ת העיר, להגיד 'עכשיו נפתור את בעיות התחבורה בכפר סבא, למועצ

עכשיו נפתור את בעיות הבטיחות' זה דבר לא רציני. לכן אני מציע 

ועדה  ים האלה.לעשות דבר כזה, יש שתי ועדות שעוסקות בנושא

ראשונה היא ועדת הבטיחות בדרכים והוועדה השנייה היא ועדת 

התחבורה החדשה שהקמנו. הנושאים האלה יידונו בוועדות האלה 

בצורה מעמיקה, בצורה רצינית. כמו שאתם יודעים, כמו שהסיעה 

שלכם יודעת שאפשר לעשות מולי. אנחנו נבדוק את זה בצורה נכונה. 

ואני בעצמי העביר לוועדה, אני ה בצורה נכונה אנחנו ניישם את ז
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אפילו לא מבקש מכם. הנושאים האלה נושאים שמאוד ראוי לדון 

 בהם בוועדות.

יפה. אז עילאי, הערה לסדר והערה מקצועית. כשאתה מדבר על הצגה  הדר לביא:

תך לסיעה מצלמת אותך תוך כדי, אז תחשוב מי במועצת העיר וחבר

א. בנושא המקצועי, אם אתה מסכים עם עושה את ההצגה ומי ל

 האג'נדה אז בוא תקדם את זה. למה להתעכב?

 אבל למה, אם באמת הייתם רוצים לקדם את זה, הייתם, הנדין:-עילאי הרסגור

 אנחנו באמת רוצים לקדם את זה. הדר לביא:

ים את זה כמו שעשיתם בנושאים אחרים, או קובעים הייתם שולח הנדין:-עילאי הרסגור

איתי פגישה ודנים על הדברים האלה ואני הייתי מקדם אותם כי אני 

 מאוד רוצה לקדם את הנושאים האלה.

 יאללה אז בוא נשב, בוא נקדם אותם. הדר לביא:

 אבל הצורה הזאת לא תקדם את הנושאים האלה. הנדין:-עילאי הרסגור

 עניין?אנחנו, שנייה, זהו, עכשיו יש עוד מישהו שרוצה להגיב ב איתי צחר:

 אני רוצה לומר משהו. ממה שיינפיין:

 כן ממה. אלן תודה, אני מעריך שהגעת, אבל זהו. איתי צחר:

תודה. כפי שקראתם בעיתונות, בהסכם הקואליציוני, אני אמור  ממה שיינפיין:

 להקים מנהלת לאזרחים ותיקים ולשורדי שואה.

 נכון. ראש העיר:

מנהלת, בין השאר מטפלת גם בדברים הללו. אני בטוח שמי שבדק את  ממה שיינפיין:

ההורגים, בטח זה ילדים ואנשים מבוגרים, זה בדרך כלל קורה, זו 

ריכה להפוך להיות עיר ידידותית הסטטיסטיקה. במנהלת, כפר סבא צ

היא חייבת ליישם את זה  2020לתושביה, שיש לה היום נייר כזה. עד 

חסותו בכפר סבא בנושא הזה ואנחנו עובדים על ולא האו"ם יסיר את 

הנושא הזה. לכשתקום מנהלת שהיא חותכת לכל הרוחב, חותכת 

וגם  ,בתחבורה, בחינוך, ברווחה, בספורט, בכל האגפים שישנם בעיר
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ך הוועדות הללו. זה יקרה. אני מקווה שזה הנושא הזה יטופל בתו

 יקרה מהר, כרגע,

הוועדות, יאללה. ועדת תחבורה התכנסה? בטיחות חבר'ה, כנסו את  הדר לביא:

 בדרכים?

 נהלת תקום, יאין עוד, לא, אין עוד מנהלת. ברגע שהמ ממה שיינפיין:

אבל יש תאריך לוועדת תחבורה, יש תאריך כבר, אתם יודעים שיש  הנדין:-עילאי הרסגור

 תאריך.

 תודה. נהלת.ינהלת תקום זה יטופל גם בתוך המיברגע שהמ ממה שיינפיין:

 תודה רבה לממה. איתי צחר:

 תודה ממה. ראש העיר:

-ברשותכם אני רוצה להציע הצעת החלטה שלאור ההסבר שניתן על איתי צחר:

ק התחבורה, שנכון יותר לדון בדברים ידי סגן ראש העיר ומחזיק תי

האלה לעומק בוועדות המקצועיות שלשמם הן קיימות, בהשתתפות 

, חברי מועצה ונציגי ציבור ומומחי תוכן, חברי קואליציה ואופוזיציה

הנושא יועבר לדיון בוועדה המקצועית, בוועדות המקצועיות שעלו 

 כאן,

 , מתי תכנס את הוועדות?אז רק שאלה לעילאי הדר לביא:

 יש לנו כבר תאריך, אני לא זוכר, אפשר להסתכל ביומן שלי האמת. הנדין:-עילאי הרסגור

 תחבורה?ועדת  3/4 הדר לביא:

מה שאמרו, אני לא זוכר את התאריך, אבל כאמור אפשר לבדוק  הנדין:-עילאי הרסגור

 ביומן.

לאור מה שנאמר פה, האם אפשר להעביר את הנושא לדיון בוועדת  איתי צחר:

 התחבורה?

 אפשר. הדר לביא:

 ולהסכים על כך פה אחד? תודה. איתי צחר:

  תודה רבה. ראש העיר:
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אימוץ הוסכם פה אחד להעביר את ההצעה לסדר בנושא  :38מס'  החלטה

מטעם סיעת "חזון אפס" והסבת רחובות שכונתיים לרחובות 

 לדיון בוועדת התחבורה.'כפר סבא מתקדמת' 

 

  . מינוי ועדות רשות.3

 

רשות. יש כאן והוא מינוי ועדות  ,נעבור לנושא הבא שעל סדר היום איתי צחר:

רשימת הקראה של כלל הוועדות. אני מתנצל מראש אם אני אטעה 

בוועדה לגיוס  ונתחיל ,בשמות תושבים ששמותיהם אינם מוכרים לי

לצה"ל. אני גם מבקש את רשות חברי המועצה להקריא את הכל בבת 

  אחת ולהצביע על זה כמקשה אחת.

חברים וחברות יו"ר הוועדה אמיר קולמן.  –ועדה לגיוס לצה"ל 

: לירית שפיר שמש, תהילה מימון, עומר גבריאלי, יוחי הוועדה

אור לרון, שרייגמן, קובי פדוה, אברי לאור, נילי אבן ארביב, רוני סקה, 

 גיא שמואלי, הדר פוגל ובלה מסיקה. 

יו"ר ממה שיינפיין. חברי וחברות  –ועדה לעניין שורדי השואה  

נחס כהנא, נדב יפ קליין, יולי גת, הוועדה: לירית שפיר שמש, אסנת

מאור דניאל, אברהם לנדאו, ג'ודי פסטרנק, עינת ליפשיץ, נטע בר 

יוסף, בקי יחזקאל, גולדי אלבז ואפרת לוי. ולמתמלל המהיר, יש 

  שמות.בטבלה, אני חושב שאפשר לא להקליד את ה

 יו"ר הוועדה אהוד יובל לוי. –ועדה לעניין עסקים קטנים ובינוניים  

חברי וחברות הוועדה: לירית שפיר שמש, קרן גרשון חגואל, שרי 

, מאיה קלימי, לימור חכם, אושרית בנאי, שטריתזאבי, יולי גת, עמוס 

קובי מועלם, אסף רזמה, גיא שמואלי, אורית פרי, יונית צוק, גיא פופ, 

רחלי לושי ברקת, הדס אמילי ליברמן, קרין אוחיון, מאיה מילר, דינה 
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אונרייך, חיים צבי רז, נטע בר יוסף, ברי טל, דני דפדי, יגאל פאר 

 וצביקה קוגלר.

הנדין. חברות וחברי -יו"ר הוועדה עילאי הרסגור –ועדה לדיור ציבורי  

הדר לביא, אורי מור, הוועדה: תמיר יהודה, רענן מור, בקי יחזקאל, 

 יגאל שמש, יגאל פאר ואמיר עשבי.

ועדה כון, שנייה אחת, יש לה שם רחב יותר. סיועדה לקידום ילדים ב 

יו"ר  –לקידום ילדים בסיכון כולל ליקויי למידה וצרכים מיוחדים 

הוועדה אסנת ספורטה. חברות וחברי הועדה: לירית שפיר שמש, 

מלי ארז, ליאת קרת שרעבי, מועלם קובי, סימה שבת, , שכילאורית י

ני, ערוני מילוא, שלומי רידמיאן האס, הדר לביא, מישל פליישל כהן, 

סמי ריכטר, קורנה שרייבמן, , רוני סקה, אתי אבתר כץ, ן כהןלרויטל 

 , נאווה משולם.שי פלבר

יו"ר הוועדה אורן כהן. חברות וחברי הוועדה: דני  –ועדת הספורט  

הרוש, אבי תשובה, אייל אבנון, ענת הרשקו, שאולי דור, רן כדורי, 

קובי פדוה, יגאל שמש, יובל יאור ניידיץ, עמוס שטרית, תומר כפיר, ל

קדוש, רוני סקה, תמי טל, אמיר סילבר, מירב צימרמן, רן אגונר, 

אמיר כהנא, שלמה הופמן, רועי דיין, יואב מלאכי, עזריאל אונרייך, 

נחס כהנא מבקש לומר י', ציבי אלון, וחבר המועצה פעמיחי אלפרוביץ

 לפרוטוקול.משהו. רק תלחץ על המיקרופון שייכנס 

שנמצא שלי פשוט להביא לידיעת הציבור שיש כאן איש משפחה, בן  נחס כהנא:יפ

כזאת והוא רוצה לתרום,  בוועדה והוא בהחלט ראוי להיות בוועדה

 אבל רציתי,

הבן שלך הוא בחור רציני והוא ראוי והוא יכול להיות בוועדה, הוא גם  ראש העיר:

 שחקן כדורסל. 

, אז יש לו מעמד משלו, הוא כבר לא 16נחס הוא גם מעל גיל יפ עו"ד אהוד יובל לוי:

 . מותר לו להביע דעה.באפוטרופסותך
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יו"ר הוועדה לירית שפיר שמש. חברי וחברות הוועדה:  –ועדת נגישות  איתי צחר:

יזלר, גולן מוסאי, ממה שיינפיין, יסמין לוי, רזיה יפה, איציק קרי

אלי, איתי צוקרמן, אבי תשובה, אדגר יוגב, יואב מלאכי, דויד גברי

כל לוי, עמית כץ, תמר דראל פוספלד, בלה אמיר סילבר, שירה אורן, מי

 מסיקה, יעקב שריידמן, נורית פלג קנטי ונאווה משולם. 

פליאה קטנר. חברות  יו"ר הוועדה –ועדת קשרי חוץ וערים תאומות  

רוני איזק, דבי אזולאי, דניאל אוטמזגין, קובי מועלם, וחברי הוועדה: 

יידוב, רן כדורי, דני חן, אלי חיון, דני דפאדי, קוסאובר, מאיר משה 

אמיר כהנא, טליה קליין פרז, דפנה רשמן, תמר דראל פוספלד, סער 

 דובין ושי פלבר.ורדי, שולה קליין, גלית 

ש העיר. חברות וחברי יו"ר הוועדה דני הרוש, סגן רא –ועדת הרווחה  

הוועדה: ממה שיינפיין, אמיר קולמן, קרן גרשון חגואל, עמירם מילר, 

יואב מלאכי, סנדרה ין דחבש, אוטמזגלימור חכם, שלמה ברגר, רויטל 

ברצ'ילון, איציק שרעבי, עידן ברק, יגאל שמש, אירית לבנון, יואב 

גילה בן  הדר לביא, דרור משען, רוני מילוא,גרשון, מיכל סוואד, 

 שלמה, חיים צבי רז, סמי ריכטר, דליה חרמון, אביבה אברהם.

יו"ר הוועדה ממלא מקום ראש העיר איתן צנעני. חברות  –ועדת שמות  

הנדין, לירית שפיר -וחברי הוועדה: ממה שיינפיין, עילאי הרסגור

יון, שמש, אסף מגן, עמירם מילר, צבי קליין, עמוס שטרית, אלי ח

רדי ויעקב על שרר, אלי בן שלמה, משה קוסאובר, סער ואבייש שלי, י

 מן. שרייד

יו"ר הוועדה חברת המועצה עדי לוי סקופ. חברות  –ועדת התרבות  

יעל תמרין,  י,עוחברי הוועדה: קרן גרשון חגואל, יעל לוגסי, רמי סוב

עמוס שטרית, דורית ישכיל, ירמי קדושי, ציפי בירן, דורי קליין, בת 

לורו שוויד, ון בורן, דורית ברק, גלי שפיר, חנה כהנא, ל שבע הס, מיט

 משה קורצווייל, מיכל סוואד, גלית דובין, עמיחי אלפרוביץ'.
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אהוד יובל לוי. חברות וחברי הוועדה: יו"ר הוועדה  –ועדת שקיפות  

תהילה מימון, ענת קלומל, ליאת קרת שרעבי, אבי תשובה, צבי קליין, 

עדי, הדר לביא, איילת לאונוב, דורי ברק, יובל מישורי, לא יאיר 

שמעתי סליחה? דורית ברק, סליחה אני מתנצל, יובל מישורי, גילה בן 

ודליה  שלמה, שרון דרורי, גיא פלאות, חיים צבי רז, קורנה שרייבמן

 חרמון. 

יו"ר  –מועצת חינוך, אנא שמרו בבקשה על השקט. מועצת חינוך  

הנדין, -ספורטה. חברות וחברי הוועדה: עילאי הרסגורהוועדה אסנת 

מאיר מנדלוביץ', עדי לוי סקופ, אמיר קולמן, תהילה מימון, לימור 

אלון רבינוביץ', נועם חכם, שירי מועלם, דניאל אוטמזגין, יפעת כפיר, 

רגב, נועם כשר, סימה שבת, הדר לביא, אמיר סילבר, גיא שמואלי, 

זרי, ליאורה גולדברג, ניר ברק, איילת ליאת קימחי, חלי נחמה עו

לאונוב, ערן ורנר, דן בן יהודה, אורית ישכיל, אילנית ימיני, חיים צבי 

 אבנון וערן ענבר.רז, מיכל יצחק, ציפי 

יו"ר הוועדה פליאה קטנר. חברות וחברי  –לקידום צעירים  הועד 

 פאני רבינוביץ', ליאת קרתהוועדה: אמיר קולמן, ממה שיינפיין, 

, נועם רגב, הילה דביר, נועה נאור שרעבי, יערה זרד, נילי אבן ארביב

מיידר, הדר פוגל, שחר כהן, דרור משען, דנה ברק קוסאובר, בלה 

 מסיקה, חבצלת ואקנין ועומר גבריאל.

חברות  יו"ר הוועדה אהוד יובל לוי. –ועדה להקמת מכללה אקדמאית  

ון ליבוביץ', אלי חיון, ירון וחברי הוועדה: יוסי סדבון, יולי גת, מיר

גנץ, משה פרוטר, יגאל שמש, אמיר עשבי, איילת בנימיני, יעל סער, 

 אביבה אדלר.

יו"ר הוועדה ממה שיינפיין. חברות וחברי  –מנהלת הגמלאים  

זיוה לוין, יעקב חן, הוועדה: לירית שפיר שמש, עמירם מילר, יולי גת, 

נחס יצה דוידוב, משה פרוטר, פברכה מורי, תמי מליכי, עדנה שטרן, ני
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כהנא, אתי רז, חנה כהנא, חבצלת ואקנין, דודי גולדגלס ואביבה 

 אברהם.

 תודה רבה. עבודה רבה בפנינו, שיהיה בהצלחה. ראש העיר:

 האם אפשר, איתי צחר:

 רגע, רגע, סליחה. איתי, עו"ד אהוד יובל לוי:

 בבקשה. איתי צחר:

יש את השם של ערן ורנר, הוא נשמט מההקראה של ההחלטה בוועדת  עו"ד אהוד יובל לוי:

התרבות, אני מבקש לתקן את זה, שבוועדת התרבות יש גם את ערן 

 ורנר. או שאנחנו לא שמענו.

אין שום בעיה. אני מתקן, מוסיף להצעת ההחלטה בוועדת התרבות  איתי צחר:

 כחבר ועדה את ערן ורנר.

 לראות בבקשה את הפילוח בין נשים לגברים?אפשר  רו"ח תהילה מימון:

 כן בוודאי. איתי צחר:

 תודה. .כל ועדה וועדה וגם יושבות ראש ועדות רו"ח תהילה מימון:

 שאלה איתי, גם בנוסף, ממה שיינפיין:

ק חלק מהנתונים כאן וחלקודם ברשותך. קודם כל פילוח ב אשיבאני  איתי צחר:

למען האמת, מטבע מאוחר מהנתונים, מאחר והרשימות התקבלו 

באיחור בגלל שאנחנו העברנו גם באיחור, אז יש התקבלו הדברים, 

פילוח של כלל החברות והחברים, סיעות ויושבות ויושבי ראש אנחנו 

נשלים בהקדם. ואני אציג את זה מיד ובנוסף, למועצת החינוך 

עודכנתי להוסיף כחבר את יאיר אברהם להצעת ההחלטה, אז זה גם 

 –קצת את הנתונים אבל מגדר ועדות רשות מוצג לפניכם. גבר  משנה

 . 48% –, אישה 52%

 מתי נקבל את ההערות של יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה? רו"ח תהילה מימון:

 שאלת, את רוצה לשמוע אותה עכשיו או אם התקבלו? איתי צחר:

 עכשיו, נשמח.אם יש  רו"ח תהילה מימון:
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טרם הישיבה הערות יועצת ראש העיר למעמד האישה והדבר התקבלו  איתי צחר:

, אבל הוצגו לה הנתונים 90-נעשה לאחר הצגת הנתונים, שוב בדקה ה

העיר,  ידי ראש-ועל סמך המלצתה, גם נאמר בתחילת הישיבה על

וכתוצאה מכך אתם  50-50 -שאנחנו קוראים לאזן את המגדר ל

עביר שמות של חברות נוספות ונאשר מתבקשים כחברי המועצה לה

 אותן כתוספת בישיבה הבאה, מתוך מטרה להגיע לשווין מגדרי מלא. 

 יש לי רק שאלה.  ממה שיינפיין:

 בבקשה. איתי צחר:

 בוועדות רשות אפשר להוסיף עוד אנשים בהמשך הקדנציה? ממה שיינפיין:

 כן. ראש העיר:

 אפשר ישירות לידי זה?וצריך אישור של המועצה או  ממה שיינפיין:

להוסיף באישור המועצה כמו שאנחנו מבצעים הליך כזה, ניתן ניתן  איתי צחר:

ללים לא רק את לגבי, תהילה, לגבי שאלתך, אם משק להוסיף בהמשך.

ועדות הרשות, אלא את כלל הוועדות כנדרש, המפתח נכון לעכשיו 

ת לרעת הנשים ואני מאמין שבעקבו 45%לעומת  55%עומד על 

 הפעילות שלכם זה יתאזן לשווין מלא.

ואה אותנו בבית, אתן מוזמנות להיות שותפות אז גם כל מי שר ראש העיר:

 בוועדות הרשות והחובה ככל האפשר במועצת העיר.

את ועדת קליטה, אני מצטער, אני לא שמעתי. הקראנו את ועדת  עו"ד אהוד יובל לוי:

 קליטה?

התוספות לוועדת החינוך, סליחה, תיקון, אני אקריא שוב לאור  איתי צחר:

יאיר אברהם שציינתי למועצת החינוך. תוספת: דינה דובקין ואת 

רגע, אתי, אתי, נא לא להפריע. נא לא להפריע. לגבי  קודם לכן, מה?

מועצת החינוך, אתי בבקשה לא להפריע בניהול הישיבה. לגבי מועצת 

שנייה אחת. אלון, ישנה  החינוך, יאיר אברהם. לגבי ועדת החינוך, רק

ינוך, לא למועצת החינוך. אפשר לאשר בקשה להוסיף חבר לוועדת הח

את זה כרגע? להוסיף את זה כהצעת החלטה נוספת? מצוין. אז זה לא 
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מועצת החינוך. אני מוסיף להצעת ההחלטה את ועדת החינוך, את 

 דינה דובקין כחברה בוועדת החינוך.

 י מבקש להוסיף את אתי בוים מטעמי למועצת החינוך.איתי, אנ עו"ד יוסי סדבון:

ואת אתי בוים לוועדת החינוך. אני אציין רק, למועצת החינוך,  איתי צחר:

 סליחה.

 למועצת החינוך, אתי בוים למועצת החינוך. ראש העיר:

ואני רוצה לציין בהמשך לדבריו של ראש העיר, חברי ועדות הרשות  איתי צחר:

טעם הסיעות אז זה צריך להגיע ככל אחד מומלצים מיכולים להיות 

 שפונה, צריך להיות מומלץ מטעם סיעה. 

 ועדת קליטה, איתי, :עו"ד אהוד יובל לוי

ועדת קליטה למיטב זכרוני זאת ועדת חובה, מיד  ועדת קליטה, נכון. איתי צחר:

 אני מוודא יובל. 

 בישיבה הקודמת. ועדת הקליטה אושרה כבר, יובל,  ראש העיר:

היא אושרה כבר בוועדה הקודמת, היא מוצגת כרגע על המסך. ועדת  איתי צחר:

יו"ר הוועדה אורן כהן. זה לא להחלטה, זה רק לשאלת  –הקליטה 

 יובל לוי. 

זה בתוקף, אלון? ועדת קליטה הוכרזה, היא בתוקף? ועדת קליטה  עו"ד אהוד יובל לוי:

 הוקמה? היא בתוקף? תודה.

 יש לי גם תוספות מהשטח.  לביא: הדר

שנקבל את כל התוספות מכם ונעביר לכם את הטבלה  אני מציע, איתי צחר:

 המעודכנת בכתב, 

 להעביר את התוספות אחר כך? הדר לביא:

נראה לי שכדאי לרכז את התוספות ונעשה את זה בהצעה מסודרת  איתי צחר:

ידי, את -למניעת טעויות. אפשר להעביר את ההצעה שהוקרה על

ת לוועדת החינוך כוועדת חובה, פה ספרשימת וועדות הרשות והתו

 רבה. אחד? תודה

 תודה. ראש העיר:
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 תודה על המאמץ של כולם בנושא שחשוב, תודה רבה. הדר לביא:

 תודה רבה. ראש העיר:

שואה, ועדה  יועדה לעניין שורד, ועדת גיוס לצה"להרכב  :39מס'  החלטה

קטנים ובינוניים, ועדה לדיור ציבורי, ולעדה לעניין עסקים 

לקידום ילדים בסיכון כולל ליקויי למידה וצרכים מיוחדים, 

ועדת הספורט, ועדת נגישות, ועדת קשרי חוץ וערים תאומות, 

ועדת הרווחה, ועדת השמות, ועדת התרבות, ועדת שקיפות, 

מכללה ועדה לקידום צעירים, ועדה לקמת מועצת חינוך, 

אקדמאית, מנהלת הגמלאים ותוספת לוועדת החינוך כוועדת 

עבר רשימה מעודכנת לחברי המועצה תו ד.פה אח אושר חובה,

 לאחר הישיבה. 

 

 . מינוי נציגים בדירקטוריון החברה לתרבות הפנאי.4 

 

הנושא הבא שעל סדר היום, מינוי נציגים בדירקטוריון החברה  איתי צחר:

החלטה כוללת, אומרת כך: לתרבות הפנאי בכפר סבא. הצעת 

"מאשרים למנות את ראש העיר רפי סער כיו"ר דירקטוריון החברה 

לתרבות הפנאי בכפר סבא. מאשרים למנות את חברת המועצה הדר 

אנוכי,  "מנכ"ל העירייה איתי צחר, יה הבאים:לביא ואת עובדי העירי

גזבר העירייה רו"ח שגיא רוכל ומנהלת אגף נוער, צעירים וקהילה "

כדירקטורים בחברה לתרבות הפנאי בכפר סבא. מינויים מירב הלפמן 

נוספים יועלה לאישור בישיבת מועצת העיר שמן המניין  של נציגים

י ובהמשך יוגשו חוק קוורוםלכנס  תנוספת." החלטה, הצעה זו מאפשר

 חברים נוספים. האם אפשר לאשר הצעה זו פה אחד? תודה.

 תודה. ראש העיר:
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למנות את ראש העיר רפי סער כיו"ר פה אחד מאשרים  :40מס'  החלטה

את חברת , ויון החברה לתרבות הפנאי בכפר סבאדירקטור

מנכ"ל העירייה  ,דר לביא ואת עובדי העירייה הבאיםהמועצה ה

גזבר העירייה רו"ח שגיא רוכל ומנהלת אגף נוער,  ,איתי צחר

צעירים וקהילה מירב הלפמן כדירקטורים בחברה לתרבות 

נוספים יועלה לאישור  הפנאי בכפר סבא. מינויים של נציגים

 .בישיבת מועצת העיר שמן המניין נוספת

 

 . מינוי נציגים בדירקטוריון החברה הכלכלית ופיתוח כפר סבא.5

 

הבא שעל סדר היום, הצעת החלטה, מינוי  נעבור להצעה, לנושא איתי צחר:

"מאשרים . נציגים בדירקטוריון החברה הכלכלית ופיתוח כפר סבא

למנות את ראש העיר רפי סער כיו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית 

ופיתוח כפר סבא בע"מ. מאשרים למנות את חברת המועצה רו"ח 

מנכ"ל העירייה איתי צחר, ים: תהילה מימון ואת עובדי העירייה הבא

גזבר העירייה רו"ח שגיא רוכל, מנהלת אגף ההכנסות רו"ח גלית 

יידלר גרנות שניידר מימרן ומהנדסת העיר אדריכלית עליזה ז

כדירקטורים בחברה הכלכלית ופיתוח כפר סבא. מינויים של נציגים 

האם  .יועלה לאישור בישיבת מועצת העיר שמן המניין נוספת"נוספים 

 תודה. אפשר לאשר בקשה זו פה אחד?

 תודה. ראש העיר:
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למנות את ראש העיר רפי סער כיו"ר פה אחד מאשרים  :41מס'  החלטה

את חברת , ודירקטוריון החברה הכלכלית ופיתוח כפר סבא בע"מ

מנכ"ל  ,המועצה רו"ח תהילה מימון ואת עובדי העירייה הבאים

העירייה איתי צחר, גזבר העירייה רו"ח שגיא רוכל, מנהלת אגף 

ההכנסות רו"ח גלית שניידר מימרן ומהנדסת העיר אדריכלית 

פיתוח כפר לכדירקטורים בחברה הכלכלית  עליזה זיידלר גרנות

. מינויים של נציגים נוספים יועלה לאישור בישיבת בע"מ סבא

 .מועצת העיר שמן המניין נוספת

   

אני רוצה כהערה לנושא הזה. בפרוטוקול של החברה הכלכלית, זה גם  ממה שיינפיין:

שנה בערך  -20-3עלה בקדנציה הקודמת, בפרוטוקול, שהוקמה לפני 

לדאוג לזה . אבקש 1/3-1/3-1/3החברה הכלכלית יש ... במפורש כתוב 

 כי לפי מה שאני קורא פה, הרוב כרגע הם רק עובדי העירייה. 

 בגלל זה צוין בסוף שצריך להוסיף בישיבה הבאה. אלון בן זקן: עו"ד

, זה 1/3-1/3-1/3לא, לגבי נציגי ציבור, כמובן קודם כל שזה יהיה  איתי צחר:

החוק בשתי החברות. לא הוקראו פה שמות, נציגים מן הציבור 

שמינויים עדיין תקף והם יוחלפו ויובאו לאישור. כלומר שיש 

 מינויים עדיין בתוקף.דירקטורים נוספים ש

 תודה. ממה שיינפיין:

. מינוי דני הרוש כנציג עיריית כפר סבא באיגוד ערים אזור השרון 6

 לתברואה )הדברת יתושים(.

 

ההחלטה הבאה, מינוי נציג נציגת עיריית כפר סבא באיגוד ערים אזור  איתי צחר:

 איגוד עריםהשרון לתברואה )הדברת יתושים(. כדברי הסבר אומר 

הינה התאגדות של רשויות מקומיות מכוח חוק איגודי ערים התשט"ו 

האיגוד מספק שירותי הדברה ומקדם מטרות  ותיקוניו. -1955

לבריאות הציבור  משותפות של חברות האיגוד בכלל ומניעת סכנה
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איגוד ערים אזור השרון לתברואה עוסק בהדברת יתושים  בפרט.

כולל את הרשויות הבאות פ"ת,  האיגוד באזורי הרשויות החברות בו.

ברא, כפר  כפ"ס, הוד השרון, גבעת שמואל, ג'לג'וליה, גני תקווה, כפר

 :מביאים כהצעת החלטה קאסם ומועצה אזורית דרום השרון.

מאשרים למנות את דני הרוש כנציג העירייה באיגוד ערים אזור "

האם אפשר לאשר הצעה זו פה  .)הדברת יתושים("השרון לתברואה 

 אחד? 

דני, זה יתושות לא תודה. הוא יתחיל לרדוף אחרי היתושים עכשיו,  ראש העיר:

 יתושים. 

 כחלק משיוויון מגדרי זה יתושות.   איתי צחר:

למנות את דני הרוש כנציג העירייה באיגוד ערים פה אחד מאשרים  :42מס'  החלטה

 (.יתושים)הדברת אזור השרון לתברואה 

 

 מינוי ד"ר אורי ארבל גנץ כמנהל אגף החינוך בעירייה ואישור שכרו.. 7

 

 כן. עליזה כאן? :ראש העיר

טוב, אנחנו מביאים בפני מוצעת העיר את מינוי ד"ר אורי ארבל גנץ  :איתי צחר

מאשרים הל אגף החינוך בעירייה ואישור שכרו. הצעת החלטה: "כמנ

גנץ כמנהל אגף החינוך בעירייה, על פי  את מינויו של ד"ר אורי ארבל

משכר מנכ"ל, בכפוף  75%-71%משרה, בשכר של  חוזה אישי לנושא

 האם אפשר לאשר הצעה זו פה אחד? תודה. ."לאישור משרד הפנים

 תודה, שיהיה בהצלחה. ראש העיר:

את מינויו של ד"ר אורי ארבל גנץ כמנהל אגף פה אחד מאשרים  :43מס'  החלטה

 75%-71%בעירייה, על פי חוזה אישי לנושא משרה, בשכר של החינוך 

 משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.
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 מתן היתר לעבודה נוספת למנהל אגף החינוך, ד"ר אורי ארבל גנץ. .17

 

כדברי רקע והסבר אומר שאורי ארבל גנץ מעביר קורס בצמוד לכך,  איתי צחר:

שעות שבועיות ועד סוף  4של  היקףבאוניברסיטה בימי שישי בבוקר ב

הסמסטר אנחנו מבקשים לאשר מתן היתר עבודה נוספת למנהל אגף 

מאשרים החינוך ד"ר אורי ארבל גנץ לפי הצעת החלטה כדלהלן: "

מתן היתר לעבודה נוספת לד"ר אורי ארבל גנץ, מנהל אגף החינוך, 

 ."תילן, בהיקף של ארבע שעות שבועיובאוניברסיטת בר א כמרצה

 זה עד סוף הסמסטר או לכל מינויו? הדר לביא:

 אנחנו מביאים את זה כרגע עד סוף הסמסטר ונבחן את זה בהמשך. איתי צחר:

 אז בבקשה תציינו שזה עד סוף הסמסטר. הדר לביא:

מאשרים מתן היתר לעבודה אני אוסיף את זה, מצוין, הערה נכונה. " איתי צחר:

, אני עד סוף הסמסטר אגף החינוך,נוספת לד"ר אורי ארבל גנץ, מנהל 

 כמרצה, האקדמאית אתקן ברשותך הדר, עד סוף שנת הלימודים

האם אפשר  .ת"באוניברסיטת בר אילן, בהיקף של ארבע שעות שבועיו

. האם אפשר להעביר פה "בכפוף לאישור שר הפנים"לאשר פה אחד? 

 אחד? תודה.

 תודה. ראש העיר:

מתן היתר לעבודה נוספת לד"ר אורי ארבל גנץ,  פה אחד מאשרים :44מס'  החלטה

כמרצה באוניברסיטת  ,מנהל אגף החינוך, עד סוף שנת הלימודים האקדמאית

 בכפוף לאישור שר הפנים., בר אילן, בהיקף של ארבע שעות שבועיות

  

 מינוי עליזה רבקה זיידלר גרנות כמהנדסת העיר ואישור שכרה.. 8

 

 בואו נזמין אותו. ,אותונברך  עו"ד אהוד יובל לוי:

 באמת, בשורה טובה ושיהיה בהצלחה, חשוב מאוד. ,כן, אנחנו ראש העיר:
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סדר היום, מינוי עליזה רבקה זיידלר גרנות שעל  ,משמח ,ומינוי הבא איתי צחר:

מאשרים את מינויה כמהנדסת העיר ואישור שכרה. הצעת החלטה: "

על פי חוזה אישי לנושא של עליזה רבקה זיידלר גרנות כמהנדסת העיר 

" משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים. 95%בשכר של  משרה,

 האם אפשר לאשר את המינוי פה אחד? את הצעת ההחלטה פה אחד?

 תודה רבה.

מאשרים את מינויה של עליזה רבקה זיידלר גרנות כמהנדסת העיר  :45מס'  החלטה

משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור  95%על פי חוזה אישי לנושא משרה, בשכר של 

 .משרד הפנים

 

 עליזה כאן? את יכולה להגיד כמה מילים, בכבוד. ראש העיר:

 ברשותך. ,רק מיקרופון איתי צחר:

 רבקה. אדריכלית,-לא צריך את ה ,ערב טוב, עליזה רנות:עליזה זיידר ג

לא, לא, עליזה רבקה, מעכשיו זה יופיע בכל מקום, עליזה רבקה  :מהקהל

 בעיתונות, בפייסבוק.

אין בעיה. על שם סבתא שלי, בכבוד. אדריכלית במקצועי, אימא לשני  עליזה זיידר גרנות:

חיילים, תושבת נס ציונה בהווה, ילידת כפר סבא. זהו, אני מקווה 

שנה  21של באמת לעשות טוב לעיר, באתי עם ידע מקצועי, עם רקע 

 אדריכלית. זהו, תודה.שנה כמתכננת ו 30במגזר הציבורי, סך הכל 

 בהצלחה עליזה. ראש העיר:

החלטה עקרונית בדבר תמיכת הרשות המקומית בקידום מיזמי התחדשות . 9

 עירונית.

 

נעבור לנושא הבא. קיבלתם דברי הסבר ורקע ואני אפרט בעל פה  איתי צחר:

נהלת התחדשות עירונית שמסובסדת וממומנת ברובה יבקצרה. יש מ

ישראל. כתנאי להסכם שצורף כנספחים לחומרי  ידי מדינת-על

הישיבה, אנחנו נדרשים להעביר הצעת החלטה דקלרטיבית שמיד 
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אקריא אותה. זהו תנאי שהמדינה הציבה על מנת להעביר את המימון 

מועצת העיר תומכת לפעילות המנהלת. הצעת ההחלטה אומרת כך: "

סבא באמצעות בקידום מיזמי התחדשות עירונית בתחומי העיר כפר 

האם  ."2018המינהלת. להתחדשות עירונית שהוקמה בחודש אוגוסט 

 אפשר להעביר את ההצעה הזו פה אחד? תודה. 

מי העיר מועצת העיר תומכת בקידום מיזמי התחדשות עירונית בתחו :46מס'  החלטה

 להתחדשות עירונית שהוקמה בחודש אוגוסט  כפר סבא באמצעות המינהלת

2018 . 

 

 .25.2.2019אישור החלטות ועדת כספים מיום . 10

 

 ,יוםנושא הבא, פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים. על סדר ה איתי צחר:

 , דו"ח כספי2017דיון בדו"חות כספיים, דו"ח שנתי מבוקר 

ודו"ח  2018, דו"ח כספי רבעון שני סקור 2018רבעון ראשון 

רות , העב2019. צו ארנונה לשנת 2018כספי רבעון שלישי 

העברות  ,2018לשנת  5תקציב רגיל מספר  מסעיף לסעיף

מקדמה ו 2018לשנת  5מסעיף לסעיף תקציב פיתוח מספר 

האם אפשר לאשר פה אחד או  לתמיכות מועדון הקליעה.

 שיש מישהו שרוצה לשאול או להעיר משהו? 

 למעט צו הארנונה. עו"ד אלון בן זקן:

 ,נפרדת בהצעהלמעט צו הארנונה שמובא  איתי צחר:

 צו הארנונה ידון בנפרד, ראש העיר:

 א בנפרד בכל מקרה. תודה, אם כך אושר פה אחד.הוא מוב איתי צחר:

 תודה רבה. ראש העיר:

 .25.2.2019החלטות ועדת כספים מיום  אושרו פה אחד :47מס'  החלטה
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 . הארכת הקצאת קרקע לעמותת "הוד והדר" ברחוב החי"ש.11

 

הנושא הבא שעל סדר היום, הארכת הקצאת קרקע לעמותת  איתי צחר:

מועצת העיר מאשרת את ". 4"הוד והדר" ברחוב החי"ש 

 1.040-המלצת וועדת הקצאות, להקצות מגרש בגודל כ

, לעמותת 4, רחוב החי"ש 6432בגוש  15 מ"ר, חלק מחלקה

 למטרת המשך שימוש בבית 580017531הוד והדר שמספרה 

 11-שנים ו 24גרש, לתקופה של הכנסת שהוקם על המ

 האם אפשר, ."חודשים

 אני מבקשת לא להשתתף בהצבעה. הדר לביא:

מהשתתפות בהצבעה של הדר, אפשר לאשר למעט הימנעות  איתי צחר:

 פה אחד? תודה.

 תודה. ראש העיר:

את המלצת וועדת הקצאות, להקצות  ברוב קולות מועצת העיר מאשרת :48מס'  החלטה

, 4, רחוב החי"ש 6432בגוש  15מ"ר, חלק מחלקה  1.040-מגרש בגודל כ

למטרת המשך שימוש בבית הכנסת  580017531לעמותת הוד והדר שמספרה 

 . "חודשים 11-שנים ו 24שהוקם על המגרש, לתקופה של 

 

 . הארכת הקצאה לעמותת "הבית של רונית."12

 

הנושא הבא שעל סדר היום, הארכת הקצאה לעמותת  איתי צחר:

המועצה "." הצעת ההחלטה אומרת כך: הבית של רונית"

מאשרת את המלצת וועדת הקצאות לאשר הארכת הקצאה 

לקומה א'  580543133שמספרה  לעמותת "הבית של רונית"

, למטרת 322חלקה  7621, גוש  26במבנה ברח' ויתקין 

ככל שיהיה  חברתית של בוגרים עם מוגבלויות. פעילות

ההקצאה הינה  תישא בעלויות אלו.צורך בהנגשה, העמותה 
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ום ההקצאה בהודעה שנים, עם אפשרות לסי 3לתקופה של 

 האם אפשר לאשר זאת פה אחד? תודה. ."יום מראש 60של 

 

את המלצת וועדת הקצאות לאשר הארכת הקצאה מאשרים פה אחד  :49מס'  החלטה

לקומה א' במבנה ברח'  580543133שמספרה  לעמותת "הבית של רונית"

חברתית של בוגרים עם  , למטרת פעילות322חלקה  7621, גוש  26ויתקין 

ההקצאה  ככל שיהיה צורך בהנגשה, העמותה תישא בעלויות אלו. מוגבלויות.

יום  60שנים, עם אפשרות לסיום ההקצאה בהודעה של  3הינה לתקופה של 

 . מראש

 

"הבית  אני רוצה רק להוסיף. להבא כשמקצים לסוג כמו ממה שיינפיין:

של רונית" היה כדאי להביא אותם שיציגו את עצמם מי הם 

 ומה הם,

 צודק ממה. ראש העיר:

 כי לא מכירים אותם האנשים. ממה שיינפיין:

רונית אז אני מציע לישיבת המועצה הבאה להזמין את  ראש העיר:

 בפתח ישיבת המועצה. מבורך, תודה.אותה להציג ובאמת 

 להוסיף שאני ממליץ לבקר במקום הזה.ואני רוצה  דני הרוש:

 תודה לנילי שמתנדבת שם. ראש העיר:

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה. .13

 

לעבודה נוספת  שעל סדר היום, מתן היתרהנושא הבא  איתי צחר:

מאשרים מתן היתר לעובד עירייה. הצעת החלטה: "

ביחידת לעבודה נוספת לעובד עירייה, העובד כפקח עירוני 

עיצוב, כעוסק המבקש לעסוק בתחום ה הפיקוח והאכיפה,

 תודה. האם אפשר לאשר פה אחד? ."עצמאי, בשעות הפנאי
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מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה, העובד  פה אחד מאשרים :50מס'  החלטה

כפקח עירוני ביחידת הפיקוח והאכיפה, המבקש לעסוק בתחום העיצוב, 

 .כעוסק עצמאי, בשעות הפנאי

 

 עירייה. תמתן היתר לעבודה נוספת לעובד .14

 

נושא הבא שעל סדר היום, מתן היתר לעבודה נוספת  איתי צחר:

מאשרים מתן היתר לעובדת עירייה. הצעת החלטה: "

לעבודה נוספת לעובדת עירייה העובדת בלשכה המשפטית, 

בהדרכת חוג שחייה אומנותית במתנ"ס  המבקשת לעסוק

האם אפשר לאשר זאת פה  ."בתל אביב, בשעות הפנאי

 אחד?

 תודה. ראש העיר:

מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה העובדת בלשכה  :51מס'  החלטה

ת במתנ"ס בתל המבקשת לעסוק בהדרכת חוג שחייה אומנותיהמשפטית, 

 אביב, בשעות הפנאי.

 

 עדכון סכומים בנספח 'קרן הישגית'.. 15

 

הנושא הבא שעל סדר היום. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת  איתי צחר:

עדכון ", שעניינו 2019ברואר לפ 26תמיכות מתאריך 

 ,כךלפי מה שאקריא להלן. ההחלטות היו  ",תמריצים

בסעיף ענפים קבוצתיים זכייה ". ומבקשים את אישורכם

באליפות המדינה, ליגת על גביע המדינה, הסכום יעודכן 

ש"ח כפי  150,000ש"ח לקבוצה במקום  100,000ויעמוד על 

שהיה. בסעיף השתתפות מפעל אירופי על כל סיבוב 



 06/03/2019 65 מן המניין שמועצה 

 

גברים/נשים יעודכנו מספר הסיבובים לעד שישה סיבובים 

מין במקום ארבעה  מקסימום שלושה סיבובים לכלאו 

סיבובים, ומקסימום שני סיבובים לכל מין כפי שהיה. 

ש"ח לכל  150,000יעודכן הסכום הכולל למקסימום עד 

האם  ."ש"ח למועדון כפי שהיה 100,000ום מועדון במק

אפשר לאשר את הצעת ההחלטה הזו, כמפורט גם בנספח 

 לחישוב מענקי קרן הישגית?

 אולי פספסתי, זה לכל הענפים? לענף ספציפי? הדר לביא:

לא, זה עוסק, אישרנו בעבר, אישרנו תבחינים ופה מדובר  איתי צחר:

על עדכון בנושא מענקי קרן הישגית כפי שהקראתי, רק 

 עדכון של הנושאים הספציפיים הללו. 

 זה תקף?לכל הענפים  הדר לביא:

 .הענפים הרלוונטיים רו"ח שגיא רוכל:

לכל הענפים שעומדים בקריטריונים לליגת על, גביע  איתי צחר:

 המדינה ואלה שהשתתפו במפעל אירופי.

הענפים הרלוונטיים כפי שמופיע בקריטריון הם הענפים  רו"ח שגיא רוכל:

שנבחרו כענפים מועדפים בספורט קבוצתי, כדורגל, 

 כדורסל וכדורעף.

 אפשר לאשר זאת פה אחד? תודה. איתי צחר:

רוטוקול ישיבת ועדת תמיכות פההחלטות במאשרים פה אחד את  :52מס'  החלטה

 עדכון סכומים בנספח 'קרן הישגית'. בנושא 2019ואר לפבר 26 יוםמ

 

מינוי מעיין גלוזברג כעוזרת אישית לראש הרשות במשרת אמון ואישור . 16

 שכרה.

מעיין גלוזברג כעוזרת הנושא הבא שעל סדר היום, מינוי  איתי צחר:

הצעת אישית לראש הרשות במשרת אמון ואישור שכרה. 

מאשרים את מינויה של מעיין גלוזברג לתפקיד החלטה: "
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אמון, על  עוזרת אישית לראש הרשות, רפי סער, במשרת

 45%-35%כר בשיעור של פי חוזה אישי למשרות אמון, בש

 תודההאם אפשר לאשר זאת פה אחד?  ."משכר מנכ"ל

 רבה, בהצלחה.

 מעיין, בהצלחה.תודה רבה  ראש העיר:

את מינויה של מעיין גלוזברג לתפקיד  פה אחד מאשרים :53מס'  החלטה

עוזרת אישית לראש הרשות, רפי סער, במשרת אמון, על פי חוזה 

 משכר מנכ"ל. 45%-35%אישי למשרות אמון, בשכר בשיעור של 

מן ישיבה ששהיא  ,זוסיימנו את הנושאים של ישיבה  איתי צחר:

ראש העיר ינעל את הישיבה ולאחר מכן נפתח  .המניין

 ישיבה נוספת.

טוב. הישיבה הקודמת ננעלה, אנחנו מתחילים ישיבה חדשה בנושא צו  ראש העיר:

 הארנונה. כן תהילה.

 כרגיל, ביקשתי לדבר בסוף הישיבה הקודמת, אז דקה,  רו"ח תהילה מימון:

 בכבוד. ראש העיר:

אז קודם כל אני רוצה לברך. אני רואה את האירועים, אני לצערי לא  תהילה מימון:רו"ח 

הייתי בשבועות האחרונים פה אבל אני רואה את האירועים 

שמתקיימים במרכז העיר ואני רוצה לברך על זה כי זה נראה מקסים 

 מבטיחה להגיע בקרוב מאוד לבקר, ואני

 , מומלץ להגיע עם הילדים, יהיה מהמם.ום שישי יהיה גם אירוע לגובי ראש העיר:

 ןמהמם, כל הכבוד. אני רוצה גם לברך את הפעילות לקידום השוויו רו"ח תהילה מימון:

המגדרי, בטח ובטח בנושא הדרכות לחינוך לגיל הרך, זה מעורר 

הערכה וכל הכבוד. ואני רוצה לבקש להגיד משהו. אני חברה בוועדת 

כן גם פה את חברי המועצה וגם את כספים, אנחנו, אני מבקשת לעד

הקהל בבית שבעצם ועדת הכספים עוד לא דנה בתקציב אפילו לא פעם 

אחת ואני, אנחנו מתבקשים פה במועצת העיר, הרבה פעמים, לאשר 

מסוימים ואם זה אירועים  ים שקשורים לתקציב. אם זה מינוייםדבר
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ואנחנו לא או, את האירועים לא התבקשנו לאשר אבל בהחלט עודכנו, 

רואים את התקציב ואנחנו לא ראינו אותו עדיין בכלל. אנחנו מבקשים 

להיות חלק בתהליך הזה. תתנו לנו את ההזדמנות, גם אם הוא לא 

מוכן עדיין, גם אם אנחנו עדיין, אתם עדיין לא בשלבים סופיים, תנו 

לנו את ההזדמנות לראות את התקציב ולהיות שותפים בתהליך הזה. 

 באמת באנו לעשות טוב. תודה.אנחנו 

אז אני אענה לך. בעקרון אתם רואים שהדרך היא שונה, היא מאוד  ראש העיר:

מכבדת ומחבקת וגם אם יושבים בצד כזה או צד אחר, כולנו באותה 

 הסירה.

מבחינתי אין בעיה, יש תקציב, התקציב החדש שעובדים עליו הוא לא 

, גם בתקציבי הפיתוח פשוט, יש הרבה מאוד אתגרים בתקציב הזה

שאנחנו דנים בתקציבי פיתוח, וגם בתקציב השוטף. אנחנו כרגע עדיין 

לא מצליחים לאזן את התקציב. השר מאפשר לנו במסגרת שלושה 

חודשים ועוד שלושה חודשים להגיש את התקציב לוועדת תקציב, 

 כפסים ולמועצה. מבחינתי,

 חודשים נוספים?סליחה, קיבלנו הארכה של שלושה  הדר לביא:

 אין בעיה, זה פרוצדוראלי, זה לא משהו שהוא רלוונטי כרגע. ראש העיר:

 אז עוד לא קיבלנו הארכה? הדר לביא:

לא משנה, לא רלוונטי, לא רלוונטי. יש הארכה, חצי שנה אפשר להגיש  ראש העיר:

מהתקציב של שנה שעברה, לא  1/12-תקציב. אנחנו עובדים כרגע ב

מה אתגרים. אחד, כמו שאתם תראו את צו הארנונה, פשוט אבל יש כ

אנחנו לא מעלים, זאת אומרת אנשי כפר סבא, אני לא מתכוון לשלוח 

את היד לכיס שלכם וזאת בשורה. עם כל הקושי וכל האתגרים, יש 

 5%, 4%, 3%-רשויות שלאחר הבחירות ישר מעלות את הארנונה ב

 באופן גורף. אז זה אתגר ראשון. 

האתגר השני הוא כמובן לא לפגוע בצוות העובדים ובעובדים, אני לא 

מתכוון לעשות פה תהליכי פיטורין כואבים או קיצוצי שכר וכולי. 
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ובתוך זה יש משחק מאוד מורכב. בכל זאת הייתה שנת בחירות, יש 

נטל מסוים מהשנה הקודמת, יש התייקרויות במשק, יש התייקרויות 

 כרגע על סדר היום. של ספקים וכל זה נמצא

לי אין בעיה שכל מי שרוצה לשבת עם הגזבר, גם עכשיו, למרות 

שהתקציב עדיין לא מאוזן, יכול לפגוש את שגיא, להשמיע, לשמוע, 

ל באמת חשוף, כל עצה טובה תתקבל בברכה. כמובן ואנחנו הכ

שהתקציב הוא גם מדיניות עירונית, אז חלק מהמסגרות ומהנגזרות 

, בתקציבי הפיתוח יש ו מדיניות שאנחנו נוביל. לדוגמהזשל התקציב 

לנו לא מעט נושאים שאני, פשוט לא נצטרך לבצע, לא נוכל לבצע השנה 

כי רוב התקציב השני ילך לשלוש משימות עיקריות. קודם כל מערכת 

החינוך, התקציב יהיה משמעותי מאוד מאוד וכדי להגיע ליעד הזה 

מהשנה הזאת לשנים הבאות. לקחנו פה, אני ביטלנו ודחינו פרויקטים 

לא רוצה להגיד שזה סיכון, אבל לקחנו חישוב מאוד זהיר בעניין 

ואנחנו נשקיע הרבה מאוד בשנה הקרובה, בקיץ הקרוב, בבתי ספר, 

בגני ילדים, באולמות ספורט. תהיה פה תנועה מאוד רצינית, לדעתי 

ריות ובתשתיות תקציב שלא היה כדוגמתו לעולם. כמובן בגינות ציבו

 ברחבי העיר ולתוך זה יהיו עוד נושאים נוספים שאנחנו ניצוק תוכן. 

אז כל מי שיש לו רעיון, עצה טובה וירצה לשבת עם הגזבר, אפשר 

לפתוח קודם כל את התקציב של השנה שעברה שהוא חשוף, לעבור 

ייעול בעיקר בנושאים  עליו, ללמוד אותו, לראות אם יש הצעות

זקות, בנקים, במקומות שלך יש מן הסתם חונושאים של מימונים, ב

 בברכה. תודה.
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 ריכוז החלטות

 הצעות לסדר יום:  .2

 

סיעת 'כפר סבא  -למניעת ניגוד עניינים א. פרסום לציבור בדבר הסדר 

 בראש'.

 

מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר  :35מס'  החלטה

פרסום לציבור בדבר  -' סיעת 'כפר סבא בראשמטעם  היום

 .הסדר למניעת ניגוד עניינים

 

סיעת 'כפר סבא  –ב. פרסום יומני ראש העיר, סגניו ומהנדסת העירייה 

 אחת'.

 

אש פרסום יומני רמאשרים ברוב קולות את ההצעה לסדר  :36מס'  החלטה

, סיעת 'כפר סבא אחת' מטעםהעיר, סגניו ומהנדסת העירייה 

סגניו בשכר ומהנדסת העיר  ,יומני ראש העירייהבנוסח הבא: "

העירייה, לאחר  יוצגו לציבור הרחב לצפייה באתר האינטרנט של

 ."מידעשה על פי הוראות חוק חופש הבחינת הבק

 

 סיעת 'כפר סבא מתקדמת'. –. שקיפות הודעות דוברות עירייה לעיתונות ג
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בנושא 'כפר סבא מתקדמת' ההצעה לסדר היום של סיעת  :37מס'  החלטה

יורדת מסדר היום  שקיפות הודעות דוברות עירייה לעיתונות –

 על ידי המגישה.

 

סיעת  –אימוץ "חזון אפס" והסבת רחובות שכונתיים לרחובות בטוחים  ד.

  'כפר סבא מתקדמת'.

 

אימוץ הוסכם פה אחד להעביר את ההצעה לסדר בנושא  :38מס'  החלטה

מטעם סיעת "חזון אפס" והסבת רחובות שכונתיים לרחובות 

 לדיון בוועדת התחבורה.'כפר סבא מתקדמת' 

 

  . מינוי ועדות רשות.3

 

ועדת גיוס לצה"ל, ועדה לעניין שורדי שואה, ועדה הרכב  :39מס'  החלטה

לעניין עסקים קטנים ובינוניים, ועדה לדיור ציבורי, ולעדה 

לקידום ילדים בסיכון כולל ליקויי למידה וצרכים מיוחדים, 

ועדת הספורט, ועדת נגישות, ועדת קשרי חוץ וערים תאומות, 

ת התרבות, ועדת שקיפות, ועדת הרווחה, ועדת השמות, ועד

מועצת חינוך, ועדה לקידום צעירים, ועדה לקמת מכללה 

אקדמאית, מנהלת הגמלאים ותוספת לוועדת החינוך כוועדת 

תועבר רשימה מעודכנת לחברי המועצה  ד.פה אח אושרחובה, 

 לאחר הישיבה.

 

 . מינוי נציגים בדירקטוריון החברה לתרבות הפנאי.4 

 



 06/03/2019 71 מן המניין שמועצה 

 

 

למנות את ראש העיר רפי סער כיו"ר פה אחד מאשרים  :40מס'  החלטה

את חברת , ויון החברה לתרבות הפנאי בכפר סבאדירקטור

מנכ"ל העירייה  ,המועצה הדר לביא ואת עובדי העירייה הבאים

גזבר העירייה רו"ח שגיא רוכל ומנהלת אגף נוער,  ,איתי צחר

צעירים וקהילה מירב הלפמן כדירקטורים בחברה לתרבות 

נוספים יועלה לאישור  נאי בכפר סבא. מינויים של נציגיםהפ

 .בישיבת מועצת העיר שמן המניין נוספת

 

 . מינוי נציגים בדירקטוריון החברה הכלכלית ופיתוח כפר סבא.5

 

למנות את ראש העיר רפי סער כיו"ר פה אחד מאשרים  :41מס'  החלטה

את חברת , ודירקטוריון החברה הכלכלית ופיתוח כפר סבא בע"מ

מנכ"ל  ,המועצה רו"ח תהילה מימון ואת עובדי העירייה הבאים

העירייה איתי צחר, גזבר העירייה רו"ח שגיא רוכל, מנהלת אגף 

ההכנסות רו"ח גלית שניידר מימרן ומהנדסת העיר אדריכלית 

פיתוח כפר לכדירקטורים בחברה הכלכלית  עליזה זיידלר גרנות

נוספים יועלה לאישור בישיבת . מינויים של נציגים בע"מ סבא

  .מועצת העיר שמן המניין נוספת
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. מינוי דני הרוש כנציג עיריית כפר סבא באיגוד ערים אזור השרון 6

 לתברואה )הדברת יתושים(.

 

למנות את דני הרוש כנציג העירייה באיגוד ערים פה אחד מאשרים  :42מס'  החלטה

 (.)הדברת יתושיםאזור השרון לתברואה 

 

 מינוי ד"ר אורי ארבל גנץ כמנהל אגף החינוך בעירייה ואישור שכרו.. 7

 

את מינויו של ד"ר אורי ארבל גנץ כמנהל אגף פה אחד מאשרים  :43מס'  החלטה

 75%-71%החינוך בעירייה, על פי חוזה אישי לנושא משרה, בשכר של 

 משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

 מתן היתר לעבודה נוספת למנהל אגף החינוך, ד"ר אורי ארבל גנץ. .17

 

מתן היתר לעבודה נוספת לד"ר אורי ארבל גנץ,  פה אחד מאשרים :44מס'  החלטה

כמרצה  ,מנהל אגף החינוך, עד סוף שנת הלימודים האקדמאית

בכפוף לאישור שר , באוניברסיטת בר אילן, בהיקף של ארבע שעות שבועיות

 הפנים.

  

 מינוי עליזה רבקה זיידלר גרנות כמהנדסת העיר ואישור שכרה.. 8

 

מאשרים את מינויה של עליזה רבקה זיידלר גרנות כמהנדסת העיר  :45מס'  החלטה

משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור  95%על פי חוזה אישי לנושא משרה, בשכר של 

 .משרד הפנים
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בקידום מיזמי התחדשות החלטה עקרונית בדבר תמיכת הרשות המקומית . 9

 עירונית.

 

מי העיר מועצת העיר תומכת בקידום מיזמי התחדשות עירונית בתחו :46מס'  החלטה

 להתחדשות עירונית שהוקמה בחודש אוגוסט  כפר סבא באמצעות המינהלת

2018. 

 

 .25.2.2019אישור החלטות ועדת כספים מיום . 10

 

 .25.2.2019החלטות ועדת כספים מיום  אושרו פה אחד :47מס'  החלטה

 

 . הארכת הקצאת קרקע לעמותת "הוד והדר" ברחוב החי"ש.11

 

את המלצת וועדת הקצאות,  ברוב קולות מועצת העיר מאשרת" :48מס'  החלטה

 , רחוב החי"ש6432בגוש  15מ"ר, חלק מחלקה  1.040-להקצות מגרש בגודל כ

למטרת המשך שימוש בבית  580017531, לעמותת הוד והדר שמספרה 4

 ."חודשים 11-שנים ו 24הכנסת שהוקם על המגרש, לתקופה של 

 

 ."רכת הקצאה לעמותת "הבית של רונית. הא12
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את המלצת וועדת הקצאות לאשר הארכת הקצאה מאשרים פה אחד  :49מס'  החלטה

לקומה א' במבנה ברח'  580543133שמספרה  לעמותת "הבית של רונית"

חברתית של בוגרים עם  , למטרת פעילות322חלקה  7621, גוש  26ויתקין 

ההקצאה  ככל שיהיה צורך בהנגשה, העמותה תישא בעלויות אלו. מוגבלויות.

יום  60שנים, עם אפשרות לסיום ההקצאה בהודעה של  3הינה לתקופה של 

 .מראש

 

 לעובד עירייה.מתן היתר לעבודה נוספת  .13

 

מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה, העובד  פה אחד מאשרים :50מס'  החלטה

כפקח עירוני ביחידת הפיקוח והאכיפה, המבקש לעסוק בתחום העיצוב, 

 .כעוסק עצמאי, בשעות הפנאי
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נוספת לעובדת עירייה העובדת בלשכה מאשרים מתן היתר לעבודה  :51מס'  החלטה

ת במתנ"ס בתל המשפטית, המבקשת לעסוק בהדרכת חוג שחייה אומנותי

 אביב, בשעות הפנאי.
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רוטוקול ישיבת ועדת תמיכות פההחלטות במאשרים פה אחד את  :52מס'  החלטה

 בנספח 'קרן הישגית'. עדכון סכומיםבנושא  2019ואר לפבר 26 יוםמ
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 שכרה.

 

את מינויה של מעיין גלוזברג לתפקיד  פה אחד מאשרים :53מס'  החלטה

עוזרת אישית לראש הרשות, רפי סער, במשרת אמון, על פי חוזה 

 משכר מנכ"ל. 45%-35%אישי למשרות אמון, בשכר בשיעור של 

 

 

 


