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 הצעות לסדר יום: .2
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 זכות למכירת במקרקעין עסקה ואישור מקרקעין חילופי הסכם אישור .8

 (.18 גלר-14ן אגרו) ירהחכ
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 .דברי פתיחה 

 

 "מנגינות הרכב"של  ערב טוב לכולם. אנחנו נפתח בשירה איתן צנעני: עו"ד

סיקה העירוני ולאחר מכן אני מרכז המו "29-הגלריה ה"של 

נציגים או נציגות מנציגי ההורים לומר את  אתן לשלושה

 דברם ולאחר מכן נמשיך. בבקשה. 

טוב, היי, אז אנחנו הרכב מנגינות, זה הרכב בעצם שכל  :הרכב מנגינות

שבוע במהלך החופש הגדול אנחנו באים באותו הרכב 

יודיעו  ,ם אחרלגינות ציבוריות ברחבי כפר סבא, כל פעם יו

עם הילדים,  ...כל מיניעם ובשיתוף פעילויות  ,לכם על זה

מלא דברים מגניבים כל מיני שירי ילדים ועכשיו ניתן לכם 

 ככה טעימה קטנה מההופעה. תודה. 

לרוני ביטון, עדי שוורץ וגיא. מי  ,תודה רבה להרכב מנגינות איתן צנעני: ד"עו

 ? יהודית?נציג ההורים שידבר

אז אחר הצהריים טובים. אנחנו ככה באופן ספונטני גדלנו  :אסאמיטל 

כמה גנים ביחד השם שלי מיטל אסא, השם משפחה מתחיל 

א' זה אומר שאני אחד הטלפונים הראשונים שככה הגיעו -ב

אליי בנושא הזה, מישהי בשם רויטל או אורטל אם אני 

זוכרת נכון. אז מה שנאמר בחוץ הוא לא כל כך מדויק. זה 

לא שנתנו לנו את האפשרות שאם אנחנו נסכים לעבור לגן 

אחר אז בעצם כל הילדים שהיום אמורים להתרכז בגנים 

המיועדים לסגירה היו עוברים ואז ככה היו סוגרים. זה לא 

 נכון. זה לא נכון. 

פשוט הציבו לנו עובדה חד משמעית וברורה שהגנים 

ר לכל מיני הספציפיים האלה נסגרים ואנחנו מיועדים לעבו
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גנים שיש בהם מקומות פנויים וזה נעשה בצורה לא כל כך 

נעימה כי שמו לי מן מכירה פומבית כזאת שיש לי מקום 

אחרון בגן יסמין. אני לא חושבת שהילדה שלי צריכה לקבל 

מתוך שאר  35-מקום אחרון, היא לא צריכה להיות הילדה ה

זה בחירה  הילדים בגן. לבחור לשים את הילד שלך בגן קצר

עושים על כל המשתמע מכך עם כל המינוסים שיש  שאנחנו

לנו בהיבטים הכלכליים וכל התארגנות של מי מוציא ולאן 

וארוחות צהרים לתקתק כל יום. זה לא פשוט ואנחנו עדיין 

מאמינים בחינוך הזה, החינוך של פעם שילד צריך לגדול 

מצב בבית שלו ולא עד חמש, למי שכמובן זה מתאפשר וה

הזה שאתם הולכים ומעלימים גנים קצרים בכפר סבא זה 

 בא על חשבון הילדים שלנו ואנחנו לא ניתן לזה יד. 

 תודה רבה.  איתן צנעני: ד"עו

שהילדה שלי עוברת גן.  אז אנחנו רונן ועדיין לא הודיעו לנו :רונן יהודית 

בנות ובשבע שנים האחרונות אני מגדלת  אבל יש לי ארבע

פר סבא, אני נמצאת בכל הנהגות ההורים, בכל ילדות בכ

יש לי תפקיד בהנהגת הורים  ,מי שיודע ,ועדי הגנים ואני גם

של בית ספר. והאמת לאמיתה שאני עובדת  יו"רכי אני גם 

ביחד עם רבים וטובים שעומדים פה עכשיו בהתנדבות  24/7

לטובת הילדים שלנו. ואז אנחנו מקבלים בוקר יום אחד 

חלק מהילדים שסוגרים את הגן. אנחנו באים מודיעים ל

לגננת ושואלים אותה רינת סוגרים את הגן? כי אנחנו 

עושים את עבודתכם נאמנה  משערים לעצמנו שאתם

והסייעת מתחילה לבכות כי לה לא הודיעו שסוגרים את 

מבוכה אומרת לי הודיעו לי רק בהגן. והגננת מאוד מאוד 

 כלום.  אתמול ואמרו לנו לא להגיד לכם
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אבל אומרים לך לא להגיד לנו כלום אבל יכולת להתקשר 

במקביל להורים ואז אנחנו חשבנו מה להידבר. כתבנו מייל 

תשבו אתנו תסבירו לנו תאירו  הייתהבקבוצה שכל הבקשה 

את עינינו מה השיקולים, אבל לא להגיד לטובת הילדים, כי 

תורי, אני לא רואה באמת הורים שנמצאים פה, עכשיו זה 

עכשיו זה תורי, נכון? תודה. זה תורנו עכשיו. אני חייבת 

לומר שאחרי שהורים חדשים פנו אליי ושאלו אותי יהודית, 

יכול להיות שאף אחד לא ענה? אז שלחתי מייל נוסף 

ואמרתי ראיתם את המייל הזה? ואני חייבת לומר שהיחיד 

ה שענה לי בבוקר ראינו את המייל ותקבלי על זה תשובה ז

איתי, ראש העיר כמובן שלא נמצא פה היה מכותב, אסנת 

מכותבת, אורי היה מכותב.  הייתהמכותבת. אביבה  הייתה

ואז אני עומדת פה בחוץ ואומרים סיגל קוצ'מן כמובן 

ל נעשה בשיתוף פעולה עם ועד הגנים העירוני ופה זה ושהכ

מתסיס, כי אני יודעת שגם הם מתסיסים וכואבים שלא, אז 

א הוגן לשבת בתקשורת ולומר שעושים הכל בשיתוף זה ל

 פעולה אתנו כשזה לא אמת עד הסוף. 

ולא ייתכן שאני פונה היום ואני מקבלת תשובה ממנהלת 

אגף הגנים שעכשיו אנחנו לא נדבר אתכם גם היום זה 

התשובה שהיא נתנה לי. אז אנחנו כל הכבוד לכל ההורים 

זדמנות נהדרת, ה הייתהשנמצאים פה וכפיים גדולים ו

טסאפ של הגן אלנו האפשרות לדבר בוו הייתהאפרופו חינוך 

על מה זה מעורבות וחינוך לחירות ודמוקרטיה והתווכחנו 

בינינו אם להביא את הילדים או לא, כי זה טיעון עניני כי 

לומר לילדים אנחנו דואגים זה לא דיון ענייני ולא לשבת 

 עם ההורים זה גם לא ענייני. 
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גיע המסחרה אם לא תחליטו מהר תצטרכו לנסוע ואז ה

אם לא  ,לירוקה. זה מה שנאמר. מוקלט אצלכם השיחות

 תקבלו החלטות מהר חלק יצטרכו להתפנות לירוקה. 

אז יש פער עצום, אסנת, בין השיח הכל כך מסודר שאת 

נתת בחוץ לבין התחושה שלנו כהורים. אני באמת מבקשת 

תתחילו להעיר, זה לא בשם כל האנשים שנמצאים פה ש

אני אחזור ואומר היום קראתי שוב  ,עסק, את יודעת מה

מאמרים ועם זה אני אסיים. בגן מסוים גן רגיל לא מיוחד 

ילדים. אנחנו חושבים שלא ייתכן שבכפר  14-17המלצה זה 

, כי אנחנו אוהבים את העיר ואנחנו 30-35סבא ההמלצה זה 

 יודעים שאתם רוצים בטוב. 

רוב האנשים נמצאים פה  -יים עם המשפט האחרון ואני אס

והחוויה שלהם עם הגננות בתוך גן היא מצוינת היא טובה, 

אנחנו מעדיפים את אנשי החינוך שלנו ומגיע להם תודה 

ענקית, אבל כשגננת עומדת בלי הבנה לא יכולים להגיד לה 

אם את נשארת תעשי מה שצריך אנחנו מבקשים מכם 

אחד פרטני, אנחנו לקראת שנה -אחד שתראו בילדים שלנו

קשה, אנחנו מבקשים שתדברו אתנו, אנחנו ניסינו בדרך 

הטובה הוצאנו מכתבים ביקשנו רק להידבר ואז כשהבנו 

שלא הגענו לפה. אני שוב מודה לכל מי שנמצא פה. כפיים 

 אדירות לכל מי שעשה ועושה במלאכה. 

 תודה רבה.  :איתן צנעני ד"עו

הנהגת הורים עירוני ואני רוצה  יו"רן אני מי סיגל קוצ'מש :מןצ'סיגל קו

להוסיף רק דבר אחד למה שנאמר פה מי שמכיר אותי יודע 

שאני, היושר הוא דבר מאוד חשוב אצלי כל המהלך הזה 

 נקודה.  .נעשה ללא שיתוף ההורים
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אף אחד לא יגיד שזה נעשה בשיתוף ההורים כי זה לא, אם 

ים לפני שזה יוצא לציבור היה זה היה נעשה בשיתוף ההור

לנו מה להגיד, יש לנו מה להעיר וזה לא היה יוצא בצורה 

כזו. זה לא היה צריך לצאת ככה, אין סיבה. יכול להיות 

שיש סיבות מוצדקות לסגירת אולי גן אחד, אני לא יודעת, 

לא יודעים את הנתונים, אף אחד לא אמר לנו, יכול  אנחנו

לא אמרו ולצאת ככה להגיד בצורה להיות. אבל לא דיברו ו

כזו לציבור ההורים ולא רק לציבור ההורים גם לילדים, 

ילד צריך לשמוע את זה? מה הוא חושב? מה יהיה לי מחר? 

הגן שלי ייסגר לאן אני אלך? לא עושים את זה בצורה כזו. 

 לא מדובר פה בניירות. 

הגיע הזמן באמת אנחנו עכשיו בשלב שבונים אמון, עד 

לנו תקופה לא פשוטה, עכשיו יש מנהל אגף  הייתהשיו עכ

חינוך, אנחנו נותנים אמון, תנו לנו תעזרו לנו לבנות את 

האמון, קחו אותנו שותף. אנחנו אתכם. אנחנו רוצים, 

אנחנו לא נגד, אבל באמת תעשו את זה באופן אמתי. אמתי. 

 לא בכאילו. 

כי זה אי אפשר לצאת לתקשורת להגיד שזה נעשה בשיתוף 

אתמול, רק אתמול הזמינו  הייתהלא. הפגישה הראשונה 

פגישה לא פשוטה,  הייתהאותנו רק אתמול ישבו אתנו. 

נאמרו דברים וזה בסדר שהם נאמרו, הם נאמרו בצורה 

מכובדת. אבל לא צריך להמשיך, ושיח מכבד בעיקר משתף. 

אל תצאו ותגידו דברים לא נכונים ותיתנו לנו אחר כך 

ה לא נכון. למה? ותצפו מאתנו אחר כך לשתף להגיד שז

 פעולה, לא, אנחנו נגיד את האמת. 

אני מצפה ומבקשת שמעכשיו ייעשה שיתוף אמתי בכל 
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אתנו. יכול להיות שיש גורמים  לאורך כל הדרך יחד

מקצועיים שצריכים לשבת אולי לא אנחנו, אבל בתהליך 

ות הזה אנחנו צריכים להיות שותפים ולא שייצאו החלט

אינו רל גמור ומוגמר. כבר וואחר כך יבואו יגידו לנו שהכ

 תלמדו.  נית האסטרטגית שזה היה.את התכ

 תודה רבה סיגל. איתי מנכ"ל העירייה בבקשה.  :איתן צנעני ד"עו

כמה שנים וגם בעלי התחנך בגן הזה.  הורה מגן מרגניתאני  :מהקהל

ות מה שמעניין אותי לדעת זה א' כשהיו כל מיני שאל

בפורומים וכמובן כולנו מכירים כל מיני פורומים היו 

תשובות שבעיניי כבן אדם שאני באמת יכולה להגדיר את 

זה עם רמת אינטליגנציה לפחות ממוצעת תשובות מאוד 

ומשהו ילדים עומד  30מאוד לא מכבדות כמו שלשים 

מאחורי זה מחשבה על האיכויות הפדגוגיות שלהם, על 

ובאמת אנחנו מדברים כאן על שקיפות איכויות חברתיות 

 30ושותפות אל תעליבו אותנו עם תשובות כאלה, לשים 

ומשהו ילדים ולהגיד שזה לטובתם אני יותר אעריך את זה 

אם יגידו לי שיש שיקולים כלכליים ואי אפשר להחזיק גן 

ילדים מאשר שיגידו לי שזה לטובתם, זה דבר  19של 

לא בתחום ובאמת פעם ראשון. דבר שני כמישהי שהיא 

איפה ראש העיר? הוא לא  ,ראשונה שאני נוכחת בדבר כזה

 אמור להיות נוכח בישיבה כזאת? 

והוא ביקש ממני לנהל את  להגיע בדקה התשעים נבצר ממנו :איתן צנעני ד"עו

ממש בדקה -, זה היה ממשהישיבה, זה לא היה מתוכנן

 התשעים. 

 אז זה ממש מאכזב.  :מהקהל

 תודה רבה. איתי בבקשה.  :צנעני איתן ד"עו
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 ערב טוב לכולם. אני רוצה להתייחס.  איתי צחר:

ערב טוב אני ליאת פסטרנק אני נציגת גן כינור. אנחנו  :ליאת פסטרנק

עומדים פה נציגי ההורים של גן כינור של יתר הגנים אבל 

בפרט גן כינור ואנחנו רוצים להבין מה הסיבה שרוצים 

נרשמים, הגן הזה גם מתפקד, יש  18 לסגור גן שיש אליו

ילדים רשומים. שנה  18-מיקום מצוין, יש צוות מצוין ו

 18-ילדים בהמשך עלה ל 16שעברה הגן הזה נפתח עם 

ילדים, מה הסיבה שהבן שלי צריך  22ילדים, השנה אנחנו 

ילדים? הרי הדבר  35לעזוב את הגן הזה ולהידחס בגן של 

חנו רוצים לדבר על פדגוגיה הזה לא יעלה על הדעת אם אנ

וחינוך כמובן שאנחנו צריכים להגיע מאה אחוז חינוך 

למאה אחוז ילדים. לא נוכל לעשות את זה בגן עם עומס של 

ילדים. גננת שתהיה הטובה ביותר היא לא תוכל להגיע  35

 18. גן כינור גן עם 35אחוז ילדים בגן עמוס של  100-ל

, ואין שום סיבה שייסגר. ילדים נרשמים, גן שפועל מצוין

אני אשמח לשמוע התייחסות מיוחדת במיוחד לגן כינור. 

 תודה רבה. 

 תודה רבה.  :איתן צנעני ד"עו

 ,ולשמוע ולהקשיב חשוב לשבת ערב טוב לכולם. קודם כל, איתי צחר:

אני חושב שכל מי שיושב סביב השולחן מדבר כמשרת ציבור 

שעולות ומראה כמובן נקודות  , ואלואו נבחר ציבור

 ,שמוצבת מולנו ומחייבת אותנו לראות שאנחנו פועלים נכון

לוודא שאנחנו לא  ,וזה מה שאנחנו חייבים לעצמנו ולכולכם

 עושים טעויות ואיפה שעושים טעויות לתקן ולשפר. 

אני רוצה לעדכן אתכם בתהליך ובפרטים שנשאלו פה וגם 

את כלל  אלה שפורסמו. אני חייב להגיד שאני לא ראיתיב
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אנחנו קיבלנו עשרות רבות של מכתבים, פגשנו  ,הפרסומים

 היהמעבר למפגש עם הנהגת ההורים ש ,גם לא מעט הורים

אתמול. דרך אגב זה ממש לא המפגש הראשון שהיה עם 

 שני  היו מינואר לפחות ,הנהגת ההורים בנושא שיבוצים

גם אתמול במפגש צוטטו  ,מפגשים חוץ מזה שאני זוכר

  .ים של מפגשים שהיו מפגשים קודמיםסיכומ

בהחלט יש דברים שהם לא מוסכמים, אבל אני חושב 

צועי בצורה שהמציאות, ואני אפרט לכם אותה מהצד המק

 הכי מדויקת שאני יכול, המציאות היא קצת שונה ממה 

וכמובן שהאחריות לכך היא  ,מכירים אותה כרגע שאתם

ידן שאנחנו חיים בו שבע ,עלינו. וגם על עוד גורמים אחרים

וחשוב  ,היום שמועות רצות מאוד מהר, חצאי עובדות וכו'

אחד. -לי לנסות להסביר לכם ולעשות סדר בתהליך אחד

ילדים  5,250שמתוך  , הואדבר ראשון שאני רוצה לומר

ילדים קיבלו את  5,000-כ ,שהוריהם בחרו עבורם עדיפות

 אחת העדיפות שהם בחרו.

שיבוצים אחרונים שחלקם  250עם  כרגע אנחנו מתמודדים

או חברים שלא יכלו להגיע  ,מי שנמצא פה מן הסתםהם של 

 הערב לכאן, אבל קולם נשמע היטב. 

אחוז  95.5על  ,בהשוואה לשנה שעברה ,אנחנו עומדים היום

שיבוצים שתואמים את רצונות ההורים. כרגע אנחנו 

ת מתמודדים עם האחוזים האחרונים ואנחנו נמשיך לעשו

 .מה שאנחנו יכולים כדי לתת את השיבוץ הכי טוב שאפשר

 אחוז אבל אנחנו 100-לא ניתן יהיה להגיע מן הסתם ל

 עובדה ראשונה.  שואפים להגיע כמה שיותר גבוה. זו
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שבכל מה שקשור , היא עובדה שנייה שאני רוצה להגיד לכם

להחלטה סופית וחלוטה על סגירת גנים, אני אומר לכם את 

כ"ל העירייה, אין לנו אף אחד בעיריית כפר סבא זה כמנ

שנבצר ממנו  ,בדרג המקצועי וכמובן גם לא ראש העיר

להיות פה מסיבות אישיות אמתיות וכל הרמיזות אני חושב 

 לשמור על פרטיותו,ויש יש כבוד של אדם שהן לא במקום ו

תאמינו לי שאין לו שום בעיה להיות פה ולענות על השאלות 

אחד, הוא מכיר את החומר, הוא מעורב בכל האלה אחד ל

תהליך והוא נפגש עם הורים אתמול והוא ענה לעשרות 

אבל לגופו של עניין אני רוצה לחזור,  הורים, רבות של

הסוגיה של שיבוץ לגנים בעיר היא סוגיה מורכבת ונדונה 

בהרחבה עם ועד הגנים בין השאר, כולל עם אנשי מקצוע 

 . וכולל עם רשויות אחרות

עושים מאמץ רב לשבץ כמו שאמרתי לגנים לפי  אנחנו

ואני אתן לכם מספר  ,הבחירות אבל לפעמים יש מצבים

שבחרו הורים בכמות  ,כולל דוגמאות שהוזכרו פה ,דוגמאות

שני הורים ביקשו לשבץ  - גן דוכיפת :נמוכה מאוד. למשל

הורים,  חמישה -דים שלהם בגן דוכיפת. גן חרצית את היל

יש גם גנים שבהם  .וכו' 18לא והורים  15 - ורגן כינ

נרשמים  19שיש בו  ,המספרים יותר גבוהים כמו גן דובדבן

 נכון לרגע זה במערכת העירונית. 

אני רוצה ... אני אתייחס ,יה. עוד טיפה סבלנותירק שנ

שנכון לרגע זה, חברים,  ,מה שאמרתי קודם לכןאת להזכיר 

נכון בצורה הכי ברורה.  יר לכם את המידעאני מנסה להעב

 .אין אף החלטה סגורה וחלוטה ,כמו שאמרתי ,לרגע זה
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עשינו עד עכשיו ומה שצפוי אני מיד אפרט את התהליך ש

 לנו בהמשך.

בעיה. למשל  בגנים שהם ביקשו הורים שצפינו שישלגבי 

ילדים. במסגרת ישיבת אחת  13 ,גן קצר ,ניקח את גן הניה

אני זוכר שיחה שהדר לביא  ,מישיבות המועצה הקודמות

מועצה שאלה האם בכוונתנו להתקשר להורים טרם החברת 

פרסום ואמרתי שכן, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות ולעשות 

אנחנו  ,תשמעו" – מאות טלפונים להורים ולהגיד להם

צופים שיש בעיה, עוד אין החלטה סופית ומוחלטת 

לגן הניה ילדים נרשמו  13שהתקבלה, אנחנו מבינים שאם 

 . "כנראה שצפויה בעיה

טלפונים האלה בדיוק למטרה הזו ומטרתם  250-יזמנו את ה

לעדכן כדי לגבש את תמונת מצב הסופית, למשל  הייתה

אמרו להם יש גן נוסף  ,הורי גן הניה שהתקשרו אליהם

לי תעדיפו אפשרות אחת שאו , זובקרבת מקום בשכונה

שאולי תעדיפו חובסקי ירנאו גן אחר באזור טש ,אותה

 לשלוח אליו.

יה. סליחה. סליחה. אני אומר עוד פעם, ירק רגע. רק שנ

ואפילו נכתבו מראש תמלולי שיחה של הנושאים האלה ואני 

לא מגן על טעויות, חברים, אם מישהו קיבל שיחת טלפון 

שהיא לא בוצעה כמו שאני מתאר אז אנחנו נבדוק ונראה. 

ליך שכתוב ומפורסם, אני אומר לכם מה התכנית ומה התה

יש תהליך סדור.  ,תויאצלנו כולם יודעים ועובדים א

ה. ברשותך יחברים, רק שני ,במסגרת התהליך הסדור הזה

של גן אני מבקש להשלים את הדברים. בקיצור ההורים 

 לפי הבחירה של הורי גן הניה. הניה קיבלו את הטלפון הזה 
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 תי.ההורים פה ואומרים שזה לא אמי קהל:מה

סליחה, בואו נקיים שיח תרבותי, נתנו לכם לדבר בנחת,  :איתן צנעני ד"וע

 תנו למנכ"ל העירייה להשלים את דבריו. 

חברים, אני מבקש, אנחנו נמצאים בישיבת מועצה. אמר פה  איתי צחר:

 ,אני מבקש ,שמענו את הדברים ,ממלא מקום ראש העיר

לי  זה יהיה יותר מכובד ויותר ברור אם תיתנו .בבקשה

להשלים את הדברים, בסדר? גם אם אתם לא מסכימים, 

אבל גברתי, תני לי בבקשה להשלים את הדברים. גם אם 

הם לא נכונים אז אחר כך תגידי שהם לא נכונים אבל תני 

לי לדבר ברצף כי קשה לי לדבר כך. אני לא הסכמתי לכל 

תני לי רק לדבר ברצף.  ,שמעתי והקשבתיו מה שנאמר

 , עכשיו, לגבי

מה את איתי, רק דבר אחד, לחדד פה  ,אני רוצה רק :ר אסנת ספורטה"ד

שאמר איתי, אנחנו נערכנו לקראת השיחות האלה והכנו 

אנחנו  ,התנהלות שלא לפי זה הייתהתסריט לטלפניות. אם 

נבחן אותה. אנחנו משתפים אתכם בתהליך כמו שתכננו 

ון, כרגע ביצוע לתכנין אותו. לא תמיד יש מאה אחוז דיוק ב

אנחנו מדברים על תכנון, את הביצוע שמענו מה אמרתם 

 ונבדוק את זה. 

במסגרת התהליך שאנחנו תכננו  ,מסגרת התהליך הסדורב איתי צחר:

ואני שומע את מה שאתם אומרים, ואתם אומרים אותו, 

הרציונל  ,שיש פער בין מה שקיבלתם בטלפון ובין התכנית

ים כמו בכל שנה ולגרום היה ליזום ולא לפרסם את הנתונ

להצפה של מאות הורים שמקבלים משהו שהם לא בחרו, 

אלא ליזום שיחות פרטניות. זה נושא ראשון שאני מבין 

 שהיו בו תקלות והנושא הזה ייבדק. 
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אפילו תקלה חמורה יותר זה  בו התיישה ,הנושא השני

הנושא של עדכון משרד החינוך את הגננות בצפי לסגירת 

פי החוק גננות משרד החינוך עובדות, סליחה, הגנים. על 

עובדות משרד החינוך. בכל  הן גננות שעובדות בגני העירייה

שנה הן יכולות להיות מוצבות לפי צרכי משרד החינוך 

 -, מדינת ישראל למאי המעסיק שלהן 31-ה במקום אחר. עד

 1-תשובה איפה הן עובדות ב , מחויב לתת להןמשרד החינוך

 ,השנה הקרובה. במקרה הזה שקרה עכשיו לספטמבר של

חלק מהמפקחות  ,ותקלה חמורה ,שזו תקלה מבחינתנו

, מן הסתם והגננות עדכנו את ההורים ,עדכנו חלק מהגננות

 אני אמרתי בצדק.  ,. אני לא מפיל על הגננותבצדק בראייתן

אל "ואת אומרת  ,הגננות עדכנו ובצדק ,אני אומר עוד פעם 

  ."תפילו על הגננות

תראו, הנתונים לא כולם אצלכם, כל אחד מכיר חלק  ,בואו

אני מנסה לשקף לכם את תמונת המצב שאנחנו  .מהנתונים

נשען על מידע, ותאמינו לי שכל מה שאני אומר  מכירים

ונשמח לשמוע ,אולי מידע חסר, אולי אצלכם יש השלמות 

אותם, אני לא ממציא דברים. הדברים, הגננות קיבלו 

 מפקחות. הודעה מה

 כמה גננות? הדר לביא:

שהורה  אני לא יודע להגיד כרגע כמה. מאוד יכול להיות איתי צחר:

יש צפי שגן  ,תשמע"אומר לו שמקבל טלפון מאגף החינוך ש

הסיטואציה כרגע הוא נבהל ובצדק. רק רגע.  "כינור ייסגר

גנים  , היא סיטואציה שיש לנו עשרהשאנחנו עומדים בפניה

ר נרשמים נמוך. יזמנו שיחות, נמוך זה פחות שיש בהם מספ

 נרשמים.  19-נרשמים ל שני בין ,מטהו 19-מ
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ולגבי הגנים הללו אנחנו מבצעים חשיבה ובדיקה עם 

 ,ההורים, ובדיקה עם משרד החינוך ובדיקה של אגף החינוך

כאשר על הפרק  ,טבי לגנים הללוילראות מה הפתרון המ

 מונחים מספר שיקולים. 

שגם עם מעט נרשמים,  ,שיקול הפדגוגיה הואאשון שיקול ר

השיקול ת. פדגוגי עשרה ילדים לא יכול להתקיים, שגן עם

השני הוא ניצול נכון של משאבי העירייה. אלה שני 

 השיקולים שעומדים לנגד עינינו. זה לא הפוך. 

שאני  ,שיח רציף-בואו ננסה לקיים איזשהו דועכשיו, 

להתייחס.  מה שאתם רוציםאסיים עוד דקה ותתייחסו ל

לא רק לכם אלא  ,מצבהנת ותמאני רוצה לשקף לכם את 

 לכל חברי המועצה. 

שלא ניתן לקיים גן  הוא ,כפי שאמרתי ,השיקול הראשון

 . ילדים 15עם ילדים או  11עם  ילדים אולדוגמה עם עשרה 

מיד תתייחס לכך  ה, אני לא איש חינוך.אני לא איש פדגוגי

 בהיבט הפדגוגי.ניתן למה לא  טהאסנת ספורד"ר 

הוא איך לעשות שימוש  ,השיקול השני שעומד לנגד עינינו

ולא לקיים גן  ,כולנושל כסף שזה  ,נכון בכספי הציבור

אפשר ששגורם להוצאות עודפות בצורה שהיא לא טובה ו

לנצל את הכסף שלכם ושל כולנו לטובת החינוך של הילדים 

ים שהיא נכונה גם ברמה בצורה שאנחנו סבור ,של כולנו

 מקצועית. 

זאת תמונת המצב כמו שאנחנו רואים אותה כיום. אני 

 ,לפי תכנית עבודה היא אסיים בזה שאני אומר שהפגישה

גם הפגישה עם הנהגת ההורים העירונית תוכננה ונקבעה 

 .יא שהתקיימה אתמולפגישה ההוגם ה ,מראש
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 ,ף החינוךמנהל אג ארבל גנץ, לפי מה שאמר לי ד"ר אורי

אמורה להיות בשבוע של יום העצמאות ונדחתה  הייתההיא 

ותואמה מחדש לאתמול. והפגישה הזו היא גם לא סוף 

תהליך וגם לא סוף פסוק. אני סבור ששיח מכבד אפשר 

לקיים וצריך לקיים. יש פער גדול מאוד בין מה שנאמר ובין 

המציאות כמו שאני מכיר אותה. אני דיברתי עם עשרות 

לאורך השנה,  הורים מאותעם וגם  ,גם אתמול ,וריםה

פגשתי הורים גם בגן הרדוף גם בגן כינור וגם בגן חצוצרה 

 הדברים האלה, . תמול להיוםאמ

ביקשו  ה. אני הבנתי את השאלה ואני אשיב.אסנת. בבקש 

 5000של כל  ,לקבל את כל קובץ ההרשמה של כל גני הילדים

עם  ,רי זיהוי כמובןללא שמות ומספ ,ומשהו הילדים

הנהגת  אלוהתשובה הכתובה שנמסרה  ,ברמה כזו ,אילוצים

 ההורים היא תשובה חיובית. אז מה השאלה? 

 ,עם היכולת שלך ,האם אפשר לבקש ממך הייתההשאלה  :מהקהל

לקבל בשבוע הקרוב  להיסגר, שכל גן שנמצא כאן והוא עלול

 פגישה עם האנשים הרלוונטיים כדי ש,

, האמירה היא כן וזו התשובה, בהנחה שזה מסתדר לכולם איתי צחר:

 האמירה הברורה שגם נאמרה. 

 לא, אביבה אמרה לי שלא.  :מהקהל

 אבל את שואלת אותי.  איתי צחר:

לא נשב "אבל אתה מכותב שם. אביבה אמרה לי היום  :מהקהל

 . "אתכם

שלצערי  ,אני מכותב לעוד הרבה מאוד מאות של מיילים איתי צחר:

בתוך שעה או בתוך דקה, רב אני לא מצליח להגיע אליהם ה

 כולם אבל זה לוקח לפעמים זמן. אני אראה את 
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 התשובה היא כן.  ,לשאלתך ,בכל מקרה

 ,סליחה, אתה לא מסביר דבר אחד, יש חתך של מגורים :מהקהל

מן  ,זה זוגות צעיריםו ,אוכלוסייה מתבגרת בירוקה

יה אומרת לצמצם גני האילוצים לפתוח גנים, עד שהעירי

י ילדים כי אין שום עניין ילדים אז העירייה תצמצם גנ

... אם העירייה רוצה להתחיל לפתוח גנים, אם יש לנייד

לצפון אחד לדרום זה לא  גנים ששני אחים הולכים אחד

לסיוע של הסבא והסבתא, כי  בסדר. הרבה זוגות נזקקים

ם חובת הרבה מהזוגות הצעירים נשואים ועובדים אז ג

להיות אוזן קשובה  ,העירייה באיזה שהוא קנה מידה לסייע

 ולא רק לדבר ולא להקשיב לצד השני. תודה. 

 אני חושב שהקשבנו כאן בקשב רב ונתנו תשובות.  :איתן צנעני ד"עו

 לא נתתם תשובות, סליחה.  :מהקהל

אחוז מההורים  90-למעלה מ גם כפי שאני אמרתי בהתחלה איתי צחר:

 לו את אחת מההעדפות שהם ביקשו. זובא קיבבכפר ס

כי אני  ,ואמירה שנייה שחשוב לדעת אמירה ראשונה.

בחלק מהשכונה  ,מסכים עם חלק מהדברים שאת אמרת

קודם כל כמות ממוצעת וגם לא ממוצעת  ,הצפונית הירוקה

היא הכי גבוהה  ,בגנים ,יושבים כאןהוריהם הילדים ששל 

ם ברבים מהגנים, ולעומת ילדי 35-בעיר, היא מתקדמת ל

, בין אחד הירוקה יש עכשיו שני גנים 60זאת בשכונה 

ליו מיעוט של נרשמים כרגע לפי הנתונים לשניים שיש א

שיש נכון לרגע זה. דבר נוסף, לא קרה מצב בשיבוץ עד כה 

אין גן קצר, תיכנס לגן "נו לו שהורה שרצה גן קצר אמר

 . "ותשחרר את הילד שלך מוקדם יול"א

 תודה רבה. אסנת תשיבי בבקשה לדברים. ערן, לא.  :איתן צנעני ד"עו
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אחוז  46-ילדים בממוצע בכל גן, במחצית 30יש היום  ערן ורנר:

. זו לא חוכמה להגיד שבגנים תלמידים 35-34מהגנים יש 

ים שלא צריך לפתוח גן ילדים, אנחנו מסכימנרשמו עשרה 

כורח של  ילדים אבל זה לא נפל משמים, זה עם עשרה

שיבוץ. אף אחד לא אומר שהורה חייב לקבל את ההעדפה 

הראשונה שלו, צריך לפזר את הילדים בגנים וככה במקום 

לסגור גנים אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו 

ילדים בגן או שאנחנו רוצים  35רוצים להיות עיר שיש בה 

 ילדים בגן.  30או  28להיות ילדים שיש בה 

 תודה רבה.  :ן צנעניאית ד"עו

כל הדברים שאמר איתי , שקודם כל, אני רוצה לומר :ר אסנת ספורטה"ד

ואני  ,בעצם מתארים את כל התהליך שעשינו עד עכשיו

רוצה להוסיף כמה נקודות קטנות כדי להשלים את זה, אבל 

לפני שאני אוסיף את הנקודות אני רוצה לומר שהיה פה 

 ייה,יחסים מצוינת בין העירניסיון לא ראוי לחבל במערכת 

 ובין הנהגת ההורים של גני הילדים.  ,מקצועיההדרג 

אנחנו עובדים מתחילת השנה בצורה הדוקה ביחד עם 

הנהגת ההורים של גני הילדים על תהליך הרישום, מה 

שפורסם ביממה האחרונה פורסם לאחר הטעיה של גורמים 

 אינטרסים פוליטיים והפצת שמועות, עם 

בושה. אין שום  אבל זובשקט,  את רואה שאנחנו יושבים :מהקהל

 אינטרסים פוליטיים. 

אנחנו עובדים באופן הדוק ושוטף עם  ,אני אחזור ואומר :ר אסנת ספורטה"ד

שום ובעיקר על תהליך הרי ,הנהגת ההורים של גני הילדים

חברי מלשמוע למישהו  לגני הילדים. גם אם זה לא נעים

א ישבתם בישיבות האלה, אנחנו אתם כנראה ל ,המועצה
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 עובדים בצורה הדוקה עם הנהגת ההורים. 

 אין ועדת חינוך כבר חצי שנה. אין דיונים.  :פנחס כהנא

ביחד קיבלנו החלטה עקרונית שלאחר  כל התהליך הזה, :ר אסנת ספורטה"ד

שיסתיימו כל הרישומים לגני הילדים ונתחיל במהלך 

מצב שיהיו גנים עם מספר בהנחה במידה ונגיע ל ,השיבוצים

ש נשקול לאחד גנים, חד נמוך של תלמידים אנחנו בפירו

מספר ההחלטה שקיבלנו ביחד. לא הגדרנו מה  משמעית, זו

של התלמידים שמתחתיו לא ייפתח גן, כיוון שאנחנו 

מודעים לזה שיש הרבה שיקולים בפתיחה וסגירה של גן. 

וגם אם  ,תקיבלנו החלטה חד משמעית ואני חוזרת ואומר

 ,אני חוזרת ואומרת .תצעקי זה לא ישנה את העובדה

קיבלנו החלטה חד משמעית ואתם מוזמנים לבדוק 

שבמידה ויהיו גנים מעוטי  ,בפרוטוקולים של הפגישות

משתתפים אנחנו בהחלט נאחד גנים. לא קבענו מה יהיו 

אנחנו נביא את הנתונים לפגישה שהמספרים כי אמרנו 

שה שתוכננה כבר לפני כחודשיים והיא משותפת וזאת פגי

אני חוזרת  ,למאי. הדבר הנוסף שקבענו 13-תוכננה ל

ואומרת שאנחנו נמשיך לעבוד ביחד על התהליך הזה. דבר 

 17ושוב אני אומרת אני אחזור על הנקודה הזאת גם  ,שני

 כי חשוב שנאמר את הדברים כמו שהם.  ,פעם

ת הרצון של דבר שני, הגדרנו כמדד הצלחה את שביעו

ההורים וזאת הסיבה שלא החלטנו עבור הורים שהם לא 

 "נסאלאב"יקבלו עדיפות ראשונה שלהם כדי שאנחנו נעשה 

ונחלק שווה בשווה, התלבטנו האם לקחת אנחנו את 

ורים האחריות ולאזן מספרים בין הגנים ואז לא לתת לה

 את מה שהם ביקשו או לומר לא.
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וב לילד שלהם ואנחנו נעדיף ההורים יודעים טוב יותר מה ט

לתת להורים את מה שהם ביקשו גם אם לנו זה יעשה אחר 

כך כאב ראש ועבודה כפולה ומכופלת ונצטרך לאחד או 

לעשות טלפונים ולחזור לבקש לקבל מהם העדפות שלהם. 

 ,אז כן, חד משמעית אנחנו בחרנו לעשות את השיחות האלה

ם שהצלחנו לתת אחוז של הורי 95.5יש לנו  ,ואמר איתי

ואנחנו נמשיך  ,להם בסבב הראשון את מה שהם ביקשו

מה שהם ביקשו כי הורים את וננסה לדייק ולתת להורים 

 יודעים טוב ממני מה טוב לילד שלהם.

דבר שלישי ואחרון, אני רוצה רק לשתף אתכם בקצת ממה 

שהיה בפגישות האלה. תהליך של שיבוץ מתייחס לרשימה 

עץ לשל מרכיבים. אנחנו קיצרנו ביחד ארוכה מאוד מאוד 

החלטות שלפיו אנחנו בעצם נקיים את השיבוץ. צריך 

להקשיב אם ההורה רוצה גן ממלכתי או ממלכתי דתי, אם 

הוא רוצה גן קצר או גן ארוך, צריך להקשיב להורה, 

צריך לאזן סליחה, צריך לקחת בחשבון את המרחק מהבית, 

שהוא תאום  ,ח שהוא בגןאם יש א מגדרית בין בנים ובנות,

או שהוא לא, והורים מבקשים לשבץ ילדים באשכול גנים 

זה צריך את גם  ,שיהיה להם קל לאסוף ולפזר את הילדים

לקחת בחשבון אם לילד יש אלרגיה  לקחת בחשבון. צריך

גם זה  ,כדי שלא תהיינה התנגשויות בין אלרגיות בתוך הגן

ה בסייעת וצריך דבר שצריך לקחת בחשבון. אם ילד מלוו

גם את זה צריך לקחת בחשבון. צריך  ,לשבץ סייעות בגנים

לקחת בחשבון את ההתאמה של גננת למצבים שונים של 

ילדים. יש רשימה ארוכה של קריטריונים שמרכיבים את 

 השיבוץ. 
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עירונית, נוך זה אחד הדברים הכי מורכבים שיש במערכת חי

זה  .ה רשויותואני אומרת לכם את זה אחרי עבודה בכמ

אחד הדברים הכי מורכבים, הכי מאתגרים וגם הכי 

ולכן כל ניסיון להציג כאילו יש מישהו סביב  ,רגישים

מחטף  , שמנסה לעשות איזשהו135ויצמן , או בהשולחן הזה

כל ניסיון כזה הוא ניסיון  ,או קיצור דרך או שיקול כלכלי

מאוד  בלשון "לא ראוי"פשוט מאוד לא ראוי, ואני אומרת 

מאוד עדינה ואני משוכנעת שהמניעים שלו הם לא 

לא מקצועיים ובטח לא לטובת הילדים. תודה רבה לכם. 

להורים שמות הגנים כיוון שעד לרגע זה אין  התפרסמו

 תודה. החלטה חלוטה. אין החלטה חלוטה. יש אמירה. 

 טוב, תודה רבה לכולם.  :איתן צנעני ד"עו

תי, אני מכבדת אותך מאוד, הנהגת וט. אזה לא חל :ר אסנת ספורטה"ד

 שותפה חד משמעית.  הייתהההורים של גני הילדים 

 אני מסכם את הנושא.  ,תודה רבה לכולם. תודה רבה :איתן צנעני ד"עו

תודה רבה שבאתם והשמעתם את דברכם. אני לא אתייחס  :הדר לביא

שהמינימום הנדרש  תאבל אני חושב ,לכל מה שנאמר פה

שכשעומדים פה גם הורים וגם נציגי ועד  ,להקשבה

ואז פשוט אומרים שהדבר לא  ,שמסבירים את זווית דעתם

בזוויות הראייה שצריך לגשר  כנראה יש פה איזה פער ,נכון

 , והקשבה ואמון נבנים כך. עליהן

חלק משמעותי בסוגיה הזאת, חד משמעית  , יש לההדר :ר אסנת ספורטה"ד

היא צריכה לקחת אחריות על חלק משמעותי ואני חושבת ש

 זה. 

 אני חושבת שאחריות צריך לקחת מי שאחראי על זה.  :הדר לביא

אנחנו לוקחים אחריות על החלק המקצועי ואת יושבת  :ר אסנת ספורטה"ד
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. על הפצת שמועות שאין להם שחר. ואת  עם ההורים..

 יודעת את זה. 

רוצה לעדכן את  יה. אניילא, אני לא יודעת את זה, רק שנ :הדר לביא

זה נבקש בעזרת האופוזיציה דיון  ,ההורים שמה שנעשה

וזה יתקיים בשבוע הקרוב אני  ,מיוחד בסוגיה הזאת

ואני מקווה ששם נקבל את כל  ,לפי החוק ,מאמינה

 התשובות שצריך. 

תודה רבה. אני  תודה רבה. אנחנו נסכם את הנושא הזה. :איתן צנעני ד"עו

 מסכם את הנושא. 

.  :מהקהל . .  בבקשה, איתן, חשוב לי לומר. אנחנו לא פוליטיקאים 

אני מסכים עם מה שאת אומרת. אני מסכם את הנושא  :איתן צנעני ד"עו

עם כל נציגים של כל גן  ייפגשמנכ"ל העירייה  .הזה

לפני שמתקבלות  ,לשמוע ולהשמיע ,שמעוניין להיפגש

 החלטות סופיות. 

 א מהישיבה.חבר המועצה מאיר מנדלוביץ' יצ*  

תודה רבה. אני עובר להמשך הישיבה. התבקשתי על ידי : איתן צנעני ד"עו

ראש העיר למלא את מקומו בישיבה זו. נבצר מראש העיר 

להגיע לישיבה הערב ואני מתכבד לשאת בשמו דברי פתיחה 

 קצרים. 

 ן היה גדוש בשלל אירועים לאומיים.החודש האחרו

יום  ,ון לשואה ולגבורההתקיימו בעירנו טקסי יום הזיכר

הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה וכן 

 אירועי יום העצמאות. 

ברח'  ,אירועי יום העצמאות שנחגגו השנה בכיכר העיר

זכו למספר  ,ויצמן ובפארק העירוני במגוון רחב של במות

שיא של משתתפים ויחד עם זאת לפריסה נכונה בשטח 
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 .שמנעה צפיפות ודוחק

טובה, שמחה וחגיגית. כלל האירועים  הייתההאווירה 

יה יאורגנו באופן מקצועי ויסודי ברמה הגבוהה ביותר ולרא

 התקבל פרגון נרחב מהקהל הרחב. 

דפנה ונפעל להפקת לקחים הכמובן שלא ננוח על זרי 

אך בהחלט אפשר לסכם זאת בשני מילים  ,ולשיפור נוסף

לב בשמי ובשם ראש  . אני מבקש להודות מקרב"יישר כח"

העיר רפי סער ובשם כל תושבי כפר סבא לכל מי שלקח חלק 

לים מנכ"ל העירייה, איתי צחר, מנה :בהפקת האירועים

צוותי הצלה וביטחון,  ועובדים מכלל מחלקות העירייה,

תנו פעולה ימתנדבים רבים, סיירת ההורים ששיתפה א

 באופן הדוק וכל המתנדבים והשותפים. 

רועים טמונה בהיערכות ממושכת שדרשה איההצלחת 

וכמובן שיתוף  ,השקעה רבה, ממש עבודה מסביב לשעון

פעולה חוצה ארגון ובעיקר כי כל העוסקים במלאכה פעלו 

אז תודה רבה  .בהרבה אכפתיות ותוך חשיבה על כל פרט

 מקרב לב לכולכם. 

ביוזמת ראש העיר רכשה הרשות העירונית לבטיחות 

חון קסדות עם תו תקן עבור בני נוער בדרכים באגף הביט

שרוכבים על אופניים מכל הסוגים, הם נמכרו בעלות 

סמלית כששאר הסכום הינו בסבסוד העירייה. זוהי יוזמה 

הנובעת  ,מבורכת של ראש העיר והיחידה מסוגה בארץ

מתפיסה ששמירה על ביטחונם ובטיחותם של הילדים שלנו 

 היא בראש סדר העדיפות שלנו. 

יית כפר סבא בהובלת אגף שירותים חברתיים עיר

בפיילוט חדש לאזרחים ותיקים עם יוזמה  הוקהילתיים יצא
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ייחודית במינה ראשונה מסוגה בישראל במסגרתה תושבים 

מבוגרים יוכלו לקחת חלק בפעילויות המתקיימות בקהילה 

מבלי לצאת מביתם. התושבים הוותיקים הם נכס לעיר 

ה לדאוג לרווחתם בכל תחומי ואנחנו רואים זאת כחוב

החיים. יישר כח לכל מי שנטל חלק במיזם המבורך הזה. 

אותו אישרנו בישיבת התקציב  2019התקציב העירוני לשנת 

עת משאבים בשורה של ממש בכל מה שקשור להשק הוא

סיבית שלא נראתה כמוה אמ בחינוך והוא כולל השקעה

ות בתקציב בעירנו בתחום הזה. אני מודע לאתגרים ולבעי

ועם זאת אני מברך את ראש העיר על כך ששם דגש על נושא 

השיפוצים במוסדות החינוך והתאמתם של מוסדות החינוך 

הוותיקים בעיר במטרה לחדשם כיאה לתלמידי כפר סבא 

 . 2019בשנת 

בימים אלו הצוותים המקצועיים בניצוחו של מנכ"ל 

לל ואת ית בכעבודה העירונההעירייה מגבשים את תכנית 

ואני בטוח  ,בשיתוף ועדי הורים תכנית השיפוצים בפרט,

שכולנו נחזה בטובה של ממש לא רק בתחום זה כי אם בכלל 

שם דגש רב בתקציב הנוכחי , כי הובנושא של פיתוח עירוני

על פרויקטים של התחדשות ושל פיתוח המרקם העסקי של 

 העיר. 

תושבים במהלך החודש האחרון ראש העיר העניק פרסים ל

ור ארונות " לעיטאומנות מחדשת רחוב"שזכו בפרויקט 

חשמל בעיר. את הפרויקט יזם ראש העיר במטרה לשפר את 

פני העיר ולקשט את הרחובות שלנו ביצירות מקומיות 

מועמדים שצבעו ארונות  18ומקוריות. לפרויקט ניגשו 

 ברחבי העיר לרווחת התושבים מתוכם חמישהחשמל 
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 ל פרסים. משתתפים זכו בשל

לפני סיום אני מזמין את כולכם לקחת חלק באירועים 

 שעל הפרק שיתקיימו בתקופה הקרובה:הבאים 

אירועי ל"ג בעומר, אנחנו קוראים לכם תושבים יקרים 

. לקיים מדורות משותפות בל"ג בעומר לשמירה על הסביבה

חלק ערכת פעילות מקורית וייחודית לל"ג בעומר בנוסף נ

תות בתי ספר יסודיים שיתאגדו לפעילות ל"ג לכל גנים וכי

יוזמה של סגן ראש העיר  הייתה , זאתבעומר ללא מדורות

 . הנדין-עילאי הרסגור

סביבה, החודש ובחודש הבא אנו מקיימים שלל ל ימי אהבה

פעילויות ואירועים בנושא שמירה על איכות הסביבה כולל 

 ירידים לכל המשפחה. 

נות ותרבות מתקיים בעירנו פסטיבל הלאומי לסרטי אמה 

הפסטיבל  -אפוס "זו השנה שביעית בשיתוף פעולה עם 

". הפסטיבל יתפרס הבינלאומי במוזיאון תל אביב לאמנות

ימים ובמסגרתו יוקרנו סרטי איכות ברחבי על פני ארבעה 

 העולם. 

צוות העובדים לאני מבקש להודות למנכ"ל העירייה ו

על כל העשייה ועל כל המקצועיים והמנהלים שזכינו בו 

וכמובן לראש העיר על היוזמה ועל  ,הפעילות הרבה הנוספת

 הדחיפה. 

 אנחנו נעבור עכשיו לסדר היום. שאילתות. איתי בבקשה. 

 שאילתות  .1

 

משהו שנשמט מזיכרוני,  ,כן. לפני השאילתות יש תיקון איתי צחר:

נשמט וביקש חבר המועצה שיינפיין בישיבת התקציב 
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אני אקריא אותו עכשיו  ,ן להקריא אותומהזיכרו

איתי " :לפרוטוקול. באמת נבצר ממנו להגיע, הוא כתב לי

שלום, מפאת אבל משפחתי נבצר ממני להגיע היום להצבעה 

על התקציב. כאשר תתקיים הצבעה על התקציב אבקש 

לציין לפרוטוקול את תמיכתי המלאה בתקציב שמוגש 

 . "לחברי המועצה. בברכה

 ששכחתי ואני מתקן את העוול.  לותיאז התנצ

שאילתה בנושא התכנית האסטרטגית לחינוך מטעם סיעת "כפר סבא  . א

 .מתקדמת"

 

שאילתה ראשונה עוסקת בנושא התכנית האסטרטגית של  איתי צחר:

ובעצם עכשיו משבוטלה מועצת החינוך העירונית  ,חינוך

שואלת מה סדר העבודה המתוכנן לדיונים לאור הבטחת 

אש העיר שהתכנית תעלה לדיון במועצת החינוך, האם ר

הנהגת ההורים הוזמנה לשיח בנושא? האם נערכו דיונים 

מיוחדות בוועדת החינוך ומי היה נוכח? האם נקבעו ישיבות 

כנית האסטרטגית מתי תוצג הת בנושא בוועדת חינוך ומתי?

צאת לדרך האם החפיפה החדשה יו בפורום זה למועצה?

  במועצת העיר?לפני הדיון 

עם הודעתה של  ,אז התשובה היא כך, כפי שנמסר בעבר

נכון היה להמתין  ,מנהלת אגף החינוך על סיום תפקידה

אגף ולאפשר לו או לה להיכנס לתפקיד על  /תלבחירת מנהל

מנת שיהיה ניתן להוביל את הדרג המקצועי בהתאם 

 להנחיות הדרג הנבחר. 

ועדת החינוך באחת התכנית האסטרטגית תובא לדיון בו

מישיבותיה הראשונות וכמובן כפי שיוחלט גם בשיתוף 
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בכל  ,הנהגת ההורים העירונית. בצורה קונקרטית

לא יתקיים דיון בנושא.  ,בשאלה פה הפורומים שהועלו

במקביל בטרם אישור התכנית האסטרטגית החליט ראש 

 60העיר על הקמת החטיבה החדשה בשכונת הזמר העברי 

, עבודות תכנון 2020והצורך בה הינו לספטמבר  וזאת מאחר

 החלו ועבודות הבנייה צפויות להתחיל בהקדם האפשרי. 

 אני לא קיבלתי תשובה. האם נקבעו דיונים,  :אמיר סילבר

כל השאלות הקונקרטיות התשובה היא לא, ל -אני אמרתי  איתי צחר:

לא נקבעו ולא התקיימו עדיין דיונים בשאלות האלה 

 ם שציינתי.בפורומי

 שאילתה בנושא ביטול שילוט מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". ב.

 

שאילתה שנייה בנושא ביטול שילוט עוסקת בעצם בבקשה  איתי צחר:

או בקשה לבחון ביטול שילוט שמורה לתושבים על כך שאין 

פי שואלי -. עללזרוק פסולת באתר בו מוצב השילוט

מר כי בדרך כלל נא ,"כפר סבא מתקדמת"סיעת  ,השאילתה

השילוט הזה מוצב ומורה על כך שאין לזרוק פסולת דווקא 

במקום מוזנח או במדרכה שלא הושלמה או במקום שהיו בו 

האם  - שיחים או עץ, כל פינה ציבורית מוזנחת. והשאלות

יש רשימת מיקום שלטים אלו והאם נבחן פתרון אפשרי 

רכה, יותר והולם לשטח המוזנח, למשל השלמת מד ירוק

. כמה דו"חות נרשמו 2 נטיעת עץ, שתילת שיחים ועוד?

מדוע לא יבוטל שילוט זה שמהווה  ?2018למזהמים בשנת 

 מפגע נופי, שלמעשה מורה על פינה מוזנחת. ובכל מקרה

האם יש שילוט מיותר במרחב הציבורי, ואם יש מה נעשה 

  .כדי להסירו
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 ,בעצםיש שני סוג שלטים והשלטים האלה  ,אז קודם כל

נקודה שאוסרת על השלכת פסולת למעט באחד מהם זה 

והנקודה  ,ביום הפינוי, ויום הפינוי מצוין על גבי השילוט

ואכן במקומות  ,איסור כללי על השלכת פסולתהיא השנייה 

הרבה פעמים  ,שבהם בדרך כלל היה נוהג להשליך פסולת

בקשה להודיע לציבור  הייתהבעקבות קריאות מוקד 

 ,להפסיק ,כי בדרך כלל זה תושבי האזור ,בסביבההדיירים 

 לחדול מהמנהג שלהם ומוצב שילוט בנקודות הללו. 

, גם אתם רואים את התשובות שני סוגי השלטיםזה 

יינתי מאחר ם. לא ניתן להסיר את הסוג הראשון שצבפניכ

אין אפשרות טכנית למנוף לפנות  והוא מוצב בנקודות בהן

או בגלל סיבות אחרות ויש ריכוז ה ימקדמת הבית בגלל חני

ולגבי נקודות שניות באופן  ,אזורי של אותם בתים סמוכים

עקרוני אין מניעה לפתח אבל זה לא שזה מוצב בנקודות 

, כל מקרה  שאת כולן צריך לפתח לפי סדר עדיפויות וכו'

 לגופו. 

אם יש שלטים מיותרים כאלה  ,כך גם לגבי שלטים מיותרים

ן שאנחנו לא דוגלים בהשארת שלטים או אחרים אז כמוב

מי שמזהה כזה שלט מוזמן לפנות למוקד העירוני  ,מיותרים

ואם אכן השלט מיותר הוא  ,או בכל דרך אחרת לעירייה

 יוסר. 

אנחנו שמים על כך דגש מאוד מאוד  -לגבי כמות הדוחות 

כפי  ,ניתנו 2018בשונה משנים קודמות יותר. בשנת  ,נרחב

זה סעיף  ,115דוחות לפי סעיף  436 ,שמצוין פה בטבלה

כמעט  ,192שעניינו השלכת פסולת בניגוד לחוק העזר, ועוד 
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לפי סעיפים שמצוינים בראש העמודה  ,דוחות 200

אנשים קיבלו דוחות  230-שמפורטת כאן, כלומר למעלה מ

ובנוסף עוד מאות של  ,דוחות נמסרו ליתר דיוק 230או 

 של דרישה לפנות ,פרבמס 300-כ ,דרישות בטרם דוחות

פסולת שהושלכה בתוך זמן קצר, וזו עבירה שאנחנו שמים 

יש הרבה נזק לכלל הציבור שדגש, אנחנו סבורים  עליה

 ,לא בנקודה הנכונה וכו' ,מהשלכת פסולת לא ביום פינוי

ואנחנו נוקטים בהרבה מאוד פעולות אכיפה בנושא הזה. עד 

 כאן. יש שאלות המשך? 

, פשוט מאוד. אני לא תמדובר באיכות חיים עירוניכן.  :פנחס כהנא

דיברתי אני מדבר רק על שילוט באותם מקומות שאסור 

מה שאני שאלתי זה  ,להשליך פסולת וגם הנתונים כאן

כמה דוחות ניתנו שם, אבל זה לא ובאותם מקומות האם 

הנקודות האלה הן  ,מסתובבים בעיר ,משנה, אנחנו הולכים

אחוז אפשר לפתור את זה, לא  90-נקודות של הזנחה. ב

צריך לעשות כאן איזה תכנית עבודה אני לא יודע מה, אם 

כאלה אז אני אומר תפטרו את  40אתה היית אומר לי יש 

פה צריך עץ ופה צריך להשלים  ,זה בחודש. פה צריך שיח

מדרכה. זה הכל. וזה פשוט נקודות של הזנחה שזה מאוד 

מפריע לצד של איכות זה  ,מפריע למי שהולך במדרכה

 החיים במקומות האלה. 

צריך  ,הארוכה הזאת ,אז כל התשובה הגדולה הזאת

להתייחס למה שהעליתי והנקודה הזאת ניתנת לדעתי 

אני הייתי  ,40לי יש אומר לפתור אותה. אם אתה היית 

אני מוכן להסתובב אתכם ולתת פתרונות, אבל  ,אומר לך

 ה בינלאומית. שות איזה תכנית עבודעלא צריך ל
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שאלת  הייתהקודם כל אם אני מבין נכון פנחס, זה לא  איתי צחר:

אם יש שאלת המשך זה שאלת  ,המשך אז אנא להקפיד

 המשך, זה לא דיון להצעה לסדר. 

אתה שאלת כמה דוחות נרשמו למזהמים בשנת  ,דבר שני

ובשקיפות רבה רשמנו  ,וחשבנו שזה מה שאתה רוצה 2018

 ,הכוונה אני מתנצל הייתהל אם לא לזה את הנתונים אב

ולגבי מה שאתה אמרת ולא שאלת אני מסכים ולכן אין 

מתוך  דות של הזנחה שאנחנו משאירים אותןעשרות נקו

יש מנהלי אזורים, יש מנהלי מחלקות  .אידיאולוגיה

 ,יש אותי ,רלוונטיות באיכות הסביבה, יש סגן מנהל אגף

אים ובכל מקום שיש ואנחנו מסיירים בעיר ואנחנו רו

נקודה מוזנחת בהחלט אנחנו צריכים לטפל בה, אין 

זה כל יום על בסיס יומי עושים את  מחלוקת על כך. אנחנו

 כל השנה.

שאילתה בנושא שיתוף ציבור בנוגע לחטיבת ביניים במערב העיר  ג.

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

 

ושא שיתוף , בנ"כפר סבא בראש"שאילתה הבאה מסיעת  איתי צחר:

השאלות  כאשר ציבור בנוגע לחטיבת ביניים במערב העיר.

האם יש בכוונת העירייה לערב תושבים בהליך קבלת  - הן

שלב ומי צפוי ההחלטות בנוגע לחטיבה? במידה וכן באיזה 

העירייה לבצע הליך  האם יש בכוונת להיות חלק מהתהליך?

צפוי שיתוף ציבור נרחב יותר בנושא ובאיזה אופן? מי 

 להיות שותף בהליך שיתוף הציבור? 

התשובה היא שבכוונת העירייה לבצע שיתוף ציבור נרחב 
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זאת בהשתתפות כלל בעלי  ,בהובלת מנהל אגף החינוך

הנהגת ההורים העירונית, הנהגת הורים בית  -העניין 

נציגי תושבים ועוד. לוח הזמנים בנושא יועבר על  ,ספרית

 ך. ידי מנהל אגף החינוך בהמש

 ",יהיה בסדר ויהיה שיתוף ציבור" הייתההתשובה  :תהילה מימוןרו"ח 

מתי אנחנו נוכל לדעת איזה שיתוף ציבור יהיה, לוח 

הזמנים, אני מבינה שהתכנון כבר התחיל, ראינו את זה 

בשאלה הראשונה שהוצגה פה. מתי נראה באמת לוחות 

 תי של התושבים? יזמנים לשיתוף ציבור אמ

אז אני מציין  ,אור העובדה שאין לי מועד נקוב לתתל איתי צחר:

. מנהל אגף החינוך הנכנס "בהקדם"אפילו לא  ",בהמשך"

עסוק באי אלו נושאים שאת חלקם שמענו קודם לכן, 

תקופה שהיא עמוסה מן הסתם גם מטבע כניסתו לתפקיד 

מועדים  טבע עונת השנה. ברגע הראשון שיהיווגם מ

רכב הר עם המועדים, עם התפורסם תכנית שיתוף ציבו

. אני לא אנקוב בתאריך כי  שלה, עם מיפוי בעלי העניין וכו'

 עדיין אין כזה. 

איך אנחנו מוודאים שזה לא יהיה מאוחר מדי?  :תהילה מימוןרו"ח 

מתבצע תהליך תכנון עם מבנים ציבוריים, יש שם גם מבנים 

הציבור רוצה  ,קהילתיים אני מניחה בתוך המבנה הזה

מה הולך לקרות וגם תהליך השיבוץ שהולך להיות  לדעת

 בחטיבה. 

זה יתבצע בהמשך, לוחות זמנים יהיו בהקדם. אין לי  איתי צחר:

לי תאמיני לי שאת  הייתהתשובה יותר טובה לתת לך, אם 

יה מאוחר? אנחנו נעשה היית מקבלת אותה. להגיד שזה יה

ין לי אפשר שכמובן זה לא יהיה מאוחר. אבל אאת זה ככל ה
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 תשובה לתאריך כרגע וכנראה גם לא תהיה כרגע. 

 

ן בשימוש מטעם א קרקעות לבניית מבני ציבור שאינשאילתה בנוש ד.

 סיעת "כפר סבא מתקדמת". 

 

בנושא קרקעות לבניית מבני ציבור שלא  ,שאילתה נוספת איתי צחר:

כאשר בעצם ", כפר סבא מתקדמת"בשימוש, מטעם סיעת 

 לקרקעות לבניית מבני ציבור שאינן השאילתה היא בנוגע

, כלומר קרקעות ריקות שהן בייעוד שמאפשר בשימוש

בניית מבני ציבור. דוגמאות לשתי קרקעות מהסוג  עליהן

הזה צוינו בשאילתה עם גוש וחלקה. המקרקעין המתוארים 

אינם בשימוש שנים רבות ועומדים ריקים כמעט לחלוטין. 

שימת שטחים בייעוד ירייה רהאם בחזקת הע -שאלתנו 

תייחס ? בהשאינם בשימוש (שטח לבנייה ציבוריתשב"צ )

האם העירייה כוונה מוצהרת  - למקרקעין בדוגמאות

לשימוש בשטחים אלו? ואם כן מהו השימוש המיועד והאם 

 קיים לוח הזמנים. 

המסמך לא אותר  ,קודם כל מידע ארגוני -אז לגבי התשובה 

בוצע בעבר מיפוי  ,ר במסמכיםכרגע, אבל מידע ארגוני שנזכ

גם נשלח לוועדה ושל שטחים לבנייה ציבורית, זה היה 

מחוזית לאור בקשה שעל פי התיעוד נעשתה בעניין חטיבות 

אז  ,שנים עשרזה כנראה לפני למעלה מ ,בשז"ר ושרת

ככל הנראה יש ואנחנו  ,אם קיים כזה סקרהלשאלתך 

, טרם וד ישןמנסים לאתר אותו. נכון לעכשיו זה מסמך מא

 . אותר
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ואני מיד אראה  ,שיטת העבודה שלנו היא שונה ,עם זאת

, שכאשר שנתיים-מצגת שמראה, מצגת מלפני שנה וחצי

למשל גן ילדים או  ,ניין ציבורי באזור מסויםעולה צורך בב

איך מתודולוגיית העבודה. יש  ,תנועת נוער או כל צורך אחר

מערכת  - GISבמערכת  ,לנו שכבה באתר האינטרנט העירוני

מידע גיאוגרפית שאפשר לדלות ממנה את כל המידע על 

, ייעוד השט וכן אפשר ח, ייעוד ציבורי, שטח פתוח וכו'

 יק או לא ריק, זאת אומרת יש מידע.האם השטח ר לראות

אלא  ,הוא לא בצורה של סקר כמו שאתה שאלת ועניתי

תראי  תיפע ,בצורה של מידע גיאוגרפי וכאשר אנחנו רוצים

 , אז זובבקשה את המצגת כדוגמה, נדרשים לבנות גן ילדים

התבצע מיפוי קונקרטי של אותו אזור עם  ,2017-דוגמה מ

הגנים הפנויים, עם המצב הקיים, עם ניתוח של כל שטח 

מה היתרונות שלו ומה החסרונות שלו, דרכי  ,ותצלום אוויר

 דלו של השטח וכו' עם טבלת חלופות.גישה, גו

עבודה ומידע שנמצא ברשותנו וכך  אומרת שזוזאת 

מתודולוגיית העבודה. פחות אנחנו רואים תועלת וצורך 

 על למפות ולעבודלהוציא הרבה כסף או מעט כסף  עכשיו

וככה אנחנו נוהגים לעבוד כמו שמוצג  ,כל שטח ללא תכלית

 כאן. 

, הראשונה שבהן לגבי החלקות הספציפיות שאתה שאלת

לבני עקיבא, בין פינת רח' תל חי ורח'  השטח הצמוד היא

ה השפלה, אין כרגע ייעוד קונקרטי, גם כאן בעבר זה על

יסודי. דרך אגב -בדיונים קודמים עתודה למבנה לחינוך על

 קשר של שז"ר ושרת. הגם ב
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בסמוך לרח' דוד  ,60-בשכונה הירוקה ב, לגבי השטח השני

שא הזה. אין כרגע ייעוד מתוכנן קונקרטי לנו ,והשומר

מתוכננת ישיבה בקרוב עם השכונות הירוקות וצוות 

הנדסה כמובן בהנהלת העירייה על מכלל צרכי הציבור ה

בהקשר של השטח הזה מן הסתם הוא  .בשכונות הירוקות

מהשטחים שכרגע לא מנוצלים ואנחנו בוחנים את זה מול 

 הצרכים הקיימים. 

 לסדר. הצעות השאלה נוספת? תודה. אנחנו נעבור לפרק 

 הצעות לסדר היום. .2

 

ניתוח התקציב העירוני בראייה מגדרית מטעם סיעת "כפר סבא  .א

 בראש".

 

א בנוש "כפר סבא בראש"ההצעה לסדר הראשונה מטעם  איתי צחר:

 ית. בבקשה. ניתוח תקציב עירוני בראייה מגדר

 תודה, אז זה לא סוד שאין שוויון בין נשים וגברים. :תהילה מימוןרו"ח 

ההצעה הזאת נועדה לנסות לקרב אותנו עוד קצת בתחום 

הזה. ההצעה מדברת בעצם על ניתוח התקציב העירוני 

בראייה מגדרית מה שאומר ניתוח חלקי הסעיף השונים 

בתקציב העירוני מבחינה מגדרית ושיוך התקציב ככלי 

 לצמצום פערים בין המגדרים. 

ערך שנים ב 4הרעיון הזה נולד בעצם בממשלה לפני 

הממשלה אימצה כבר את ההחלטה שתקציב המדינה ייבחן 

בראייה מגדרית. במסמך של הוועדה שבחנה את הנושא הזה 

הודגש כי התקציב הוא כלי שמשקף בעצם את המדיניות 



  15.05.2019 36 מועצה מן המניין   

הכלכלית ואת סדרי העדיפויות. חלוקת התקציב משפיעה 

באופן שונה על גברים ועל נשים ולכן בחינה של התקציב 

מגדרית מאפשרת הבנה טובה וזיהוי של  מנקודת מבט

 הטעיות מגדריות. 

עוד נאמר כי בחינה מגדרית של תקציב המדינה אחד הכלים 

עשויים לתרום לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ולקידום 

שוויון מגדרי. בדומה לתקציב המדינה התקציב מגדיר את 

סדרי העדיפויות בעיר כעיר שחורטת על דגלה להיות 

בכלל ולהיות מובילה גם בנושא של השוויון המגדרי  מובילה

אנחנו צריכים לאמץ את הגישה שהניבה כבר תוצאות. 

 -מהניתוח של תקציב המדינה למשל עלו הנתונים הבאים 

אחוז  26-במשרד השיכון והבינוי השכר של נשים נמוך ב

מהשכר של הגברים. במקרה של המשרד המדובר מדובר 

ונות בין גברים ונשים. בתחומי בעיקר בעמדות ניהול ש

אחוז בלבד מהתקציב.  35המדע נשים מקבלות פחות, 

אחוז מתקציב התמיכות מגיע לנשים.  9המדען הראשי הציג 

 29משרד המשפטים הציג שלמרות שהמשרד מתקשר עם 

אחוזים מההסכמים שלו עם נשים ספקיות ההיקף התקציבי 

אלת השאלה אחוז בלבד. נש 21של ההסכם איתם עומד על 

מה אפשר לעשות. לפי השקפת העולם שלי על מנת לקדם 

האג'נדה ולהשפיע בכיוון הנכון צריך לבדוק שתחושות  את

הבטן של כולנו יכולות להטעות אותנו וגם אם נעשה הרבה 

מאוד פעולות לשיפור המצב אף פעם לא נבין אם הצלחנו עד 

 הסוף. אני מאמינה שבמסגרת הפעולות שנעשה אם נדע

איפה לשים את האצבע נוכל לצמצם פערים בין גברים 

ונשים בנושא שכר. נוכל להשקיע בתחומי ספורט מגוונים 
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על מנת לאפשר לנשים ליהנות מהתקציב המושקע בספורט 

ומהערכים הנפלאים שהספורט מעניק ונוכל לשלב נשים 

בתחומים בהם רוב נשי של משתמשים בקיצור, למקד את 

ה נכונה ומיטבית. אני יודעת שזה לא הפעולות שלנו בצור

הצעה פשוטה ליישום, קראתי הרבה מאוד חומרים ואני 

מבינה שזה מאוד מורכב ומאתגר אבל אם תקציב המדינה 

בדרך לשם גם אנחנו יכולים לנסות. כשהתקציב ינותח נכון 

נוכל לבצע פעולות על מנת למקד את התוצאות הנכונות 

רשות, גם בנושא השוויון שיהיו תואמות לאסטרטגיה של ה

 המגדרי אבל גם בנושאים אחרים. תודה רבה. 

 ,בהחלטראשית, מדובר בנושא חשוב ביותר,  -טוב. מענה  איתי צחר:

. למרבה הצער במדינת ישראל העלאתו אנחנו מודים עלו

וגם בהגשת  ,עדיין אכן קיימים כמו שתואר כאן בהרחבה

נושאים שונים קיימים פערים משמעותיים ב ,ההצעה לסדר

הקשורים לתנאי העסקה, שכר שווה, תקציב פעילות, 

אלימות מילולית ופיזית  ,נוכחות בעצם במרחב הציבורי

 ועוד. 

במסגרת התווית המדיניות העירונית בכפר סבא מתבצעת 

כבר עתה חשיבה מגדרית משמעותית ומתקדמת בהרבה אף 

ות. ביחס לרשויות מוניציפליות אחרות ולא רק מוניציפלי

צם נכנסים כבר עכשיו או להלן מספר נושאים לדוגמה שבע

 שהם בקנה: 

הדרכה  ,טיפוח תודעה ציבורית וצוותי הוראה בחינוך

והסברה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, סדנאות בנושאי 

 ,חינוך רגיש מגדר או מדיניות בריאה בחינוך הפורמלי

צוג ייא פורמליות, פעילות קבוצות מנהיגות תכניות ל
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ומעורבות אקטיבית של ראש העיר בהחלת המדיניות של 

 ,רוניותימגדרי בוועדות הע מהילהרשות המקומית ועיצוב ת

 מההצעות לסדר שעלו בנושא על ידיכם,  בין השאר גם

תוף האגפים הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בשי

קבוצת ריצה לנשים, קבוצות חד  השונים וגופים נוספים,

הגברת ייצוגן  צות שכירות מנהלות וכו',וריות, קבוה

בין  , זאתוהשפעתן של נשים בהנהלות ובדירקטוריונים

היפתח השנה מיועד להיתר באמצעות קורס דירקטוריות ש

יקוח מדיניות פ ומועצת הנשים, "ליה"בשיתוף של מרכז 

עמד האישה היועצת לקידום מהקצאת משאבים בהשתתפות 

ע פעולות לביצוע שוויון ביצו כמשקיפה בוועדת מכרזים,

בין  והחלטה על הקמת צוות היגוי בנושא,מגדרי בספורט 

איתור צרכים ואיסוף נתונים של  ,השאר גם בנושא תמיכות

 י פעולהמקבוצות אוכלוסייה ברשויות המקומיות בתחו

 לגלות מגמות אובדנות ואלימות. במטרה

 ניתוח תקציב מגדרי כפי שמוצע הינו שיטה לקידום הטמעת

בנושא  ,גם זה כמו שצוין ,חשיבה מגדרית, אולם מדובר

רשויות המקומיות מורכב יותר אשר התשומות הנדרשות ב

בקנה אחד לטעמנו עם התוצרים  בעת הנוכחית אינן עולות

הצפויים להיות מופקים ממנו, בוודאי גם כפי שהוגש על 

אחוז זה מחייב  עשרה בשנה אחת ,ידיכם בהצעה לסדר

י והשקעת תשומות רבות. זה קצת בדומה ניתוח משמעות

מיפוי שטחים, האם  ,למה ששאל אמיר בעצם על שטחים

לעשות עכשיו את המיפוי על כל העיר, זה מיפוי שהוא עולה 

ומצריך משאבים רבים, או לנקוט בצורה אחרת כמו 

 שתואר. 
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כבר עתה מתבצעת חשיבה מגדרית  ,על כן מאחר וכאמור

ת בהרבה אף ביחס לרשויות עירונית משמעותית מתקדמ

אחרות, ומאחר ויישום השיטה כרוך בתשומות גדולות 

שהועברה על ניתוח התקציב המגדרי  תביותר ולאור הביקור

אשר בוצעה על ידי משרדי הממשלה והאפקטיביות שלו, 

נכון יותר  ,בעיקר נוכח היעדר הצעות לתיקון הפערים

ערים לטעמנו למקד בעת הזאת את המאמצים לצמצום פ

בנושאים ידועים העומדים על סדר היום העירוני ולא 

ציב שלאחר בחינה ראשונית ומחשבה בפעולות ניתוח תק

צריך שעות רבות ביותר של עבודה וניתוח רבים מסעיפי ת

 התקציב. 

כמובן שזה לא סותר את הצורך במדדים או בבקרות או 

בפעולות בנושאים ספציפיים כמו שצוין גם כאן וגם כמו 

ת באגף החינוך ועוד. פעולוונושא התמיכות והספורט ב

יועצת ראש העיר למעמד האישה שנאמר במקביל לכל, 

כחלק מתכנית עבודה תמשיך לפעול לניתוח תקציב מגדרי 

משמעותי אל מול רשויות נוספות והרשות לקידום מעמד 

 האישה. 

לאור שתואר לעיל מוצע להסיר את ההצעה מסדר היום. 

יר את ההצעה פה אחד? לא. אז ניגש האם אפשר להס

 להצבעה שמית. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? 

 אפשר לדון בזה?  :תהילה מימוןרו"ח 

 לא בפורמט הזה.  :איתן צנעני ד"עו

אפשר להתחיל  ,אחוז 40ירוני הוא עכי השכר ה :תהילה מימוןרו"ח 

 משם. 
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הדברים. ניגש סדר הנכון של הברשותכם. לא נחרוג מ איתי צחר:

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? ממה,  -להצבעה 

 פליאה , ליריתאורן, עדי, אמיר, יובל, אסנת, דני, איתן, 

תהילה, יוסי, צביקה, הדר,  -ועילאי. מי נגד? האופוזיציה 

 פנחס ואמיר. 

 ...הצעה לסדר הבאה מתייחסת לפי סעיף

ניתוח התקציב העירוני " להסיר אתמאשרים ברוב קולות  :76מס'  החלטה

 ."בראייה מגדרית מטעם סיעת "כפר סבא בראש"

 

רק רגע, אנחנו יושבים בישיבת מועצה, מועצה זה איך שאני  :פנחס כהנא

מבין אותו זה איזה שהוא פורום של התייעצות. זאת 

אומרת אתה מקריא תשובה כזאת אני רוצה להבין האם זה 

זה הופך, זה נראה לי אחרי דיונים עם כל המרכיבים, האם 

שיש כאן דבר טכני, כאילו האופוזיציה מדברת והקואליציה 

אף פעם לא אומרת את דעתה, אין כאן דיון, אין כאן 

היוועצות, אני לא יודע על בסיס הדברים שאתה אומר גם 

בנושא הבא זה נראה לי שאפשר לעשות את הכל באינטרנט 

את  סליחה, תשלח את התשובה הזאת ואנחנו נשלח

 השאלות וחבל, איך אמר, 

קודם כל, אני רוצה להתייחס למה שאתה אמרת שאנחנו לא  איתי צחר:

עונים, לא נותנים תשובות אני לא חושב שזה המצב אני 

חושב שפורט פה בהרחבה דברים לעניין הדבר הזה. זה 

העניין הראשון. דבר שני, לפחות ממה שאני זוכר מתחילת 

בטח בהשוואה לעבר הצעות הקדנציה לא מעט, יחסית 
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לסדר שהועלו על ידי האופוזיציה התקבלו ומומשו. כולל 

עניין מגדרי כמו כמות האחוז הנשים בוועדות העירייה וכן, 

פקודת העיריות כשמועלת הצעה לסדר מגדירה את הכללים 

אפשרויות, אחת מהן לפתוח את  4גם בנושא הזה כאשר יש 

צה היו סבורים כמוך זה לדיון כאן ואם רוב חברי המוע

בדמוקרטיה ובהצבעה רובם היו סבורים כמו תהילה 

וכמוכם אז היה נפתח כאן דיון. האפשרות האחרת זה 

להעביר את זה לוועדה, האפשרות השלישית לדחות את זה 

הלאה והאפשרות האחרונה במקרה הזה רוב נבחרי הציבור 

ר סוברים שזה דבר הנכון לעשות זה לא להעלות את זה לסד

היום, לא לפתוח על זה דיון כמו שבאפשרות הראשונה ובזה 

לסיים את העיסוק בנושא הזה ספציפית בשונה מנושאים 

 אחרים שאולי תבחרו אתם כנבחרי הציבור להצביע אחרת. 

 להעיר כחבר קואליציה אני חייב להעיר לפנחס,  אני חייב :ממה שיינפיין

זה תקציבית. זאת הצעה  זאת הצעת מהות, בוא נבחן את מהקהל:גברת 

ששווה לכל הפחות לתת לחברי הקואליציה את אחת מארבע 

 האופציות שמנית.

גברתי, אני מתנצל, באמת אנחנו משתדלים לדבוק בהוראות  איתי צחר:

החוק בנושאים האלה ובכלל, ויש כללים וההצעה הזו כמו 

שנאמר הוקראה ותיכתב בפרוטוקול גם, הצעה ראויה 

הותי שאנחנו ציינו את זה שאנחנו בנושא ראוי ומ

מסכימים. מה שהוצע פה זה פעולה שגם בממשלת ישראל 

ששם זה הוחלט לא מצליחים לבצע אותה בצורה טובה 

להבנתנו ממה שלמדנו וגם נאמר שאנחנו נמשיך לבדוק את 

הנושא הזה, זה היה בסוף התשובה וגם זה נאמר 

וף מחקר לפרוטוקול, והשקעת תשומות לכנסת ישראל יש ג
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שלם שיכול לשבת לנתח תקציבים וסעיפים. לעיריות עדיין 

אין. יכול להיות שצריך יהיה נכון לעכשיו אין. התשומות 

לעומת התועלת ציבור, ביצוע פעולה ספציפית הזו שעל סדר 

היום אנחנו אתם נבחרי הציבור סבורים כרגע שזה לא 

 הנכון ונעבור לנושא הבא. 

ה רק להוסיף הערה אחת לפנחס. זה לא דבר אני רוצ :ממה שיינפיין

שאנחנו מקבלים אותו באינטרנט ואנחנו מחליטים 

ומצביעים עליו. אנחנו יושבים ודנים ודנים ולפעמים גם 

צועקים ולא מקבלים כל דבר כמובן מאליו. בוחנים את זה 

עד למטה למטה ואז מקבלים את ההחלטות אז מקבלים את 

נחנו מבינים את הסברים ההחלטות. אנחנו קואליציה א

שמקבלים, אז אנחנו מצביעים, אם זה לא, תאמין לי אם זה 

 לא יתקבל אצלנו בהבנה ברורה לא נצביע בעד זה. 

 הנושא הבא שעל סדר היום.  איתי צחר:

 אפשר עוד שאלה בבקשה?  :תהילה מימוןרו"ח 

לא, בואו נעבור על הצעות הסדר ובסוף יש לנו סדר יום  איתי צחר:

 וך. אר

איתי, אני רוצה להבהיר נקודה. תקציב מגדרי זה שיטה  :עו"ד עדי לוי סקופ

אחת לבחינת הטמעה מגדרית. אנחנו ביצענו למידה גם 

במועצה לקידום מעמד האישה וגם ביצענו למידה מעמיקה 

של כל הנושא של השיטה הזו להטמעת חשיבה מגדרית. אני 

כן מדובר  גם באופן אישי באמצעות לימוד דרך עמותת

בנושא מורכב מאין כמוהו. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על 

התוצרים וקראנו את כל הניתוחים ואת כל החומר האקדמי 

בנושא הזה מדובר על אלפי פרטי מידע, אם אנחנו נסתכל 

על התוצרים של משרדי ממשלה התוצרים הם ברמת 
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אחוז מהם נכתב בתוצרים שהנתונים הם לא  90-הנתונים ש

ם, ללא שום הפקת לקחים, כאשר בכל הרשויות אמיני

 המקומיות, ברשותכם עוד, 

 את זה לדיון. אני חושב שאפשר לפתוח :צביקה צרפתי

 לא לפתוח לדיון.  הייתהלא. ההצבעה  איתי צחר:

 לא, רק,  :צביקה צרפתי

אני רוצה רק לתת, להסביר. משפט אחרון. משפט סיכום  :עו"ד עדי לוי סקופ

 ת כל, אנחנו בחנו א

 תפתחו את זה לדיון.  :צביקה צרפתי

אז רק משפט מסכם, שאנחנו בחנו את כל הניתוחים  :עו"ד עדי לוי סקופ

ברשויות המוניציפליות וכל הנקודות שמועלות מיושמות 

 בתכנית עבודה בכפר סבא. 

 

צופית מטעם סיעת "כפר סבא  1088העיר לתמ"ל  חסות מועצתיהתי ב.

 מתקדמת".

 

טוב. הנושא הבא על סדר היום לפי סיעת כפר סבא  איתי צחר:

 מתקדמת בבקשה. 

ת על ידי הותמ"ל תכנית תמ"ל בצפון כפר סבא מקודמ :פנחס כהנא

של כל מיני  . התכנית לקראת שמיעת חוות דעת1088

מה שנקרא "קונגרס". ה"קונגרס"  אינטרסנטים בתכנית,

 ה,הוא חלק מהליך התכנון. ישיבת התנעה נערכה לפני שנ

. התכנית ממוקמת צפונית לעיר מזרחית 2018במאי 

לצופית, על שטח מוניציפאלי של העיר ושל מועצה אזורית 

השרון הדרומי. בערך חצי מהשטח הוא בתחום של כפר סבא 

שזה  35וחצי בערך בתחום של מועצה אזורית. בתמ"א 
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תכנית מתאר ארצית השטח נכלל במרקם עירוני, ביעוד 

שאנחנו  ,ר הכוללנית של כפר סבאחקלאי. בתכנית המתא

כבר אנחנו דיברנו על זה כאן במועצה, שהיא נמצאת, אני 

מקווה שינוי מהותי כאן, תכנית מתאר כוללנית של כפר 

סבא בערך כחצי מהשטח ביעוד למגורים וחצי שצ"פ. תכנית 

שאני  מתאר הכוללנית של כפר סבא לא מאושרת. בתכנית

יחידות או  4,500-סיות אז כמדבר עליה יש בערך יש כמה ור

נפש. רק  15,000-כ שצריך להבין שזה בסביבות 4,000

ומתוך התקציב הזה,  2019לאחרונה קיימנו דיוני תקציב 

עלה שהמצב הכספי של העיריה נקרא לו בעייתי  מתוך הדיון

קליטת משפחות רבות בזמן קצר  -הסיבה העיקרית 

ת לממן פיתוח והעירייה הציגה את הנתונים, והעדר הכנסו

לאזורי המגורים האלה החדשים בתקופה קצרה. במקום 

הזה שאנחנו מדברים הסיבה העיקרית היא לא סיבה 

שהותמ"ל קבעה מיקום זה כי בשטח אין בעלות  תכנונית

פרטית משמעותית זאת אומרת אם היו רוצים ללכת על 

אכלוס אולי האינטרס שלנו היה ללכת לשטח שצפונית לבן 

תר קרוב אלינו, אבל שם יש שטח פרטי והותמ"ל יהודה שיו

לא יכולה לקדם שם תכנית. מבחינת העיר ברור שמיקום זה 

בזמן זה הוא בעייתי מאד לעיר. אנחנו לא צריכים להסכים 

שמשרדים שונים לדעת מקדמים פרויקטים במרחב העירוני 

של העיר ללא הבנה של נושאים כמו שיקום מרכז העיר, 

ם עירונית והבסיס הכלכלי של העיר. כך היררכית שירותי

זה בתחבורה וכך זה במקרה זה. הנושא התחבורתי לא 

פתור והסובלים יהיו התושבים החדשים והקיימים. לדעתנו 

העיריה צריכה גם עקרונית להתנגד לקיום הותמ"ל שכופה 
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על זה היו הרבה מאוד דיונים,  ,תכנון על השלטון המקומי

צורה גסה על השלטון המקומי שלא יש כאן ניסיון לאכוף ב

לדבר על תכניות ארציות. התכנית ותמ"לית גוברת אפילו 

על תכנית ארצית. אבל בוא נעזוב את זה, תוך התעלמות 

מתכניות ארציות. במקרה זה למשל ביצוע התכנית יפגע 

נחל אלכסנדר  -קשות במסדרון אקולוגי חשוב בין עמק חפר 

ר שהעיריה מקיימת שיחות ומרחב ראש העין הירקון. מתבר

עם משרדי הממשלה כדי להציע הכללת פיתוח זה במסגרת 

הסכם גג ופתרון תעסוקתי. אני חושב שכל דיבור כזה הוא 

מיותר. אנחנו חושבים שהעיר צריכה להתנגד נמרצות 

לתכנית זו, ולתאם ההתנגדות עם המועצה האזורית 

ות ואחרים בצורה רצינית. חזית ההתנגדות צריכה להי

אחידה וברורה לא דיבורים. היוזמים להפתעתי שחיפשתי 

של  כבר סכמו למשל עם אגודת המים חומר מצאתי שהם

כפר סבא, עם מפעל המים, שהאגודה מוכנה להעתקת 

קידוחים לצורך קידום התכנית בתנאי שיהיה גורם מממן. 

אני חושב שבוודאי התכנית הזו שכאן בכלל לא הוצגה 

אנשים לא ערים למה שאנחנו  לדעתי בכלל במועצה

מדברים, אני חושב שצריך להחליט בצורה ברורה, שמועצת 

. דבר שני, 1088העיר מתנגדת נמרצות לקידום תכנית תמ"ל 

לא יושגו כל הבנות ביניים בנושא שמשמעותם קידום 

 התכנית ללא דיון במועצת העיר. 

 תודה רבה. כן.  :איתן צנעני ד"עו

. אני אקריא לך את ההתייחסות של מועצת פנחס ידידי :יובל לוי

העיר ואני ארחיב טיפה כי בעיקרון כל מה שאתה אומר הוא 

די הגיוני והקהילה בכפר סבא העיר לא הולכת לקבל 
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תכתיבים מאף אחד בטח בלי שמועצת העיר תדע, כל 

הדברים שאתה אמרת מאוד הגיוניים. אנחנו מדברים על 

ממשלה במטרה לעשות נושא שנמצא בדיונים מול משרדי 

שיתוף פעולה מבטיח לשמירת האינטרסים של כפר סבא. 

מעורבת  הייתהזאת אומרת אם בעבר עיריית כפר סבא לא 

מסיבות שהיא בחרה לא להיות מעורבת או שרק גזבר 

 העירייה היה מעורב בעניין הזה שהוא גילה עניין. 

 הייתהכפר סבא אני פשוט מוחה על התשובה הזאת, עיריית  :צביקה צרפתי

מעורבת ראש העיר בעצמו נסע לותמ"ל והופיע בפני 

הותמ"ל אני מבקש שתיקח את הדברים חזרה, כי אתם 

בזמן הזה מפזרים יותר מדי שקרים. אני לא רוצה להגיד 

דברים יותר גרועים. אז בבקשה. נבחרתם תעשו את העבודה 

שלכם, תתקנו את העיר אל תתעסקו ותנסו להגיד מה שלא 

 ה. הי

התכנית הינה תכנית שיכולה להיות מקודמת באופן חד  :יובל לוי

צדדי על ידי הותמ"ל גם ללא הסכמת מועצת העיר. הוועדה 

לתכנון ובנייה או הוועדה המחוזית, זאת אומרת פנחס, 

אתה מכיר את החקיקה, אתה מכיר את הוועדות, אולי 

יותר מהרבה אנשים ולנו יש אפשרות ואנחנו מקיימים 

רומים שבהם אנחנו מעלים את העמדות שלנו, את פו

הרצונות שלנו, אתה מכיר את החקיקה. עכשיו, בנוסף, יזם 

התכנית רמ"י רשות מקרקעי ישראל מציעה לחתום גם על 

הסכם גג מבחינת המקל והגזר. קבלת החלטה מעין זו 

עלולה להוביל למצב בו התכנית תמשיך להתקדם מחד 

יעצרו ואנחנו עלולים לצאת ומגעים להסכם גג מאידך י

קרחים מכאן ומכאן. לפיכך, התשובה שלנו היא שאנחנו 
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רוצים להסיר את הנושא הזה מעל סדר היום אבל אני רוצה 

אף אחד לא מניח את הנושא  שהחברים יבינו דבר אחד

ומחכה שהוא יעלה באקראי. יש צוות, יש אנשים שעובדים 

קודמת, מקום על זה בקדנציה הזאת להבדיל מהקדנציה ה

שאני אתן עוד פעם קרדיט לגזבר שטיפל בזה אני מניח די 

לבד, אני בעצמי באופן אישי ראיתי דיונים מעמיקים לגבי 

העתיד הכלכלי של העיר, סל השירותים סל ההכנסות 

מארנונה, הכנסות מאזורי תעשייה, דברים שיושבים עליהם 

לרגע ואני חושב שראש העיר לא חשב  .יום יום ושעה שעה

שהדבר הזה ידלג על מועצת העיר ויפסח על ישיבה שבה 

כולם ישמעו ויבינו, אז אני מודה לך על ההצעה לסדר ואני 

 מציע לחבריי לעשות כך. 

 אני לא הבנתי, אתם בעד הסכם גג או נגד הסכם גג?  :צביקה צרפתי

 כשהסכם בא לעולם ויודעים,  :יובל לוי

בעד חתימה על הסכם גג או נגד? כי  אני רוצה להבין אתם :צביקה צרפתי

אני קורא את העיתונים על הסכמי גג ואני יודע מה אנחנו 

הדרישה של הגזבר, אני  הייתהדרשנו במסגרת הותמ"ל מה 

נותן קרדיט לגזבר, רק הגזבר והמנכ"ל זה בסדר. תשמע, 

אני רוצה להבין אתם בעד הסכם גג או נגד הסכם גג? אני 

 רוצה להבין. 

צביקה, א' אני מסביר לך שאתה לא בזכות דיבור כי לא  :ייובל לו

נפתח דיון. דבר שני, אני מבקש לזכור דבר אחד, אתה 

התרגלת להצביע על דברים בעיניים עצומות, אנחנו עוד לא 

 ראינו, אז אנחנו לא מחווים, 

אתה יודע, אני אף פעם לא עוצם עיניים אני תמיד פותח,  :צביקה צרפתי

 ר אני מדבר מפה. גם כשאני מדב
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 טוב.  איתי צחר:

רק רגע, אני רוצה להגיד משהו, אני חושב שהגישה הזאת  :פנחס כהנא

היא לא גישה נכונה. בכל מקרה א' יש ערים שהציגו וזה 

והצליחו להוריד אבל לא בשיטה שמתחילים לדבר, 

כשמתחילים לדבר אז רק גורם לחצים. לנו אין מה להגיד, 

בות של הממשלה שמענו את זה זה יהיה אסון המעור

בדיונים של התקציב גם אם הממשלה אומרת אני אתן לך 

בית ספר היא קובעת איזה סטנדרט הסטנדרט שלנו הוא 

יותר גבוה אנחנו גם ככה נמצאים במצב לא קל, זה יביא 

אותנו למצב לא טוב, ואם אנחנו מדברים על שיקום העיר 

עות מבחינת אתם יודעים איפה השכונה הזאת מה המשמ

אני  מרכז העיר שיתחילו להקים את השכונה הזאת? צריך,

אמרתי אם אנחנו מתחילים לדבר ומתחילים להגיד רק רגע, 

אולי הסכם גג, אולי יעשו לנו כביש ואולי ואולי ואנחנו 

אלף איש אנחנו לא יכולים, זה  15במצב כזה זה לא נכון, 

ני לא הבנתי פשוט יביא את העיר לאסון צריך להגיד לא. א

 עוד מה דעתכם. 

רק שניה. אנחנו לא מביעים דעה על חצי עבודה, לא מראים  :יובל לוי

חצי דבר. הותמ"ל לא סיים את הדיונים. יש היום אנשים 

שמטפלים צוותים כלכלים של תחבורה ובכלל. עילאי מטפל 

בנושא התחבורה. עוד אין לנו תמונה להציג ואנחנו לא 

שעוד לא בא לעולם. עכשיו, רק רגע.  מחווים דעה על הסכם

אמרתי הרגע עוד אין הסכם. אנחנו מקדמים דבר שבו 

 לומדים על מה מדובר כי אנחנו במשך שנים לא היינו בדיון. 

 בכפר סבא בצפון.אלף איש,  15באיזה עולם  :הדר לביא

  ..בעולם שבו אושרה בכפר סבא בניגוד לדעתי תכנית מתאר :יובל לוי
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 זה לא חלק מתכנית המתאר.  :הדר לביא

רק שניה, רק רגע. אבל זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד.  :יובל לוי

ועכשיו אנחנו באים לדיון שבו באופן טבעי היה לוקח שנים 

להגיע לתכנון ויש אפשרות לשים תכנון על השולחן. ואז 

מועצת העיר תבחן אותו. אז אתם מבקשים לבטל את 

 להגיע לשולחן, האפשרות שנבחן דבר שיכול 

  .אלף איש זה טוב אז 15אם אתה חושב שלהוסיף  :הדר לביא

אנחנו מתנגדים. יחד עם זאת אנחנו לא רוצים להגיע למצב  :איתן צנעני ד"עו

שבו באופן חד צדדי כופים עלינו וגורמים פה נזק גדול 

 ובכייה לדורות. 

 אז תגיד שאתה מתנגד.  :פנחס כהנא

נ איתי צחר: שנים אנחנו  3מצא בתהליך של הותמ"ל בערך מאחר ואני 

צוות מקצועי רחב ונרחב כולל יועץ חיצוני שנשכר על ידי 

העירייה והתשובה אתה מכיר את זה טוב מכולם אולי, כי 

אתה מכיר את עולם התכנון טוב פנחס, כשאתה אומר לקבל 

החלטה להתנגד זה אומר בעצם מזמנים אותנו לדיון ואנחנו 

ת אומרת לקבל פה החלטה לא משתפים לא מגיעים. זא

פעולה ולא כלום ולהתנגד. בדיון האחרון שהיה אמרנו 

בצורה ברורה וחדה אנחנו לא צריכים את הותמ"ל הזה, 

אנחנו לא רוצים אותו, הוא לא עוזר לנו, קחו את השטח 

הזה תעשו אתו מה שאתם רוצים, אנחנו לא רוצים אותו. 

 ..הותמ"ל לא מקדם

 גם,  יש :הדר לביא

 .לא, אני עונה איתי צחר:

. :פנחס כהנא  יש עיריות.

יכול להיות שגם כפר סבא, אבל הדרך לעשות את זה  איתי צחר:
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השבוע, רק שניה, השבוע אנחנו היינו בפעם אחרונה בדיון 

שלשום במשרד האוצר בנושא הזה. לפני כן אנחנו היינו 

שונה מספר שבועות לפני כן, יש מספר בעיות רב בראש וברא

כלכלי תחבורתי סביבתי. יש לנו חוות דעת נגד הפגיעה 

אקולוגי. האמירה היא חד משמעית וברורה. עם  במסדרון

זאת צריך גם לדעת שרשות מקרקעי ישראל היא היזם כמו 

 שבמידה רבה והיא גם זו שאתה מכיר את עולם התוכן

לקדם הסכמי גג וזה גם מה שאמרנו מבחינת מקל יכולה 

ו אתה יכול לבוא ולהגיד אני לא מדבר אתכם וגזר. עכשי

ואני לא עושה כלום ולהזניח את הזירה הזו לחלוטין 

שר בלעדיך, בלי ואד לא, לא, ואז יש סיכון או שזה יולהגי

שקולך יישמע או שלא. בהחלט הותמ"ל נוהג בצורה כוחנית 

בצורה דורסנית, בצורה שלא משתפת בצורה שלא של שוויון 

צמה ואצלו גם התמריץ. והוא משחק כוחות אצלו העו

איתם. אנחנו מנסים לעשות את המיטב בנושא הזה בליווי 

של צוותים מקצועיים כאשר העמדה היא כמו שנאמר פה 

שאנחנו לא חפצים בותמ"ל אבל לקבל את ההצעה שהצעת 

שאנחנו לא מדברים איתם זה הצעה שלהבנתי, כשאומרים 

 אנחנו מתנגדים וזהו. 

 ם אתה אומר אנחנו לא מתנגדים תביא הצעה אחרת. א :פנחס כהנא

טוב. אז בואו נעבור להצבעה בנושא ההצעה שנאמרה. האם  איתי צחר:

אפשר להסיר אותה פה אחד מעל סדר היום? לא. אז הצבעה 

לאי, פליאה, היום? עי שמית. מי בעד להסיר אותה מעל סדר

 ,ממה ית, איתן, דני, אמיר, עדי, אורן,ירלירית את בעד? ל

. מי מתנגד להסיר את ההצעה מעל סדר היום? תהילה, יובל

נמנע. נעבור לנושא הבא  יוסי, הדר, פנחס ואמיר וצביקה
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 בבקשה. 

 

העיר  חסות מועצתיהתי"להסיר את ברוב קולות מאשרים  :77מס'  החלטה

 ."צופית מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת" 1088לתמ"ל 

 

 ין רישוי עסקים.האצלת סמכות לדון בהשגות לעני .3

 

הצעת  האצלת סמכות לדון בהשגות לעניין רישוי עסקים. :איתן צנעני ד"עו

 מאשרים האצלת סמכותו של ראש העיר" החלטה היא:

לקבל  1968 תשכ"ח לחוק רישוי עסקים 7מכוח סעיף 

לתקנות רישוי  'ד11ות, דיון והכרעה בהן לפי תקנה השג

ר איתי צחר למ 2000 התשס"א עסקים הוראות כלליות

 אפשר פה אחד?  "מנכ"ל העירייה.

 לא, רק שניה, אפשר להסביר את המשמעויות?  :הדר לביא

המשמעות היא מאוד ברורה, לראש העיר לפי חוק רישוי  :עו"ד אלון בן זקן

העסקים יש סמכות לדון בהשגות בכל מה שקשור בהיתרים 

ברישוי העסקים. ראש העיר מאציל את הסמכות הזו 

הזה למנכ"ל העירייה. זה לא גוף פוליטי, שגם לא במקרה 

נותן את ההיתרים בעצמו שראש העיר נותן, אבל כדאי 

 שיהיה. 

מה הולך לקרות  כלומר המשמעות הפרקטית זה חל,  :הדר לביא

 במציאות? מה ההליך שהולך לקרות? 

יש מפורט בתקנות איך מקבלים השגות, איך דנים בהם.  :עו"ד אלון בן זקן

להיות פרסום באינטרנט לגבי האופן שבו צריך להגיש  צריך

 השגה, מה האגרה שצריך לשלם. 

אגב ראש הרשות חותם על  זה רק במקרים שיש בהם השגה, איתי צחר:
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רישוי עסקים בעיר היה ומגיש בעל העסק השגה על מה 

שהוא קיבל מראש הרשות ואז צריך למנות מישהו שידון 

 בהשגה. 

 נה שאנחנו ממנים? זה לראשו :הדר לביא

לא, אבל פשוט כמעט ולא היו השגות עד כמה שאני זוכר,  :עו"ד אלון בן זקן

אני לא זוכר השגות. ממש אני לא זוכר השגות. יש דיון 

כן. כן. לפעמים אולי יש פניות לבתי משפט  2014משנת 

בנושא רישיונות עסק, אבל השגות זה לא משהו, זה לא 

י חושב שהוא בא לידי ביטוי יותר הליך שנוצל עד עכשיו ואנ

 בגלל השינוי בחוק לאחרונה, הרפורמה ברישוי עסקים. 

 אפשר פה אחד?  :איתן צנעני ד"עו

 אוקי. פה אחד תודה רבה. 

 

מאשרים פה אחד את האצלת סמכותו של ראש העיר מכוח  :78מס'  החלטה

לקבל השגות, דיון  1968לחוק רישוי עסקים תשכ"ח  7סעיף 

ד' לתקנות רישוי עסקים הוראות כלליות 11בהן לפי תקנה והכרעה 

 למר איתי צחר מנכ"ל העירייה. 2000התשס"א 

 

מינויו של בן צ'רטוף דאר לתפקיד עוזר מנכ"ל הרשות המקומית, איתי  .4

 ואישור שכרו. צחר, במשרת אמון

 

מינויו של בן צ'רטוף דאר לתפקיד  :נושא הבא על סדר היום איתי צחר:

זאת עקב  נכ"ל הרשות במשרת אמון ואישור שכרו.עוזר מ

מאשרים ": עזיבתה לצערנו של יפעת וגשל. הצעת החלטה

תפקיד עוזר למנכ"ל הרשות את מינויו של בן צ'רטוף דאר ל

במשרת אמון, על פי חוזה אישי  המקומית איתי צחר
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משכר מנכ"ל,  40%-30%למשרות אמון, בשכר בשיעור של 

אם אפשר לאשר פה אחד? תודה  ".1/6/2019החל מיום 

 רבה. 

את מינויו של בן צ'רטוף דאר לתפקיד  מאשרים פה אחד :79מס'  החלטה

עוזר למנכ"ל הרשות המקומית איתי צחר במשרת אמון, על פי 

משכר  40%-30%חוזה אישי למשרות אמון, בשכר בשיעור של 

 .1/6/2019מנכ"ל, החל מיום 

  

 הישיבה.*חבר המועצה צביקה צרפתי יצא מ 

 .מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה .5

 

 .מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה ,נושא נוסף איתי צחר:

מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת " :הצעת החלטה

העירייה, מנהלת מרחב חינוכי במחלקת גני ילדים, 

מעוניינת לעבוד בהנהלת חשבונות באופן פרטי בשעות 

פה אחד? האם אפשר לאשר  "חוץ לשעות העבודה.הפנאי, מ

  אושר פה אחד.תודה רבה. 

מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת את  מאשרים פה אחד :80מס'  החלטה

העירייה, מנהלת מרחב חינוכי במחלקת גני ילדים, מעוניינת 

לעבוד בהנהלת חשבונות באופן פרטי בשעות הפנאי, מחוץ לשעות 

 העבודה.

 

 .העירייה וועדות בהרכ עדכון .6

 

 :הצעות החלטה .עדכון הרכב ועדות העירייה ,נושא נוסף איתי צחר:

. מאשרים למנות את עליזה גרנות זיידלר ואת אורי 1"



  15.05.2019 54 מועצה מן המניין   

מאשרים למנות את . 2 ארבל גנץ כחברים בוועדת מל"ח.

מאשרים למנות את  .3 .דורון היימן כחבר בוועדת נגישות

ילדים בסיכוי כולל  דודו אשכנזי כחבר בוועדה לקידום

מאשרים למנות את . 4וצרכים מיוחדים.  ליקויי למידה

דודו אשכנזי כחבר בוועדת איכות הסביבה מטעם ארגון 

" מאחר וזה "משמר האילנות" בכפוף לאישור משרד הפנים.

וק מתיר שניים, ובוצעה פנייה לאישור ארגון שלישי, והח

 פיר שמשמאשרים למנות את לירית ש. 5" חריג ומיוחד.

  "ולמן כחברי ועדת ביטחון.ואת אמיר ק

שאלה לגבי המינוי של איכות הסביבה כשאנחנו אישרנו את  :הדר לביא

המינויים אז הבנו מהביקורת שההליך לא נעשה בצורה 

 תקינה. 

 שמה?  איתי צחר:

שההליך של המינוי לא נעשה בצורה תקינה ואני רואה  :הדר לביא

מה שאמרנו שהארגונים  עכשיו תיקון של זה. בעצם

 המקומיים לא נועצו בהם. 

לא, אין קשר, הבקשה להצטרף זה ארגון שלישי, זה לא  איתי צחר:

 במקום שני הארגונים שאושרו בפעם הקודמת אלא לצרף, 

 למה לא?  :הדר לביא

כי זה לא, כי הבקשה לא להוציא אחד במקומם ולהוסיף  איתי צחר:

 כפוף לאישור משרד הפנים. באופן חריג ארגון שלישי, זה 

אני חושבת שהם צריכים להיות הארגון הראשון כי הם  :הדר לביא

היחידים שמקומיים אבל מה קורה אם זה הצעות 

 שמתקבלות אם זה נהוג? 

 אני לא הבנתי את השאלה.  איתי צחר:

 זה קרה בעבר תקדים על זה שאישרו,  :הדר לביא
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פנייה בכתב למשרד הפנים לי לא מוכר תקדים, בוצעה  איתי צחר:

  .ולמשרד הגנת הסביבה

 אוקי.  :הדר לביא

לתשובת משרד הפנים, בוצעה פנייה לשניהם אבל תשובת  איתי צחר:

 משרד הפנים. אפשר לאשר פה אחד? תודה רבה. 

 :מאשרים פה אחד :81מס'  החלטה

 .למנות את עליזה גרנות זיידלר ואת אורי ארבל גנץ כחברים בוועדת מל"ח .1

 . מאשרים למנות את דורון היימן כחבר בוועדת נגישות.2

. מאשרים למנות את דודו אשכנזי כחבר בוועדה לקידום ילדים בסיכוי כולל 3

 ליקויי למידה וצרכים מיוחדים.

. מאשרים למנות את דודו אשכנזי כחבר בוועדת איכות הסביבה מטעם 4

 ארגון "משמר האילנות" בכפוף לאישור משרד הפנים.

ולמן כחברי ועדת נות את לירית שפיר שמש ואת אמיר ק. מאשרים למ5

 ביטחון.

 

 זה לא השר להגנת הסביבה שממונה על הנושא. פנחס כהנא:

 האחראי על הוועדות הוא שר הפנים. :עו"ד אלון בן זקן

יש פה נושא שלא מופיע בסדר היום אם אין התנגדות אני  :איתן צנעני ד"עו

ערן ורנר כנציג סיעת תפוח כחבר  אעלה אותו זה מינוי

 בוועדה לדיון ציבורי, ועדה להקמת מכללה, 

לדעתי זה הובא לראש העיר והוא ביקש לדון בזה עם  איתי צחר:

 האנשים זה לא במקרה לא עלה. 

 אוקי. אז נשאיר את זה לישיבה הבאה, תודה רבה.  :איתן צנעני ד"עו

ביקש לדבר אתכם, אני וא אני ככה הבנתי מראש העיר. ה איתי צחר:

  לא יודע.
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 .הפנאי לתרבות החברה בדירקטוריון ציבור נציג מינוי .7

מינוי נציג ציבור בדירקטוריון  ,הנושא הבא על סדר היום איתי צחר:

מאשרים למנות " :הצעת החלטה .החברה לתרבות הפנאי

את עירית לבנון כדירקטורית נציגת ציבור בחברה לתרבות 

  "עם כשר.הפנאי במקום נו

כן, אני רוצה להתייחס לנושא. אני לא מכירה את האנשים  :הדר לביא

 הרלוונטיים אבל יש פה סוגיה שהיא, 

שניה רגע, סליחה. לנושא, עילאי, בנושא הקודם אתם  איתי צחר:

 יכולים לבדוק בטלפון. סליחה בבקשה. 

 אני יכולה לחכות. אין בעיה.  :הדר לביא

  בואו חברים. איתי צחר:

אני רוצה להעלות את נושא מינוי הדירקטוריונים ואני  :הדר לביא

אשמח אולי להתייחסות של הגורמים המשפטיים יש לנו פה 

שני נציגים משפטיים. אנחנו אישרנו בישיבה בחודש 

הקודם, חבר'ה, אתם מפריעים לי. אנחנו אישרנו בישיבה 

בחודש הקרוב מספר דירקטורים ציבוריים. עכשיו, החוק 

סוגי דירקטורים בחברות  3תקנו אותי אם אני טועה מגדיר 

ציבוריות חברי מועצה, עובדי העירייה ונציגים מן הציבור. 

לא מקושרים  החוק מגדיר שנציגים מהציבור צריכים להיות

ושרים פוליטית צריכים אישורים פוליטית ואם כן הם מק

ייחס לסוגיות האלה ומרחיב מבקר המדינה מת מיוחדים.

ישור פוליטי, בין השאר להיות ברשימה של מועמד זה ק מה

שנחשב לפוליטי מן הסתם. ככל שאני רואה גם המינויים 

שאנחנו כבר ביצענו וגם ההצעה שיש פה להבנתי הגברת פה 

היא ברשימת סיעות מועצת העיר הם לא תקינים ואני רוצה 

להבין, ברור שאחר כך זה סטטוס של משרד הפנים אבל אני 
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להבין האם אנחנו מעלים ומאשרים הצעות חוק שהן רוצה 

 לא תקינות משפטית? 

את קובעת עכשיו מי בעל כישורים מיוחדים מטילה ספק  :הנדין-עילאי הרסגור

 בכישורים של אנשים, אנשים שעשו כל כך הרבה. 

 אני אשמח להתייחסות היועץ המשפטי.  :הדר לביא

מנים במועצת העיר את הנציגים, מי כן. הדבר, אנחנו לא מ :עו"ד אלון בן זקן

שממנה אותם זה ועדת מינויים במשרד הפנים אחרי שהיא 

בודקת את ההתקיימות של תנאי כשירות בהם והיעדר זיקה 

 פוליטית כישורים אישיים וכל מה שצריך. 

 אבל למה שאני אעלה מישהו עם זיקה פוליטית ? :הדר לביא

זיקה פוליטית, את טוענת אולי לגבי את טוענת שהוא עם  :עו"ד אלון בן זקן

מועמד כזה או אחר שיש להם זיקה פוליטית, יכול להיות 

שיש כאלה שיש להם זיקה פוליטית אבל אין לו את 

הכישורים המיוחדים, לא לנו ההחלטה. אני יכול לתת חוות 

דעת ואני נותן חוות דעת לכל מינוי. וזה מגיע לוועדת 

 המינויים. 

 ת חוות דעת על המינויים האלה? אתה נת :הדר לביא

אני לא נתתי שום דבר ביקשו מאתנו לשלוח את הכל בבת  :עו"ד אלון בן זקן

 אחת ולכן אנחנו משלימים עכשיו את המינויים. 

 אני לא הבנתי, אתה אמרת שנתת חוות דעת.  :הדר לביא

 אני אומר שאני אמור לתת חוות דעת.  :עו"ד אלון בן זקן

ותן חוות דעת אחרי שאנחנו מחליטים אם מישהו אתה נ :הדר לביא

 ימונה או לא? 

 ברור. כן.  :עו"ד אלון בן זקן

אני לא מבינה את התהליך. אני יכולה לוודא שאני מחליטה  :הדר לביא

 החלטה שהיא חוקית על פי היועץ המשפטי של העירייה? 
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 את ממנה או לא ממנה את המועמדים,  :עו"ד אלון בן זקן

 לפי איזה אמות מידה? אני רוצה לעמוד בחוק.  :הדר לביא

רק שניה, אם את היית שואלת בשאלה כשהבאנו את  :עו"ד אלון בן זקן

המינויים האלה לחברי המועצה ולי לא היה מידע, אני 

קיבלתי את השאלונים ואני מקבל אותם תוך כדי אחרי 

הצבעות לפעמים לפני הצבעות, הפעם אני קיבלתי את 

קם עדיין לא קיבלתי את כולם. ברגע שאני השאלונים חל

את כל השאלונים אני בודק אותם, בוחן אותם לפי  אקבל

אמות המידה, ומעביר את ההתייחסות שלי לוועדת 

המינויים. ועדת המינויים יש לה יועץ משפטי שבוחן את 

חושבים שיש כשירות מיוחדת במקרה  הכשירות. ואם הם

 או לא מאשרים.  שבו יש זיקה פוליטית הם מאשרים

שנים האחרונות  9-אתה פה כבר שנים, האם בכפר סבא ב :הדר לביא

 מינו נציגים מסיעות פוליטיות? 

 לא זכור לי מינוי שהוא לא היה חוקי.  :עו"ד אלון בן זקן

 אוקי. כלומר אתה אישרת את כל המינויים שהיו עד עכשיו.  :הדר לביא

 המינויים לוועדת הפנים, מי שמאשר זה ועדת  :עו"ד אלון בן זקן

 יו"ראני יכול להגיד לך מניסיון כשאני הייתי ממלא מקום  :ממה שיינפיין

החברה הכלכלית זה נשלח למשרד הפנים התעכב כמה 

חודשים עד שהגיעה לי התשובה. הגיעה תשובה חיובית אבל 

זה במשרד הפנים יושבים על זה ודנים על זה וזה חוזר אחר 

 כך אלינו. 

רוצה רק לוודא שאני מעלה  אני מבינה את ההליך הזה אני :יאהדר לב

 סוגיה.

זה שלפני עשור אולי זה מהציבור אנחנו א' מה שנאמר פה  :הדר לביא

לא היה בזמן שאלון התייחס אליו שנפסל פה מינוי של 
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 הייתהבסיעה פוליטית מהסיבה ש הייתהמועמדת ש

שאנחנו מועמדת בסיעה פוליטית נפסל בתוך העירייה. כך 

עומדים למנות מועמדים שהם בסיעות פוליטיות בתוך 

העירייה ואני לא מבינה איך שני הדברים האלה מסתדרים 

ואני אשמח להבין. אני לא רוצה להיות מובכת בהחלטות 

 שאנחנו מקבלים במועצת העיר. 

 אבל אם את מחליפה עכשיו את ועדת המינויים.  :הנדין-עילאי הרסגור

 החלפת ועדת מינויים והיועץ המשפטי אמר, אתה  :הדר לביא

הרי בכל מקרה גם אם את לא היית עושה עכשיו את  :הנדין-עילאי הרסגור

ההצגה הזאת במועצת העיר הרי השמות האלה הולכים בכל 

מקרה לוועדת המינויים אז בשביל מה צריך את ההצגה 

 הזאת? 

 טוב, עילאי.  :איתן צנעני ד"עו

 ת מועצה ויש לי זכות לענות ולהגיב על הדברים. א' אני חבר :הדר לביא

 אם היה קואליציה,  :הנדין-עילאי הרסגור

 לשמחתי אני לא צריכה להרים,  :הדר לביא

הדברים הכי פשוטים שבעולם, דרך אגב את שלחת מכתב  :הנדין-עילאי הרסגור

  ,בצורה לא הוגנת ממש רגע לפני ישיבת המועצה

 עבוד עם מועצת העיר ולשלוח, בזמן לא הוגן? ל :הדר לביא

במכתב הזכרת את אחד המינויים שלי, אני שאלתי אותו  :הנדין-עילאי הרסגור

הוא מיוזמתו בטפסים שהוא מילא הוא כתב את הקשר שלו 

לסיעה שלי. הוא חשף את זה מיוזמתו, הדברים שקופים 

 לחלוטין. 

 קדים. אני שמחה. הם כנראה לא חוקיים כיוון שיש פה ת :הדר לביא

טוב, בואו נעבור להצבעה וכל אחד יביע את דעתו בעניין  :איתן צנעני ד"עו

 הזה. 
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אני מבקש מהדר לפני שאת קובעת שדברים לא חוקיים את  :יובל לוי

יכולה להוסיף את המילה לכאורה, את יכולה להגיד 

שנראים לך לא לטעמך, כדי לקבוע שמשהו לא חוקי את 

 צריכה לשלול את, 

 אני לא,  :אהדר לבי

 את לא יכולה להגיד לא חוקי.  :יובל לוי

 אני שאלתי את היועץ המשפטי.  :הדר לביא

 אבל לא להגיד לא חוקי.  :ממה שיינפיין

  .טוב. אנחנו ניגש להצבעה :איתי צחר

 אני לא קיבלתי תשובה.  :הדר לביא

רק רגע, יש כאן עיקרון, לא סתם החליטו או ביקשו שלא  :אמיר סילבר

עושים  יו מינויים שקשורים פוליטית. אוקי? מה שאנחנויה

זה ישראבלוף, אוקי? יש סיבה שאנחנו לא רוצים מינויים 

פוליטיים אנחנו רוצים שהחברות האלה שיש להם הרבה 

 תפקידים חשובים מאוד בעיר. 

 רק רגע, ברשותך, יש לנו עוד הרבה נושאים.  :איתי צחר

 העניין הזה. סליחה, לא מיצינו את  :הדר לביא

שניה רגע, אני רוצה לומר משהו אחד, ברשותך. הדברים  איתי צחר:

 נראה לי שהדברים הם מאוד מאוד ברורים. 

 אני לא קיבלתי עוד תשובה.  :הדר לביא

שניה רגע. אני רוצה להציע משהו רק. מאחר והדברים  איתי צחר:

 שאמרתם הם ברורים, מאחר והיועץ המשפטי התייחס לכך, 

 אבל אני לא קיבלתי תשובה.  :לביא הדר

 אני רציתי לשאול האם יש עוד דברים נוספים.  איתי צחר:

אני אשמח להבין את ההתייחסות לתקדים שנאמר פה לפני  :הדר לביא

 הייתהשנים ניסו למנות נציגה ש 10-אני מעריכה קרוב ל
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אני אשמח שתבחנו את זה. אני לא רוצה להחליט  2מס' 

כבר החלטנו, אני לא מבינה את התהליך החלטות שאנחנו 

למה אנחנו בוחנים דברים שלא בוחנים אותם קודם 

 משפטית? 

התהליך הוא קודם כל אישור המועצה, אחרי  ,זה התהליך :עו"ד אלון בן זקן

זה בחינת היועץ המשפטי ואחרי זה בדיקה של ועדת 

 המינויים. 

  נושאים. לץ עחנו יכולים כנבחרי ציבור להמליאיך אנ :הדר לביא

חברים מהקהל בבקשה לשמור על הסדר. בבקשה לתת לנו  איתי צחר:

 לנהל את הדיון פה. 

. מהקהל: . . 

אני לא מבינה, אני נבחרת ציבור ומנסה לעשות את תפקידי  :הדר לביא

כמיטב יכולתי. מביאים לי הצעות שאני צריכה להחליט, זה 

 מפריע לי בבקשה. 

. מהקהל: . . 

 בבקשה. שקט.  :ניאיתן צנע ד"עו

סליחה, הדר, את לפני הישיבה הקודמת כבר היה את כל  :שמש לירית שפיר

ההצעות האלה והיה על השולחן, את היית יכולה לפני זה 

לבוא להגיד מה שאת רוצה לעצור את זה אם את היית 

 רואה שצריך, עכשיו את באה לדבר? 

ך בעובדות. אני שומעת שאת כועסת אני רוצה לתקן אות :הדר לביא

אחד, חברי מועצה מהאופוזיציה אנחנו מקבלים תשובות 

בישיבה עצמה ואנחנו לא יועץ משפטי את המינויים ואת 

השמות קיבלנו בישיבה הקודמת עצמה. ושנית, אני 

התנגדתי, אני לא זוכרת מינוי בחברה הכלכלית מהטעם 

הזה שאני לא הייתי בטוחה מה החוק ואני רציתי לברר את 



  15.05.2019 62 מועצה מן המניין   

ז זה העובדות. שנית אני רוצה עדיין להדגיש שאני זה. א

רוצה לקבל החלטה הכי נכונה. אני רוצה לוודא שההחלטה 

 שלי עומדת בקנה אחד עם החוק. 

 אלון, תתייחס בבקשה לשאלות המשפטיות.  איתי צחר:

 כמו שאני אמרתי קודם,  :עו"ד אלון בן זקן

לדבר על זה, לא בשנייה היה לך גב' לביא היה לך חודש  :שמש לירית שפיר

 האחרונה לפני ישיבת מועצה. 

אני לא הבנתי מה מפריע לך שהמכתב נשלח לפני הישיבה?  :הדר לביא

 מה הבעיה בזה? 

 הבעיה שהדברים לא נעשים בתום לב.  :הנדין-עילאי הרסגור

 מה אתה אומר? יש לנו תפקיד ציבורי.  :הדר לביא

 בכוונה נשלח שניה אחת, המכתב הזה הוא  :הנדין-עילאי הרסגור

 אתה מינית בתום לב?  :הדר לביא

שניה אחת לפני הישיבה במטרה לנגח, אם באמת היה  :הנדין-עילאי הרסגור

אכפת לך מהמנהל התקין את היית שולחת את זה הרבה 

 הרבה לפני הישיבה ולא שניה אחת לפני הישיבה. 

 תודה רבה.  :איתי צחר

התנדבות למען החברה ולמען העיר ואת מטילה אנשים ב :הנדין-עילאי הרסגור

 בהם דופי, זה פשוט בושה. 

הדר יש עוד משהו שאת רוצה לברר בנושא הזה? אני רוצה  :איתי צחר

 לגשת להצבעה. 

עילאי, תחזור בך, אף אחד לא מטיל בהם דופי, אנחנו  :אמיר סילבר

מדברים על כך שהמינוי אם הוא פוליטי הוא לא תקין כי 

 וצים שהחזון, אנחנו ר

אמיר. החוק לא פוסל באופן אוטומטי קטגוריה של מישהו  :עו"ד אלון בן זקן

 שיש לו זיקה פוליטית. 
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אתה צודק, אני מדבר עכשיו על העיקרון, אני לא מדבר  :אמיר סילבר

 משפטית, כי משפטית, 

אני מדבר על העיקרון, העיקרון הוא שרוצים שבחברות  :אמיר סילבר

ה כח פוליטי שההחלטות יעברו לא לטובת האלה לא יהי

 העיר. רק שניה. אם אנחנו ממנים אנשים שהם עם, 

אמיר, אני לא עוסק לגופו של עניין לחלוטין, אני שואל אני  :איתי צחר

 מבין, רק רגע. 

אינני מכיר את האנשים האלה, בישיבה הקודמת הכרנו  :אמיר סילבר

דנו. אני מנסה לדעתי שניים מהחברה הכלכלית ולכן התנג

להבין איך יכול להיות שמגיעים ולא נותנים לנו את המידע 

הזה? אתם מצפים שאני עכשיו מה, אני אעשה גוגל ואני 

אנסה להבין אם היא קשורה לרשימה פוליטית או לא? אתם 

 מכשילים אותי, סליחה. 

המועמדים שלנו מצהירים על זה בטפסים שלהם. אתם  :הנדין-עילאי הרסגור

 ים, מנס

 אבל מי,  :אמיר סילבר

אם אתם הייתם שולחים את המכתב ביום מראש, שעתיים  :הנדין-עילאי הרסגור

מראש אנחנו היינו מביאים את המועמדת שתבוא ותציג את 

 עצמה ואתם הייתם רואים כמה דברים היא עשתה. 

 זה לא משנה.  :אמיר סילבר

 טוב, תודה רבה.  :איתן צנעני ד"עו

, רק רגע, סליחה, י סומך שבשעה שהם ערים למגבלותנא :יובל לוי

הוא אומר לך בעשר צורות שונות שלאנשים שהוא מציע יש 

כישורים וכישורים עודפים ומתאימים אז תנו להם עדיין 

 מפאת הכבוד, 

 סליחה, סליחה. בבקשה.  :איתן צנעני ד"עו
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אני רוצה לצרף התייחסות קטנה. אנחנו התבזינו פה  יוסי סדבון:

בהחלטת מועצה על מינויים לא חוקיים ונאלצתי לפנות 

 ליועץ המשפטי לממשלה והוא הפך את, 

כל ההחלטות שאנחנו קיבלנו עד היום ממשרד הפנים גם  :יובל לוי

 . אליך עם הסברים שלהם אומרים אחרתנשלח 

יכול להיות שאני טועה אבל זאת ההחלטה של היועץ  יוסי סדבון:

ל מקום, רק שניה. אני לא רוצה המשפטי. מכל מקום, מכ

 לדבר על הנושא הזה, זה כבר, 

 כן, אבל אתה העלית את זה.  :יובל לוי

 רק רגע, אני רוצה להגיד,  יוסי סדבון:

אז בוא תתייחס לעובדה שאתה נתת חוות דעת מעניינת  :יובל לוי

כמוה, החוק והפרשנות שלה  הייתהייחודית שמעולם לא 

וועדות התכנון ובמשרד הפנים במשרד הפנים עד היום ב

שהוא מדריך איך לעשות תכנון קובע שפה לא מדובר 

בלקונה והחוות דעת שלך בעצמה פוסלת את עצמה כשהיא 

 אומרת שזה לא החוק וצריך, 

עם כל הכבוד לך אני לא דן בזה בכלל. סליחה. סליחה. מה  יוסי סדבון:

 שאני רוצה להגיד, 

 ה ש, לצערנו, ליבנו עם ז :יובל לוי

למה אתה לא נותן לי לדבר? נו באמת קצת נימוס. אני רוצה  יוסי סדבון:

לומר משהו אחד קטן. אני מצטרף במאת אחוזים למה 

שאומרת הדר, צריכה להיות בחינה משפטית לפני שזה מגיע 

למועצה על מנת שחברי המועצה יצביעו על משהו שנבדק 

את משפטית. עכשיו, אני לא פוסל אף אחד, גם לא 

המועמדת הזאת וגם אם יש לה זיקה פוליטית עדיין לא 

פוסל אותה, יש קריטריונים וגם אנחנו לא מחליטים, זאת 
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אומרת יש ועדה שתחליט, אבל כדי שאנחנו נחליט נכון אני 

חושב שקודם כל צריך להיבחן משפטית יבוא לכאן היועץ 

המשפטי ויגיד שהמינוי הזה לפי המדדים כשר אנחנו נחליט 

 סוף מי שיאשר זה משרד הפנים. ב

אני רוצה להגיש מה שיוסי אמר עכשיו בהחלטה נפרדת, אני  :הדר לביא

רוצה גם לקבל את התגובה של עו"ד בראף, למיטב זיכרוני 

את היית נוכחת כאן בפסילת המינוי הקודם של נציגת מרץ 

אז אנחנו נשמח לקבל  2009-אני קצת שולפת מהעבר. מ

מחוץ לישיבה. אני אשמח אם נוכל לבקש התייחסות לזה גם 

מעו"ד בראף לבדוק את התקדים הזה אולי אנחנו טועים 

בעובדות אבל להבנתי, את היית מעורבת בזה. עו"ד בראף 

אומרת שאין לה את החומר ואם נעביר את החומר כמובן 

תוכל להתייחס. בבקשה. אנחנו נציע את ההצעות ונעלה את 

הכי טוב שאפשר. אני רוצה זה. כולם רוצים לעשות פה 

לבקש גם תגידו מה ההליך התקין אבל פשוט לקבל את 

ההתייחסות המשפטית בנוגע לנושא שהיה פה לפני עשור 

לגבי ביטול פנימי של מינוי של נציגת סיעה בגלל הזיקה 

 הפוליטית. 

טוב. לעניין הצעת ההחלטה המונחת על שולחן המועצה,  איתי צחר:

ין יש אותן אפשרויות שהיו גם קודם, אלון גם כאן אני מב

 נכון? 

 הצעה חלופית.  :עו"ד אלון בן זקן

 הצעה חלופית יש.  :הדר לביא

עכשיו אני מציע שניגש להצבעה אחרי שנאמר כל מה  איתי צחר:

 שנאמר. איך מתייחסים להצעה חליפית? 

 אם יש שתי הצעות הן עומדות אחת כנגד השנייה.  :עו"ד אלון בן זקן
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 מצוין. אז ההצעה הראשונה היא הצעה למנות את עירית צחר: איתי

כדירקטורית נציגת ציבור בחברה לתרבות הפנאי  לבנון

במקום נעם כשר, זו ההצעה הראשונה. רק שניה. רק שניה. 

 הצעה שנייה, 

לדחות את הדיון בנושא הזה עוד שבועיים ובקשה בעוד  :הדר לביא

 דים. מת לגבי המועשבועיים לקבל את חוות דעת המשפטיו

אוקי. לגבי ההצעה הראשונה שהקראתי מאשרים למנות את  איתי צחר:

עירית לבנון נציגת ציבור בחברה לתרבות הפנאי 

כדירקטורית במקום נעם כשר. מי בעד לאשר את ההצעה 

, לירית, איתן, דני, אסנת, אמיר, עדי, הליאפעילאי, הזו? 

סי, הדר, פנחס. אה, אורן ממה ויובל. מי מתנגד? תהילה, יו

אם אני מבין נכון מצביעים קודם על  .נמנעת אז תהילה

  ההצעה הראשונה ואז על ההצעה השנייה.

ראש בראש. אם ההצעה הראשונה עוברת אז לא צריך   :עו"ד אלון בן זקן

 להצביע על ההצעה השנייה.

מה עמדתכם לפרוטוקול להצעה  אם אני מבין נכוןאם  איתי צחר:

 הראשונה? 

יוסי גם נמנע. אני מתקן יוסי ותהילה תהילה נמנעת,  איתי צחר:

 .נמנעים. מי נגד? הדר נמנעת, פנחס ואמיר סילבר גם נמנע

למנות את עירית לבנון כדירקטורית ב קולות מאשרים ברו :82מס'  החלטה

 נציגת ציבור בחברה לתרבות הפנאי במקום נועם כשר.

 

 זכות למכירת במקרקעין עסקה שורואי מקרקעין חילופי הסכם אישור .8

 .(18גלר -14ן חכירה )אגרו

ונעבור לנושא הבא שעל סדר היום. אישור הסכם חילופי  איתי צחר:

מקרקעין ואישור עסקה במקרקעין למכירת זכות חכירה 
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החומרים בנושא הזה נשלחו מבעוד מועד  .18גלר  14-אגרון 

טובות עוד לפני הישיבה הקודמת, נשאלו שאלות רבות ו

להבהיר כל מיני נושאים שלא היו ברורים לחלק מחברי 

המועצה. הוכן דף תשובות שהועבר גם לכלל חברי המועצה 

ומונחת לאישור הצעת החלטה יחד עם המסמכים שהועברו 

עם הסכם העסקה, עם חוות דעת שמאית וכל החומר 

שהועבר וכאמור היו עליו שאלות. הצעת החלטה שמונחת 

זית. מאשרים החלטה להגשת התכנית למחו א." :כרגע היא

לוועדה  405-0623934מס'  543להגיש את התכנית כס/

ועדת המשנה בוועדה  .המחוזית, זאת בכפוף להחלטת

. ב. החלטה לאישור עשייה 17.7.2018המקומית מיום 

במקרקעין בפטור ממכרז. מועצת העיר מאשרת עשייה 

מסגרת חילופי פקודת העיריות בל 188במקרקעין לפי סעיף 

גוש  14שטחים שבין מקרקעי בעלי הזכויות ברח' אגרון 

לבין מקרקעי העירייה ברחוב גלר. גוש  185חלקה  6426

זאת בפטור ממכרז לפי תקנה  בכפר סבא 194חלקה  6427

והכל  ,1987 התשמ"ח (מכרזים(ז' לתקנות העיריות )2)3

בכפוף להוראות הסכם חילופי השטחים שבין הצדדים, 

 מי בעד לאשר את ההצעה?  "ונספחיו. איותנ

אני רוצה בבקשה להתייחס. קודם כל באמת תודה  :תהילה מימוןרו"ח 

רבה על כל החומרים שנשלחו ובאמת גם אני קיבלתי 

תשובות מעמיקות ודחו את הדיון והיה ניסיון כן לבחון את 

הדברים גם אחרי שהצגתי אותם. אני רואה גם הזדמנות 

היא הצעה בלי הצעה לסדר, כי אני קראתי להעלות איזה ש

הרבה את החומרים שהועברו והרבה מאוד סיכומי דיון 

שהיו בוועדות שימור ומה שאני לא ראיתי בוועדות שימור 
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זה התייחסות למספרים. עכשיו זה לא נראה לי שלמישהו 

פה יש ספק שצריך לשמר אתרים ומבנים בעיר, אבל בעיניי 

ימור יושבת ומצביעה על נכס מסוים זה לא הגיוני שוועדת ש

כמו הנכס הספציפי הזה, שיש לו ערך של הדעות חלוקות 

מיליון ש"ח, אבל הדבר הזה נעשה  11-מיליון ש"ח ל 8.5בין 

בלי מספרים. בשום דיון שאני ראיתי הוא לא נעשה עם 

מספרים. אני חושבת שנכון להחליט פה שוועדות שימור 

אי שייתן מידע על מה אנחנו יהיה בהם גורם כלכלי או שמ

 מצביעים, אני לא יודעת. 

תהילה, אבל את מציעה פה הצעה לסדר שיכול להיות שהיא  איתי צחר:

מאוד ברורה מאוד יכול להיות שהחברים יחשבו אחרת. רק 

למען העובדות כל עבודת שימור חייבת בהגדרה להיות 

 מלווה בנספח שמאי, כלכלי כך זה צריך להיעשות, כך גם

נקפיד שזה ייעשה. לגבי ההצעה שלך אני מבקש בואו נחזור 

לסדר הדברים ונחזור להצעת ההחלטה שמונחת על השולחן 

 ברשותך. 

אבל רק רגע איתי, רק נקודה אחת. נאמרו כאן דברים שאני  :בתיה בראף

 חושבת שכדאי להתייחס אליהם, מפני שמה שאנחנו, 

 מור יהיה גורם כלכלי. שבוועדת השי הייתהלא, ההצעה  איתי צחר:

אבל זה לא רלוונטי מפני שיש חוק והחוק קובע את  :בתיה בראף

 ההנחיות. 

בתיה, סליחה, אני לא רוצה לדון בזה כרגע. זאת אומרת זה  איתי צחר:

לא על סדר היום של ישיבת המועצה. עם כל הרצון הטוב יש 

סדר יום ויש הצעות החלטה וצריך לדבוק בהן אחרת ייפתח 

דיון והנושא שתהילה דיברה עליו על ועדת השימור הוא  פה

לא על סדר היום. לעניין הצעת ההחלטה האם מישהו רוצה 
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 לומר או לשאול עוד משהו? 

רק משפט אחד. תהילה, לפני הדיון במהלך השבועות  :איתן צנעני ד"עו

האחרונים את העלית באמת הערות ושאלות מאוד חכמות 

עמיק ללמוד את הנושא הזה ומקצועיות שגרמו לנו לה

 לעומק. באמת תודה רבה ויישר כח. 

רק למען השימור הבא שיהיה בכפר סבא הדרך  :תהילה מימוןרו"ח 

ששימור צריך להיעשות הוא שיש לנו בעצם תכנית שימור. 

הסיטואציה כאן נעשתה בצורה אחרת. אין עדיין בעיר כפר 

הליך הזה סבא תכנית שימור ויש רק רשימת שימור ולכן הת

נעשה מה שנקרא בצורה זוחלת ולא בצורה מושכלת מראש 

מפני שאנחנו מדברים כאן על נכס כשבעל הנכס בא להוציא 

היתר בנייה הסתבר לו שהנכס שלו הוא נועד ברשימת 

השימור. חוק התכנון והבנייה במסגרת התוספת הרביעית 

שלו מגן על נכסים בשימור ויש פרוצדורה מאוד מאוד 

שצריך לנקוט בה אבל הואיל וכאן השימור נעשה ברורה 

שלא במסגרת של מראש בצורה מושכלת כפי שהחוק קובע 

אז הדברים התנהלו דרך ועדת ערר, התנהלו החל משנת 

וניסו לעצור את הריסת המבנה הזה שלא כמו  2014

שהתב"ע קובעת מראש ואז כל אחד יש לו את הוודאות מה 

ן לא נעשו בדרך המושכלת קורה עם הנכס שלו. הדברים כא

והאידיאלית כמו ששימור של נכסים אמור להיעשות 

 במסגרת של תכנית מתאר. 

 האם יש שאלות נוספות משפטיות? אחרות? בבקשה.  איתי צחר:

 מי היה השמאי בהערכה?  :יובל לוי

שגיא שער לגבי השאלה אסנת, ברשותך אני מגוון חברת  איתי צחר:

לתה שאלה שתהילה העלתה אחזור על השאלה, בעצם ע
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נכתבה תשובה ונשלחה. אני אחזור עליה לעניין הפער, 

. 197לעניין ירידת הסיכוי לתביעה נגד ירידת ערך סעיף 

בשווי התמורה את  ביאהומדוע בעצם מראש העירייה מ

מיליון  2.5הירידת ערך הצפויה בסיכון מסוים בשיעור של 

 השאלה בבקשה.  הייתהש"ח, זה 

אוקי. זאת בעצם שאלה שמאית אבל היא יוצאת מנקודת  :בתיה בראף

הנחה משפטית. הנכס שברח' אגרון הוא נכס שיכלו להוציא 

לגביו היתר בנייה, לא היו צריכים לבקש תב"ע ולכן 

הנכסים הגובלים לנכס הזה לא יכולים להגיש תביעה 

לירידת ערך כי יש זכות קנויה לבעלי המקרקעין שם 

לבניין. לעומת זאת, הנכס שנמצא ברח'  להוציא היתר בנייה

גלר הוא נמצא בייעוד של קרקע ציבורית. כדי להפוך אותו 

לבניין מגורים צריך לשנות ייעוד, לשנות תב"ע, כשמשנים 

תב"ע הנכסים גובלים באותו מגרש יש להם את הזכות 

להגיש תביעה לירידת ערך אם וכאשר משנים שמה בעיקר 

חת לבניין גבוה. לכן לוקחים את מספר הקומות מקומה א

בחשבון מקדם של תביעות לירידת ערך. הסטטיסטיקה 

מלמדת שלא מוגשות מאה אחוז של התביעות האלה אלא 

אחוז של יכולת להגיש  60פחות, ולכן לקח השמאי בחשבון 

זה דבר שלוקחים  clear cutתביעה. זה לא דבר שהוא 

רידות ערך בחשבון כתוצאה ממקרים אחרים גם בעיר לפי י

דומות וגם מבחינת כמה נכסים גובלים מתאגדים ומגישים 

 תביעות מהסוג הזה. 

אני רוצה בבקשה להתייחס לדברים. אני מאוד  :תהילה מימוןרו"ח 

מקווה, אני לא שמאית, אני לא מבינה עד הסוף אבל חקרתי 

קצת ונכנסתי לדברים, אני מאוד מקווה שזה לא מה שהולך 
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מה שנעשה פה יכל להיעשות גם בצורה לקרות בהמשך. כי 

מיליון ש"ח האלה  2.5-שונה, היה אפשר להשאיר את ה

בוועדה המקומית ולשפות בעצמנו אם היו תביעות עתידיות. 

בעצם ניתנה פה איזה שהיא הטבה לבעלי הקרקע מראש. 

עכשיו, אני מבינה זה הרבה מאוד שנים וזה נזחל הרבה 

העסקה רק מהטעם הזה, מאוד שנים, אני לא אצביע נגד 

אבל בגדול כן, אני חושבת שבעתיד הכסף צריך להישאר 

אצלנו. הסיכון שיש בו, בגלל זה גם אני ביקשתי באמת כמה 

תביעות היו בשנים האחרונות? זה חשוב להבין את זה. אבל 

הכסף היה אפשר לעשות את זה באותה דרך כשהכסף היה 

 2.5הפסדנו  נשאר אצלנו. היום אם לא יהיה אף תביעה

מיליון ש"ח חשוב שנבין את זה וזה בסדר זה ההחלטה פה 

שצריכה להיות ובאמת אורך הזמן משפיע פה על ההחלטה 

אבל בואו לא נעצום את העיניים שיש פה החלטה שמבטלת 

 הטבה שמשאירה אותה לבעלי הקרקע ולא בעירייה. 

אפשר לגשת להצבעה או האם אפשר לאשר את הצעת  איתי צחר:

החלטה פה אחד? האם יש מתנגדים? פה אחד? החלטה ה

 אושרה פה אחד. נושא הבא שעל סדר היום. 

 צריך רוב של חברי המועצה ולא רק של הנוכחים.  :ר אסנת ספורטה"ד

נכון, כי מדובר במקרקעין. אז נקריא את השמות ואלון  איתי צחר:

לירית,  פליאה, תמנה אותם בבקשה. תהילה, יוסי, עילאי,

 ן, דני, אסנת, אמיר, עדי, אורן, ממה, הדר, פנחסאית

 נגדים. מניין החברים מספק? תודה.אין מתואמיר. 

 זית:החלטה להגשת התכנית למחואת  ברוב קולות מאשרים :83מס'  החלטה

וועדה המחוזית, ל 405-0623934מס'  543א. מאשרים להגיש את התכנית כס/

 .17.7.2018קומית מיום ועדת המשנה בוועדה המ זאת בכפוף להחלטת
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ב. החלטה לאישור עשייה במקרקעין בפטור ממכרז. מועצת העיר מאשרת 

לפקודת העיריות במסגרת חילופי  188עשייה במקרקעין לפי סעיף 

 185חלקה  6426גוש  14שטחים שבין מקרקעי בעלי הזכויות ברח' אגרון 

סבא זאת  בכפר 194חלקה  6427לבין מקרקעי העירייה ברחוב גלר. גוש 

(ז' לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח 2)3בפטור ממכרז לפי תקנה 

, והכל בכפוף להוראות הסכם חילופי השטחים שבין הצדדים, 1987

 תנאיו ונספחיו.

 

 לשנת הציבור תלונות על הממונה של פעולותיו בדבר ח"בדו דיון .9

 .2018 העבודה

"ח בדבר פעולותיו של דיון בדו: הנושא הבא שעל סדר היום איתי צחר:

. דברי 2018הממונה על תלונות הציבור לשנת העבודה 

מובא בזאת לדיון דוח הממונה על תלונות הציבור . הסבר

הרשויות  לחוק 15ע"פ סעיף  2018נת העבודה לש

הדו"ח  .2008תשס"ח  ממונה על תלונות הציבור .המקומיות

רצ"ב  .2019הוגש לחברי מועצת העיר בחודש פברואר 

בשנית. מדובר פה על דו"ח ממונה הציבור עברו אליכם כל 

 הנתונים אם יש הערות או שאלות נקודות לדיון? 

בהחלט. א' אני אשמח לשמוע התייחסות לא מהמסמך אלא  :הדר לביא

מהממונה אם זה מקובל על כולם. ומה שבעיקר אותי 

מעניין כיוון שבין השאר פתחנו את הישיבה ביום בתלונות 

בור זה מה המדדים שלנו בנושא הזה. אני חוששת של הצי

שאנחנו מתייחסים רק ברמה המשפטית ופחות מתייחסים 

 מהותית ואני אשמח להתבדות. 

אני אתחיל לגבי החלק השני כי הוא רחב יותר ואז מבקר  איתי צחר:

העירייה ישיב. תלונת ציבור או כל מה שמכונה לצורך 
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ל מגע עם ציבור לא דינה העניין בפי העם תלונת ציבור או כ

של כל תלונה להתנהל בצורה זהה. יכול תושב להתקשר 

ולהתלונן על רכב שעושה רעש פינוי אשפה בבוקר והדבר לא 

יגיע לממונה על תלונות הציבור אלא זה יגיע לגורם 

לא  המקצועי שמטפל בכך ותלונות ציבור זה דברים שבעצם

ת. לכך מתייחס טופלו ובעצם לא ניתן להם מענה בדרך אחר

המבקר. לגבי גם מה שאת אמרת מה שהובא לכאן היום 

בהחלט עומד בפני כל תושב עומדת לו זכות לפנות למבקר 

העירייה גם כמבקר העירייה וגם כממונה על תלונות 

הציבור ולבקש ממנו לבדוק כל נושא, כולל אותו רכב אשפה 

מהדוגמה הקודמת והממונה מחליט האם התלונה האם 

ו הליכים לפני כן, מטבע הדברים יש עשרות אלפי ננקט

תלונות אם לא יותר מכך על נושאים שונים למוקד העירוני. 

וכל דבר כזה יכול גם להגיע תיאורטית למבקר והוא לא 

יטפל בכל אותם עשרות אלפים. אז בבקשה. דוד. אנא הרחב 

 גם לגבי המדדים ושיטת הבדיקה וגם לגבי ההגדרה. 

טוב. מבחינת מבקר העירייה ברגע שמונה הוא גם כן משמש  :'מןדוד ציון תורג

כממונה על תלונות הציבור על פי חוק. למועצה יש סמכות 

למנות אדם אחר לתפקיד של ממונה תלונות הציבור. ממונה 

הציבור הוא למעשה צריך לקבל גם כן אמצעים על מנת 

לממש לבצע את תפקידו. כאשר מטילים את זה על מבקר 

ייה הכוונה באופן ענייני זה יעילות כלכלית, כדי העיר

 לחסוך. 

אני אמקד אותך, אני אשמח לשמוע על התהליך אבל בעיקר  :הדר לביא

המדדים זאת אומרת איך אתה יודע מה זה פניית ציבור 

 ומה זה לא פניית ציבור? 
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אז יפה. במסגרת של תפקיד ממונה על תלונות הציבור אז  :דוד ציון תורג'מן

יעים תלונות של תושבים באמצעות פקסים, מיילים, מג

פגישות אתי. כן. יש עדיין החוק מחייב אותנו להוסיף פקס 

במשרד, אין אפשרות אחרת. את כל האפשרויות אנחנו 

מקבלים את התלונות ומתייחסים אליהם כמובן. עכשיו, 

הדו"ח הזה, דו"ח הממונה על תלונות הציבור הופץ לחברי 

במאי כל שנה ותוך חודשיים הוא אמור  01-המועצה עד ל

להיות מובא לדיון במועצה. זה במסגרת דיון רגיל. לגבי 

פניות זה פניה רגילה שאמורה להגיע למוקד, תלונה  -פניות 

פנייה שתפחה או שלא טופלה כמו שצריך והאזרח חושב 

שהוא צריך להגיע, שהוא לא קיבל את הטיפול כמו שצריך 

להגיע לטיפולו של מבקר העירייה.  והוא חושב שזה צריך

מבקר העירייה מטפל בזה. זה לגבי הבדל בין פנייה ותלונה. 

תלונה זה משהו שלא טופל כמו שצריך או לא טופל כלל על 

ידי גורמי העירייה. התלונות למעשה גם כן משמשות לי 

ככלי לביצוע הביקורת. זה היתרון של להיות גם מבקר וגם 

לטרים שלי דרך תיבות האימייל גם של ממונה. אני דרך הפי

המבקר וגם כן של הממונה אני מזהה באופן ישיר מה 

המצוקה ומה הבעיות בלי להסתכל על ערוצי תקשורת של 

פניות שמגיעות לעירייה אם זה מוקד וכו' אני מסתכל 

באופן ישיר, אני עובד באופן ישיר מול האזרח, התושב. כל 

שובה מהירה זאת אומרת תלונה שאני מקבל היא מקבלת ת

אישור קבלה באותו רגע, אין תלונה שאני לא מעביר אישור 

קבלה, למרות שזה לא נאמר בחוק. אני יכול לעבוד על 

תלונה במשך שנה, התלונה מועברת לטיפול והתייחסות 

ובסוף אני מוציא תשובה בכתב לאותו תושב. לפעמים יש 
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תפקידי צורך לצאת לשטח לבדוק ולראות. ההבדל בין 

כממונה ותפקידי כמבקר שהמבקר לא יכול לעשות פעולה 

כלשהי אלא רק לבצע ביקורת ולהגיד את הממצאים כאילו 

הממונה יכול לקחת חלק בתהליך של ביצוע של טיפול 

בתלונה. כמו ביום ראשון בשעה שמונה מנהלת מחלקת גנים 

באה אליי לישיבה ביחד עם אותה מתלוננת ובעלה בנושא 

סוים ואני מנסה להסדיר את העניין הזה, מותר לי משהו מ

להסדיר את העניין הזה ולסגור את הבעיה, כי אין מה 

לעשות עדיף לסגור את הדברים בצורה מסודרת על פי חוק. 

בנוסף לכך אני גם כן מקבל תלונות חיצוניות שמגיעות 

ממבקר המדינה ומגורמים אחרים חברי כנסת, פניות 

' ואני מטפל ועונה. אני גם כן מטפל הציבור, הציבור וכו

בתלונות נוספות שמגיעות מכל מיני אנשים חיצוניים שהם 

לא אזרחי כפר סבא, נניח הוא תושב נתניה הוא חנה פה 

והוא מתלונן ואני מטפל בנושא בגלל זה ההגדרה שלי היא 

הגדרה של ממונה על תלונות ציבור וגם תושבים וגם 

אים אני אעבור עליהם אם חיצוניים. אוקי. לגבי הממצ

אתם רוצים ואחר כך אני אכנס לכמה פרטים שידגישו את 

הדברים באופן ויזואלי בצורה יותר קלה. קודם כל, בשנת 

 160-תלונות. רובן כ 199התקבלו בלשכתי  2018עבודה 

באמצעות האימייל. אם אני עושה בהשוואה לשנה קודמת 

אחוז  15כלומר  תלונות. 36אנחנו רואים שישנה ירידה של 

פחות. אני בתור אחד שיושב בלשכת ממונה על תלונות 

הציבור ומבקר העירייה אני גם כן מקבל פניות. כשאני 

מקבל פניות אז אני מעביר אותן לטיפול הגורמים 

הרלוונטיים ומבקש מהם שהם ישיבו אבל מבצע עליהם 
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בקרה. האם הם קיבלו תשובה כל תשובה שהם מעבירים 

במספר קיבלו  66ומבצע את הבקרה. כל הפניות אני מקבל 

תשובה וטופלו. השנה זו השנה השנייה שאני מבצע או שאני 

מציג רף בחלוקה של תלונות מוצדקות ולא מוצדקות, 

מוצדקות חלקית שאנחנו יכולים להבין כמה תלונות 

במסגרת באופן כללי של העירייה אנחנו אני קובע למעשה 

צדקות או מוצדקות חלקית. אם הן מוצדקות או לא מו

ואנחנו גם כן עושים את זה עם המחלקות שכל אחת 

מהמחלקות תדענה מה הרמה של התלונות המוצדקות 

התלונות ככה שאנחנו יודעים נניח אם  במסגרת הרמה של

אחוז אז יש פה איזה שהוא משהו שאנחנו  50זה מעל 

צריכים לבדוק את זה יותר לעומק. אני עושה את זה 

רת הביקורת תכנית עבודה לשנים הבאות. באופן כללי במסג

אנחנו נמצאים במגמת ירידה כאשר  2012-2018בשנים 

תלונות בשנה  550-560-אנחנו היינו ברמה של כ 2012בשנת 

תלונות, ירידה דרמטית  190לעומת השנה שאנחנו בסביבות 

וזה נובע בגלל שינוי בהרגלי העבודה, שינוי בדפוסי עבודה 

בדים, אנחנו יורדים עד לרמה של העובד ומוודאים של העו

מולו מה קרה עם אותה פנייה שתפחה לכדי תלונה. אם 

אנחנו מוצאים את הבעיה אנחנו מבקשים ממנו או עומדים 

ווצר עוד תקלות דומות כאלה יעל כך שיידע לתקן שלא י

בעתיד. אני רוצה רק לומר ולציין שבמסגרת תלונה שנבדקה 

חברתיים קהילתיים מצאתי ממצאים  באגף לשירותים

חמורים שבהמלצתי מנכ"ל העירייה הורה על הפסקת 

העבודה והעברתה לניהול דרך מוסדות העירייה. כל 

הדוחות האלה של תלונות הציבור אנחנו מעבירים אותם 
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מיד למחלקות העירייה על מנת שילמדו מהן, כי פשוט 

הם יכולים הפניות שאני מקבל הן פניות ישירות מהתושב ו

ללמד אותנו הרבה דברים בלי הפילטרים שמתקבלים פניות 

ועוברות. אם אפשר להציג את הגרפים יש שם כמה גרפים 

שאנחנו נציג בקצרה כדי לסבר לכם את האוזן. כמו שאתם 

אנחנו רואים ירידה עד . 2012-2018רואים מסודר לפי שנים 

מתחת תלונות. המטרה שלי היא להגיע לרמה של  199כדי 

תלונות בשנה וזה ייעשה בשנים הבאות. פה אתם  60-ל

רואים גרף וחלוקה ליחידות, גרף לאורך השנים שאתם 

רואים השטחה של כל הפעילות של כל מספרי התלונות 

 190-תלונות ל 650בכלל היחידות. מרמה של סך הכל 

תלונות. פה אנחנו רואים את החלוקה לתלונות מוצדקות 

דקות חלקית פה אנחנו רואים את הגרף ולא מוצדקות, מוצ

אחוז מכלל התלונות שהן  50-הכללי פה אנחנו רואים כ

אחוזים  10-אחוז בערך שהן לא מוצדקות, ו 40מוצדקות, 

שהן מוצדקות חלקית. אני כמבקר העירייה אני קובע מהי 

תלונה מוצדקת ומהי תלונה לא מוצדקת ומה מוצדקת 

לה להיות שבן אדם חלקית. תלונה מוצדקת חלקית יכו

שולח לי תלונה שיש בה מספר תלונות, מספר נושאים על 

הזבל ועל זה, ואז אני בודק ואני אומר לו אנא תפריד תפרק 

ותמקד. עכשיו, יש לי עוד הרבה אפשרויות להציג מספרים 

אבל אני חושב שזה מספיק, הדוחות אתם קיבלתם וראיתם, 

ים. סך הכל יש אני יכול להציג לכם עוד נתונים מספרי

 חלוקה של קבלת התלונות וכדומה. עד כאן בנושא הזה. 

 * חברת המועצה ד"ר אסנת ספורטה יצאה מהישיבה. 

אני רוצה בבקשה לשאול משהו. אתה מבקש התייחסות  :הדר לביא
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מהמחלקות על הממצאים שמצאת בכל מחלקה יש ממצאים 

האם אתה מבקש מהם התייחסות והאם היא יכולה להיות 

בפעמים הבאות גם מובאת או שאנחנו נדע איך היחידות 

 השונות מתייחסות לפעילות שלהם. 

כל יחידה שאני מקבל את התלונה אני שולח אותה בדרך  :דוד ציון תורג'מן

כלל עם זמנים קצובים, אם תסתכלו יש פה גם כן שקף 

שמראה על כמה זמן אני עובד ונותן תשובות. אין לי תלונות 

כים אותם מעבר לחצי שנה. רוב התלונות תוך שאנחנו מוש

שבוע אנחנו שולחים תשובה. התשובה היא מידית כמה 

 שניתן מעכשיו לעכשיו. 

אני לא שואלת על כל תלונה, זה ברור לי התהליך אני  :הדר לביא

שואלת על כרגע יש ממצאים סתם על מחלקת הנדסה לצורך 

ג תלונות העניין האם אחרי שגיבשת את הממצאים ואת הסו

שהיו האם אתה מעביר להם את זה להתייחסות? איך הם 

הולכים לטפל בזה מה הם אומרים על התלונות האלה? האם 

זה לאורך שנים אותה תלונה שנמשכת. בעצם האם יש איזה 

שהיא התייחסות אחרי הדו"ח. כמו שראש העיר מתייחס 

 לצורך העניין לדו"ח המבקר אותו דבר. 

במסגרת פגישות עבודה עם מנהלי האגפים אני מעלה את  :דוד ציון תורג'מן

לי פגישה עם המנהלת אגף  הייתההנושאים. שבוע שעבר 

הנדסה הנכנסת, הצגתי בפניה את הדברים האלה, היא 

לוקחת ורואה אותם והיא צריכה להתייחס אליהם. דברים 

שהיא לא רואה מהמקום שהיא יושבת שם ודרך האנשים 

ומעיר את הדוחות שניתן ללמוד מהם שלה. אז אני מצביע 

כפי הנתונים שאני מקבל מהאזרח ואנשים מנהלת האגף 

אמורה לעבוד על זה. היא לא חייבת לתת לי דין וחשבון מה 
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היא עשתה. לגבי תלונות, לגבי עבודתי כמבקר העירייה 

אנחנו כן עושים את המעקב לטובת הוועדה לענייני ביקורת 

ם כן הוספנו, למרות שזה לא ובתקופה האחרונה אנחנו ג

תפקידי כמבקר העירייה את כל הנושאים, את כל 

הממצאים העיקריים לדו"ח אקסל שאנחנו מבצעים עליו 

מעקב. המנכ"ל שולח את דו"ח האקסל הזה לאגף, תוך 

מינוי רפרנט שיוגדר ואנחנו מקבלים כל שלושה חודשים 

 אמורים לקבל מהיום והלאה את התשובות דיווח תיקון

ליקויים אליי ואנחנו מכניסים את זה למחשב אצלי ומתי 

שהוועדה לענייני ביקורת שאמורה על פי חוק לקבל דיווח 

חודשים אני מוציא את הדברים האלה ומציג להם  3תוך 

את זה כמו שהובאו אליי. אני לא אמור לבצע מעקב, אני כן 

 מוכן לקחת חלק בריכוז טיפול בליקויים וזהו. 

אני רוצה להשלים את התשובה כי זה המהות, כי הרי  איתי צחר:

דוחות ביקורת לא מיוצרים כדי לשבת על המגרה ואני פחות 

מאמין בדוחות ביקורת שיש בהם הרבה מאוד מלל רב 

ובסוף אין טבלת משימות שנגזרת לביצוע. בהמשך לבקשתי 

מבקר העירייה גם מייצרת בסוף כל דו"ח את המשימות 

צוע, המשימות האלה מוקצות למנהלים שנגזרות ממנו לבי

והבקרה הוא מולי ולא מולו, כי זה לא חלק מתפקידו, הוא 

עושה את הבקרה ואנחנו צריכים לשפר את זה וכל דבר כזה 

 מובא כמשימה למנהלים. 

אני לא בטוח שיעד של מספר תלונות מועט הוא יעד נכון.  :פנחס כהנא

רי זה כלי אני חושב שהמטרה של ביקורת זה ההפך, ה

חיובי, זה כלי כמו שתיארת חוזרים ליחידות ועובדים כי 

אני חושב שההפך, זה יכול להיות אולי חוסר אמון של 
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ציבור אבל אם יהיו יותר תלונות אני חושב שהמערכת 

תהיה יותר טוב, זה לא אומר שהמערכת לא עובדת טוב, זה 

לא איזה שוט, זה משהו שבא לשפר מערכת. אני לא יודע 

 תלונות. זה לא נכון.  40או  60אם צריך להציב יעד של 

אני רוצה רק להתייחס לעניין הזה. צריך להבדיל בין תלונה  :דוד ציון תורג'מן

ופנייה. בעבר כל פנייה נבדקה כתלונה. אנשים צריכים 

לדעת לבצע את התפקיד שלהם, לא אני צריך לבצע את 

עומדים על כך התפקיד שלהם ולכן אנחנו מוודאים ואנחנו 

שכל עובד שמבצע משהו שהוא לא נכון יידע ויטפל בזה ולכן 

 אני חושב, 

סליחה, דוד, היעד הוא למנוע מה שלא טופל כמו שצריך  איתי צחר:

בשלב הראשון ואז הוא נאלץ להתדרדר התהליך ולהגיע 

לממונה על הפניות. זה היעד שציין המבקר. אני מסכים 

ת שאתה לא מאמין שמישהו אתך לחלוטין שפניות במערכ

יעשה משהו עם זה אז אתה לא מתקשר גם. אנחנו דיברנו 

גם על זה למיטב זיכרוני ולכן ככל שיהיו יותר פניות אנחנו 

נשתפר יותר. אם אנחנו לא עונים לא מטפלים כמו שצריך 

אז עכשיו הוא ממשיך לפנות ואז הוא יגיע אליו וזה מה 

טוב. האם יש הערות שאנחנו רוצים להימנע ולהפחית. 

 בבקשה? 

גם אני לא, יש זכות לאותו תושב לפנות למבקר המדינה  :דוד ציון תורג'מן

בעניין הזה ולהתלונן על כך שהעירייה לא ביצעה את 

תפקידה כמו שצריך. ברגע שאנחנו הולכים ולא מקבלים 

במקרה הטוב של תלונות אז המצב  8-10ומקבלים אולי 

 ה שקורה. מבחינתי הוא משקף את מ

האם יש נושאים נוספים שמישהו רוצה להעלות? נעבור  איתי צחר:
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 לנושא הבא, אין כאן הצבעה אנחנו רק בדיון.

 .2017לשנת  הפנים משרד מטעם ח"רו מפורט ביקורת ח"בדו דיון .10

הנושא הבא זה דיון בדו"ח ביקורת מפורט רו"ח מטעם  איתי צחר:

רוטוקול ועדת הביקורת . פ1. רצ"ב 2017משרד הפנים לשנת 

.  – 17.3.19מיום  . דוח ביקורת מפורט מטעם 2סעיף ה'

. התייחסות העירייה לדוח 3 2017רו"ח משרד הפנים לשנת 

 כפי שנשלחה למשרד הפנים.  2017ביקורת לשנת 

 זה לא בישיבה הבאה?  יוסי סדבון:

לא, בישיבה באה זה דו"ח ביקורת, זה דו"ח רואה חשבון  איתי צחר:

ה מבלבל קצת. אני יודע. אבל יש פה שלושה וישיבה שלא ז

. בישיבה 2017מניין זה דו"ח אחר, דו"ח דיון במבקר לשנת 

הזו שוב אני חוזר הועבר לכם פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 

, דו"ח ביקורת מפורט מטעם רואה  סעיף 17/03/2019 ה'

. התייחסות העירייה לדו"ח 2017חשבון משרד הפנים לשנת 

כפי שנשלחה למשרד הפנים. האם לדו"ח  2017יקורת ב

 הנוכחי יש למישהו שאלות, הערות? 

לא, אני הייתי רוצה להגיד מילה אחת קטנה לכל חברי  יוסי סדבון:

למרץ התכנסה  17-המועצה רק שיידעו מה היה התהליך. ב

ועדת ביקורת בישיבתה הראשונה הזמנו את שגיא רוכל 

 ה. ישבנו במשך כשעה. רואה חשבון וגזבר העיריי

 זה הדו"ח הבא.  :פנחס כהנא

טועה. זה הדו"ח הזה. אז  זה. אתה -זה לא הדו"ח הזה? זה  יוסי סדבון:

בחנו גם את תגובת העירייה ואת הדו"ח שהגיש גזבר 

העירייה למשרד הפנים. לא נחזור על הדו"ח ועל הדברים 

ע אבל בעיקרון נושא של נוהל ביצוע תשלום לספקים התבצ

מיליון ש"ח התבצע  115מעכב בספטמבר חובות לעירייה 
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 155, דו"ח חובות היטלי השבחה זה 2018דו"ח מעקב ביולי 

. המבקר לקח על עצמו את העניין. 2019מיליון ש"ח עד סוף 

ועדה חקלאית נמצא פה היועץ המשפטי ביקשתי לקבל חוות 

דעת האם יש הצדקה בכלל לקיים ועדה נוכח השינויים 

אז אם אתה לא קיבלת את זה אז עכשיו תדע. פשוט  בעיר

אין ישיבות של הוועדה ולכן השאלה אם יש בכלל מקום 

לקיים ועדה חקלאית כזאת בכפר סבא. הנושא הזה טופל 

ונמצא במעקב של ועדת ביקורת אני רק מביא את זה 

לידיעתכם, זה דבר יחידי שאני רציתי להעיר על העניין 

 הזה. 

 ת נוספות? הערו איתי צחר:

ועדה חקלאית לא מתכנסת השאלה אם יש צורך ויש  יוסי סדבון:

 הצדקה לקיים ועדה כזאת. 

אז התשובה היא עובדתית אני לא יודע באמת אם יש  :עו"ד אלון בן זקן

מספיק חקלאים בשביל לקיים את הוועדה החקלאית, אני 

יודע שהקימו אותה בקדנציה הקודמת אם היה צורך 

  להקים אותה?

 כן, אבל הוועדה עד שהיא מתכנסת אם יש הצדקה.  יוסי סדבון:

 כנראה לא צריך להקים אותה בכלל.  :עו"ד אלון בן זקן

 אז זה מה שאני ביקשתי לדעת. תודה.  יוסי סדבון:

 אני לא יודע כמה חקלאים יש.  :עו"ד אלון בן זקן

 . 2019מאי  טוב. אני נועל את הישיבה מן המניין לחודש :איתן צנעני ד"עו
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 ריכוז החלטות

ניתוח התקציב העירוני ברוב קולות להסיר את "מאשרים  :76מס'  החלטה

 ".בראייה מגדרית מטעם סיעת "כפר סבא בראש"

 

העיר  חסות מועצתיהתיברוב קולות להסיר את "מאשרים  :77מס'  החלטה

 ."צופית מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת" 1088לתמ"ל 

 

אשרים פה אחד את האצלת סמכותו של ראש העיר מכוח מ :78מס'  החלטה

לקבל השגות, דיון  1968לחוק רישוי עסקים תשכ"ח  7סעיף 

ד' לתקנות רישוי עסקים הוראות כלליות 11והכרעה בהן לפי תקנה 

 למר איתי צחר מנכ"ל העירייה. 2000התשס"א 

 

יד את מינויו של בן צ'רטוף דאר לתפק מאשרים פה אחד :79מס'  החלטה

עוזר למנכ"ל הרשות המקומית איתי צחר במשרת אמון, על פי 

משכר  40%-30%חוזה אישי למשרות אמון, בשכר בשיעור של 

 .1/6/2019מנכ"ל, החל מיום 

 

מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת את  מאשרים פה אחד :80מס'  החלטה

העירייה, מנהלת מרחב חינוכי במחלקת גני ילדים, מעוניינת 

נהלת חשבונות באופן פרטי בשעות הפנאי, מחוץ לשעות לעבוד בה

 העבודה.
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 :מאשרים פה אחד :81מס'  החלטה

 . למנות את עליזה גרנות זיידלר ואת אורי ארבל גנץ כחברים בוועדת מל"ח.1

 . מאשרים למנות את דורון היימן כחבר בוועדת נגישות.2

דום ילדים בסיכוי כולל . מאשרים למנות את דודו אשכנזי כחבר בוועדה לקי3

 ליקויי למידה וצרכים מיוחדים.

. מאשרים למנות את דודו אשכנזי כחבר בוועדת איכות הסביבה מטעם 4

 ארגון "משמר האילנות" בכפוף לאישור משרד הפנים.

ולמן כחברי ועדת נות את לירית שפיר שמש ואת אמיר ק. מאשרים למ5

 ביטחון.

 

ות למנות את עירית לבנון כדירקטורית מאשרים ברוב קול :82מס'  החלטה

 נציגת ציבור בחברה לתרבות הפנאי במקום נועם כשר.

 

 זית:החלטה להגשת התכנית למחואת  מאשרים ברוב קולות :83מס'  החלטה

וועדה המחוזית, ל 405-0623934מס'  543א. מאשרים להגיש את התכנית כס/

 .17.7.2018ום ועדת המשנה בוועדה המקומית מי זאת בכפוף להחלטת

ב. החלטה לאישור עשייה במקרקעין בפטור ממכרז. מועצת העיר מאשרת 

לפקודת העיריות במסגרת חילופי  188עשייה במקרקעין לפי סעיף 

 185חלקה  6426גוש  14שטחים שבין מקרקעי בעלי הזכויות ברח' אגרון 

 בכפר סבא זאת 194חלקה  6427לבין מקרקעי העירייה ברחוב גלר. גוש 

(ז' לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח 2)3בפטור ממכרז לפי תקנה 

, והכל בכפוף להוראות הסכם חילופי השטחים שבין הצדדים, 1987

 תנאיו ונספחיו.


