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 ראש העיר -דברי פתיחה 

 

ערב טוב, אנחנו  , אנחנו מתחילים.טוב, ערב טוב ראש העיר:

מתכבדים לפתוח את ישיבת המועצה שמן המניין 

אני מבקש מכולם להתיישב, אנחנו כבר לחודש אפריל. 

באיחור. איתן צנעני, אסנת ספורטה. טוב, ערב טוב, 

אנחנו בשידור כבר בפייסבוק? עולמית, רואים אותנו? 

טוב לכולם, אחד הדברים היפים בקדנציה טוב. ערב 

תקיימות הזאת זה באמת שישיבות המועצה מ

 בשקיפות אמיתית בשידור חי בפייסבוק. ומעבר לזה גם

אחד הדברים היותר יפים והמיוחדים, שלדעתי התחילו 

להעתיק אותם בכל הארץ, שכל ישיבת מועצה 

מתקיימת במקום אחר בעיר וככה אנחנו מאפשרים גם 

המועצה לחוות את שכונות העיר, ולתושבים של  לחברי

אותן שכונות לחוות את ישיבות המועצה. בכל זאת זה 

ישיבות באמת שמעבירות הרבה מאוד נושאים על סדר 

השקיפות והפתיחות הן דרך חיים כאן בכפר  היום. אז

סבא, אנחנו מובילים בעניין הזה. וגם חלק ממה 

מעניינות את שהתחלנו לעשות, כי  הישיבות מאוד 

 י, אז אנחנו נפתח בקטע מוזיקלי.הציבור וזה בשידור ח

. תראו "29הגלריה "תודה לרומי ביטון ומוריה לוי מ

איזה נוער איכותי יש לנו בעיר כפר סבא, אנחנו 

מתמוגגים. טוב אני אתן ככה קצת סיכום על החודש 

האחרון, על הפעילות שלנו בעיר, שהיה גדוש בהרבה 

פעילויות ואירועים. אז אנחנו, איך אומרים? מאוד 

והייתה לנו כאן עדלאידע,  ,העברנו את חודש אדר

לדעתי שלא היה כדוגמתה בעיר מעולם. למרות שהיו 
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בעבר עדלאידעות, אבל לא היה בהיקף הזה ובשמחה 

הזאת, ובהיקף של הפעילות. התגובות שקיבלנו היו 

ה וצהלה פשוט מדהימות. העיר, באמת, כפר סבא שמח

וכולם היו מחויכים והחיוך חזר, מרגישים את העיר 

באמת בתקופה טובה. אנחנו ממשיכים להעשיר את 

הפעילויות במרכז העיר, בעיקר בימי שישי במדרחוב, 

 בירושלים ובכל שישי יש לנו אירוע אחר. 

שבת הקרובים יש לנו את -שישיבשבת הקרובה, ב

נים האירוע שנקרא "בית היוצר", אתם מוזמ

לאודיטוריום. אמני כפר סבא מציגים שם את כל 

תפארת עבודתם, אז בכבוד רב. ובשבת הקרובה, אנחנו 

ממש בפתחם של בחירות, אז יש פה שבת תרבות 

באודיטוריום, אז גם את זה, אני בטוח שמי שירצה 

שלושה  ,. יש לנו בכל זאתהייהנ םלבוא לאודיטוריו

 יות מרתק. ימים לפני הבחירות, אז זה צריך לה

אנחנו נכנסים לתקופה מאתגרת של תקציב, הצעת 

התקציב העירונית נשלחה לחברי המועצה. התקציב 

הוא תקציב מאוד מאוד מורכב, הוא לא פשוט. הוא לא 

תקציב שאפשר לעשות אותו כמו שרוצים לעשות אותו, 

כי יש הרבה מאוד דברים שמגבילים אותנו בשנה 

ץ, עם הרבה מאוד הקרובה. אז התקציב די מאול

 אתגרים.

המצב השוטף של העירייה הוא לא הכי טוב. אנחנו 

נעשה תהליכים של התייעלות, תהליכים לא פשוטים 

ת חשיבה מחודשות בכל מיני נושאים שאנחנו של באמ

רואים ואולי אולי נשנה אותם, נחדש אותם, אולי חלק 

מהם אפילו נפסיק. כל זה מתוך הנחת עבודה אחראית 
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לות את המיסים לתושב. לתושב לא מעלים את לא לע

זהה. אז זה  שארייבכפר סבא צו הארנונה. צו הארנונה 

עוד יותר מאתגר לעשות את השינוי, בכל זאת אנחנו 

שרנו על, זאת אומרת במסגרת יבשנת בחירות. ב

התקציב גם, הבשורה האמיתית היא באמת עבודות 

הבשורה. בהיקפים חסרי תקדים בתחום החינוך, זאת 

אנחנו לוקחים את המבנים הוותיקים של העיר, בתי 

הספר הוותיקים, אנחנו יוצאים לפעילות אדירה שלא 

ריך שהתקציב יגיע עהייתה כדוגמתה גם מעולם. אני מ

מיליוני שקלים במוסדות החינוך.  70כמעט  ,60-קרוב ל

שרת יסתיים השנה, בשז"ר אנחנו נתחיל פעילות שיפוץ 

 ונצא לדרך.

גני ילדים ישופצו שיפוצי עומק. בתוך זה, בית ספר  10

ה דרוש ולדה גם נכנס לעבודה כי בית הספר גולדג

ה פרויקטים מאוד לטיפול באמת רציני מאוד ואל

מאתגרים. אני חושב שכפר סבא נמצאת בפערים לא 

נתפסים במוסדות החינוך וגם בשנה הבאה  אנחנו נכנס 

תוספת עושים ביל, לעוד פרויקטים גדולים מאוד. ובמק

 של גני ילדים וכיתות בשכונה הירוקה. 

החינוך שרנו על הקמתה של קריית יאנחנו גם ב

אנחנו מקימים את בית הספר הדמוקרטית בכפר סבא, 

ת מגיעות פה באמת תודות לאסנת ולאורי המונטסורי.

ליבוביץ', על כל העבודה שנעשתה כאן, עבודה 

ייחודי מאוד שישלב מקצועית מאוד. זה יהיה קמפוס 

מספר בתי ספר ביחד במתחם אחד. וכפר סבא תהפוך 

ותחזור להיות המובילה בחינוך כמו שהיא הייתה 

 תמיד.
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מקומות חניה  אנחנו כרגע התחלנו מהלכים של הוספת

באזור התעשייה ומרכז העיר. זאת אומרת, זיהינו 

מקומות שפשוט תושבים החנו והפכנו אותם לכחול 

בענו גם כחול לבן ברחוב הדס, כדי לאפשר לבן. אנחנו צ

תחלופת רכבים. במקביל אנחנו נצא בקרוב להוספת 

 מקומות חניה חינמיים ברחוב, באזור רחוב התוכנה.

בחצר השוק, באזור השוק, של  BOTהוצאנו מכרז של 

 250-הקמת מבנה חניה גדול מאוד של למעלה מ

קומות. רק כדי לסבר את האוזן,  3-מקומות חניה ב

מקומות חניה  210מקומות חניה,  200כולו יש  ןבוויצמ

פחות או יותר, אז המבנה הזה ייתן באמת פתרון לאזור 

כולו לקראת הפעילות הנוספת שיש לנו באזור. סליחה, 

 חניות. 235זה 

אתמול היה יום המעשים הטובים בכפר סבא, יש פה 

שלום אמיר קולמן,  הרבה אנשים טובים באמצע הדרך.

אלף מתנדבים  24ולמן. אז באמת יש פה רב סרן אמיר ק

בעיר, מגיל הנוער ועד בכלל. כולם פה תורמים 

ונתרמים ובסופו של דבר היה אתמול יום המעשים 

ואני נתתי חלק קטן. כל   הטובים, אני גם השתתפתי בו

השאר באמת בזכותם של עשרות אלפי תושבים בעיר 

 שהשתתפו בפעילות. 

 6890אתם עושים * פתחנו שירות חדש לתושב שאם 

אתם מגיעים למשרדי העירייה. זאת אומרת, לא צריך 

לעשות את המספר, ואז אתם מבקש קולית לאיזה 

משרד אתם רוצים להגיע ואז אתם מגיעים למשרד. 

. ועל זה 6890זאת אומרת, זה באמת בשורה טובה, *

תודה באמת לצוות שעשה את זה. לצהלה ולמוטי סעודי 
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יש עוד בשורה יפה, אנחנו ממש מנהל אגף המחשוב. 

כמעט בערב פסח, אז יש גם פעילות שנקראת "גברת עם 

סלים". בני נוער עוזרים לאוכלוסייה המבוגרת לקחת 

-את הסלים לביתם. אז גם עם זה יצאנו לדרך ואנחנו ב

לאפריל יוצאים ליום מיוחד של איסוף פסולת  7

 אלקטרונית. תושבי העיר יוכלו להוציא את הפסולת

האלקטרונית לרחובות, לנקודות איסוף מסודרות, 

ואנחנו נדאג לאסוף את זה יחד עם אגף איכות הסביבה 

 ואגף הקיימות.

ראש הכרזנו השבוע על מינויה של טלי רונה כיועצת 

מעמד האישה. היא עברה מכרז, עשתה תפקידים העיר ל

ושה פרויקטים מצוינים אז בעירייה והיא באמת ע

צלחה. היא עושה את עבודתה על הצד נאחל גם לטלי בה

אישה עשיר ההטוב ביותר, מגיע לה. היה לנו חודש 

 בפעילות, אז זה בזכות טלי וכל הצוות, עדי ופליאה.

מחווה, יושב אתנו איש יקר שאני מכיר מאז שאני -ו

ילד. הוא לדעתי חלק מהכפר סבאים. זאת אומרת, יש 

העיר. אז בכפר סבאים משהו שהוא, הם השורשים של 

הגיע לאוזני כי האיש המיוחד הזה, והאהוב מאוד 

שהוא מורה מיתולוגי, נתן אזון נמצא אתנו כאן והגיע, 

. נתן הוא אדם 90מזל טוב ליום הולדת מגיע לו ו

שהחינוך והנתינה הם נכס צאן הברזל שלו. הוא מהווה 

באמת סמל ודוגמא לחינוך ערכי והיום זה תרונו, 

מה שנתת לאלפי תלמידים פה בעיר  להחזיר לך נתן, על

שזוכרים אותך תמיד לטובה ובאהבה, גם כדמות, גם 

כמורה, גם כאדם וגם כמנטור לחיים. אז באמת לאחר 

שנים רבות של נתינה, תרומה לעיר, חינוך וגידול של 
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דורות על גבי דורות של תלמידים, בהם הטבעת את 

תודה  חותמך האישי והמיוחד, זה הזמן שלנו להגיד לך

, הנחלת ערכים על האכפתיות, חשיבה על הזולת

וטיפוח דור העתיד של העיר. ויש פה גם איזו תלמידה, 

ככה שמעתי שיש פה תלמידה צעירה מאוד, איפה היא? 

שהיא כבר שנים רוצה להגיד לך כמה מילים. היא גם 

התפתחה בחיים, הפכה להיות דוקטור לחינוך והיא 

יר. אז אסנת ספורטה חברת מועצה ומשנה לראש הע

 כמה מילים.

טוב, אז נתן, אני אספר לך כמה מילים מאחורי  ר אסנת ספורטה:"ד

הקלעים על איך זה התחיל. זה התחיל בפוסט מרגש 

 שאמיר הנכד שלך כתב, פרסם בפייסבוק ואמיר, ככה

אני מגלה, הוא היה מורה של הבת שלי והפוסט שלו 

שיך בזה שבעלי, ". ואז זה המ90נקרא "סבא נתן חוגג 

שהיה תלמיד שלך, אמר לי 'תקשיבי, אין מורים כאלה. 

חייבים לעשות משהו.' אז זה המשיך הלאה בהתגייסות 

דקות, של כל אגף החינוך,  2מלאה, ממש זה היה תוך 

ושל כל לשכת ראש העיר ומהר מאוד גילינו שכולנו, 

אבל ממש כולנו, הינו תלמידים שלך. בשז"ר, בשרת, 

בבן צבי, בכל העיר, באוסישקין, כל אחד באלון, 

מתישהו פגש אותך בחיים שלו. אז נתן יקר, מערכות 

חינוך מתקדמות בעולם כבר הבינו מזמן שהמשאב 

היקר והמשמעותי ביותר של מערכת החינוך הוא 

המשאב האנושי, או כמו שאנחנו קוראים לו, ההון 

האנושי. ובמדינה כמו שלנו, שלא בדיוק התברכה 

אבי טבע, המשמעות של ההון האנושי קריטית לא במש

רק למערכת החינוך, אלא גם לחוסנה של החברה, של 
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 הכלכלה ושל המדינה בכלל.

אתה, בדרך האנושית והמקצועית שלך השבחת את 

ההון האנושי של כפר סבא. השפעת על דורות של 

והצמחת, אולי בלי להתכוון לכך ובלי  תלמידים והורים

לדעת שזה באמת קורה, הרבה אנשי חינוך שספגו ממך 

את אהבת האדם, את הענווה, את היושר המקצועי ואת 

חדוות העשייה שלך שכל כך מאפיינת את דרכך. בדרך 

המיוחדת שמשתה לנו דוגמא אישית והכל בטבעיות, 

ועם עם חיוך, תוך שמירה על פרופורציות בחיים 

הרבה הומור. עד היום אני מוצאת את -הומור, הרבה

עצמי שואלת אנשים 'אנדרסטנדרטי?' ואני מוצאת את 

שנה  30עצמי מאפשרת למישהו לבחור בין, אתה יודע, 

דקות מאסר עולם. זה כאילו בדיחות  5גזר דין מוות או 

שרק מי שלמד אצל נתן יבין אותן. אני בפירוש יכולה 

לך חלק משמעותי בהשבחת ההון  לומר לך נתן, שיש

האנושי של כולנו, ואני יודעת בוודאות שיש לך חלק 

משמעותי בתפיסת העולם החברתית והמקצועית שאני 

גיבשתי לאורך השנים ועל כך אני רוצה לומר לך היום 

 תודה. 

אשרי העיר שזכתה לאיש חינוך כמוך, ואשראי 

משפחתך שיש לא מעט שחטאו בחטא החינוך, שזכו 

לגדול אצלך. אני מאחלת לך הרבה שנים של בריאות 

ושלל רגעי נחת מהיצירה העשירה שיצרת סביבך. 

מעריכה אותך מאוד, תלמידתך בחטיבת אלון, מחזור 

 א'.

ערב טוב. ראשית, תודה רבה רבה ותודה גדולה לראש  :נתן אזון

העיר, לחברי מועצת העיר, על שזיכוני בערב הזה. אינני 
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י, כל חיי השתדלתי למלא את חובתי יודע במה זכית

כמיטב הבנתי. ואם זכיתי למה שזכיתי, יבואו על 

הברכה אלה שארגנו את הערב הזה והפכו אותו לזה. 

 תודה רבה גם לרעייתי שליוותה אותי לאורך כל הדרך.

. הינו פליטי 1936רבותיי, אני הגעתי לכפר סבא בשנת 

. פזרו אותנו מגבלות 39 –' 36מאורעות תרצ"ו תרצ"ט   '

יפו, אני התחלתי ללמוד בבית הספר כי"ח, כל ישראל 

חברים. היום זה מרכז סוזן דלל. בקיצור, באנו לכפר 

סבא, התחלתי ללמוד בבית הספר העממי. היום משרדי 

' נבנה 42עיריית כפר סבא, שם היה בית הספר. בשנת 

ת בית ספר על שם אוסישקין, היה מנהל הקרן הקיימ

שנפטר, וקראו לבית הספר על שמו. שם גמרתי כיתות 

ח'. אחרי בית הספר העממי, לא היה תיכון בכפר -ז' ו

סבא, אז התעסקנו גם בעבודה וגם בנוער העובד, וגם 

בהגנה. מה שנקרא אז גדנ"ע, גם היום זה גדנ"ע. 

בקיצור, הייתי פעיל בנוער העובד, פעיל בהגנה. בהגנה 

אנטרי קלאב, זה היה שדה פתוח, עשינו אימונים פה בק

כאן בשדה הזה ניהלו את האימונים שלנו ובזה 

התעסקנו. אחר כך גם בפעילות ממשית, אימונים 

ברובה, בסכינים ובכל מיני דברים כאלה שהיה אפשר 

לעשות את זה בלי לפול לידי הבריטים. איך הגעתי 

להוראה ולחינוך? הבוגרים שלנו בנוער העובד, זיכרונם 

כה, מוניה קרמרמן, מוניה עשת וידידי הטוב לבר

ביותר, שעד היום אני לא יכול לשכוח אותו, יחזקאל 

אקרמן, נפל במלחמת העצמאות בגליל העליון. בעיקר 

יחזקאל תמך בי, אמרו לי 'הם מבוגרים, אתה מבוגר, 

' נתנו לי קבוצה, התחלתי להדריך.  אתה מדריך.
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ל צעד ושעל גמגמתי, דיברתי שטויות, נכשלתי על כ

והחלטתי שזה לא ילך ככה. אם אני רוצה להיות 

מדריך, עלי להתכונן, עלי לרכוש דעת כדי שאוכל 

למכור דעת, כי בידיים ריקות אין מה למכור. ואז 

נפלתי בפח והתחלתי לקרוא בכמויות, ללמוד בכוחות 

עצמי. כיוון שלא היה לי בית ספר תיכון ואין לי תעודת 

דתי דרך משל"ב,  מכון ישראלי בגרות, לשמחתי, למ

 להשכלה בכתב והוצאתי תעודת מורה מוסמך.

אחרי מלחמת העצמאות עבדתי כמה חודשים במחנה 

... העולים "פרדסיה". מחנה  לעולים תימנים שבאו 

ושם פרצה, כמעט, הקואליציה הראשונה של דויד בן 

גוריון כמעט התפרקה בגלל מחנה העולים "פרדסיה". 

ילדים ותוך  7-10נה נוער, התחלתי עם אני הקמתי מח

 שבוע הגענו למאות.

יקשתי עזרה, שלחו לי מדריכים ועיניהם של המורים ב

הדתיים יצאו. אנחנו מעבירים את הילדים על דתם ועל 

דעתם. קמה ועדת חקירה בראשות זלמן שז"ר, היה שר 

שה חיים שפירא, הבוס של וימ ,החינוך, הנשיא השלישי

שמעו ומשה  שופט של בית המשפט העליון. המפד"ל 

ם, מפי הורים, מפי מורים, בקיצור עדויות מפי תלמדי

הממשלה כמעט התפרקה אבל בן גוריון החליט לתת 

את ילדי תימן לדתיים, רק שהממשלה לא תתפרק. 

אותנו פטרו, כנראה שמצאתי חן בעיני הממונים, אמרו 

'נתן, יש סמינר למורים בירושלים, מור ים במחנות לי 

עולים. אתה מוכן?' אמרתי 'הולך.' קפצתי לסמינר 

בבוקר עד  08:00-בירושלים, כמה חודשים סמינר מ

בלילה, עם מיטב המורים בירושלים של  20:00
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האוניברסיטה העברית. אחרי חצי שנה שלחו אותי 

כתמורה לסמינר, לעבוד במחנה עולים בפרדס חנה. 

גים פנטסטיים. עבדנו שם שנה וגם שם הגענו להיש

' נקבע חוק ממלכתי 53-אחרי שנה חזרתי לכפר סבא וב

אחיד. אז היו זרמים בכפר סבא, זרם העובדים, הזרם 

הדתי, הזרם הכללי, כל מיני זרמים. אבל בן ציון דינור, 

שר החינוך הראשון של מדינת ישראל, ביטל את כל 

הזרמים, כאילו, למה? כי היה הזרם הכללי והזרם 

..  בשיכוןהיו זרמים. בקיצור, אני עבדתי  הדתי, אז .

למדו גם ילדי אונים, אונים היה מוסד לילדים. ושם 

 בקיצור, עבדתי שם כמה שנים.

המפקח שלי היה אליעזר שמולי, אישיות חינוכית מן 

המעלה הראשונה. כנראה שמצאתי חן בעיניו והוא 

הפעיל עלי לחץ נוראי ללכת לניהול. אמרתי לו 'טוב לי 

' כא 'נתן, אתה הולך לניהול.  ' ן, עם הילדים בכיתה.

בנאי, שם היה  הספר בכפר בית על הלכתי למכרז

אליעזר שמולי מנהל, אחריו הסגן שלו אליעז כהן ירש 

התפנתה משרת ניהול ושמולי אותו ואחרי אליעזר כהן 

 רצה שאני אקבל את הניהול.

הייתה ועדת מכרזים ואכן קיבלתי את הניהול, את 

, אלא שהחבר'ה מרמתיים עלו ממרכז מפא"י המכרז

בתל אביב וסליחה, אם מישהו נפגע לא התכוונתי 

לפגוע, עלו לירושלים לשר החינוך זלמן ארן והוא ביטל 

את המכרז, מסר את המכרז לאיש רמתיים שהיה מנהל 

... בקיצור, התפנתה משרה בנווה נאמן,  ונאמן, עמנואל 

. רבותיי, שם אכלתי שמולי לחץ וקיבלתי את נווה נאמן

חצץ כמו אני לא יודע מה. מזכירה אומללה מסכנה, 
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התברר אחר כך שהיה לה גידול במוח, נפטרה על שולחן 

מורים שלא הייתי נותן להם לטאטא  5הניתוחים. 

מדרכות ועמדתי עם צינור כיבוי כל הזמן, לכבות כל 

בערה שתפרוץ. שרת, הוא ואשתו שתי משרות מלאות, 

אז אמרתי שאני שעות בחודש.  8לא עבדו  שניהם יחד

מודה על הכבוד הזה להיות מנהל, אבל בתנאים האלה 

אני לא מוכן להמשיך. אם שמולי לחץ עלי ללכת 

לניהול, סימן שיש לי משהו. בלי צניעות מזויפת. אם 

 בית הספר נכשל, מי אשם? המנהל אשם.

אמרתי, אני לא מוכן לקחת את הכישלונות האלה עלי, 

עזבתי וחזרתי לכפר סבא לבית הספר אוסישקין ששם 

' גמרתי את 43', סליחה 42 –' 40הייתי תלמיד בשנות 

' חזרתי להיות מורה באוסישקין. 69-אוסישקין ושם ב

יחד עם ההוראה באוסישקין הלכתי לירושלים, למדתי 

תחילו לדבר על חטיבות תואר ראשון כדי, כי אז ה

ביניים אז אמרתי שאני מוכרח להכשיר את עצמי 

 להיות מורה בחטיבת ביניים.

למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, הוצאתי 

תואר והמשכתי אחר כך בחטיבת שז"ר ואחרי כן 

בחטיבת אלון ושם סיימתי את עבודתי כמורה ועל כך 

ול, כי אני מודה לכל תלמידי שאהבתי אותם בלב גד

אמר אחד החכמים ואני משתדל ללמוד מהחכמים. 

הרבה למדתי מרבותיי, יותר מהם מחבריי ומתלמידי 

יותר מכולם. לכן איזהו מכובד המכבד את הבריאות. 

למדתי גם שיש תלמידים שובבים, היו לי תלמידים 

אבל שרציתי לקרוע אותם לגזרים באמצע השיעור, 

תלמיד שובב.' אבל אמרתי לעצמי 'הלו, גם אתה היית 
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יש היום הורים שמתנפלים על הילד שלהם או הילדה, 

במקום לשאול מה כואב לו, כי ילד מטיפים להם מוסר, 

לא מתנהג בצורה לא רצויה, אם הוא מתנהג ככה סימן 

שיש לו משהו, שכואב לו משהו. תשאל מה כואב לו. 

אנחנו כמבוגרים עוד יכולים להסתדר, רבתי עם אשתי 

חתי איתה, אני יכול עוד ללכת הצידה, קורא או והתווכ

משהו, או רואה טלוויזיה, או שותה כוס קפה ונרגע. 

אבל הילד המסכן בין שני סכינים. ההורים מצד אחד 

הרבה יותר חזקים ממנו, בית הספר מצד שני יותר חזק 

ממנו והילד המסכן נקרע ביניהם ולכן החלטתי להיות 

 המגן של הילד הזה.

לון, בא אלי אחד ההורים 'מה אתה פה?' חטיבת א

' 'אני רוצה את הילד שלי בכיתה  אמרתי 'כן, אני פה.

שלך.' אני מסתכל עליו, אחד השובבים. אומר לי 'אתה 

פה? אני רוצה ילד שלי בכיתה שלך.' אמרתי לו 'מה יש? 

מה קרה?' אז הוא אומר לי 'אתה עשית ממני בן אדם? 

 תעשה ממנו בן אדם.' 

מי לימדה אותי, יש פתגם בערבית שאומר ... א רבותיי,

'בקש את האושר לשכנך, תמצהו בביתך.' תודה רבה 

 לכם.

 תודה רבה.  ראש העיר:

ואחרון חביב שביקש לברך אותך נתן, זאב לוינסון,  ר אסנת ספורטה:"ד

 מנהל חטיבת הביניים אלון. בבקשה זאב.

ערב טוב. נתן זו הזדמנות נדירה לומר באיחור של קרוב  :זאב לוינסון

שנה תודה, פעם נוספת. אנחנו התחלנו את  30-ל

הפגישה שלנו הראשונה, בתפקידו של נתן כחבר 

בהסתדרות המורים והסיפור שנתן סיפר על המכרז, 
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אני עברתי את אותו מסלול כאשר זכיתי במכרז 

יכה ובאיזשהו מקום מישהו חשב שהמשרה הזאת צר

ידי מישהו אחר. בסופו של דבר, -להיות מאוישת על

פניתי לנתן שהיה חבר בהסתדרות המורים והתייעצתי 

, ישבנו 82-' שנה, ב30איתו. ישבנו כמעט לפני  '

במרפסת בביתו של נתן ושוחחנו. זמן קצר מאוחר יותר 

נתן קיבל את ההצעה לבוא ולהיות סגן בחטיבת אלון. 

עגל קטן אבל היה משהו זאת הייתה בעצם סגירת מ

שנתן אולי לא יודע, והוא שבעצם אנחנו נפגשנו כמעט 

שנתיים או שלוש לפני כן, אולי קצת יותר, הבן שלי 

היה תלמיד שלו בחטיבת שז"ר ואנחנו הגענו לשליחות 

מארצות הברית, הבן לא ידע מספיק טוב עברית והוא 

. ונתן אמר  חשב שהוא צריך להיות בלשון בהקבצה ג'

.' ואכן היום הבן הזה עושה ' לא, הוא יהיה בהקבצה א'

 את הדוקטורט שלו בלשון, אז הינה נסגר מעגל נוסף. 

ושמענו גם מאסנת, שהיה לי העונג  נתן היה בעיני סמל 

לפגוש אותה היום, שגם היא תלמידה שלנו בחטיבת 

אלון, מחזור א', בשבילי נתן היה דוגמא וסמל קודם 

... נתן היה מורה מעולה שאהב את התלמידים ונתן  כל 

להם כבוד. חטיבת אלון התברכה במורים רבים כאלה 

. אני ואני מקווה שהיא ממשיכה לעשות זאת גם היום

חושב שנתן התברך בכל התכונות שבהן מורה מתברך, 

מורה מבורך ומשאיר אחריו זיכרון טוב לאורך ימים. 

המפגש היה, אני נכחתי, בין אסנת לבין נתן. זו דוגמא 

לתלמידים רבים שאני פוגש מפעם לפעם בעיר, ועברנו 

אלפים בשנים שאני ניהלתי את חטיבת אלון, נתן היה 

ד מאוד חשוב בחטיבה. אנחנו יחד אינסטורמנט מאו
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את המטרות שלה,  והתווינהקמנו את החטיבה, יחד 

היעדים שלה ואני מניח שהינו כאן אחד מבתי הספר 

שנתנו עדיפות למטרה העירונית באותו זמן גם מטרת 

משרד החינוך של האינטגרציה. וביחד בנינו את בית 

דה הספר ועל כך שוב תודה נתן, על שנים רבות של עבו

 משותפת. 

אני מאחל לך הרבה הרבה שנים של בריאות, תמשיך 

להיות נמרץ כמו שהיית לפני מספר דקות בדברים 

שאמרת. אני רוצה בהזדמנות זאת לברך את ראש העיר, 

את הנהלת העיר וחברי המועצה בהצלחה רבה בניהול 

 העיר וחג פסח כשר ושמח. 

 תודה רבה לכולם.  ראש העיר:

ה להגיד משהו, מאחורי כל גבר מצליח עומדת אני רוצ מהקהל:

אישה וזו אסתר המורה המיתולוגית של כפר סבא 

 ואסור לשכוח אותה.

אני רוצה להודות לכל הצוות הטכני ולמנכ"ל העירייה  ראש העיר:

ולכל צוות העובדים על ההפקה כאן היום. כמו שאני 

אומר תמיד עוד הרבה משימות עומדות בפנינו אז 

אנחנו מתחילים את ישיבת המועצה מנכ"ל העירייה, 

 בבקשה. 

 ערב טוב, נתחיל עם השאילתות.  איתי צחר:

נו נשמח להתייחס לדבריו של ראש לפני השאילתות אנח :הדר לביא

  העיר אם זה מקובל?

 סוף הישיבה. אלון?בלא, לא כרגע.  איתי צחר:

זו לא סוגיה משפטית, אנחנו רוצים להתייחס לדבריו   הדר לביא:

 של ראש העיר. 

 בסוף הישיבה אפשר הודעה אישית.   איתי צחר:
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 שאילתות:  .2

 

 "כפר סבא בראש"סיעת  -זיהום אוויר בשכונה הירוקה  . א

 

בנושא זיהום אוויר בשכונה  ,ראשונה שאילתה איתי צחר:

הוגשה על ידי סיעת "כפר סבא בראש". מענה  ,הירוקה

בעצם שואלת אלו פעולות חדשות  שאילתה. השאילתהל

נעשו בחודשים האחרונים על מנת לקדם את הטיפול 

הפעולות  ןבזיהום האוויר ומהם תוצאות הפעולות? מה

ארוכות הטווח שנוקטת בהן  ןקצרות הטווח ומה

העירייה? קודם כל בפתח הדברים נציין שנושא מפגעי 

הריח ממפעל בראון והסבל שנגרם לתושבים בעקבות 

המפגע הזה, זה נושא שנמצא בסדר עדיפות גבוה 

בטיפול העירייה. במהלך חודש מרץ התקיימה פגישה 

בה השתתפו ראש עם הנהלת המשרד להגנת הסביבה 

העיר, סגני ראש העיר, חברת המועצה עדי לוי סקופ וכן 

עוסקת בנושא. האנוכי וההנהלה הבכירה של העירייה 

בפגישה עלתה דרישה ברורה מהמשרד לפעול בנחישות 

הפוגע באיכות חייהם של תושבים  ,לטיפול במפגע

מתוך כך ולאחר מאמץ ממושך מול מדינת רבים. 

בתיאום משרד הגנת  תי מריחיםישראל, הוכשרו צוו

ונקבעה  ,הסביבה לביצוע בדיקות ריח בתכיפות גבוהה

בצמתים אלו תוכנית של עבודה סדורה. אנו מצויים 

חברת  יף עם נציגות השכונות הירוקות,בקשר רצ

המועצה עדי לוי סקופ וממלא מקום סגן מנהל אגף 

ם פעולות איכות הסביבה אורן וולשטיין מבצעים עימ

קיום ישיבת עבודה אחת  בנושא כמפורט להלן:רבות 



   03.04.2019 19 מועצה מן המניין   

לחודש לפחות של הצוות המקצועי עם ועד השכונה 

להמשך זאת בנוסף לטובת עדכונים וקביעת פעולות 

ביצוע בדיקות פתע לניטור זיהום  לקשר רציף בשוטף;

האוויר באזור על ידי המשרד להגנת הסביבה בתיאום 

חודשים,  עם העירייה ועם ועד התושבים, אחת לכמה

 ,2019למרץ  12-כאשר בדיקה אחרונה נערכה ב

הפעולות כוללות בין היתר הצבת ערכת בדיקה במספר 

נקודות בשכונה כולל ועל גבי מוסדות החינוך וכן ניטור 

בנוסף שכירת שירותיה  ,הארובות של מפעל "בראון"

-חודשים נובמברבשל מעבדה פרטית ובדיקת מזהמים 

עה בדיקות בשלושה סבבים, . החברה ביצ2018דצמבר 

וכפי ששוקף גם באתר  ,שעות 24כל פעם למשך 

 פורמלדהידבבמקרה מסוים נמצאה חריגה  ,העירייה

מעבר לערך היעד אך לא מעבר לתקן. הממצאים הללו 

נשכר על ידי העירייה, ש מוכרנבדקים גם על ידי יועץ 

ד"ר מוקי  ,בעצם מוכר על ידי משרד להגנת הסביבה

והוא ניסח עבורנו גם  ,התקשרה העירייה שעמו ,שפר

המלצות ודו"ח יסודי בנושא כולל בנושא הבדיקה 

בעניין הזה הוא ציין שלהבנתו  לעיל.שציינתי 

המקצועית מדובר בעניין נקודתי מאד על ציר הזמן 

שנובע ככל הנראה ממקור מקומי חולף כגון אוטובוס 

או משאית. הוקמו ברחבי תחנות ניטור קבועות 

ין זה פרויקט ניסיוני. אנחנו גרמצעות חברת רדבא

ראשונים בארץ בנושא הזה כאשר התחנות הללו מהוות 

שעות ביממה לאתר  24ניטור רציף בזמן אמת שמשודר 

העירייה. הוא מתריע על חריגה מערכי התקן. עם זאת 

היות ושיטה זו שונה באופן מדידת המשרד להגנת 
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ם. הדבר הביא הסביבה נוצר קושי בהשוואת הנתוני

להסתייגויות מצד התושבים. על מנת לפתור בעיה זו 

ין רת רדגרנערכה בתחילת חודש מרץ פגישה עם חב

ונציגי היחידה האזורית. הוחלט על פיילוט של 

חודשיים שנפעיל איזושהי בדיקה טכנולוגית, בסמוך 

, יתבצעו בדיקות לחיישנים הניסיוניים החדשניים

מעשה. בנוסף מבצעים שלהם ל לבדוק את הכילול

בדיקות מקצועיות מעמיקות למפעל באמצעות היחידה 

האזורית לאיכות הסביבה וכל מה שקשור לשימוש 

במערכות תת לחץ, ואקום, ניטור ארובות, וידוא 

שימוש בחומרים אסורים וכיוצא בזאת. נערך מעקב 

עסקים כולל  רישויצמוד על המפעל על ידי מחלקת 

ים בחודש בדיקות סביבתיות ביקורות שוטפות פעמי

עמידתם של  אלווידומבחינה ויזואלית של המקום 

בעלי המפעל בתנאים המחמירים שהושתו על רישיונם. 

שפכים של  דיגוםתאגיד הביוב פלגי שרון עורך בדיקות 

מפעל בראון והנושא במעקב לרבות מול מנהל המחוז 

של המשרד להגנת הסביבה והיחידה האזורית לאיכות 

שאנחנו סבורים שלא  ,ייעוץ משפטיקיים גם הסביבה. 

כמובן מתבצע כאן המקום לפרטו מסיבות מובנות ו

כל המידע, הדו"חות וההחלטות באתר של פרסום 

ציבור, האחרון בהם  העירוני. קיום מפגשי שיתוף

וזאת בנוסף למפגשים החודשיים כפי  2018באוקטובר 

 שצוין על ידי עובדי העירייה עם נציגי השכונות. 

אני מבקשת לשאול שאלת המשך. רוב הדברים שציינת  ח תהילה מימון:"רו

לא רק בשנה  זה דברים שקורים לאורך הרבה שנים,

שיתוף ציבור ונה, בטח לא בחצי השנה האחרונה, האחר
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אכן היה באוקטובר מאז עברה חצי שנה ובסיכומו של 

דבר התושבים עדיין סובלים מהריחות ואנחנו מבינים 

שבקיץ הקרוב אנחנו סבורים שזה גם יחזור. שאלתי פה 

מה הפעולות ארוכות הטווח שאתם מתכננים לשטח 

הזה? מה הולך לקרות עם המפעל הזה או עם המפעלים 

ת לשים את האצבע מה מסריח אבל שם? אני לא יודע

 בסופו של דבר התושבים סובלים. 

קודם כל אני אפתח ואגיד שכל פעולה נוספת שיש למי  איתי צחר:

מבין חברי המועצה, למי מהציבור שניתן לעשות 

ואנחנו לא עושים, אם יש אבן שעדיין לא הפכנו, אתם 

מוזמנים להציע ואנחנו נעשה את זה. להבנתי ולהבנת 

הדרג המקצועי, המשפטי שמלווה אותנו וגם לדרג כל 

המדינה של המשרד להגנת הסביבה, אין פתרון קסם 

לנושא הזה ומפגע הריח יימשך כל עוד המפעל ימצא 

שם והפעולות לצמצם אותו, להבנתנו, כרוכות בפינוי 

המפעל משם. אמר ראש העיר דברים ברורים בנושא 

  טווח.הזה וזו התשובה לגבי פעולות ארוכות 

למה ממשיכים להשקיע בדברים כשאתם אומרים  ח תהילה מימון:"רו

 שבסיכומו של דבר לא יהיה פתרון לריחות. 

יש שאלת המשך אחת.  שאילתהשלאני אשיב למרות  איתי צחר:

לגבי מה ששאלת למה להמשיך להשקיע, מאחר ואם לא 

בהקפדה על  תנמשיך להשקיע אז תחול הידרדרו

הכללים החמורים שהושתו עליהם בעקבות הפעולות 

שלנו. אנחנו סבורים שאם לא תהייה הקפדה על תפעול 

של המפעל ואי שמירה על תת לחץ ואי שמירה על 

החלונות הסגורים והנעולים בברגים אז המפגע ילך 

  ויחמיר. זו הסיבה על המשך ההקפדה,
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צי דקה במענה לתהילה. אני לא חאיתי, ברשותך.  ד עדי לוי סקופ:"עו

מבינה את ההקשר. אנחנו נמשיך ונאבק בכל כוחנו 

בנושא זיהום אוויר ללא קשר לשום עניין אחר. והטענה 

שלך שזה דברים שנעשו היא לא נכונה מאחר והמפגשים 

והייעוץ והפעולות שנעשו מול הגנת הסביבה כולל 

הכשרות מריחים, כולל הארכת תוקף ההכשרה בשלוש 

כולל כל  ,שנים זה דברים שהם חדשניים לחלוטין

כולל בקשה מהגנת הסביבה  ,יןגרההתקשרות עם רד

לתקף מערכת חדשנית אחרת. זה דברים שהם חדשים 

 לחלוטין והם לא נעשו עד כה. 

 תודה רבה. ראש העיר:

 סיעת "כפר סבא בראש" -מועדון גמלאים ונוער בשכונה הירוקה  ב.

 

הבאה גם כן סיעת "כפר סבא בראש" בנושא  שאילתה איתי צחר:

מועדון גמלאים ונוער בשכונה הירוקה. השאלה 

מתי צפוי המבנה להיפתח לטובת פעילות  - בתמצית

הציבור? מה מעכב את פתיחת המבנים והאם קיימת 

 תוכנית לפעילות של בני הנוער? 

התשובה היא שקודם כל אנחנו חושבים שהנושא הוא 

כונות הירוקות ובשבועות הקרובים צורך חשוב מאד לש

לאחר השלמת קבלת האישורים מחברת החשמל וחיבור 

מים למועדון המבנה ייפתח ובנוסף אנחנו בטיוטת 

התקציב גם תוספת שטח ההתכנסות על פי התוכנית של 

שלב ב' וזו התשובה. לגבי תוכנית העבודה היא ארוכה 

ה וכן ומפורטת ומובלת על ידי אגף נוער צעירים וקהיל

בנושאים מסוימים גם על ידי החברה לתרבות הפנאי 

באמצעות המינהל הקהילתי והתוכנית מפורטת גם 
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 בחומרים שהועברו. 

אני רוצה לשאול אם נערכה התייעצות עם תושבי  ח תהילה מימון:"רו

השכונה ועם הנוער בשכונה כשבנו את תוכנית העבודה 

  שמוצגת?

 ככל הידוע לי כן.  איתי צחר:

הייתה מערכת של תקשורת טובה עם כל  אני אענה. אש העיר:ר

תושבי השכונה. אנחנו יודעים בדיוק מהם הצרכים של 

 השכונה. אנחנו נגיע ובסוף ניתן פתרון לכל הצרכים. 

 איך ומתי הייתה? פנחס כהנא:

 אנחנו אחרי מערכת בחירות. תודה.  ראש העיר:

סיעת  - 2019רגיל לשנת קידום פרויקטים עירוניים ותקציב בלתי  .ג

 "כפר סבא בראש"

 

של סיעת "כפר סבא בראש" לגבי היא הבאה  שאילתהה איתי צחר:

קידום פרויקטים עירוניים ותקציב בלתי רגיל לשנת 

לו פרויקטים מנוהלים יהיא א שאילתהותמצית ה 2019

כעת במסגרת תב"רים שאושרו בתקציבים קודמים? 

לו פרויקטים מתעכבים בגלל אי אישור התקציב יא

מה משמעותיים כמו הקמת מוסדות חינוך וופרויקטים 

 המשמעות של העיכוב שנוצר?

התשובה היא שבשונה מהתקציב הרגיל,  ,בתמצית

אינו נוהג באופן , ותקציב התב"רים הוא תקציב פיתוח

, מה שמכונה, מתקציב שנה קודמת ובכל 1/12יחסי של 

עם תקציב הפיתוח מאושרים גם תקציב רב שנה יחד 

שנתי ובמסגרת זאת המאושר בשנה שעברה במסגרת 

, כמובן מסגרת שתעודכן בדיוני 2019תקציב לשנת 

התקציב הנוכחיים. במסגרת זו ניתן להמשיך ולבצע 
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פעולות שהן תב"רים שכבר אושרו למעשה במסגרת 

 הרב שנתית. 

לו פרויקטים מנוהלים כעת במסגרת תב"רים יא

שאושרו בתקציבים קודמים? אז כל הפרויקטים 

שקשורים לתכנון שיפוץ במוסדות חינוך, תכנון הרחבת 

והקמת מוסדות חינוך ועוד פעולות רבות מאד. חשוב 

לא נסגר עם  ,תקציב שוטףמ , בשונהגם לציין שתב"ר

עה להמשיך סיום שנת הכספים ואם יש בו יתרה אין מני

 שכל עוד יש יתרה בסעיף הרלוונטי.ולעבוד. כמובן 

אלו פרויקטים מתעכבים בגלל אי אישור התקציב? יש 

כאן פירוט של פרויקטים שנכון לרגע זה הם ממתינים 

לאישור התקציב על אף שאנחנו מבצעים פעולות 

מקדימות במסגרת תקציב קיים. שביל אופניים משה 

תקציב הנדרש לביצוע אבל  סנה ממתין לאישור הגדלת

כאמור יש לנו יתרת תקציב שמאפשרת את תחילת 

 - העבודות והוא יצא בהקדם. שני שבילי אופניים

ממשרד  ההרשאה תקציבית חלקית לביצוע הגיע

. השלמת מרכז גמלאים 2018התחבורה רק בסוף שנת 

 ממתין לאישור השלמת תקציב לביצוע.ונוער בירוקות 

 הקודמת. שאילתהבהמשך גם ל

פרויקטים משמעותיים כגון הקמת  -שאלה שלישית 

מוסדות חינוך, מה המשמעות של העיכוב שנוצר? בשלב 

זה, ככל הידוע לנו, עיכוב שנוצר בפרויקטים המרכזיים 

כאמור תכנון  2019המיועדים לביצוע בתקציב 

וההיערכות לביצוע בוצע מתקציב הרב שנתי שאושר 

יעד אישור התקציב לפני . עם זאת נקבע כ2019לשנת 

חג הפסח זאת בין השאר על מנת שלא לעכב כניסה 
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לביצוע של פרויקטים לשיפוץ והרחבת בתי ספר כבר 

בחופשת הפסח. אגב, גם אחד מהגנים שמיועד לשיפוץ 

 ,אחד מעשרת הגנים מתחיל בשבוע הבא עומק,

בגלל  .והילדים יעברו לגן חלופי לתקופת השיפוצים

 היקף העבודות אנחנו מקדימים את הביצוע. 

גם הכיתות הנוספות  ,כיתות בשכונה הירוקהה גםאז  ח תהילה מימון:"רו

ת בגלל עניינים ווגם של חטיבת ביניים לא מתעכב

 תקציביים?

 לא.  איתי צחר:

בעקרון הליכי התכנון נמשכים כרגיל. אנחנו בשלבי  ראש העיר:

עד לכניסה לביצוע כבר התקציבים  ,תכנון מתקדמים

 יאושרו. 

סיעת "כפר סבא  -שירותים למשפחות בראשן עומד/ת הורה עצמאי/ת  .ד

 מתקדמת"

 

בנושא  ,הבאה של סיעת "כפר סבא מתקדמת" שאילתה איתי צחר:

  -עצמאי שירותים למשפחות שבראשן עומד הורה 

נשמח להבין אלו שירותים ניתנים למשפחות בראשן 

עומד הורה עצמאי. בנושא הזה יש לעיריית כפר סבא 

פעילות ענפה עד מאד שמפורטת בהרחבה במענה 

ניתנו  2018כאשר ראשית דבר אפרט שבשנת  שאילתהל

-של כהנחות מסוג הורה עצמאי בהיקף  1,605

רה משפחות שבראשן הו 442ש"ח וטופלו  1,400,000

עצמאי באגף שירותים חברתיים קהילתיים ויש כאן 

פירוט, אני אגע בו, לא בכולו כי הוא באמת בהיקף מאד 

מתן  ווי ותמיכה גם פרטנית גם קבוצתי, רחב אבל זה לי

סיוע חומרי על פי הצורך הכולל בין השאר ביגוד, 
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קבוצות לילדים להורים  ,וחוגים וכולי ריהוט, מימון

במשפחות קבוצות לנשים  גירושין,ובתהליכי  גרושים

בקרוב גם תהיה קבוצה לאבות שבראשן הורה עצמאי, 

הפעלת מרכז קשר המאפשר מפגשים מפוקחים  ,גרושים

ובדת ע על פי הצורך עם ההורה הלא משמורן,

ליווי וייעוץ למשפחות בתחום סוציאלית לסדרי דין, 

וי זכויות, תעסוקה וכלכלת המשפחה. בנוסף, מיצ

מימון של  100%-לאחרונה תקציב ותקנים בקיבלנו 

משרד הרווחה לתוכנית חדשנית בשם "נושמים לרווחה 

במרכז עצמה" והתוכנית מיועדת להנגיש מענים 

לפרטים ולמשפחות החיים בעוני והדרה כאשר ההנחיה 

של המשרד היא לתת עדיפות למשפחות שבראשן עומד 

 הורה עצמאי. 

בנוסף מועצת נשים, מעבר לאגף שירותים חברתיים    

קהילתיים, נותנת תוכנית ליווי אם הדרך שמטרתה 

לתינוקות עד גיל חצי שנה בביתן על ידי  תלאימהוליווי 

לידה  סירימתנדבות. בית לנשים בחופשת לידה, 

וכמובן שהתוכניות האלה הן לא רק  ,מתחברות

יש שם למשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי אבל 

 מיקוד בהחלט גם לאוכלוסייה הזו. 

בנוסף כפי שמפורט בחומרים שהועברו יש הנחות 

בנושא ארנונה. הכל מפורסם באתר העירייה. ויש 

פירוט לפי גובה ההנחה בהתאם למבחני המשנה 

 שמבוצעים למשפחות הללו. 

תודה על התשובה. אני חושבת שהיא הייתה מפורטת.  הדר לביא:

אני חושבת שיש לנו עוד הרבה מה לעשות בנושא. הערה 

כמובן שהפרויקטים של מועצת נשים היא לא מעוגנים 
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לאוכלוסייה הזאת, אין מיקוד כזאת בה. המטרה 

הייתה להבין מה אנחנו נותנים בדיוק. מה שלא 

תת עליו את התייחסנו כאן ואני חושבת שצריכים ל

הדעת זה ההליך. איך ניתנים השירותים האלה. מה 

מדובר במבחני ההכנסה כשמגיעה אמא עצמאית 

שצריכה לספק את כל האישורים, שהם ידועות לפחות 

בצורה מאד לא נעימה. זה לא רק התוצאה זו גם הדרך 

שאנחנו עוסקים בה ואני מניחה שעוד נעסוק בזה 

 בהמשך. תודה. 

 לט.בהח איתי צחר:

 סיעת "כפר סבא מתקדמת" -התקדמות בנושא מדיניות חינוך  .ה

 

על ידי "כפר סבא הוגשה גם ש ,הבאה שאילתה איתי צחר:

מתקדמת" בנושא התקדמות בנושא מדיניות החינוך. 

מה סטטוס הצגת התוכנית האסטרטגית בחינוך 

 עדת החינוך ולפורום זה?ולו

ואני אגיד את זה בפתיח של הדברים, עומד  ,כידוע

אגף חינוך חדש. דיברנו על זה בעבר  מנהל להיכנס

בישיבות הקודמות ואנחנו סבורים שראוי להמתין את 

הכמה ימים הללו כדי לתת לו להוביל את התהליך 

ברמה המקצועית על פי הפירוט שהועבר בהרחבה גם 

ת בישיבות הקודמות. האם נקבעו נושאי מדיניו

? כעקרון סוגיות מרכזיות של לוועדהחינוכית מחוץ 

מדיניות ידונו לעומקם לאחר כניסתו של אותו מנהל 

ויחד עם זאת בחמשת  ,אורי ארבל גנץ ,שהזכרתי עכשיו

החודשים האחרונים עלו מהשטח סוגיות אשר דרשו 

מסווגות תחת  מענה ויכולות להיות מקוטלגות או
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ם לגני ילדים, סוגית הכותרת מדיניות. לדוגמא הרישו

האזנה, סוגית גני גשר ועוד דברים. הדיונים בסוגיות 

אלו הובלו על ידי מחזיקת תיק החינוך בשיתוף עם 

הגורמים המקצועיים הרלוונטיים ועם נציגי ההורים, 

הנהגת ההורים ואכן התקבלו החלטות שבהמשך 

 בסבירות יתורגמו למדיניות.

ה מול ועדת האם תוקם מועצת חינוך ומה תפקיד

 2החינוך? כזכור בישיבתה של מועצת העיר מיום 

הודיע ראש העיר על הקמתה של מועצת  2019בינואר 

החינוך. המשנה ראש העיר מחזיקת תיק החינוך יחד 

עם מנהל האגף מיד לכשיכנס ישקדו על מתווה 

פעילותה, אחריותה ותפקידה של מועצת החינוך ויביאו 

בסיס כועדת החינוך ולדיון מקדים באת אלה 

להתייחסותה של מועצת העיר. האם הסתיימה בניית 

תוכנית התייעלות שיפוץ והקמת מוסדות חינוך 

לתש"פ? קודם כל ראוי לציין שאנחנו הולכים להשקיע 

סכום חסר תקדים, כמובן התקציב עוד לא אושר, 

אנחנו מעריכים ומאמינים שהוא יאושר וכשיאושר 

אבל הוא צפוי להיות כפול יקבע גם הסכום המדויק 

משנה שעברה. התוכנית מגובשת תוך הליך שיתוף מלא 

של הנהגת ההורים לכל הקשור לנושא בתי הספר וגם 

מול הנהגת הגנים התחלנו את זה בשלב שני ואולי 

אפילו טיפה מאוחר מדי אבל גם מולם יש שיח זהה 

ושיתוף פעולה מלא בכל הנושא הזה. לכשתסתיים 

חר אישור התקציב, תפורסם במלואה התוכנית ולא

  באתר האינטרנט העירוני כפי שקרה גם בשנה שעברה.

אבל אני חייבת  יש לי הרבה הערכה לעשייה המקצועית הדר לביא:
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להגיד לכם שאני פשוט כועסת כי יש פה הליך שנעשה 

שאנחנו לא ראינו אותו נעשה בקדנציות הקודמות והוא 

התקציב לא אושר לא  חוזר גם פה וגם בפתח הדברים.

 סמלית. חברי מועצת העיר, 

ברשותך, אנחנו עכשיו בשלב של שאילתות, שאלות  איתי צחר:

 המשך. 

אז זה יחזור אחר כך מתי שרוצים. אני יכולה לשאול  הדר לביא:

למה בפעם הראשונה, בעשור האחרון, תקציב המועצה 

יצא לעיתונות לפני שהוא יצא לחברי מועצת העיר? 

נחנו צריכים להעיר הערות אחרי שהוא כבר למה א

מגובש? באיזה עולם זה תקין? אני אשאל את זה בכל 

 מקרה זה באמת מאד מקומם. 

לא כל כך הבנתי  ,אוקיי, שאלת ההמשך לנושא הזה איתי צחר:

מהי. לגבי שאלתך לעניין התקציב, אנחנו נמצאים 

תקופה קשה  ,כידוע ,בשנה מורכבת. שנה שבאה לאחר

שכללה אי יציבות שלטונית בעיר כפר סבא. בתקופה 

האחרונה חסרים שלושה מנהלי אגפים מרכזיים 

נהל תפעול וגם מנהלת מ ת,המהנדס ,ולתקופות שונות

חינוך מזה מספר חודשים. הרכבת הקואליציה ארכה 

את הזמן שהיא ארכה ומיד ברגע שגיבשנו כל מה שבשל 

ברי המועצה וברוח וראוי להעברה יצא לכלל ח

השקיפות הועברה גם לציבור. עכשיו זו טיוטה 

להערותיכם, יהיו דיונים כמו שאת יודעת לכלל חברי 

ל והמועצה לטיוטת התקציב. יועברו ההערות ואכן הכ

משוכנע ובטוח שבשנה  מתבצע בלו"ז קצר מאד ואני

שנת  ,הבאה זה יהיה אחרת. השנה שנה מיוחדת

 בחירות. 
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מצטרפת לדברים של  ,אני מצטערת שאני מצטרפת פה ימון:ח תהילה מ"רו

 הדר..

 אבל תהילה, סליחה אני מתנצל.  איתי צחר:

דיברת על שקיפות ואתם מדברים על שקיפות כל הזמן  ח תהילה מימון:"רו

אבל בסופו של דבר נאמר לנו שאנחנו נראה את 

התקציב לפני ארבעה שבועות לא פה אבל בישיבת 

המועצה הקודמת, אנחנו ראינו אותו לפני יומיים בפעם 

 הראשונה. 

תהילה, אני מאד מכבד את השיח הזה וזה בסדר לשאול  ראש העיר:

תעלו את כל  ,את השאלות אבל יהיו דיוני תקציב

 הסוגיות.

 טרום דיוני התקציב. ביקשנו להיפגש.  ןהסוגיות ה ח תהילה מימון:"רו

 ,לא מזמן ,כמו שאנחנו קצת שכחנו, אנחנו רק לפני ראש העיר:

הסתיימה שנת בחירות. הפערים של מוסדות החינוך 

של כפר סבא הם פערים בלתי נתפסים. הפערים בבתי 

הספר הם פערים מאד רציניים. אנחנו צריכים להתקדם 

וגם להיכנס לביצוע במקביל גם בתכנון וגם בתקציב 

וכל הדברים האלה נעשים עכשיו בו זמנית. מה לעשות 

כשמפיצים טיוטות לחברי מועצה אז זה גם יוצא 

החוצה, זה הגיע לעיתונות. אנחנו ממשיכים. כן, שאלה 

 הבאה. 

בואו נשמור על המבנה של  ,ברשותכם ,אני אבקש איתי צחר:

הישיבה. לפעמים זה טוב ולפעמים זה לא טוב אבל 

  בואו נשמור על הכללים ונתמקד בפרק של השאילתות.

 סיעת "כפר סבא מתקדמת" -אכיפת איסוף צואת כלבים  .ו

 

 שאילתהאכיפת איסוף צואת כלבים.  -הסעיף הבא  איתי צחר:
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כשהשאלות הם  ,מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת"

כמה דו"חות ניתנו לבעלי כלבים על איסוף גללים בשנת 

? האם העירייה מתכוונת להגביר את האכיפה ואם 2018

כן באלו אמצעים? לאחרונה התבשרנו על מכונת ניקוי 

האם ומתי מתכוונת  .בקיטור שמיועדת לניקיון

העירייה לנקות איתה את המדרכות להבדיל 

-ים יש קנס. העלו לקנס מ בתל אביב ובת מהכבישים?

האם העירייה תשקול פנייה לכנסת  730-שקלים ל 475

 בבקשה להעלות את הקנס הנהוג בכפר סבא? 

שמציק  עשל גללי כלבים הוא אכן מפג עקודם כל, המפג   

לרבות בעלי הכלבים  לכל התושבים בעיר, אני חושב,

שלא אוספים אחריהם, לטעמי. לפיכך הוגדר נושא זה 

כיעד מרכזי לאכיפה  2018על ידי הנהלת העירייה בשנת 

וטיפול וכך מבוצע בשטח. בהתאם לכך תוגברה ממשית 

שעות אכיפה. האכיפה  1,800-האכיפה והושקעו בכך כ

מתבצעת גם באופן סמוי מופעלת בעיקר בשעות טיולים 

כלבים, שעות הבוקר המוקדמות ושעות הערב. עם ה

אזורי אכיפה ממופים ונקבעים בתוכנית עבודה 

בהתאם, מבוצעת לפי ניתוח קריאות מוקד, מידע 

ממנהלי האזורים או באופן יזום. במהלך האכיפה גם 

מעודדים בצורה חיובית תושבים שמתנהגים כחוק על 

מנת ליצור אווירה ותרבות עירונית אשר מעודדת 

שמירה על הניקיון במרחב הציבורי. זאת על ידי חלוקת 

מנשרי תעודה לבעלי כלבים המתנהלים כחוק ובקרוב 

אנחנו עומדים לחלק לכל בעלי הכלבים מתקן שקיות 

שיולבש על רצועת הכלב בשיתוף ויצא קול קורא בנושא 

 וזה הולך לקרות בקרוב מאד.
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 600-נרשמו כ 2018לגבי השאלות באופן מפורש. בשנת 

דו"חות בגין כלבים משוטטים, אי איסוף גללים וכל 

בשנת  215-רות שקשורות לנושא. זאת בהשוואה ליהעב

כפי שהצעת, . כלומר, קרוב לפי שלוש. הקנס בעיר 2017

כך  ,ש"ח כמו בערים שציינת 730כבר היום עומד על 

שאין צורך לפנות לכנסת במטרה להעלותו. קנס בגין 

שקלים. לגבי השאלה  500 ינולא רתום ה כלב משוטט

על רכבי המנקים אכן הכוונה, לא הייתי בטוח שזו 

הכוונה, האם הכוונה היא לנקות את המדרכות ולא את 

הכבישים? אז זה מה שקורה בפועל, הם מנקים בעיקר 

את המדרכות ולא את הכבישים. כבר היום הם שוטפים 

מדי בוקר את המדרכות בעיר ואנו נמשיך ונעניק את 

 ההסברה והאכיפה בנושא חשוב זה. 

. הדו"חות שאני 500רוב הדו"חות שניתנים הם באמת  הדר לביא:

הצלחתי לרדת לעומק העניין, אשמח לתיקון, אני 

שעות זה אומר  1,800חושבת שהם צריכים להיות יותר. 

פקח אחד לחמש שעות כל יום כולל סופי שבוע על עיר 

אלף איש, האם בכוונתנו להגביר את האכיפה  100של 

ככל שאני רואה זה מה שימנע בטח במכה ראשונה את 

 ההישנות של המקרים האלה. 

התשובה היא כן. לגבי היקף האכיפה עשינו פעולות  תי צחר:אי

אכיפה כולל בליווי תושבים שיבואו ויתרשמו כולל 

כמובן איתי כמה קשה לתפוס על חם כלב שעושה גללים 

והבעלים לא אוסף אחריו וזאת מהסיבה, תמיד אני 

אומר שמישהו ישטוף ידיים אחרי שהוא יוצא 

ד מישהו בלובי. גם מהשירותים, הוא גבוה אם יש עו

כשמישהו מטייל עם כלב והוא רואה עוד בן אדם באזור 
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והוא לא יודע מי הבן אדם אם הוא פקח או תושב או 

ילד אחר, הסיכוי שיאסוף את הגללים הוא גבוה הרבה 

יותר וקשה מאד לתפוס את העברות האלה על חם. 

להבדיל מרכבים שאפשר לעשות שימוש במצלמות 

לכלב אין לוחית זיהוי וגם לצלם את  וברחפנים וכדומה

הכלב אחר כך לייחס אותו לבעליו זו משימה לא כל כך 

פשוטה ובכל מקרה אנחנו נוקטים בכל הפעולות לרבות 

קורא שבבים, לרבות התראות, לרבות קמפיין שעומד 

לעלות בנושא הזה. לשאלתך המפורשת התשובה היא 

יודע אם  והקנס ששאלת, אני לא כן. ולגבי האי רתימה

הפילוח שלך הוא מדויק, אני מעריך שהוא נכון והסיבה 

לכך היא מה שציינתי ולכן הסבירות שבתוך גן ציבורי 

כלב שהולך ללא רצועה גם בעליו לא יאסוף היא יותר 

גבוהה מאשר מישהו שמתנהג כחוק והולך עם הכלב 

 רתום.

וראיתי כמה  לכזה סיור יאפילו התלווית ,מסכימה הדר לביא:

 קשה לתפוס. המבחן הסופי הוא מבחן התוצאה. 

 .2017התוצאה פי שלוש משנת  איתי צחר:

זו לא התוצאה. התוצאה היא צואת כלבים על  הדר לביא:

המדרכות של כולנו. אנחנו צריכים להגיע למצב שאין. 

 ברור ששואפים לזה. נעשה את כל מה שניתן. 

 בהחלט. איתי צחר:

 סיעת "כפר סבא מתקדמת" -כוללנית תכנית מתאר  .ז

 

מוגשת מאותה סיעה "כפר סבא  ,הבאה שאילתה איתי צחר:

בנושא שיתוף ציבור על תכנית המתאר  ,מתקדמת"

הכוללנית. גם כאן אנו סבורים שנכון שהתהליך כולו 
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 1-יובל על ידי מהנדסת העיר שהחלה תפקידה ב

ירייה באפריל לפני יומיים ובנוסף יצוין כי בכוונת הע

לבקש דחייה נוספת, אגב, כפי שדרש ראש העיר 

מלכתחילה, שמשך השהות לתיקון כל הדרוש 

ן וההתייחסות של התושבים ושיתוף הציבור יהיה זמ

לתפקיד  עוד טרם כניסתה 11.3רב יותר. ביום 

התקיימה ישיבה עם צוותי התכנון של תוכנית המתאר 

כנסת, יחד עם הצוותים המקצועיים ומהנדסת העיר הנ

הוצגו עקרונות התוכנית לרבות בקשה להצגת תוכנית 

לוח זמנים עקרוני מתוכנן עבודה סדורה ולהלן 

 לתהליך:

בחודש אפריל נקים צוות היגוי עירוני להכנת תוכנית 

פעולה, ישיבה שבועית של צוות מקצועי מצומצם 

לבחינת התוכנית וההתנגדויות שיוגשו, הגשת תוכנית 

התכנון המחוזית וקבלת אישורי הפעולה בפני לשכת 

במאי אנחנו מתכננים להציג את התוכנית  חוות דעתה.

לרבות את השינויים המבוקשים עקב ההתנגדויות בפני 

בפני חברי מועצת העיר. צוות הנהלת העירייה וכן 

לאחר מכן נעדכן את התוכנית בעקבות המשוב ונציג 

אותה אחר כך בפעילות חוזרת עם ועדת ההיגוי 

העירונית וקבלת אישור ועד ההיגוי למוצע. ביוני קיום 

הליך שיתוף פרונטלי וכן אנחנו עכשיו עומדים להכניס 

הליך שיתוף אינטרנטי בפלטפורמה מעניינת שאנחנו 

ועדה וים. ביולי הגשת תוכנית מעודכנת לבוחנ

המקומית וקבלת המלצתה ובאוגוסט הגשת התוכנית 

המעודכנת לרבות מענה להתנגדויות ועדה מחוזית 

ובנוסף כפי שאמרתי קודם מאבק או פעולה מתמידה 
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על הארכת משך הזמן שניתן לעירייה להתייחסות. 

 שאלת המשך בבקשה. 

, ולדעתי לוח הזמנים יחסות עכשיואני ראיתי את ההתי פנחס כהנא:

ם. ימדבר על שינויים שהם שינויים מינורי כפי שנקבע

התוכנית הזאת היא תוכנית מאד בעייתית. אני רואה 

כאן שיוצגו דברים תוך חודש, זה לא בתוכנית הזאת. 

 .תכנון-למעשה רהיש כאן שינויים שצריכים לעבור 

נועה, תכנון זה יכול להיות משהו בנושא של ת-הרה

יכול להיות בדברים אחרים, לוח הזמנים הזה מראש 

רק נשמע התנגדויות ונתייחס  ,קובע שהתוכנית הזאת

וזאת לא הייתה הכוונה. זאת אומרת, ההחלטה של 

המועצה הייתה ממש למשוך את התוכנית וזה לא 

בדיוק ככה וזה לא משנה אבל אנחנו חייבים תוכנית 

דנים כשיו אנחנו אחרת. ואנחנו בכל הפרויקטים שע

מהנושא של התחבורה ועד דברים אחרים הם  בהם,

ולוח הזמנים הזה  ,תלויים בטווח ארוך בתוכנית הזאת

 הרבה זמן.  תיקחשהוא לא לוקח בשום חלופה 

שאלה קצרה  ,ברשותך, לפי החוק שאלת המשך איתי צחר:

ואני אתייחס  .ממוקדת שנובעת מהתשובה שניתנה

בצורה ברורה  ראש העיר אמרלמה שאמרת כשאלה. 

למתכננת המחוז ולכל צוותה. היה והתוכנית לא תהייה 

משביעת רצון מבחינת ראש העיר, מבחינת מועצת 

העיר, היא תבוטל גם או תימשך או תיגנז אם התוכנית 

לא תהייה ראויה להבנת מועצת העיר, מן הסתם, היא 

 לא תמשיך וזה אמר ראש העיר בצורה ברורה ומפורשת. 

סליחה, אתה שלחת עכשיו חומר. כל שאני אומר שזה  חס כהנא:פנ

 שינוי משמעותי. 
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פנחס, סליחה, עד עכשיו באמת נהגנו בסדר הטוב.  ראש העיר:

, שאילתהשאלה תשובה, שאלה תשובה. הנוהל אומר 

מקבלים תשובה. תשאל שאלה תקבל תשובה. אנחנו לא 

 פותחים דיון. 

אז בואו נסכם שאת התשובות תשלחו לנו לא ברגע  הדר לביא:

 שאנחנו מגיעים לישיבה. 

ת התשובות. אני אומר את זה לי אין בעיה לשלוח א ראש העיר:

בזמן שמגיע סדר היום תקבלו גם את  ,אמירהכ

התשובות. אנחנו ממשיכים. אנחנו קבענו סגנון אחר 

של ישיבות מועצה. מכיוון שאנחנו שומרים על הסדר 

רה מכובדת יש פה אנשים שאנחנו לא רוצים לבזבז בצו

את הזמן של כולם. כל הסוגיות שאתה רוצה להעלות, 

כל הנושאים שאתה חושב שהם נכונים לתוכנית הזאת, 

יש תהליך, שתף את כולם,  תבוא, תשב עם המהנדסת,

תעלה את הכל. תאמין לי שאני רוצה את התוכנית הכי 

דיוק כמו כל מי טובה לכפר סבא בדיוק כמוכם וב

 שיושב כאן אז בבקשה. 

 ביקשתי להיפגש עם מהנדסת העיר.  פנחס כהנא:

מהנדסת העיר עוד לא התחילה את עבודתה. תראו, אני  ראש העיר:

הזאת, אתם מבינים  שאילתהמכבד אתכם מאד. גם ה

שמהנדסת העיר התחילה לעבוד רק לפני יומיים, היא 

 עוד לא התחילה לעבוד. 

חשוב להגיד למען  ,בנוגע להעברת התשובות קודם איתי צחר:

ההגינות שכשאתם שולחים את השאלות ואת ההצעות 

 , אז...90-דר בדקה הלס

אנחנו מתנדבים, אנחנו עושים את זה הכי מהר שאנחנו  הדר לביא:

 יכולים. 
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אז אנחנו, תאמיני לי, עונים הכי מהר שאנחנו יכולים  ראש העיר:

ל שאלה במלוא הרצינות עם וכמו שאת רואה עונים לכ

 כל הנספחים. 

  ..רוב השאילתות והצעות לסדר מגיעות ביום ראשון. איתי צחר:

 בהחלט, לפני שבוע קיבלתם את רוב השאילתות.  הדר לביא:

 תודה.  איתי צחר:

אנחנו מסבירים גם לציבור שאנחנו ראינו את התשובות  הדר לביא:

 לראשונה עכשיו. 

 ממשיכים, תודה.אנחנו  ראש העיר:

 סיעת "כפר סבא בראש" -חג הפסח  -סיוע למשפחות נזקקות  .ח

 

על ידי סיעת "כפר סבא  , הוגשההבאה שאילתה איתי צחר:

בנושא סיוע למשפחות נזקקות לחג הפסח  ,בראש"

ידוע לעירייה על פעילויות אם ה - כאשר השאלה

 ,התנדבותיות של עמותות או יחידים לקראת חג הפסח

דוגמת הכנת חבילות מזון לנזקקים? האם בכוונת 

אם כן כיצד? האם בכוונת והעירייה לעודד פעילות כזו? 

פרסום ועידוד הפעילויות הנ"ל בהעירייה לצאת 

 תלצאבמטרה לסייע לתושבים? האם בכוונת העירייה 

פרסום ולקרוא לעודד תושבים הזקוקים לתרומה ב

 לפנות ולהירשם אצל הגורם המתאים?

יש פעילות ענפה מאד בנושא הזה כמו גם  ,קודם כל

בנושאים אחרים שקשורים להתנדבות ולפעילות רווחה 

שיש בתוכו  ,כשאגף שירותים חברתיים וקהילתיים

מצוי בקשר במשך  ,התנדבותלמשאבי קהילה ויחידה 

וכן עם העמותות  ,כל השנה עם תושבי העיר הנזקקים

ת המחלקה שמסייעות להם באמצעו ,משני הצדדים
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להתנדבות וקשרי קהילה כפי שציינתי. בין השאר 

רייה, אגב, מהעי זוכות עמותות אלו לתמיכה כספית

 ,יובאו לאישור היום בהתאם לנוהל התמיכות חלקן

לא כתבנו  ,כאשר פירטנו פה לשאלתכם את העמותות

את השמות מפאת צנעת הפרט ורצונם של התורמים 

ויש את הפירוט  .באותיותורק כינינו אותם  ,לעיתים

ככל שהחג יתקרב  מניסיוננוההיקפים כאן לפניכם.  של

גם מצטרפים תורמים נוספים בפעולות ספונטניות 

כאלו ואחרות. אין בכוונת העירייה לצאת בקמפיין 

פרסום מטעמה לעודד אותם תרומות לפסח. יש 

וכן על ידי  ,קמפיינים כאלו ברמה הארצית פעמים רבות

ואנו נמצאים בקשר איתם ומתואמים איתם  ,העמותות

בנושאים הנ"ל בין השאר. עובדי אגף לשירותים 

חברתיים קהילתיים ממליצים לעמותות על המשפחות 

הנזקקות לפי קריטריונים ברורים. מבחן נזקקות 

וזכאות ולאחר היכרות עם המשפחות, המצאת 

מסמכים על הכנסות וביקור בית, כל זאת על פי הנחיות 

העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. שאלת  משרד

 המשך, בבקשה.

 עו"ד קרן גרשון חגואל: חובה לשאול שאלת המשך?

 תודה. איתי צחר:               לא חובה. אגב קרן, גם זאת שאלה. 

 סיעת "כפר סבא בראש" -היערכות לשעת חירום  .ט

 

ם, האחרוניהיערכות לשעת חירום. לאור אירועי הימים  איתי צחר:

בקש לקבל מענה אירוע ירי הטיל לאזור השרון, נ

לשאלות הבאות מטעם סיעת "כפר סבא בראש": כיצד 

ערוכה עיריית כפר סבא לטפל במקרים של נזקים 
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כתוצאה מפעילות עוינת? מתי נבדקו לאחרונה 

מקלטים ציבוריים ברחבי העיר? כמה מבין המקלטים 

העירייה להשקיע דורשים שיפוץ ותיקון והאם בכוונת 

 משאבים נוספים? 

ל המסך. עיריית כפר סבא נערכת נציין כך וגם נקרין ע

תות חירום באופן סדור, מקצועי ושיטתי. אנו לע

 בניית הכוח,עסוקים כל העת בתרגילים, הכנות, 

הצטיידות ועוד. בביקורת האחרונה של מדינת ישראל 

שיתוף רשות שבוצעה באמצעות משרדי הממשלה ב

פיקוד העורף בחודש דצמבר ו רח"ל -ם הלאומית חירו

צוינה העירייה כבעלת  והסתיימה ממש עכשיו,, 2018

תוך  94.4מוכנות גבוהה לשעת חירום וקיבלה את הציון 

הערות שלקחנו גם וכמובן  ,שבחים רבים בנושא הזה

אותם כרשימת מטלות לתיקון ושיפור. להתרשמותכם 

כל התרגילים, אירועים, כנסים, את פירוט על המסך יש 

רבים שעשינו דברים הכשרות, כמו שאתם רואים, 

לקראת שעת חירום כוללים אימוני פתע, אימונים 

 2019את תוכנית העבודה לשנת  וכןיזומים וכולי 

בתוך זה, אנחנו  ,שכמובן כבר השלד שלה נבנה. בנוסף

חירום, זה משהו ייחודי לרשות  שוזרים גם תרגילי

אנחנו מזמנים את כל המנהלים בהפתעה,  שלנו.

מטילים תרחיש מעכשיו לעכשיו בדומה לטיל שנפל 

 ומתרגלים את עצמנו. 

כיצד תוכל העירייה  -לשאלות עכשיו במענה מפורט 

כפי  עוינת?לטפל במקרים של נזקים כתוצאה מפעילות 

שציינתי נערכים כל העת בהובלת אגף ביטחון 

שמוביל  ,גף שי זייד פהובטיחות. ראיתי את מנהל הא



   03.04.2019 40 מועצה מן המניין   

את זה בצורה מצוינת בשיתוף פעולה צמוד עם ארגוני 

חירום במסירות  מתנדבים רבים אשר פועלים בעת

רבה. לעירייה מערך היערכות לחירום הכולל מרכז 

, ציוד םהפעלה ממוגן, מערכות תקשורת, גנראטורי

חירום, חוזה מסגרת עם ספקים לשעת חירום אפילו יש 

מתנדבים מתחום הרחפנים בעלי יכולות לנו יחידת 

לילה כמו כן לעירייה מספר מכלולים המופעלים 

בחירום לרבות בנושא תשתיות, לוגיסטיקה, הנדסה, 

אוכלוסייה ועוד. לכלל המכלולים תיקי היערכות 

לחירום אשר שופצו, תוקנו, רועננו, נבדקו ופוקחו על 

ט ידי פיקוד העורף ורח"ל וזכו לציון גבוה המפור

קודם. לעירייה מערך מתורגל בזכות פתיחת מקלטים 

בעת חירום ובנוסף אתר אינטרנט ייחודי לשעת חירום 

שמופיע בחלון אדום באתר האינטרנט העירוני, אפשר 

 לראות אותו ויש שם מידע רב לציבור. 

מתי נבדקו לאחרונה המקלטים הציבוריים? יש לנו 

ד מערך מקלטים שכולל עובד שמיועד לכך בלב

והמקלטים האלה נבדקים גם על ידינו באופן שוטף וגם 

על ידי המועצה לישראל יפה שעושה תחרות בנושא הזה 

ואנחנו זוכים בציון הגבוה ביותר חמישה כוכבי יופי 

וכן בדירוג הגבוה ביותר בקרב הערים בסדר גודל של 

כפר סבא אודות לרמת האחזקה הגבוהה. באופן שוטף 

אחת לארבעה חודשים כאשר  נבדקים המקלטים כולם

' וזה 19' ובינואר 18הבדיקה האחרונה בוצעה בדצמבר 

מנוהל באופן שוטף על ידי הממונה על ההיערכות 

 אורי טל.  ,לחירום

בנוסף יש בדיקה חיצונית על ידי פיקוד העורף בדצמבר 



   03.04.2019 41 מועצה מן המניין   

מקלטים מתוך המקלטים  22' בוצעה בדיקה של 18

המקלטים דורשים  העירוניים הציבוריים. כמה מבין

 64מרחבים מוגנים.  68שיפוץ ותיקון? אז יש לנו 

מתוכם, מתוך תפיסת  60מקלטים וארבע מחסות. 

עולם, מושכרים כדי לשמור על הכשירות שלהם ורמת 

התחזוקה ומוקצים לציבור ויש לנו פירוט על שלושה 

מקלטים שדורשים עבודות תיקון וכרגע בתוכנית 

נוסף לשלושה האלה יש העבודה. בעשרה מקלטים ב

ת. כנגד מים כתוצאה מנזילות ורטיבו פעילות איטום

האם בכוונת העירייה להשקיע משאבים נוספים? 

אלף שקלים בטיוטת התקציב,  300התשובה היא כן, 

ויש כאן את פירוט המשימות בפרק התקציב הבלתי 

רגיל לשיקום ושיפוץ מקלטים ציבוריים לפי המשימות 

 שהוגדרו. תודה. 

 תודה. ראש העיר:

 סיעת "כפר סבא מתקדמת" -קולנוע חן  .י

 

הבאה מסיעת "כפר סבא מתקדמת" בנושא  שאילתה איתי צחר:

קולנוע חן. האם העירייה עומדת לפעול בנושא 

  ,שאילתהלדברי שואלי ה ,שהוא נטושהקולנוע? ידוע 

 בו.וראוי לטפל  ,זמן רב

לטפל לאורך השנים היו הזדמנויות  -התשובה היא 

במבנה של קולנוע חן בשיתוף מפעל המים כגון יוזמות 

שמשתו לצרכים קהילתיים ורעיונות שונים לה

הצער הנושא לא הגיע לידי מימוש  למרבהומסחריים, 

מצבו של קולנוע חן הדרדר. עלות שיקומו מוערכת ו

כעת במיליוני שקלים. בעיר כפר סבא כמו קולנוע חן 
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ם כאן כדוגמת קולנוע חן, יש גם מבנים נוספים, מצויני

ואנחנו  ,קולנוע עמל, קפה שרף, מבנה בגן המגינים ועוד

בכולם מתכוונים לטפל. המבנים האלה מהווים סוג של 

צלקת במרקם הנוף העירוני ואנחנו מתכוונים לטפל 

בהם לרווחת הציבור. כמובן, כל אחד מהם בהתאם 

 למצבו הקנייני והפיזי. 

שאלתי שאלה  ...גיד שזו גם תשובהאני מוכרח לה פנחס כהנא:

 25ספציפית על קולנוע חן. הקולנוע הזה הוא נטוש 

 אפשר להשוות אותו לבית קפה. אישנה. עכשיו 

 פנחס? ,מה השאלה ראש העיר:

 כללית. אתה אומר 'יהיה בסדר'.התשובה היא  פנחס כהנא:

האם העירייה "אני חוזר ומקריא אותה.  ,השאלה שלך איתי צחר:

 ,כן" היא: התשובה "לפעול בנושא וכיצד? עומדת

הנכס הוא לא בבעלות  וכיצד? ."עומדת לפעול בנושא

עיריית כפר סבא. הוא בחכירה של מפעל המים. נכון 

לעכשיו החכירה אינה מחודשת, נכון לרגע זה, זאת 

הוא נושא עובדים לחדש אותה. הנושא הזה  ,אומרת

רציני מדי בשביל לתת תשובה כללית מדי שכן אנחנו 

מתכוונים בעוד חודשיים להתחיל שיפוצים ועוד 

שלושה חודשים לתכנן וכולי, זה לא רציני. יש אדריכל 

שימור שערך תוכנית שימור לעיר. חידשנו את הפעולות 

שלו לפני כחודשיים. אנחנו עומדים להמשיך מהנקודה 

ינו שזה מוזנח. ציינו שאנחנו . ציצרשבה זה נע

מתכוונים לבצע כזה תיקון וזו התשובה הכי מפורטת 

 שניתן. 

 .מתחיל לענותעכשיו אתה  פנחס כהנא:

אתה בטוח מבין. יש ואני רוצה שתבין,  ,פנחס תקשיב ראש העיר:
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בכפר סבא  צלקותפה כמו שהמנכ"ל אמר מספר 

ו כואבות מאד, אחד מהם זה קולנוע חן. אתה היית ב

בזמן האחרון? נכנסת פנימה? אתה יודע שיש פה הזנחה 

שנים? אתה יודע שכל המבנה הוא רעוע ומסוכן?  20של 

צריך לשאול  שאילתהשהוא דולף? אז אני לא חושב שב

אני מה לעשות? אני לא פותח פה,  רק בשביל לשאול.

אגיד מה שיש לי ואנחנו מסיימים עם הפארסה הזאת, 

מיותרת. אתם מבינים בדיוק מה המצב  שאילתהכי ה

 ,הציבור בכפר סבא יהחינוך בכפר סבא, מבנ ישל מבנ

ר צריך לחשוב מה עושים לפני ובסדרי עדיפויות של העי

 מה.

אני לא מוכן לקבל תשובה שאני שואל שאלה בשביל  פנחס כהנא:

.. סליחה, .הרחבהשם  ,ונהלשאול. בקמפיין של השכ

אני אבוא, אני  ,תזמינו אותי אני יכול להיכנס למבנה?

שואל שאלה בשביל  אכנס למבנה אבל אל תגיד לי שאני

 לשאול שאלה. 

 תודה, כן. ראש העיר:

 סיעת "כפר סבא מתקדמת" -מרחבים מוגנים במוסדות חינוך  .יא

 

הבאה של סיעת "כפר סבא מתקדמת" בנושא  שאילתהה איתי צחר:

מרחבים מוגנים במוסדות החינוך. התעוררנו לאזעקה 

ופגיעה ישירה בבית רק מספר קילומטרים ספורים 

נשמח להבין  ,שאילתהמביתנו, כך כותבים מגישי ה

מהי תוכנית פינוי בעת חירום במוסדות החינוך 

השונים. במסגרת תוכנית זו נשמח לקבל רשימת 

מרחבים מוגנים  דות החינוך אשר בהם קיימיםמוס

רשימת  ספקים לכלל התלמידים ואנשי הצוות,מ
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שבהם קיימים מרחבים מוגנים  מוסדות החינוך

חלקיים או לא קיימים מרחבים מוגנים בכלל. עבור 

הרשימה השנייה נשמח לקבל תוכנית הפינוי ומיקום 

המקלט הייעודי עבורם. האם בכוונת העירייה לשפר 

 ת המענה במוסדות בהם אין מרחבים מוגנים ומתי? א

דומה בחלקה,  שאילתהאז כפי שפורט קודם במענה ל 

אנחנו נערכים באופן שוטף לכל תרחיש וכמובן שיש עוד 

פערים ונושאים לטיפול. אגב, לא רק בכפר סבא גם 

בעוטף וגם בצפון הארץ יש פערי מקלוט ופיקוד העורף 

דברים לפי מערך של מדינת ישראל מתקצבים את ה

ניהול סיכונים. עוד חשוב לציין שיש שני מצבים שבהם 

אנחנו נדרשים להיערך לשעת חירום. המצב הראשון זה 

מצב שגרה שבמהלכו נשמעת אזעקה מה שמכונה הצבע 

האדום כמו שקרה במקרה האחרון ובהנחיות פיקוד 

העורף בסיטואציה כזו להגיע למקום המוגן ביותר 

ל לתפוס שליש מבתי העיר שאין בהם שיש. זה יכו

מקלטים או ממ"דים לפי הערכתנו ובמסעדה, בקולנוע, 

ברחוב, באוטו וכולי וגם בבתי ספר או בגן ילדים. 

וההנחיות הם להגיע  תרגוליםהובשלב הזה ההוראות 

למקום הכי מוגן שיש פירוט על כך ותרגולים 

 ודם לכן.שמבוצעים כמפורט ק

המצב השני הוא מצב שבו אנחנו נדרשים לנהל את 

שגרת הלימודים ואת הפעילות העירונית בקרבת מבנה 

שניות במקרה של כפר  90ממוגן או מרחב ממוגן תוך 

סבא ואז אנחנו מפעילים אחת משתי תוכניות 

אלטרנטיביות או אחת או יותר. התוכנית הראשונה זו 

חד מבתי הספר א ,תוכנית לימוד מקוון. אגב, כקוריוז
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בעיר תרגל לימוד מקוון בבוקר שבו נפל הטיל וזאת 

תוכנית אחת שצורפה כנספח ומפורטת והנושא השני זו 

תוכנית לימוד בקרבת מרחבים מוגנים בהתאם לגודל 

בית הספר, כמות התלמידים ופערי המקלוט 

שמפורטים בצורה מפורטת בטבלה ואז אנחנו לומדים 

משמרות ובנוסף תוכנית או בשתי משמרות או בשתי 

ממוגנת. יש לנו תוכנית קונקרטית לכל מבנה ומבנה. 

התוכנית הזאת מרועננת כל העת גם לאחר נפילת הטיל 

המפתחות, שאנשי הצוות החינוכי  כולל לוודא שיש את

יודעים לאן הם צריכים לגשת בכל אחד משני 

התרחישים וזה חלק מפעילות השגרה שלנו או 

  ההיערכות לחירום.

אני רואה ואני מבינה שהוא  ,תודה על התשובה. הנושא הדר לביא:

בראש סדר העדיפויות ואני חושבת שהוא חשוב לכולנו 

גם בבטיחות וגם לילדים בגיל הרך ואני רואה את 

הפירוט שנעשתה כאן ועל רקע הזה אני רוצה לשאול, 

ינו לתת היה על עצמה או הדגש שאנחנו רצ שאילתהה

העברת המידע לציבור ולא על המיגון. ברור לנו שיש 

סוגיות של מימון וכל מבני החינוך ואם ניכנס לכל מבני 

הציבור שהם לוקחים זמן להשלים אבל חלק מה 

שאפשר וצריך לעשות בעינינו זה להעביר את המידע 

הזה לציבור שהיה מוטרד, שהיה מודאג, אתם יודעים 

טלפונים למוקד העירוני בנושא  2,000את זה היטב, 

הזה? זה מה שאמרתם בישיבה. אוקיי, רק על מוגנות 

לא על מוסדות החינוך אבל מן הסתם הייתה בהלה 

אמיתית בציבור שאנחנו הרגשנו. רציתי להבין למה 

הכוונה, אגב דוברות ודברור בתגובה שנתתם 
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לעיתונות: "צר לנו כי בשעה שעובדי העירייה עוסקים 

אחריות בפעילות להגברת הביטחון יש מי שזורע ב

בהלה מיותרת בקרב תושבי העיר ומפרסם פרסומים 

שגויים ולא אחראים" וזה בתגובה לעיתונות כתבה של 

Ynet  שפירטה את כל הבעיות במקלטים ציבוריים

 ובמרחבים מוגנים. 

אז אני אשיב למרות שאני לא בטוח שזה כדאי, אני  איתי צחר:

התעוררנו  5:18אלת שאלה מפורשת. בשעה אשיב כי ש

כולנו לאזעקה. אנחנו הערנו את מפקדת המחוז של 

כלל הנהלת העירייה, ראש  6:30פיקוד העורף. בשעה 

-העיר וסגן ראש העיר היו בהערכת מצב ראשונה. ב

. 05:18-הערכת מצב שנייה. פתיחת מקלטים ב 08:30

ן הזה כל עובדי העירייה ומנהליה נמצאים בחוץ ובזמ

נאלצנו להתעסק עם שאילתות. מן הראוי ומן הנהוג 

ובמקביל הודעה לציבור ואנחנו סבורים וכך גם נכתב 

כשהתותחים "בלשון התגובה שמן הראוי כמו שנאמר 

כל לעשות את  אפשר. "רועמים המוזות שותקות

הבירורים וכל הפעולות התקשורתיות והפעולות 

גם לאחר שנחזור לשגרה ואני לא האחרות לא לציבור 

חושב שזה ברור שזה מחויב המציאות לעשות את זה 

בזמן שאנחנו טרודים בשמירה על ביטחון הציבור 

ופעולות אחרות לזה כיון המשורר במענה לשאלה. כל 

תושב שפנה קיבל מענה. כל מנהלי העירייה ועובדי אגף 

דאו חינוך הגיעו לכל גן, לכל בית ספר, לכל מקום ווי

שכולם בסדר ווידאו שכל המקלטים פתוחים ותקינים. 

 היה לא מעט משימות. יצא מה שיצא לתקשורת בגלל

 .הסיבות שפירטתי
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 נעבור לפרק הצעות לסדר. 

 

 הצעות לסדר יום:  .2

 

דחיית והפחתת שימוש באופן דרמטי בטלפונים סלולאריים בקרב  . א

  .סבא בראש"סיעת "כפר  - תלמידים במהלך שעות הלימודים

 

בנושא דחיית והפחתת שימוש  ,ההצעה לסדר הראשונה איתי צחר:

באופן דרמטי בטלפונים סלולאריים בקרב תלמידים 

מטעם סיעת "כפר סבא  ,במהלך שעות הלימודים

 בבקשה.  .בראש"

אני לא אקריא את ההצעה. ההצעה מדברת על תופעת  הדר לביא:

הטלפונים הסלולאריים בקרב תלמידים. האחריות לכך 

שהשימוש בטלפונים סלולאריים לא יפגע בריאותית 

ובאינטראקציות של הילדים שלנו היא חלה על גורמים 

רבים. כמובן בראש ובראשונה עלינו ההורים אבל יש 

וך הפורמלית לנו שותפים לזה שזה מערכת החינ

והבלתי פורמלית ובהצעה הזאת אני מבקשת שגם 

הרשות העירונית תיקח אחריות ותפעל באופן אקטיבי 

בנושא הזה. ההצעה נוגעת במספר נושאים. אחד, 

בכיתות הנמוכות עידוד שימוש בטלפונים שנקראים 

טלפונים טיפשים, לא טלפונים חכמים. מדובר במהלך 

מסוג פשוט יותר מתוך  של עידוד רכישה של טלפונים

הבנה שכאשר כלל התלמידים ינהגו כך יורד הלחץ 

יתעכב  וואטסאפהחברתי והשימוש באפליקציות כמו 

עם השנים ולנסות להוביל חינוך אחר בקרב הילדים 

, ג'.   הצעירים מאד. אני מדברת על כיתות א', ב'
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הנושא השני זה בכיתות היסודי שהן יותר גבוהות  

סודי קביעת מדיניות ברורה לגבי שימוש ובחינוך העל י

בטלפונים בהפסקות ובמהלך השיעורים. יש בתי ספר 

יסודיים שכבר אימצו את הדבר הזה ואוספים את 

הטלפונים בתחילת היום. זה בעיקר נולד לפחות ממה 

שאני מכירה בגלל ענייני קרינה והדבר השלישי זה 

וך מעבר למוסדות החינוך, לחינ הרחבת הפעילות אל

הבלתי פורמלי כמו מה שעשתה עיריית תל אביב 

קמפיין מחוץ למסך שהיא לוקחת בו חלק שהעלתה 

אקטיבי בהעלאת מודעות להורים, לתלמידים. כמו 

כניסה של הורים בלי טלפון למוסדות חינוך. שעה של 

ילדים והורים בלי טלפונים. יש הרבה דברים שהם 

שזו שיטה  הציעו שם, אפשר ללמוד מזה. מובן וברור

של שיווק של הנושא אף אחד לא ביקש לכפות את זה. 

בשני הנושאים הראשונים שהעליתי גם הטלפונים 

הטיפשיים וגם המדיניות ביקשתי שהדבר יעשה יחד עם 

השותפים הייצוגים לעניין שזה הנהגות ההורים, צוות 

בתי הספר כי ברור לנו שהדבר הזה הוא קריטי להצלחת 

  המהלך משמעותית.

בנושא הפחתת שימוש באופן דרמטי  ,קודם כל איתי צחר:

בטלפונים סלולאריים בקרב תלמידים במהלך שעות 

הלימודים, העמדה המקצועית היא זהה למה שמוצג 

היום היה לנו כנס של ערים בריאות, קיבלנו כאן. 

איזשהו אות על כך ובהחלט זה חלק מהנושא של ערים 

בריאות להבנתנו ולא רק בריאות בגלל סיבות של 

קרינה או דברים פיזיים אלא גם בריאות וחוסן נפשי 

והתופעות השליליות בגיל צעיר יכולות להיגרם 
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ופעות משימוש מוגבר בטלפונים סלולאריים כולל ת

חברתיות שאנחנו מגנים ומוקיעים ונעשית בנושא הזה 

 פעילות כפי שמיד אציין. 

קודם כל, הנושא של חינוך לערכים ולאורח חיים מאוזן 

ובריא זה יעד. אגב, הוקמה מחלקה לבריאות וחוסן 

עירוני. היחידה יחסית חדשה שמקיימת הרבה מאד 

כולל עידוד פעילות חברתית, פעילות  פעילות

ורטיבית לצד צמצום ככל הניתן של זמן מסך. בין ספ

השאר מבוצעות הפעולות הבאות: לכל בית ספר 

מדיניות בנושא המגובשת בהובלת הנהלת בית הספר 

בשיתוף הנהגת ההורים ומועצת התלמידים. בכולם 

מתקיימת הקפדה על יישום הוראות חוזר מנכ"ל משרד 

צעת החינוך שזה לצורך העניין הרף התחתון. מתב

פעילות הסברה נרחבת בנושא שימוש נכון ומבוקר 

בטלפונים סלולאריים בהיבט החברתי במסגרות 

החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי הכוללת מערכי שיעור 

ופעילות לילדים, התייחסות לנושא בערבי הורים, 

גיבוש חוזה כיתתי לשימוש הוגן ומכבד בקבוצות 

שבי העיר ועוד. התקיימו פגישות עם תו וואטסאפ

לקידום יוזמות שונות כגון יוזמה לדחיית שימוש 

בטלפונים חכמים בכיתות הנמוכות. דוגמת תנו לגדול 

על שקט, יוזמה חברתית ארצית שנפגשנו עם המובילות 

המקומיות שלנו, בבחינת התכנות קידום התוכנית 

ואנחנו מציעים שהנושא הזה ידון באחת מישיבות 

ינוך, כך גם סיכמנו עם הראשונות של מנהל אגף הח

אותם נציגי הורים ועם אחרים וניתן לצוות המקצועי 

בנושא הזה לגבש את הכללים ואת המדיניות לכל בית 
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ספר תוך שיתוף עם הנהגות ההורים ועם תושבים 

ולאור כך אנחנו לא סבורים שהמסגרת שהוצעה בהצעת 

ההחלטה היא הנכונה ולאור כל מה שאמרתי מוצע 

צעה מסדר היום ולקדם את זה כפי להסיר את הה

 שפירטתי האם אפשר להסכים על כך פה אחד?

זה לא סותר את מה שאמרת לעומת ההצעה. ההצעה  הדר לביא:

ביקשה לקבוע מדיניות ביחד עם הנהגת הורים, 

 תושבים. 

אני רוצה לדייק ולומר שבאופן עקרוני אנחנו בעד  ר אסנת ספורטה:"ד

בגילאים הנמוכים. קיימנו הגבלה דיפרנציאלית בעיקר 

דיונים על זה גם ממלאת מקום מנהלת האגף שמסיימת 

עכשיו, גם מנהל האגף החדש והחלטנו שמכיוון 

שמדובר בנושא שהוא בסופו של דבר בסמכות ההורים, 

אנחנו נביא את זה לפגישת עבודה ראשונה עם הנהגת 

ההורים העירונית ונחשוב ביחד אם אנחנו רוצים 

ה בצורה של מדיניות עירונית או להשאיר לעשות את ז

את זה בסמכות כל בית ספר עם ההנהגה המקומית שלו, 

כשתתקבל ההחלטה הזאת נדע אם זה באמת יהיה 

מהלך עירוני או שמשאירים את זה לבחירת כל בית 

 ספר. 

להבנתנו לא זו  ,מה השוני ,לשאלתך ובנוסף במהות איתי צחר:

אגף החינוך יציג  .הפלטפורמה למשל לקבל כהצעה

למועצת העיר בתוך חודשיים אחרי פגישות וכולי. 

אנחנו סבורים שזו עבודה מקצועית כפי שפורט גם על 

ידי המשנה לראש העיר ד"ר ספורטה וגם על ידי במענה 

לתשובה והתהליך הזה יבשיל לפי הכללים בשיתוף 

הציבור, בשקיפות לציבור ולפיכך אנחנו רוצים שלא 
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כשיטת עבודה בפורמט של הצעת החלטה.  לקבוע את זה

האם אפשר להסיר את ההצעה פה אחד או הצבעה 

 שמית?

שנהיה פה עוד  אפשר להסיר אותה. אני מקווה מאד הדר לביא:

כמה חודשים חכמים יותר עם מדיניות שתעבור גם 

 אלינו ונשמח להיות שותפים. 

 חכמים יותר עם טלפונים חכמים פחות.  איתי צחר:

 תודה. יא:הדר לב

דחיית והפחתת שימוש באופן דרמטי  -בנושא לסדר ההצעה  :55מס'  החלטה

בטלפונים סלולאריים בקרב תלמידים במהלך שעות הלימודים 

 מוסרת פה אחד. מטעם סיעת "כפר סבא בראש"

 

סיעת "כפר  -פרסום מידע בגין תאגידים עירוניים וחברות קשורות  . ב

 .סבא בראש"

 

ההצעה לסדר השנייה הייתה בנושא פרסום מידע בגין  איתי צחר:

 תאגידים עירוניים וחברות קשורות. בבקשה תהילה. 

מהלך ה בלברך על ,כמו שכתבתי ,אני אתחיל ח תהילה מימון:"רו

אבל זה הגברת השקיפות בכל התחומים  ,שהתחלתי

לעירייה שזה הזמן להגיד גם לקהל בבית שישתמשו 

ת בו רבות כמו שאתם מבינים משבאתר. אני משת

מהשאלות שאני שואלת. אתם יכולים למצוא שם 

פרוטוקולים, הסכמים, תוכניות עבודה ואפילו מדדי 

ביצוע של מחלקות בעירייה, אחלה דבר. ההצעה הזאת 

נועדה להרחיב את זה למהלכים של גם לחברות 

עירוניות וגם החברות שקשורות לעירייה. אני שמחה 

בבוקר שחלק מהארגונים  לראות היום לראות ושמחתי
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כבר מופיעים באתר אז מה שביקשנו לעשות זה להכניס 

תקנונים, פרוטוקולים ודוחות כספיים באופן מיידי 

ולהעלות חומרים נוספים כמו שאתם מעלים במדיניות 

העירונית הכוללת גם של החברות העירוניות. ברור לי 

יכולים  שחלק מהחברות אנחנו פה במועצת העיר לא

לקבל עליהם מידע ולכן חלק מההצעה הייתה שאתה 

ראש העיר, אתה יושב ראש של רוב החברות האלה 

ותוביל את זה בחברות שאתה יושב הראש שלהם. 

 תודה. 

 התשובה שזה מתבצע. זו הדרך.  ראש העיר:

נושא השקיפות הוא ערך עליון  ,ובהרחבה. כמו שאמרת איתי צחר:

באמת והמדיניות העירונית שמוכתבת לנו וככה אנחנו 

נוהגים וננהג. ברוח מה שכתבת גם הועלו החומרים 

שביקשת לאתר העירוני וניתנה הנחיה להעלאה שוטפת 

של החומרים באופן קבוע. אם יש חומרים נוספים 

שהיה ומי מבין המועצה סבור שצריכים להיות באתר 

זמנים לפנות אפשר לפנות באופן ישיר כמובן ולאור מו

האמור לעיל אין צורך בהצעה ומוצע להסירה מסדר 

 היום. 

יש בעיה להעלות תוך חודש את התקנונים,  ח תהילה מימון:"רו

 פרוטוקולים ודוחות כספיים?

ככל שדווח לי כל הדברים שביקשת עלו. אני אוודא את  איתי צחר:

לא יודעת מתי הסתכלת בבוקר, זה בתום הישיבה. אני 

והיה ולא זה יועלה  ,יכול להיות שזה עלה במהלך היום

כפי שאמרתי. זו ההנחיה שניתנה וכל החומרים יועלו 

 ואם יש חומרים נוספים אז אנא פנו. 

אני חייב להגיד שזה חסר תקדים. לחשוף את כל  ראש העיר:
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 החומר בצורה הכי ברורה שיש. 

אוקיי, האם תוביל את זה מול הדירקטוריון שאתה  ח תהילה מימון:"רו

 אחראי עליהם?

 כמובן.  ראש העיר:

 מפעל המים, ספיר, מעבר כל השאר? ח תהילה מימון:"רו

תראו, התאגידים העירוניים זה כבר מובא. מפעל המים  ראש העיר:

עוד לא הגענו אבל איפה שאפשר אנחנו נחשוף כמה 

  שיותר.

 להסיר את ההצעה פה אחד?האם אפשר  איתי צחר:

 אוקיי.  ח תהילה מימון:"רו

פרסום מידע בגין תאגידים עירוניים בנושא  לסדר ההצעה :65מס'  החלטה

מוסרת פה אחד  סיעת "כפר סבא בראש"מטעם וחברות קשורות 

  מסדר היום.

 

  .סיעת "כפר סבא מתקדמת" -חניון מטרופולין  . ג

 

חניון מטרופולין מטעם סיעת ההצעה הבאה בנושא  איתי צחר:

 "כפר סבא מתקדמת" בבקשה.

בראשית חודש מרץ פורסם באמצעי התקשורת כי  פנחס כהנא:

עיריית כפר סבא באמצעות החברה הכלכלית החלה 

הקמה והכשרה לחניון אוטובוסים חדש עבור  בעבודות

חברת התחבורה הציבורית מטרופולין. קודם אני רוצה 

י רוצה עשרה עמודים שאנ להגיד שהגשנו מסמך של

עבודה תכנונית  עושה להגיד שיעל שנמצאת כאן

מדהימה. באמת השקענו הרבה מאד עבודה בזה. ומי 

שלא יודע התחילו בהקמה של חניון על יד בית העלמין. 

אני ביקשתי, התחלתי מבקשה שבשבילי הייתה 
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אספלט ואני טריוויאלית פשוט קראתי בעיתון שעושים 

חושב שהיום לא צריך לעשות אספלטים וצריך לעשות 

וכבר עצרנו את העירייה לפני שנה  מיםבנייה משמרת 

ועשה  על בנייה כזאת וגם מנכ"ל העירייה הבין את זה

ולתומי  ים,ממגרש חנייה על יד גלי השרון משמר 

שאלתי שאלות. מאחר וגם קראתי שהולכים לבנות 

לשאול מאיפה המקור לכל  מבנה משרדים, התחלתי

העבודה הזאת? ואז התברר לנו שהתחילו לעשות עבודה 

על חניון שהוא למעשה חניה של בתי העלמין במזרח 

העיר שהם מאושרים בתוכנית של שבעה בתי עלמין. 

כשמאיישים תוכנית אז יש תקן חנייה ועל בסיס זה 

נקבעו מגרשי החנייה והיקפם. עד רגע זה אנחנו לא 

מתוקף מה הולכים לבנות שם דברים לחניון  יודעים

שהוא חניון של אוטובוסים. כשביקשתי לראות את 

התוכנית, אתה בונה בניין משרדים על בסיס תוכנית, 

וקיבלתי חומרים  ,על בסיס מה הם בנו את התוכנית

שכל חומר שקיבלתי יותר בעייתי מהשני. אחד קיבלתי 

ים בה רפי שמשתתפ ,מסמך של החלטה של ועדת תנועה

ראש העיר, עמירם מילר יושב ראש ועדת תנועה  -סער 

 2019ומחזיק תיק תחבורה ואנשים נוספים מפברואר 

עילאי הרסגור וזה  הוועדהוחתום על זה יושב ראש 

הייתה בתקופה שעוד לא הייתה  הוועדהכשבכלל 

הקואליציה אפילו. כשביקשתי לראות תוכנית תנועה 

קיבלתי מפה שמראה איפה האוטובוסים עומדים אז 

אבל אני מניח שרבים הולכים שם לצערנו להלוויות 

שם, כשאתה רוצה לפנות שמאלה מהדרך הראשית אתה 

לפעמים עומד רבע שעה, עשרים דקות אז מה המשמעות 
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להוסיף חניון אוטובוסים לכניסה הזאת לתוך מגרש 

זה. כאשר  החנייה הזה? ולא קיבלתי, שוב, עד לרגע

אומרים נעשה משרדים צריך לראות תוכנית איך עושים 

משרדים. בתוכנית התקפה אי אפשר לעשות שם תחנת 

דלק. כתוב בפירוש "לא תהיה תחנת דלק" ובשרטוטים 

 םשקיבלנו שאי אפשר להגיד שהם אפילו סטטוטוריי

אז מצוין שיש שם, בוודאי, אתה עושה חניון 

זה לא מתאפשר  אותם.אוטובוסים אתה רוצה לתדלק 

על התוכנית הקיימת. איזה פתרון תנועתי של חניות יש 

לאותם אנשים שיגיעו לחניון, בוודאי כשבתי העלמין 

עוד לא מאוכלסים מלא, על בסיס מה? השאלה 

המרכזית היא שאלה של כל הנוהל, בוודאי שקיפות. 

ברוך השם, יש לנו אגף הנדסה, יש לנו יחידת תכנון. 

עדת משנה לתכנון ובנייה אני לא ראיתי כלום אני חבר ו

מאחר ולא קיבלתי  ,מכל התהליכים האלה. השאלה א'

עד עכשיו תשובה אני חושב שצריך להפסיק את העבודה 

או להבהיר איך עובדים. עשינו בדיקה בצד השני של 

. בכל מרחב 50כס/הכביש באזור התעשייה, מה שנקרא 

מקום מיועד התעשייה שם. יש לזה מקום. יש שם 

לחניונים האלה של האוטובוסים, בשטח גדול, בשטח 

מתוכנן, בשטח שיוכל להכניס אליו תנועה, להוציא 

אליו תנועה בצורה מסודרת. אזור תעשייה צריך רק 

לקבל רמזור על הכביש הראשי או פתרון תנועתי וזה 

לא הפתרון שכאילו נודיע עליו בשמחה. אני רוצה 

ן, אני לא יכול להגיד שאני נגד להגיד שלגופו של עניי

פינוי ולתת שטחי חנייה באזור התעשייה וכרגע זאת לא 

השאלה. השאלה היא איך עובדים? מה הנוהל הנכון? 
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הזאת? למה לא  הוועדהמה זה כל הסיפור הזה של 

עושים את זה במקור המתוכנן כשיש תוכנית שהיא 

תוכנית מסודרת? אני כמובן פניתי קודם לראש העיר 

ולמנכ"ל בכל התהיות האלה ולצערי לא קיבלתי 

תשובות. יותר מאוחר קיבלתי תשובות מאיתי 

בחומרים שציינתי אבל עד רגע זה, זה לא מספק אותי 

כמתכנן ואני חושב שאם יש לנו כבר תוכנית שהיא 

תוכנית טובה אז צריך לעבוד לפי תוכנית ואם רוצים 

ולא לקחת  לעשות דבר אחר אז צריך לעבוד לפי תוכנית

שטחי חנייה ממקום שמיועד לציבור ולא לעבוד בצורה 

שכמו שאני רואה אותה כרגע היא לא נכונה וכחבר 

ועדת משנה לתכנון ובנייה אני, לפחות במשמרת שאני 

נמצאה, כבר נתקלנו בבעיות כאלה בעבר וזה 

כמתנדבים, אני לא חושב שאנחנו צריכים לחזור לימים 

נספח נופים. אני צריך כשואל האלה. אני לא מדבר על 

רגע, תשימו כמה עצים אולי? האם במקום הזה  לשאול

שבא ציבור כל כך רחב, דרך אגב יש שם אתר לשימור 

שעוד העירייה רוצה לשמר אותו, האם זה המקום 

שתהייה שם חומה ואוטובוסים? אז אמרו לי 'תשמע, 

נבחן את הנושא.' אז נבחן את הנושא צריך להיות 

ועדה מקצועית שבוחנת את זה. ועדת תכנון  במסגרת

עם נספח תנועה, עם נספח נופים, היתרי בנייה וכולי. 

 כך שההצעה היא פשוט להפסיק את העבודה שם. 

עדכן שאם זה יגיע לכדי סילבר תודה רבה. אמיר  איתי צחר:

גם להסיר פה  ,בכל מקרה זה הצבעהבעצם הצבעה, 

 וד עניינים. אז אמיר לא משתתף בחשש לניג ,אחד

 אבא שלי עובד במטרופולין כפר סבא.  אמיר סילבר:
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לעובדות, ברשותך פנחס. קודם כל פנית, ביקשת שורה  איתי צחר:

את כולם עד האחרון שבהם, להבנתי, עד  ,של מסמכים

קיבלת ללא יוצא מהכלל. שאלת פעם נוספת,  ,לרגע זה

 גם שוחחתי על כך עם הדר בטלפון. 

 אני חושבת שיש חוסר הבנה.  הדר לביא:

 רק שנייה, אז אני אבהיר את חוסר ההבנה, ברשותך.  איתי צחר:

 את התשובות לא קיבלנו.  הדר לביא:

בזמן הכי מהר שניתן  מענה כל השאלות קיבלתםעל  איתי צחר:

וזמן קצר הרבה יותר מהמתחייב בחוק. קיבלתם, זה 

זאת,  נאמר פעמיים או שלוש שלא התקבלו תשובות. עם

במייל  שאלות שגם עלו בשיחתנו, שלחת אותןהיו 

והגשת את ההצעה לסדר ועכשיו אני אשיב לכלל 

השאלות. לגבי המיקום עצמו, מה שלא צוין בדבריך 

שלא ניתן לאשר חניון במיקום המוצע והעתידי של 

חניון האוטובוסים מאחר והיום יש הנחיות 

שלא  50/כס תחבורתיות תקפות בתוכנית בניין עיר של

מאפשרות לנו אפילו להוציא היתרי בנייה מעבר לאחוז 

הקיים היום ללא הסדרה של הצומת. אנחנו עובדים 

מזה תקופה מאד ארוכה מול מנכ"לית משרד התחבורה 

כולל פגישות רבות ומאמצים רבים מאד להכשיר את 

הצומת שמכווינה את הרכבים לתוך אזור התעשייה 

ידי. נכון לעדכונים לאזור המתוכנן והעת 50כס/

האחרונים שיש בידינו זה היה אמור להיות ברבעון 

. לצערי הרב הם עכשיו עדכנו את 2019הראשון של 

אמורים להתחיל  2019לוחות הזמנים מעט אבל במהלך 

ביצוע להכשרת צומת. לכשתוכשר הצומת הזו 

ויסתיימו עבודות ההכשרה בתוך החניון העתידי יועבר 
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לנקודה התב"עית המתוכננת שלו  חניון האוטובוסים

לשם ובאי בתי העלמין ירוויחו את התשתית שאנחנו 

נקים כבר עכשיו, כמובן בכפוף לכל דין מיותר לציין, 

העבודות שמתבצעות הם היתר חפירה שהועבר אליך 

 מוסמך וחתום כדין. 

על בסיס היתר חכירה לא בונים משרדים ולא בונים  פנחס כהנא:

 תחנת דלק.

סליחה, על בסיס היתר חפירה מבצעים את כל העבודות  צחר:איתי 

ולא  שמתבצעות שם כרגע בשטח. אבן אחת לא תונח

תוזז, שלא כפי שמתחייב בחוק. במקרים רבים 

מוציאים שלב ראשון היתר חפירה, הסברתי את זה גם 

להדר בצורה די נרחבת שהם גם מוציאים במקביל כולל 

פירה כולל מוסדות למוסדות חינוך קודם כל היתר ח

ובמקביל משלימים את  ,מסחריים ומבנים מסחריים

התהליך של הוצאת האישורים האחרים וכך יקרה גם 

 הזה. בנוסף לכך,במקרה 

. פנחס כהנא:  ואם ועדת תכנון.

אני אנחה את המנכ"ל לא לענות. פנחס, אתה מפריע לו  ראש העיר:

 לדבר. 

א אתה נותן היתר אבל אם ועדת תכנון תחליט של פנחס כהנא:

 חפירה?

 יש עוד נושא מאד מהותי,  רגע איתי צחר:

 זו הצעה לסדר.  הדר לביא:

כן אבל בהצעה לסדר שואלים ונותנים זמן להגיב. כי  איתי צחר:

גם אמרתם דברים שלצערי הרב אינם מדויקים, אינם 

נכונים אפילו. הם לא תואמים את המצב התכנוני ואני 

בר נוסף שחשוב שאתם והציבור רוצה להסביר את זה. ד
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ידע, שהמיקום הנוכחי שבו מתבצעות העבודות נכתב 

במכרז שהוציאה מדינת ישראל משרד התחבורה 

בהמשך ובמסגרת המכרז להפעלת התחבורה הציבורית 

כשהם באו לבחור את הזכיין זה יכול להיות 

מטרופולין, אגד, קווים או כל זכיין אחר, הם הוציאו 

את עלות החניון הזה על כל המשתמע  והם גם מממנים

בו. גם לעניין תחנת התדלוק, הצטיידנו בחוות דעת 

משפטית של משרד רווה שהוא מהמשרדים המובילים 

 בארץ, לא עכשיו כבר לפני מספר שנים, לוודא שכל

הפעולות שמשרד התחבורה דרש עומדות בהוראות 

החוק והדין ויש לנו חוות דעת משפטית בנושא הזה. 

אלתך האחרונה מה יקרה אם זה לא יתאפשר אז לש

הרוויחו בית העלמין חניון וגם בנושא הזה בוודאי אתה 

יודע שהתב"ע בית העלמין מנוצלת עד היום בפחות 

 50, 40ממחציתה ועתידה לתת פתרונות קבורה לעוד 

שנה וכך גם החניון המשולש. זאת אומרת, לכשיגדל 

רה או לא במקרה בית העלמין יהיה צורך בחניות. במק

אך היום נפגשנו עם יושב ראש חברת קדישא בין השאר 

גם על הנושא הזה ועתודות הקבורה הם מספקות לעוד 

עשרות שנים קדימה והחניון יתפתח כפי שצוין. לאור 

זאת, לאור חשיבות התחבורה הציבורית כחלק 

מפרויקט השדרוג של מערך התפעול של התחבורה 

ורים שראוי להמתין שנתיים, הציבורית, אנחנו לא סב

שלוש או כמה זמן שייקח למשרד התחבורה להשלים 

ובזמן זה להכשיר  50כס/את הצומת לאזור התעשייה 

את החניון על פי מכרז משרד התחבורה, זו לא איזה 

גחמה מקומית. משרד התחבורה קבע את המיקום, 
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אישר אותו, מממן אותו. לכשיתאפשר כניסה של 

החניון  .50כס/ה טובה לאזור תעשייה אוטובוסים בצור

העתידי יוסט לשם והרווחנו שנתיים של מערך תחבורה 

ציבורית טוב יותר, נגיש יותר לתושבים ובריא יותר. זו 

התשובה כאן ולאור מה שאמרתי, מוצע להסיר את 

ההצעה מסדר היום. האם אפשר לקבל זאת פה אחד? 

ר את לא ניתן. אפשר הצבעה כרגע? האם אפשר להסי

 ההצבעה לסדר פה אחד או הצבעה שמית?

 למה אין לי זכות להגיד? פנחס כהנא:

 ככה קובעת פקודת העיריות.  איתי צחר:

 אז אני מבקש הצבעה.  פנחס כהנא:

 אני מבקש להעלות להצבעה, תודה.  ראש העיר:

 מי מתנגד להסיר את ההצעה מסדר היום?  איתי צחר:

שאלה. האם יש התחייבות שבאמת אני רוצה לשאול  :ממה שיינפיין

 יועבר חניון של אוטובוסים?  לאזור התעשייה

 בוודאי.  איתי צחר:

 חד וחלק? :ממה שיינפיין

מקום  יותרהתכנון שלנו הוא בהחלט שזה מה שיהיה.  :עילאי הרסגור הנדין

אוטובוסים. המטרה שלנו עכשיו היא להקל ליותר 

התחבורה הציבורית. זה צו  על תנאיבאופן משמעותי 

 השעה, זאת המדיניות. 

אני מבקשת להעיר שבאמת אנחנו לא קיבלנו את  הדר לביא:

החומרים עדיין. אני מניחה שהם בדרך ועל פי חוק יש 

עוד זמן עד שאנחנו אמורים לקבל אותם אבל זה חלק 

 מהסיבה.

 אנחנו מעלים להצבעה, תודה.  ראש העיר:

 נגד להסיר את ההצעה מסדר היום?טוב, מי מת איתי צחר:
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 אני רוצה להגיד משהו.  פנחס כהנא:

 אנחנו נצמדים לכללים.  ,יש כללים ראש העיר:

במסגרת המענה ניתן לאפשר, אלון תקן אותי אם אני  איתי צחר:

אבל בכל מקרה אני התייחסות של מי שמשיב  טועה,

 ולטעמי בואו ניגש להצבעה.  ב על הזמןחושב שח

 אבל לטעמנו לא חבל על הזמן.  לביא:הדר 

 טוב, אנחנו מעלים את הנושא להצבעה.  ראש העיר:

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? איתי צחר:

חברים שמצביעים שתדעו שאת החומרים שלא קיבלנו  הדר לביא:

ולא קיבלנו עדיין תשובה לגבי  ,עדיין זה המכרז

 ועדה. וה

של משרד התחבורה? הוא קובע לנו מי ראה את החומר  פנחס כהנא:

אם זה טוב לנו או רע לנו? את זה לא העברת, איתי. אל 

תגיד שהעברת. לא ראינו עד רגע זה את החומר של 

 משרד התחבורה שעל פיו אפשר לבנות שם תחנת דלק. 

 קדימה, מי בעד? .ההצבעה להסרה מסדר היום ראש העיר:

 אסנת..אורן, רפי, אמיר, איתן,  איתי צחר:

 לא קיבלנו מענה על ועדת תנועה, סליחה.  פנחס כהנא:

ועדי. מי מתנגד להסרה  ממה ,יריתעילאי, מאיר, ל איתי צחר:

 מסדר היום?

איתי, אני שאלתי על ועדת תנועה. מה זה ועדת התנועה  פנחס כהנא:

 הזאת? לא קיבלתי תשובה.

מי לא שאלת בהצעה לסדר. בהצעה לסדר לא הייתה.  איתי צחר:

מתנגד להסיר את ההצעה מסדר היום? הדר, פנחס, 

 אמיר נמנע מלהשתתף.  .תהילה, קרן

 תודה רבה. ההצעה ירדה מסדר היום. ראש העיר:

 תודה.  איתי צחר:
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סיעת "כפר סבא  -חניון מטרופולין בנושא ההצעה  :75מס'  החלטה

 . ברוב קולות ירדה מסדר היום מתקדמת"

 

 .2019ולגופים נתמכים לשנת אישור חלוקת תמיכות לעמותות  . 3

 

מאשרים חלוקת תמיכות " :הבאהההחלטה  תהצע איתי צחר:

בהתאם  2019שנת בלעמותות ולגופים נתמכים 

האם אפשר  ."לחומרים המצורפים שהועברו אליכם

 לאשר את הנושא הזה פה אחד?

 , עוד לא קיבלתי אני העברתי שאלה של פרוצדורה הדר לביא:

מענה, לגבי עמותות שחייבות כסף לעירייה או לחברות 

  העירוניות. איך זה מתבצע? האם מקזזים את הכסף?

קודם כל, אין לי את החומר פה. תקבלי תשובה אבל  :שגיא רוכל

, אנחנו מבצעים קיזוז. באופן עקרוני כאשר יש חוב

מודיעים לגוף ולאחר מכן אם הוא לא משלם אז 

מבצעים קיזוז. אין כרגע מידע לגבי חובות. יכול להיות 

שיש חוב שוטף של ארנונה או דמי שכירות בגין שנה 

שוטפת או דברים שאנחנו עוד לא מכירים אבל בעקרון 

כשאנחנו יודעים על חוב אם יש כזה, מלבד הלוואה 

מת לעמותת הכדורעף, כל יתר הדברים מתנהלים שקיי

 בצורה שוטפת ככל שידוע לי. 

 ,בנוסף ביקש ממלא מקום ראש העיר לאפשר לחב"ד איתי צחר:

שיש איזה צורך בהשלמה טכנית והם לא נזכרים כאן, 

לאפשר להם להשלים את ההגשה ואת הפער הטכני 

 שקיים. 

הם מופיעים כאן אבל נפסלו מסיבות טכניות ולא  ד איתן צנעני:"עו

מהותיות ואני מבקש לאפשר להם לתקן את הבקשה. 
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ממה שבדקתי הם היחידים שנפסלו מסיבות טכניות 

 ולא מהותיות. 

ככל שיהיו נוספים נביא את זה ונוסיף את זה להצעת  איתי צחר:

 החלטה. אפשר לאשר פה אחד?

ם שהנושא הזה יעבור ועדת תמיכות ואז אנחנו מבקשי :עילאי הרסגור הנדין

נוכל לשנות את זה בצורה מסודרת בנושא של העניין 

 הטכני. 

 ברור שכל בקשה, כל פנייה כזאת צריכה לעבור.  ראש העיר:

הכל בהתאם לכל כללי מדינת ישראל. תודה. אושר פה  איתי צחר:

 אחד, נכון? תודה. 

 

חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים  פה אחדמאשרים  :58מס'  החלטה

 . לוועדהבהתאם לחומרים המצורפים שהועברו  2019בשנת 

 

 .שינוי הרכב ועדות חובה ורשות  .4

 

הצעת ההחלטה הבאה דנה בשינוי הרכב ועדות חובה  איתי צחר:

לנושא מגדר שעלה כהצעה בהמשך גם להחלטה  .ורשות

למיטב בפעם הקודמת וההחלטות שהתקבלו לאחר מכן 

כלל הסיעות, תוספות,  הועברו תיקונים על ידיזכרוני, 

שינויים, הערות ועדכונים. אנחנו לא נקריא את כלל 

השמות. הועברה אליכם גם התייחסות יועצת ראש 

כאשר בשורה התחתונה הגענו  ,העיר למעמד האישה

נשים,  51%-הרשות יש לנו קרוב ל ועדותולמצב שב

החובה  וועדותגברים. וב 49.15%-נשים ו 50.85%

גברים. ויש  62.4-בקירוב ו 34.2למעלה משליש. 

אחוזים חסרים כי יש נציגים שמגדרם עוד לא ידוע וזה 
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למי שתהה.  100-נציגי מדינה וכולי ולכן לא משלים ל

למעט  אני חושב שהנתונים כולם הועברו, נבחנו,

ארבעה תוספות שאני אקריא אותם. להוסיף כך: 

ואפרים אריאלי יושב  ועדת הרווחה את זאב זליגול"

ועדת עסקים קטנים וראש ארגון המתנדבים. ל

ועדת קשרי חוץ וערי וובינוניים את אבי רוקנשטיין. ל

עדת שקיפות את ארנון ותיאום אבי רוקנשטיין. לו

לאשר את  אפשרבכפוף לשינויים הללו האם  "הראל.

ועדות החובה המצורף פה אחד? תודה. האם אפשר 

 לאשר את הרכב ועדות הרשות פה אחד?

-הרשות ועדה וועדותאני מבקשת לפתוח את ההצבעה ל ר אסנת ספורטה:"ד

ועדה ולא כמקשה אחת. ואני אשמח לומר כמה מילים 

 לפני הצבעה על מועצת החינוך. 

ונאשר את  החינוך להחריגמועצת אז אפשר רק את  איתי צחר:

 כולם פה אחד?

 מה שתחליטו.  ר אסנת ספורטה:"ד

מצוין. האם אפשר לאשר את כולם למעט מועצת חינוך  איתי צחר:

 פה אחד? תודה. 

 לגבי מועצת חינוך, בבקשה אסנת תתייחסי. 

קודם כל, אני רוצה לומר שאני מוצאת שהייתה  ר אסנת ספורטה:"ד

איזושהי אי הבנה בנוגע לייעוד של מועצת החינוך ואי 

ההבנה הזאת גרמה למצב שהצעת ההחלטה שמועלית 

חברים שאני חושבת  50-כאן כוללת ועדה / מועצה של כ

שהרכב שלה מפספס את הייעוד שלה. אני לוקחת על 

י אשמח לומר עצמי את אי ההבנה הזאת שנוצרה ואנ

במשפט אחד או שניים מה בעצם הייעוד של מועצת 

החינוך כדי שההצבעה שתתקיים כאן עוד מעט תהייה 
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הצבעה מושכלת. אז מועצת החינוך לא קמה בשביל 

שתהייה מועצת חינוך, היא קמה כי יש לה ייעוד. 

הייעוד שלה זה להגדיר ולהגדיל את האחריות שיש 

מדינת ישראל מובילה לעיר על חינוך ילדי העיר. 

מהלכים של העברת חלק מסמכויות משרדי הממשלה 

לרשויות, גם משרד החינוך התחיל בתהליך כזה 

ולמעשה מה שאנחנו מבקשים שמועצת החינוך תיכנס 

למשרד החינוך ותבקש להעביר סמכויות נוספות לעיר 

כדי שאנחנו נדייק את החינוך שאנחנו נותנים לילדים 

יבלתי הודעה שהמדינה יוצאת שלנו. רק הבוקר ק

מיליון שקלים כדי להעביר  26בפיילוט בתקציב של 

סמכויות לרשויות על חינוך ילדים בגילאי גן עד שלוש. 

אם תהייה לנו מועצת חינוך מקצועית והדגש הוא על 

מקצועית, יש סיכוי גדול יותר שבמשא ומתן עם משרד 

ים החינוך נוכל לקחת יותר אחריות על חינוך הילד

שלנו וזה בעצם הייעוד של מועצת החינוך. אין מועצה 

כזאת בארץ עדיין. זה ניסיון להיות חלוצים. אני 

מאמינה שאם נצליח ונעשה את זה יהיו הרבה רשויות 

שירוצו ויעבירו מהלך דומה ואולי בעזרת השם גם 

תהייה מועצת חינוך לאומית. במדיניות מתוקנות 

צת החינוך הלאומית שבדיה, אוסטרליה, פינלנד מוע

היא זו שמובילה את המדיניות של החינוך והלוואי 

שאנחנו נגיע למצב הזה. אני רוצה להציע הצעת החלטה 

עדת החינוך הבאה שתתכנס תדון בהרכב וחלופית שו

של מועצת חינוך גם מבחינת מספר האנשים במועצת 

החינוך וגם מבחינת ההרכב שלה. לא ברמה השמית 

פר אנשים והפונקציות. כמה אנשי אלא ברמה של מס
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מקצוע, כמה אנשי אקדמיה, כמה נציגות להורים 

ולתושבים, כמה נציגות לתלמידים, חייבת להיות 

נציגות לתלמידים. בני הנוער היום יודעים בדיוק מה 

טוב עבורם וזאת ההצעה שלי והצעה חלופית, שוב אני 

ת לוועדחוזרת להעביר את הדיון בהרכב המועצה 

וך ואז להעלות את זה כאן להצבעה במועצת העיר. החינ

 תודה רבה. 

אני אשמח להתייחס, קודם כל תודה על ההסבר. אני  הדר לביא:

לא בטוחה שירדתי עדיין לסוף דעתך. אני מניחה שזה 

כי את מבינה היטב על מה את מדברת, אנחנו עוד לא, 

שאילתות על נשמח להסבר. אנחנו שאלנו לפני כמה 

הנושא הזה ולא קיבלנו תשובה. אני מניחה שזה עניין 

 ממש עדכני ולכן נשמח להבין יותר קודם כל. 

זאת בדיוק הסיבה שאני חושבת שצריך להביא את זה  ר אסנת ספורטה:"ד

ועדת החינוך. למיטב זכרוני, ו, את חברה בלוועדה

נכון? אז בדיוק הסיבה שאני חושבת שצריך לעשות רגע 

מתנה, החיפזון מן השטן, לפתוח את הדברים גם ה

החינוך, להבין בדיוק ולהגדיר את  ועדתובציבור, גם ב

המתודולוגיה שלפיה תעבוד המועצה הזאת ואז להביא 

 את זה להחלטה כשזה בשל ומובן לכולם. 

זה בדיוק מה שביקשנו לפני שתי ישיבות אם אני לא  הדר לביא:

להצעה את השינויים האם טועה. טכנית היות והגשתם 

 אפשר לעשות את זה? לפסול את מה שכבר אישרנו?

כפי שציינה אסנת יש שינוי אני מבין ברמה הארצית.  איתי צחר:

חבל לצאת לפיילוט. כמו שצוין היוזמה היא יוזמה 

חלוצית. מטבע הדברים יש לה גם את חבלי הלידה שלה 

מסדר ולפיכך מוצע לדון בוועדה הזו. להוריד את זה 
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 היום ולדון בזה. 

הייתה לי שאלה טכנית כי כבר מינינו ועדת רשות שהיא  הדר לביא:

מועצת חינוך השאלה אם ניתן טכנית עכשיו לבטל 

 אותה?

אם מתקבלת החלטה לבטל את ההרכב, להעביר את זה  ד אלון בן זקן:"עו

 עדת חינוך. ולדיון בו

 אז ההצעה לבטל את ועדת רשות, מועצת חינוך ולדון.  הדר לביא:

לא זאת הייתה ההצעה. ההצעה הייתה להסיר את זה  איתי צחר:

עדת החינוך. לחזור ומסדר היום, להביא לדיון בו

למועצה עם ההמלצות. בינתיים אושרה ויש החלטה 

עדת ותקפה למועצת חינוך שמן הסתם אני מעריך שו

 החינוך.

זו לא הייתה ההצעה שלי, אני רוצה שוב לדייק להעלות  :ר אסנת ספורטה"ד

להצעת החלטה כאן לבטל את ההרכב הנוכחי. להביא 

תביא לכאן  הוועדהועדת החינוך ואז ואת זה לדיון ב

 להצבעה של מועצת העיר את ההרכב המדויק המומלץ. 

 מקודם, אפשרי.  כמו שאמרתי ד אלון בן זקן:"עו

 אפשרי? אז אני אשמח להעלות את זה להצבעה.  ר אסנת ספורטה:"ד

אני חושב שמכיוון שהנושא לא מבושל אנחנו ניצמד  ראש העיר:

 למה שהיה היום ואנחנו פשוט נסיר מסדר היום.

רפי, זה שני דברים שונים. להסיר מסדר היום זה אומר  ר אסנת ספורטה:"ד

לשמר את ההרכב הקיים. זה לא משנה שהוא לא 

ושר. מה שאני מבקשת לבטל את ההרכב יתכנס, הוא א

הקיים. תקשיבו, זה דבר שעושים פעם בחיים. אם 

עושים את זה, עושים את זה מדויק. אם לא עושים את 

זה מדויק אז עדיף לא לעשות. אז שוב אני אומרת 

ההצעה היא לבטל את הרכב שקיים כרגע, להביא לדיון 
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החינוך. עדיף לחכות בסבלנות לעשות כמו עדת ובו

שצריך ואז להביא את זה שוב לכאן למועצת העיר 

 להצבעה. 

אסנת אין שום בעיה. הצעת ההחלטה מוצעת כהצעה  איתי צחר:

חלופית לבטל את וועדת הרשות של מועצת החינוך 

בהרכב שאושר בישיבות המועצה הקודמות ולדון 

וה והצעת החלטה עדת החינוך לגיבוש מתוובנושא בו

חלופית. האם אפשר לאשר את הצעת ההחלטה 

 החלופית?

 רק איתי, אתה יכול שוב לחזור על ההצעה המדויקת? ר אסנת ספורטה:"ד

לבטל את מועצת החינוך שאושרה בישיבות המועצה " איתי צחר:

עדת החינוך ולהציג מתווה והקודמות. לדון בנושא בו

  "חלופי למועצה הבאה.

 תודה.  פורטה:ר אסנת ס"ד

 האם אפשר לאשר את ההצעה החלופית שאמרתי זה איתי צחר:

 עתה פה אחד? תודה. 

שרים פה אחד את הרכב ועדות החובה והרשות המצורף  מא :59מס'  החלטה

: לוועדת הרווחה את זאב לחומרי הישיבה  בכפוף לתוספות הבאות

עסקים זאבי ואפרים אריאלי יושב ראש ארגון המתנדבים. לוועדת 

קטנים ובינוניים את אבי רוקנשטיין. לוועדת קשרי חוץ וערי 

בנוסף,  תיאום אבי רוקנשטיין. לוועדת שקיפות את ארנון הראל.

שאושרה בישיבות  ביטול מועצת החינוךמאשרים פה אחד את 

ך ולהציג מתווה עדת החינוולדון בנושא בוהמועצה הקודמות, 

 חלופי במועצה הבאה.

 

  .נציגים בדירקטוריון החברה לתרבות הפנאימינוי  . 5
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מינוי נציגים בדירקטוריון  :נושא הבא על סדר היום איתי צחר:

מאשרים למנות " .החברה לתרבות הפנאי בכפר סבא

דירקטורית כאת חברת המועצה עו"ד עדי לוי סקופ 

בחברה לתרבות הפנאי כפר סבא. מאשרים למנות את 

כדירקטורים נציגי ד"ר אמיר גבע ואת נועם כשר 

ציבור. יוזכר כי גדעון שני מכהן כדירקטור נציג ציבור 

האם אפשר לאשר זאת פה אחד?  ".8.5.2021עד ליום 

 תודה. 

למנות את חברת המועצה עו"ד עדי לוי פה אחד מאשרים  :60מס'  החלטה

סקופ דירקטורית בחברה לתרבות הפנאי כפר סבא. מאשרים 

ואת נועם כשר כדירקטורים נציגי ציבור. למנות את ד"ר אמיר גבע 

 .8.5.2021יוזכר כי גדעון שני מכהן כדירקטור נציג ציבור עד ליום 

 

 .מינוי נציגים בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא . 6

 

מינוי נציגים בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח  איתי צחר:

מאשרים למנות את סגן ראש העיר עילאי " .כפר סבא

הנדין ואת חבר המועצה אורן כהן כחברים -הרסגור

בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 

בע"מ. מאשרים למנות את שרי זאבי, אבי יבין, עמירם 

מילר ואלי שוורץ כדירקטורים נציגי ציבור בחברה 

יבור הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ. מינוי נציגי הצ

האם  "בכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים.

 אפשר לאשר את ההצעה הזאת פה אחד?

לפני שמאשרים, אין בפניי את כל הרשימה, האם זה  :ממה שיינפיין

 בהתאם לשליש, שליש, שליש?

 כמובן. לכשיושלם ההליך, כמובן.  איתי צחר:
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מינינו ארבעה לפי מה שבדקתי היום, בחודש שעבר  ח תהילה מימון:"רו

נציגים של עירייה. זה לא שליש, שליש, שליש ואני 

פקודת העיריות של היועץ  אשמח לחוות דעת על פי

המשפטי לגבי הנציגות הנשית בדירקטוריון. הייצוג 

המגדרי רשום בפקודת העיריות שאתה צריך להציג את 

 זה פה. 

ועדת המינויים מקפידה מאד על העניין הזה. שליש  ד אלון בן זקן:"עו

 נשים לפחות זו העמדה הידועה לי של ועדת המינויים. 

 וכמה יש עכשיו? הדר לביא:

וחברי המועצה  ,יש בין נציגות העירייה שתיים ושניים ח תהילה מימון:"רו

. פה זה אני ועוד שלושה גברים. זה מה שאני רואה

 ונציגי הציבור שני גברים..

 . אם בסופו של דבר המספר הכולל12ארבע נשים מתוך  ד אלון בן זקן:"עו

 ...של הדירקטורים

דירקטורים לפי  תשעה? אנחנו אמורים לעמוד ב12 ח תהילה מימון:"רו

 מיטב ידיעתי. 

 15-התקנון של החברה הכלכלית קובע בין חמישה ל ד אלון בן זקן:"עו

שליש. -שליש-והעיקר שהחלוקה ביניהם תהייה שליש

 שליש מסך כל הדירקטורים צריכים להיות נשים. 

 תודה.  ח תהילה מימון:"רו

אני מבקשת לפרק את ההצבעה לסעיפים. חברי מועצה  הדר לביא:

 ונציגי ציבור בנפרד. 

דקה אחת ברשותכם. אנחנו נעלה את זה להצבעה כאשר  איתי צחר:

זה לפצל הצעת  ,לגבי הבקשה לפצל את הנציגים

או  שם-להצביע שמית, אני אקרא שםאפשר החלטה. 

שאת רוצה בקבוצות, אין שום בעיה. לגבי עילאי 

הנדין, אורן כהן האם אפשר לאשר פה אחד? -הרסגור
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 תודה. 

לגבי נציגי הציבור שרי זאבי האם אפשר לאשר פה  

את כולם ביחד? כל נציגי הציבור ביחד, אני מבין  אחד?

פה אחד לאור הבקשה שלך, מי מתנגד? הדר. שאי אפשר 

 עוד מתנגדים? כל חברי המועצה מאשרים? תודה. 

-למנות את סגן ראש העיר עילאי הרסגורפה אחד מאשרים  :61מס'  החלטה

הנדין ואת חבר המועצה אורן כהן כחברים בדירקטוריון החברה 

 הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ. 

שרי זאבי, אבי יבין, עמירם מילר  למנות אתברוב קולות מאשרים  

רה הכלכלית לפיתוח ואלי שוורץ כדירקטורים נציגי ציבור בחב

מינוי נציגי הציבור בכפוף לאישור ועדת  .כפר סבא בע"מ

 המינויים במשרד הפנים.

 

 ים בתאגיד המים והביוב פלגי שרון.מינוי נציג . 7

 

מינוי נציגים בדירקטוריון  :החלטת הצעה הבאה איתי צחר:

מאשרים למנות את ראש העיר " .שרוןהתאגיד פלגי 

רפי סער כיושב ראש דירקטוריון תאגיד פלגי שרון. 

מאשרים למנות את מהנדסת העיר אדריכלית עליזה 

 גרנות כדירקטורית עובדת העירייה."ר לזייד

י שרון שמאשרת את הדירקטורים בפלג הוועדהסליחה,  ד אלון בן זקן:"עו

היא ועדה ממשלתית ולכן היא דורשת שלפני הדיון 

  בהצבעה כל מי שאמור להיבחר צריך לצאת.

מאשרים למנות את ראש העיר " מינוי נציגים פלגי שרון איתי צחר:

רפי סער כיושב ראש דירקטוריון תאגיד פלגי שרון. 

מאשרים למנות את מהנדסת העיר אדריכלית עליזה 

כדירקטורית עובדת העירייה. יוזכר כי ר גרנות זיידל
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מנהלת אגף ההכנסות רו"ח גלית שניידר מימרן מכהנת 

ירייה. מאשרים למנות את גיא כדירקטורית עובדת הע

ואת פאני רבינוביץ כדירקטורים נציגי ציבור.  פלאוט

מינוי נציגי הציבור בכפוף לאישור ועדת המינויים 

רו בישיבת דירקטורים נוספים יועב. במשרד הפנים

האם אפשר לאשר  "המועצה הבאה או באלו שאחריה.

פה אחד? בשינוי שערכתי לגבי השורה האחרונה? אושר 

  פה אחד, תודה.

למנות את ראש העיר רפי סער כיושב  פה אחדמאשרים  :62מס'  החלטה

מהנדסת ראש דירקטוריון תאגיד פלגי שרון. מאשרים למנות את 

גרנות כדירקטורית עובדת  רהעיר אדריכלית עליזה זיידל

יוזכר כי מנהלת אגף ההכנסות רו"ח גלית שניידר מימרן  העירייה.

ירייה. מאשרים למנות את גיא מכהנת כדירקטורית עובדת הע

ואת פאני רבינוביץ כדירקטורים נציגי ציבור. מינוי נציגי  פלאוט

הציבור בכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים ודירקטורים 

 .נוספים יועברו בישיבת המועצה הבאה או באלו שאחריה

 

 אפשר לקרוא בבקשה לראש העיר? איתי צחר:

אש ר אישור מינויה של חגית נחמיאס בוזגלו לתפקיד מנהלת לשכת . 8

 הרשות במשרת אמון ואישור שכרה.

 

אישור מינויה של חגית נחמיאס בוזגלו  :ההצעה הבאה איתי צחר:

לתפקיד מנהלת לשכת ראש הרשות במשרת אמון 

 ואישור שכרה. 

מאשרים את מינויה של " :החלטה אומרת כךההצעת 

חגית נחמיאס בוזגלו לתפקיד מנהלת לשכת ראש 

אישי  על פי חוזה ,הרשות רפי סער במשרת אמון
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 "מנכ"ל.המשכר  40% שכר בשיעור שלבלמשרות אמון 

 האם אפשר לאשר פה אחד? תודה. 

את מינויה של חגית נחמיאס בוזגלו  פה אחדמאשרים  :63מס'  החלטה

לתפקיד מנהלת לשכת ראש הרשות רפי סער במשרת אמון, על פי 

 .מנכ"למשכר ה 40%חוזה אישי למשרות אמון בשכר בשיעור של 

 

 .70כת שירות של עובדים מעבר לגיל אישור האר . 9

 

אישור הארכת שירות של  ,הנושא הבא שעל סדר היום איתי צחר:

על פי החוק נדרש אישור  .70עובדים מעבר לגיל 

מאשרים הארכת שירותם מעבר " .ממועצת העיר לכך

של עובדי העירייה הבאים: ברויאר שלומית  70לגיל 

ה עד לתאריך בבית ספר יצחק שדסייעת משלבת 

 להשכלתם נורית מנהלת המרכז יו. טננב31.8.2021

. יוסף מדמון מחסנאי 31.8.2021מבוגרים עד לתאריך 

. נייברג 28.2.2021יך באגף ביטחון וחירום עד לתאר

סייעת משלבת בבית ספר גולדה עד  מירה מרלן,

. פליישמן ציפורה מנהלנית בית 31.12.2021לתאריך 

. רוזנטל מולכו 31.08.2019הספר בר אילן עד לתאריך 

. 31.08.2021שירה מורה בתיכון רבין עד לתאריך א

רייספלד נורית סייעת כיתתית בבית ספר בן גוריון עד 

בספריה . בנאי פרץ דרור ספרן 31.8.2021לתאריך 

האם אפשר לאשר  ".31.3.2020העירונית עד לתאריך 

 זאת פה אחד? תודה. 

לילד קטן  70סליחה יש לי שאלה. סייעת משלבת מעל  מהקהל:

  בבית ספר. זו בעיה בשיוך חברתי, זה פוגע.

אני אתייחס. כל הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל  איתי צחר:
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עדה מקצועית, עוברים ו 70פנסיה, לא רק מעבר לגיל 

ועדת השלושה, בצמוד להמלצה ישירה של העובדים 

והמנהלים שמנהלים אותם, עובדים במחיצתם ורק 

בכפוף להמלצה מקצועית שאין פגיעה ואין ירידה ואין 

בעיה תפקודית ורק אז מתקבלת המלצה בנושא והנושא 

אישור מעל גיל מובא להמלצת ראש העיר במקרה של 

ל אחד מהשמות האלו עבר את ולאישור המועצה. כ 70

ומי שמובא לכאן מבחינתנו כדרג מקצועי  התהליך הזה

מלווה אותו ישירות הוא מובא לאישור. כזכור לי 

 אישרנו את זה פה אחד, האם זה אושר פה אחד? תודה. 

של  70הארכת שירותם מעבר לגיל את  פה אחדמאשרים  :64מס'  החלטה

שלומית סייעת משלבת בבית ספר עובדי העירייה הבאים: ברויאר 

ם נורית מנהלת המרכז יו. טננב31.8.2021ק שדה עד לתאריך יצח

. יוסף מדמון מחסנאי 31.8.2021להשכלת מבוגרים עד לתאריך 

 מירה מרלן. נייברג 28.2.2021באגף ביטחון וחירום עד לתאריך 

. פליישמן 31.12.2021סייעת משלבת בבית ספר גולדה עד לתאריך 

. 31.08.2019ציפורה מנהלנית בית הספר בר אילן עד לתאריך 

. 31.08.2021רוזנטל מולכו שירה מורה בתיכון רבין עד לתאריך 

רייספלד נורית סייעת כיתתית בבית ספר בן גוריון עד לתאריך 

ספריה העירונית עד לתאריך . בנאי פרץ דרור ספרן ב31.8.2021

31.3.2020. 

 

אני רק אעשה פאוזה קצרה. אני מבין שכבר אישרו את  ראש העיר:

חגית? אז אני רוצה לברך את חגית נחמיאס כמנהלת 

 עבדה לשכתי החדשה. היא באה עם הרבה מאד ניסיון, 

מנהלת לשכת ראש עיריית רעננה, כשנים טובות כמה 

הייתה מנהלת לשכת של מנכ"ל עיריית רעננה, הייתה 
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מנהלת לשכה של מנהל אגף לאיכות הסביבה ברעננה 

והייתה גם מנהלת לשכתו של עוזי כהן היקר זכרונו 

לברכה מרעננה והיא כפר סבאית אז אני מאמין שאנחנו 

 ושיהיה לנו בהצלחה, תודה. רמה  ביד

 .68ר הארכת הקצאה לעמותת שמירת אורית ברח' תל חי אישו . 10

 

הארכת הקצאה לעמותת  :הנושא הבא שעל סדר היום איתי צחר:

. הועברו דברי הסבר 68שמירת אורית ברחוב תל חי 

מובאת לאור העובדה שאנחנו אשר והצעת ההחלטה 

סת בכתובת רוצים לאפשר להם לבנות בית כנ

מועצת העיר "כי מובאת המדוברת. הצעת ההחלטה 

מאשרת את החלטת ההצעות להארכת הקצאת מגרש 

ברחוב  6433גוש  14ומבנה הבנוי עליו כחלק מחלקה 

 58-0288280לעמותת שמירת אורית מספרה  68תל חי 

 24למטרת בית כנסת לעדה האתיופית לתקופה של 

האם אפשר לאשר את ההצעה פה  "חודשים. 11-שנים ו

 אחד? 

 תוכנית כי יש פה בינוי נוסף? יש כבר פנחס כהנא:

הם מבצעים תהליך הוצאת היתר כנדרש כמובן בחוק  איתי צחר:

ואנחנו מקצים להם את הקרקע והם צריכים לעמוד 

בכל דרישות החוק. אישרנו פה אחד את נושא עמותת 

  שמירת אורית, נכון? תודה. 
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את החלטת ההצעות להארכת  פה אחדמועצת העיר מאשרת  :65מס'  החלטה

ברחוב  6433גוש  14הקצאת מגרש ומבנה הבנוי עליו כחלק מחלקה 

למטרת בית  58-0288280לעמותת שמירת אורית מספרה  68תל חי 

 .חודשים 11-שנים ו 24כנסת לעדה האתיופית לתקופה של 

 

 .הגיאוגרפית לוועדהפנייה  -בקשה לחקר גבולות  . 11

 

הנושא הבא הוא נושא ועדת גבולות. כפי שנזכר ונסקר  איתי צחר:

גם בעבר וגם אושר על ידי מועצת העיר, גם עלה בהצעה 

בעבר באחת מהישיבות הקודמות.  שאילתהלסדר ב

אנחנו בעיצומו של תהליך של ועדה גיאוגרפית. ועדה 

גיאוגרפית ועדה של המדינה שדנה בשינויי גבולות 

נו בקשה לאישור מועצת מוניציפאליים של העיר. חידש

העיר לפני מספר שנים להעביר שטחים משכנותינו 

שטח המוניציפאלי של כפר סבא לשחרור ההטובות 

הבקשה הזו נדונה על ידי ועדת הגבולות. אנחנו ביקשנו 

מספר תאי שטח, מיד יוצג בפניכם, אושרו לנו חלק 

מתאי השטח. אנחנו מביאים בפני מועצת העיר הצעת 

החלטה שהועברה אליכם שמבקשת להרחיב, אנחנו 

נציג את זה על המפה כרגע. מה שמוצג על המסך בעצם 

ש כאן מספר שטחים. אני אקריא את הצעת ההחלטה י

 ואני אביא אותה להצבעה.

מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה א. "

והגורמים המקצועיים בעירייה לפעול מול משרד 

הפנים והוועדה הגיאוגרפית לצורך הרחבת ו/או מתן 

מנדט לוועדה להגדלת תחום השיפוט של העיר בדרך של 

המסומן בתשריט  160שטח תב"ע שד/העברת תחום 
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נספח א' בתחום העיר כפר סבא ו/או על דרך חלוקת 

הכנסות. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות 

לכל הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי 

 הנדרש.

מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה  ב.

 והגורמים המקצועיים בעירייה לפעול מול משרד

הפנים והוועדה הגיאוגרפית לצורך הרחבת תחום 

השיפוט של העיר כפר סבא בדרך של הרחבת מנדט 

המסומן בתשריט כמסומן  1לוועדה ביחס לשטח מספר 

בתשריט א' במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות 

לכל הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי 

 נדרש. 

מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה  .ג

והגורמים המקצועיים בעירייה לפעול מול משרד 

הפנים והוועדה הגיאוגרפית לצורך הרחבה תחום 

השיפוט של העיר כפר סבא בדרך של הרחבת מנדט 

בתשריט נספח  3הוועדה ביחס לשטח המסומן במספר 

א'. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל 

 גורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי הנדרש. ה

מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה  .ד

והגורמים בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה 

הגיאוגרפית לצורך הרחבת ו/או הגדלת מנדט תחום 

השיפוט של העיר כפר סבא בדרך של מתן מנדט לוועדה 

ריט נספח א' /א המסומן בתש3ביחס לשטח מספר 

במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל 

 הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי הנדרש. 

מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה  .ה
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והגורמים בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה 

הגיאוגרפית לצורך הרחבת ו/או מתן מנדט להגדלת 

ר סבא בדרך של מתן מנדט תחום השיפוט של העיר כפ

כמסומן בתשריט נספח א'  4לוועדה ביחס לשטח מספר 

במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל 

  "הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי נדרש.

  סעיף ו' אנחנו מסירים מהצעת ההחלטה.

 האם אפשר לאשר זאת פה אחד?

את החומר ששלחת. אני לא יודע אם זה לא, אני ראיתי  פנחס כהנא:

 אואבל לדעתי החומר הזה ה לוועדההחומר שהוגש 

עדות גבולות, מה שנקרא ופרוזה. אני השתתפתי בו

 ועדה הגיאוגרפית. 

כי הוא אכן פרוזה, הוא  ,לוועדהזה לא החומר שהוגש  איתי צחר:

מצגת למועצת העיר והוגש דו"ח של חברה חיצונית 

יא עד כדי כך מתמחה שהיא נשכרה שמתמחה בתחום. ה

על ידי משרד הפנים ונאלצה להפסיק לעבוד איתנו 

בוועדה הגיאוגרפית וכמובן זו מצגת שמתמצתת את 

 הנושא של ועדת הגבולות רק לצורך הדיון כאן. 

 אפשר לקבל את החומר? פנחס כהנא:

 בוודאי.  איתי צחר:

 כי החומר ששלחת הוא פרוזה, הוא לא מספיק טוב.  פנחס כהנא:

האם אפשר לאשר את הסעיפים שהקראתי פה אחד?  איתי צחר:

 תודה. 
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א. מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה  :66מס'  החלטה

והגורמים המקצועיים בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה 

לוועדה להגדלת תחום  הגיאוגרפית לצורך הרחבת ו/או מתן מנדט

 160השיפוט של העיר בדרך של העברת תחום שטח תב"ע שד/

המסומן בתשריט נספח א' בתחום העיר כפר סבא ו/או על דרך 

חלוקת הכנסות. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל 

 הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי הנדרש.

נהלת העירייה והגורמים ב. מועצת העיר מסמיכה בזאת את ה 

המקצועיים בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה 

הגיאוגרפית לצורך הרחבת תחום השיפוט של העיר כפר סבא 

המסומן  1בדרך של הרחבת מנדט לוועדה ביחס לשטח מספר 

בתשריט כמסומן בתשריט א' במסגרת טיפול זה מוסמכת 

קיים כל הליך העירייה לפנות לכל הגורמים הרלוונטיים ול

 משפטי נדרש. 

ג. מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה והגורמים  

המקצועיים בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה 

הגיאוגרפית לצורך הרחבה תחום השיפוט של העיר כפר סבא 

 3בדרך של הרחבת מנדט הוועדה ביחס לשטח המסומן במספר 

זה מוסמכת העירייה לפנות  בתשריט נספח א'. במסגרת טיפול

 לכל הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי הנדרש. 

ד. מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה והגורמים  

בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה הגיאוגרפית לצורך 

הרחבת ו/או הגדלת מנדט תחום השיפוט של העיר כפר סבא בדרך 

/א המסומן בתשריט 3ה ביחס לשטח מספר של מתן מנדט לוועד

נספח א' במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל הגורמים 

 הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי הנדרש. 
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ה. מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה והגורמים  

בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה הגיאוגרפית לצורך 

מנדט להגדלת תחום השיפוט של העיר כפר סבא הרחבת ו/או מתן 

כמסומן בתשריט  4בדרך של מתן מנדט לוועדה ביחס לשטח מספר 

נספח א' במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל הגורמים 

 הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי נדרש.

 .ה פה אחדאושר 

  

ביחידה במבנה ברחוב אישור עסקה במקרקעין למכירת זכות החכירה  . 12

 7606בגוש  90/4, כפר סבא נשוא חלקה 23התע"ש 

 

אישור עסקה במקרקעין למכירת זכות  :הנושא הבא איתי צחר:

כפר סבא  23החכירה ביחידה במבנה ברחוב התע"ש 

מאשרים עסקה ". 7606בגוש  90/4נשוא חלקה 

 23במקרקעין למכירת יחידה במבנה ברחוב התע"ש 

לחברת אופקים  7606בגוש  90/4כפר סבא חלקה 

בהסתמך על  510815913ח.פ  1979נסיעות ותיירות 

החומר הועבר אליכם בשבוע  ".32/2018מכרז פומבי 

שעבר לעיונכם ולהבנתכם. האם אפשר לאשר את 

 ההצעה הזאת פה אחד? תודה רבה. 

עסקה במקרקעין למכירת יחידה במבנה פה אחד מאשרים  :67מס'  החלטה

לחברת אופקים  7606בגוש  90/4כפר סבא חלקה  23התע"ש ברחוב 

בהסתמך על מכרז פומבי  510815913ח.פ  1979נסיעות ותיירות 

32/2018. 
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 חושב שאפשר לנעול את הישיבה. תודה רבה. אני  : איתי צחר

ו לם. מי שראה אותנו מהבית שיהיה לתודה רבה לכו ראש העיר:

 תודה.  ,הישיבההמשך ערב נעים. אני סוגר את 
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 ריכוז החלטות

 הצעות לסדר יום:  .2

 

דחיית והפחתת שימוש באופן דרמטי בטלפונים סלולאריים בקרב  . א

 סיעת "כפר סבא בראש". -הלימודים  תלמידים במהלך שעות

 

דחיית והפחתת שימוש באופן דרמטי  -בנושא לסדר ההצעה  :55מס'  החלטה

בטלפונים סלולאריים בקרב תלמידים במהלך שעות הלימודים 

 מוסרת פה אחד. מטעם סיעת "כפר סבא בראש"

 

סיעת "כפר  -פרסום מידע בגין תאגידים עירוניים וחברות קשורות  . ב

 .סבא בראש"

 

פרסום מידע בגין תאגידים עירוניים בנושא  לסדר ההצעה :56מס'  החלטה

מוסרת פה אחד  סיעת "כפר סבא בראש"מטעם וחברות קשורות 

 מסדר היום.

 

 .סיעת "כפר סבא מתקדמת" -חניון מטרופולין  . ג

 

סיעת "כפר סבא  -חניון מטרופולין בנושא ההצעה  :57מס'  החלטה

 .ברוב קולות ירדה מסדר היום מתקדמת"
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 .2019תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  אישור חלוקת . 3

 

מאשרים פה אחד חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים  :58מס'  החלטה

 בהתאם לחומרים המצורפים שהועברו לוועדה.  2019בשנת 

 

 .שינוי הרכב ועדות חובה ורשות . 4

 

שרים פה אחד את הרכב ועדות החובה והרשות המצורף  מא :59מס'  החלטה

: לוועדת הרווחה את זאב לחומרי הישיבה  בכפוף לתוספות הבאות

זאבי ואפרים אריאלי יושב ראש ארגון המתנדבים. לוועדת עסקים 

קטנים ובינוניים את אבי רוקנשטיין. לוועדת קשרי חוץ וערי 

בנוסף,  תיאום אבי רוקנשטיין. לוועדת שקיפות את ארנון הראל.

שאושרה בישיבות  חינוךביטול מועצת המאשרים פה אחד את 

ך ולהציג מתווה עדת החינוולדון בנושא בוהמועצה הקודמות, 

 חלופי במועצה הבאה.

 

 בדירקטוריון החברה לתרבות הפנאי. מינוי נציגים . 5

 

מאשרים פה אחד למנות את חברת המועצה עו"ד עדי לוי  :60מס'  החלטה

 סקופ דירקטורית בחברה לתרבות הפנאי כפר סבא. מאשרים

למנות את ד"ר אמיר גבע ואת נועם כשר כדירקטורים נציגי ציבור. 

 .8.5.2021יוזכר כי גדעון שני מכהן כדירקטור נציג ציבור עד ליום 

 

 .מינוי נציגים בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא . 6

 

 



   03.04.2019 84 מועצה מן המניין   

-למנות את סגן ראש העיר עילאי הרסגורפה אחד מאשרים  :61מס'  החלטה

הנדין ואת חבר המועצה אורן כהן כחברים בדירקטוריון החברה 

 הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ. 

למנות את שרי זאבי, אבי יבין, עמירם מילר ברוב קולות מאשרים  

רה הכלכלית לפיתוח ואלי שוורץ כדירקטורים נציגי ציבור בחב

נציגי הציבור בכפוף לאישור ועדת מינוי כפר סבא בע"מ. 

 המינויים במשרד הפנים.

 

 

 .מינוי נציגים בתאגיד המים והביוב פלגי שרון . 7

 

למנות את ראש העיר רפי סער כיושב  פה אחדמאשרים  :62מס'  החלטה

מהנדסת ראש דירקטוריון תאגיד פלגי שרון. מאשרים למנות את 

כדירקטורית עובדת ר גרנות העיר אדריכלית עליזה זיידל

יוזכר כי מנהלת אגף ההכנסות רו"ח גלית שניידר מימרן  העירייה.

ירייה. מאשרים למנות את גיא מכהנת כדירקטורית עובדת הע

ואת פאני רבינוביץ כדירקטורים נציגי ציבור. מינוי נציגי  פלאוט

הציבור בכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים ודירקטורים 

 .רו בישיבת המועצה הבאה או באלו שאחריהנוספים יועב

 

אש אישור מינויה של חגית נחמיאס בוזגלו לתפקיד מנהלת לשכת ר . 8

 הרשות במשרת אמון ואישור שכרה.

 

מאשרים פה אחד את מינויה של חגית נחמיאס בוזגלו  :63מס'  החלטה

לתפקיד מנהלת לשכת ראש הרשות רפי סער במשרת אמון, על פי 

 משכר המנכ"ל. 40%למשרות אמון בשכר בשיעור של חוזה אישי 
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 .70כת שירות של עובדים מעבר לגיל אישור האר . 9

 

של  70הארכת שירותם מעבר לגיל את  פה אחדמאשרים  :64מס'  החלטה

עובדי העירייה הבאים: ברויאר שלומית סייעת משלבת בבית ספר 

ם נורית מנהלת המרכז יו. טננב31.8.2021ק שדה עד לתאריך יצח

. יוסף מדמון מחסנאי 31.8.2021להשכלת מבוגרים עד לתאריך 

 מירה מרלן. נייברג 28.2.2021באגף ביטחון וחירום עד לתאריך 

. פליישמן 31.12.2021סייעת משלבת בבית ספר גולדה עד לתאריך 

. 31.08.2019ציפורה מנהלנית בית הספר בר אילן עד לתאריך 

. 31.08.2021ירה מורה בתיכון רבין עד לתאריך רוזנטל מולכו ש

רייספלד נורית סייעת כיתתית בבית ספר בן גוריון עד לתאריך 

. בנאי פרץ דרור ספרן בספריה העירונית עד לתאריך 31.8.2021

31.3.2020. 

 

 .68אישור הארכת הקצאה לעמותת שמירת אורית ברח' תל חי  . 10

 

את החלטת ההצעות להארכת  פה אחדמועצת העיר מאשרת  :65מס'  החלטה

ברחוב  6433גוש  14הקצאת מגרש ומבנה הבנוי עליו כחלק מחלקה 

למטרת בית  58-0288280לעמותת שמירת אורית מספרה  68תל חי 

 .חודשים 11-שנים ו 24כנסת לעדה האתיופית לתקופה של 

 

 .פנייה לוועדה הגיאוגרפית -בקשה לחקר גבולות  . 11
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א. מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה  :66מס'  החלטה

והגורמים המקצועיים בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה 

הגיאוגרפית לצורך הרחבת ו/או מתן מנדט לוועדה להגדלת תחום 

 160השיפוט של העיר בדרך של העברת תחום שטח תב"ע שד/

/או על דרך המסומן בתשריט נספח א' בתחום העיר כפר סבא ו

חלוקת הכנסות. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל 

 הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי הנדרש.

ב. מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה והגורמים  

המקצועיים בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה 

כפר סבא הגיאוגרפית לצורך הרחבת תחום השיפוט של העיר 

המסומן  1בדרך של הרחבת מנדט לוועדה ביחס לשטח מספר 

בתשריט כמסומן בתשריט א' במסגרת טיפול זה מוסמכת 

העירייה לפנות לכל הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך 

 משפטי נדרש. 

ג. מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה והגורמים  

הפנים והוועדה המקצועיים בעירייה לפעול מול משרד 

הגיאוגרפית לצורך הרחבה תחום השיפוט של העיר כפר סבא 

 3בדרך של הרחבת מנדט הוועדה ביחס לשטח המסומן במספר 

בתשריט נספח א'. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות 

 לכל הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי הנדרש. 

ד. מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה והגורמים  

בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה הגיאוגרפית לצורך 

הרחבת ו/או הגדלת מנדט תחום השיפוט של העיר כפר סבא בדרך 

/א המסומן בתשריט 3של מתן מנדט לוועדה ביחס לשטח מספר 

ת לכל הגורמים נספח א' במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנו

 הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי הנדרש. 

 



   03.04.2019 87 מועצה מן המניין   

ה. מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה והגורמים  

בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה הגיאוגרפית לצורך 

הרחבת ו/או מתן מנדט להגדלת תחום השיפוט של העיר כפר סבא 

כמסומן בתשריט  4בדרך של מתן מנדט לוועדה ביחס לשטח מספר 

נספח א' במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל הגורמים 

 הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי נדרש.

 אושרה פה אחד. 

 

אישור עסקה במקרקעין למכירת זכות החכירה ביחידה במבנה ברחוב  . 12

 .7606בגוש  90/4, כפר סבא נשוא חלקה 23התע"ש 

 

עסקה במקרקעין למכירת יחידה במבנה פה אחד מאשרים  :67מס'  החלטה

לחברת אופקים  7606בגוש  90/4כפר סבא חלקה  23ברחוב התע"ש 

בהסתמך על מכרז פומבי  510815913ח.פ  1979נסיעות ותיירות 

32/2018. 


