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 :על סדר היום

 דברי פתיחה.

 שאילתות: .1
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 .מתקדמת" סבא סיעת "כפר מטעם סבא בכפר התיירות פיתוח .ב

 מטעם לתושבים העירייה גני תשלומי של חודשי פירוט מסירת .ג

 .מתקדמת" סבא סיעת "כפר
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 אישור פרוטוקול והחלטות ועדות כספים.  .4

אישור נסיעת סגני ראש העיר לכנס השתלמות סגני ראשי ערים  .5

 באילת. 

  אי קיום ישיבת מועצת העיר שמן המניין בחודש דצמבר. .6

 
 דברי פתיחה 

 

לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת מועצת העיר  ערב טוב ראש העיר:

שמן המניין. ערב טוב לכל חברי המועצה, מנכ"ל 

שבאים לכאן. ערב טוב העירייה, מנהלים, כל התושבים 

ישיר בפייסבוק, כל מי שרואה אותנו בבית, בשידור מל

ברשת החברתית. אנחנו כמסורת, הישיבה פתוחה 

לציבור ואנחנו נמצאים בבית אברהם, מקום שהוא מרכז 

קהילתי שהוא של הקהילה האתיופית בעיר. הוא נבנה 

לפני מספר שנים ומכאן אנחנו נפתח את הישיבה בשיר 

לכם" של שלמה ארצי בביצוע הזמרת ליה ועל  "תתארו

 הקלידים, זהר. בבקשה.

נוער, צעירים וקהילה.  ליה: רצינו לברך את מירב, מנהלת אגף 

ברכות על זכייתה כמנהלת מצטיינת ולהוביל אותנו בכל 

 התחומים.
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כמה כישרון, ליה, אני רוצה להודות לכן על הביצוע היפה  ראש העיר:

נתחיל גם בשמחות, אני רוצה לאחל טוב אנחנו והמרגש. 

בשמי ובשם כל חברות וחברי מועצת העיר מזל טוב למ"מ 

והסגן שלי היקר והאהוב איתן צנעני, ומשפחתו על 

הולדת הבן, מי ייתן ותגדלו אותו בנחת, תזכו להרבה 

ימים טובים ובריאים ומאושרים שמחה ואריכות ימים. 

רי מועצת באהבה. אני גם בשמי ובשם כל חברות וחב

העיר רוצה לברך את רפי קובי, ד"ר קובי, ומשפחתו על 

הולדת הנכדה, נועם, שתגדל ותביא אושר להוריה ולכל 

כמו שאומרים, התפוח לא נופל רחוק  ,בני משפחתה. אני

מהעץ, אז אני בטוח שיש לנו עוד פירות טובים כאן, 

שתביא לכם הרבה גאווה ואושר. ובנוהג, אנחנו במסורת 

ים מנהלים מצטיינים, אז אני כמו שנאמר כאן מציינ

נוער צעירים  לפניי אני רוצה לברך את מנהלת אגף 

וקהילה מירב הלפמן, מגיע לה, את מוזמנת לכאן 

בצניעותך. היא נבחרה על ידי וזכתה בפרס מנהלת אגף 

נוער וצעירים וקהילה לשנת תשע"ט מטעם משרד 

הנוער  החינוך. מירב עושה לילות כימים למען בני

והקהילה הכפר סבאית, אחראית על הפקת אין ספור 

אירועים באיכות גבוהה במקצועיות, יוזמת כל העת 

פעילויות חדשות, היא חדשנית בנשמה שלה, היא כל 

הזמן חושבת יצירתית ומה אנחנו עושים כל פעם מחדש 

והיא מביאה הרבה מאד רוח רעננה, כמו שאני אוהב, 

שבות ותושבים, ויש פה אגף קשובה לצרכי הציבור, תו

שעושה עבודה לתפארת וגאווה, ועל זה מגיעה לך תעודת 

 הוקרה. 
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תודה, אני רוצה לכם תודה על הרוח הגבית גם לאיתי  מירב הלפמן:

בחלקן  ,וגם כמובן לראש העיר, וגם לצוות שלי שהן פה

תודה רבה כי באמת לא הייתי יכולה לעשות את זה  ,פה

  בלעדיכן.

ואני רוצה גם לברך אישה יקרה ואהובה ומיוחדת שאני  העיר:ראש 

והמעגלים שלנו נפתחו ונסגרו, מכיר אותה הרבה שנים 

ליזה רגב. מנהלת חברת מרכז קהילתי על שם את א

שושנה ופנחס ספיר והממונה ומתאמת שותפות ביחד עם 

העיר "קולומבוס" לאורך הרבה מאד שנים. אמונה על 

ליות יהודיות ברחבי העולם, עושה קשרים ענפים עם קהי

עבודה מצוינת, מביאה לכפר סבא הרבה מאד תרומות, 

לוקחת חלק במשלחות שמגיעות לעיר, עושה עבודת 

קודש גם כאן במקום הזה במבנה הזה יש לה הרבה 

זכויות. בכל מקום שהיא עושה את זה, היא עושה את 

לגייס העבודה במסירות, באהבה, עם יכולת מדהימה 

לשכנע תורמים להביא כסף לעיר היקרה שלנו, ומות ותר

ליזה אני רוצה לך תודה רבה ית אברהם. אוגם כאן בב

 ליזה רוצה להגיד כמה מילים. מגיע לה. אמכולנו. 

ערב טוב, אני נרגשת לעמוד המעמד מכובד ומרגש זה  ליזה רגב:א

מוקפת בחבריי לעבודה, שותפיי לדרך ובני משפחתי 

ודת ההוקרה משמעותה להיות גאה היקרים. קבלת תע

ושמחה, להיות חלק מקהילה נפלאה הרואה את עובדיה 

ומוקירה את פועלם. עיריית כפר סבא לאורך שנים רבות 

מהווה עבורי בית חם ותומך. בית אשר מאפשר לי לחלום 

ליזום ליצור ולשרת קהילה. כפי שאמר רבי חיים 

ואיל : "אדם לא לעצמו נברא, אלא רק להן'ימוולוז
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לאחרים בכל אשר ימצא בכוחו לעשות." כל כך סמלי 

שמעמד זה מתקיים הערב בבית אברהם מקום אשר קרוב 

וחשוב לליבי עד מאד. תודה רבה על התמיכה והפרגון 

ולעוד שנים של עשייה משותפת ותרומה לקהילה. תודה 

  רבה לכולם. 

ר סבא מופת לעיר כפליזה וגם מירב מהוות דוגמא וגם א ראש העיר:

בניהול שלהם באכפתיות, בעבודה שנעשית מכל הנשמה 

והלב, לאורך שנים ובהתמדה וגם עבודה שמניבה 

ומביאה תוצאות ופירות למען העיר שלנו, אז כמו 

 שאמרתי אני רוצה להודות לכן מכל הלב. 

השבוע שעבר היה שבוע לא פשוט. עברנו פה טלטלה 

בעיר, התבשרנו על העדרו של חייל אלי אשכנזי ז"ל. 

הבשורה על ההיעדרות שלו הגיעה בשעות הערב. העירייה 

פתחה באופן מיידי חפ"ק. אני קודם כל רוצה להודות 

בים והמתנדבות לתושבות ותושבי העיר, כל המתנד

מאות רבות שהגיעו וסרקו את כל  שלקחו חלק בפעילות.

של מחלקת הביטחון עם שי  העיר, תחת עבודה מצוינת

זייד ועם כל הצוות הנוסף שהיה כאן יחד עם המשטרה 

ועם צה"ל ועם עוד גופים נוספים. לצערנו עובדי 

העירייה, שתי עובדות, עובדת ועובד מהפיקוח העירוני 

מצאו את הגופה, ועברנו פה ימים לא פשוטים אז אני 

רוצה לשלוח תנחומים לבני המשפחה, נעמוד לרשותם 

בכל נושא בכל דבר ובכל עניין שנדרש ונסייע להם ככל 

האפשר. ואני יודע שגם הרבה מאד תושבים בעיר 

 תומכים במשפחה ועוזרים להם בכל מה שנדרש. 

במקביל יום לאחר מכן נזרק בקבוק תבערה לחלון מטבח 
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לפנות בוקר על ידי אלמוני  03:30 -לשכת ראש העיר, ב

זרק את הבקבוק והעביר שהגיע בריצה, פרץ את החלון, 

מסר. אנחנו. קודם כל אני לא מפחד משום דבר, אני לא 

מודאג, אנחנו נמשיך לבצע את העבודה שלנו על פי כל 

כללי המנהל התקינים ועל פי חוק. לא נכנע לשום לחץ 

כזה או אחר של אף אחת או אף אחד. להיפך. אנחנו בעיר 

משת הערים שהיא עיר שלווה, היא העיר הכי טובה, בין ח

הטובות בישראל, ולא יודע מי אותו אדם, המשטרה 

חוקרת, תבדוק, תוודא. אנחנו נוקטים את כל הצעדים 

וצעדי הזהירות המתבקשים בהנחיית המשטרה אבל 

בסופו של דבר נמשיך לדבוק במטרה ולקדם את העיר 

 –בצורה נחושה, רגישה, באהבה, ומי שחושב שזו הדרך 

 ימצו איתו את הדין. 

החודש הזה הוא חודש של העלאת המודעות למאבק 

נגד נשים. עיריית כפר סבא, בהמשך, מגנה כל  באלימות 

גינויי אלימות, ועומדת לצדן של כל הנשים בישראל, 

ולאחרונה לצערנו אנו עדים למקרים קשים מאד של 

אלימות במשפחה, ונשים שנרצחות על ידי בני זוגן, 

י לאלימות בצורה ואנחנו כרשות מקומית אומרים ד

ברורה. אני מאחל שהדבר הזה ייפסק בכל מדינת ישראל 

ושלעולם לא יגיע לעירנו. במסגרת הפעילות השקענו לא 

מעט פעילויות בעיר, ביניהם אירוע מיוחד עם צופית 

גרנט, באודיטוריום בקרית ספיר, כולם מוזמנים. הצגה 

מיוחדת בנושא לבני הנוער. יש דיון בוועדה 

נגד נשים. פעילויות הסטטוטו רית בנושא אלימות 

נוספות במועצת הנשים ועוד. הכל בהובלת הרשות 
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העירונית למניעת אלימות סמים ואלכוהול ובשיתוף 

פעולה עם אגף נוער צעירים וקהילה, האגף לשירותים 

חברתיים, מועצת הנשים העירונית, אגף משאבי אנוש 

חרי ומחלקת הבריאות. ובמעבר חד, למשהו טוב, א

 עבודה מאומצת, ועילאי איננו, 

יגיע אבל הוא יאחר, הוא  עילאי מבקש : פליאה קטנר למסור שהוא 

פשוט אצל סגנית ראש עיריית תל אביב בנוגע לתחבורה 

 הציבורית בשבת. 

כל מה שקשור לסיוע לחיילות וחיילי צה"ל הצלחנו אחרי  ראש העיר:

 מסע לחצים מאד גדול להחזיר את השאטלים בימי

ראשון לעיר הבה"דים, וזה שירות שסופק בעבר על ידי 

שנה ופעלנו מול כל משרדי כהרכבת, הופסק לפני 

ח ושיח בין משרד הביטחון הממשלה כי היה אז ויכו

החל  –ל התקצוב וזה נפתר ובסופו של דבר לרכבת ע

מהשבוע ייצאו בימי ראשון בבוקר שני שאטלים לעיר 

ה עם הזמן אז גם זה הבה"דים ואם נצטרך לתגבר את ז

יתוגבר. בהזדמנות זו אני רוצה לעדכן כי הוזמנתי על ידי 

חברה למשק וכלכלה, לכנס ערים חכמות שיתקיים 

לנובמבר. הנסיעה היא  21-ל 18בברצלונה בין התאריכים 

במימון מלא של מרכז השלטון המקומי, ועל חשבונם 

 כולל הכל מכל ללא כל השתתפות של העירייה. ברשותכם

אני מוסיף את זה לסדר היום בשביל הפרוצדורה. 

ולסיום דבריי אני רוצה לומר כי אנחנו נמשיך בשירות 

מיטבי לטובת תושבי העיר כפר סבא ואני רוצה להודות 

לכולכם שאתם כאן. ואנחנו מתחילים את השאילתות, 

שאילתה ראשונה. מנכ"ל, מתקנים בגני שעשועים 
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  ולנוער. 10לילדים מעל גיל 

 שאילתות .1

 

סיעת "כפר ולנוער מטעם  10מתקנים בגני שעשועים לילדים מעל גיל  א. 

 ."סבא בראש

 

ערב טוב, השאילתה עוסקת בהתאמת גני השעשועים  איתי צחר:

, ונשאלו מספר 10במרחב הציבורי לילדים מעל גיל 

כמה מותאמות לנוער.  ',שאלות אודות כמות הגינות וכו

סקר עדכני של הלשכה המרכזית ואשיב כך. ב

לסטטיסטיקה, לפני הכל חשוב לציין שעל פי אותה לשכה 

שביעות הרצון של בני מכמות השטחים הירוקים, הגנים 

 84%הציבוריים והפארקים באיזור מגוריהם, עומדת על 

מתושבי העיר שזה הנתון הגבוה ביותר בישראל מבין 

צד זה אנחנו הערים הגדולות. אנחנו כמובן גאים בכך. ל

מודעים שיש צורך להשלים פערים ולהשקיע בתשתיות 

בתקציב העירייה  –בגנים הציבוריים, ומבחינה מספרית 

אלף  500 -הוקצב סכום לכך של כ 2016-2018בשנים 

התקציב  2019ליתר דיוק ובשנת  700 -ל 500ש"ח, בין 

וחצי מיליון ש"ח כלומר המספרים גם באמת  2עומד על 

הצורך, שאנחנו מזהים בשיפור המרחב  מביעים את

הציבורי והתחלנו בכך. יש כאן, תוצג מיד על המסכים 

טבלת ההשקעות, תגלול למטה בבקשה, עם תוספות של 

מתקנים בדגש על השאילתה שנשאלה, מתקנים שהם 

בעצם מיועדים לגילאים יותר מבוגרים. אנחנו פחות 

יכול  סבורים מבחינה מקצועית שגן משחקים הוא באמת
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לתת מענה לבני נוער בגילאים יותר מבוגרים, אנחנו 

חושבים שהגיל, העניין בגילאים היותר מבוגרים הם 

בתקנים אחרים, ואנחנו פועלים ליישם השקעות נוספות 

מתקני  –במתקנים האלה נוסף למה שכבר עודכן השנה 

, מתקן פונקציונאלי מה שנקרא TRXכושר, מתקני 

ראוי לציין גם בפארק העירוני  בשפה המקצועית. בנוסף

שאמנם זה במקום מרכזי, מתקנים שמותאמים לנוער 

טרק, מיניפיץ', מבוך ומתקן פכגון סקייטפארק, פאמ

TRX אנחנו בוחנים  2020. ובהחלט בתכנית העבודה של

הוספת מתקנים נוספים לרבות כאלו שמתאימים גם 

 לפלח האוכלוסייה הזה. 

תודה על המענה. חשוב, אחד, להבין שזה הגיע כצורך אז  :עו"ד קרן גרשון חגואל

מהשטח ובעצם אנחנו מעבירים הדרישה שהגיעה עלינו, 

בדגש על זה שאנחנו רוצים שהפיזור של המתקנים יהיו 

לאו דווקא במקום אחד אלא מתחת לבית. הגינות 

הציבוריות הקרובות לבית, החבר'ה, יש לנו מטרה 

ולתת להם אפשרות משותפת להוציא אותם מהמסכים, 

ליהנות במרחב הציבורי, ולכן אני רואה בזה חשיבות 

עליונה לתעדף את המתקנים עבור הילדים האלה ואני 

לא חושבת שזה שאפתני להגיד שהחבר'ה צריכים ורוצים 

  את המרחבים הציבוריים גם.

 בהחלט.  איתי צחר:

 תודה.  ראש העיר:

 סיעת "כפר סבא מתקדמת".העיר מטעם  מועצת החלטות ביצוע מעקב ב.

 

מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת" השאילתה השנייה  איתי צחר:
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עוסקת בעצם מעקב ביצוע החלטות מועצת העיר. 

מצוינות בה שתי דוגמאות, אחת עוסקת או שני נושאים, 

אחד זה נושא דו"ח בכתב על פעולות העירייה מטעם 

העירייה והשאלה השנייה בנושא הפסלים בשטחים 

בוריים. אז כפי שנאמר במענה לשאילתות גם בפעם הצי

שני הדברים  –הקודמת למעשה זה מחזור של נושא קודם 

בזירת השקיפות עודכנו יתוקנו. הדו"חות הרבעוניים 

באתר העירייה, מצורף קישור לנוחות המעוניינים, 

ובנוסף מיפוי הפסלים והאנדרטאות יושלם עד לסוף שנה 

ותכנית עבודה לשימורם  זו. הוא כבר כמעט הושלם,

  והלך. 2020תהיה חלק מתכנית העבודה של שנת 

א' לגבי הדו"חות, החוק הוא ברור. גם בפעם הקודמת  : פנחס כהנא

אתם אמרתם 'אתה צודק ונתקן'. אנחנו רק היום ראיתי 

בחלק מהדיווחים, וועדת הכספים דווחה על הרבעון 

ת זה השני, אז אני חושב שא' צריך, צריך להגיש א

למועצה, זה לא צריך לשים את זה באיזה שהוא אתר, 

אבל צריך לראות את הדו"ח, דבר אחד, דבר שני לא צריך 

לקבל כמו שכתוב פעולות, תכניות עבודה, אלא לדווח על 

הפעולות של העירייה ברבעון. אז זה שני דברים שאני 

חושב שהם כתובים ברור בחוק, וברור מה חברי המועצה 

  בל, כי לא קיבלנו את שני הדברים האלה.צריכים לק

 אכן ברור בחוק ואכן גם ברור מה שעניתי, זה אכן יתוקן.  איתי צחר:

 

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".אוסישקין  יער באזור נטיעות ג.

 

שאילתה הבאה בנושא, גם מטעם סיעת "כפר סבא  איתי צחר:
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יער אוסישקין. גם בנושא נטיעות באיזור מתקדמת", 

כאן יש שאלות רבות. האם עיריית כפר סבא ערוכה 

לניטור שטח, האם יש תיאום לגבי מיקום הנטיעות. חוזר 

למרץ  6 -עוד פעם על מה שכבר נענה במועצת העיר ב

שנענה גם שם על הסיכום בחלוקת השטחים ונשיב שוב: 

עיריית כפר סבא מקיימת קשר רציף עם מנהלת הפרויקט 

נתיבי ישראל בכל הקשור לעניין השבת העצים  מטעם

לתוואי המדובר, תחת העצים שנכרתו. כמו שן נערכו 

מספר ישיבות בעניין זה בהשתתפות גורמי המקצוע של 

השרון, עיריית כפר סבא נתיבי ישראל -עיריית הוד

ומשמר האילנות. הובהר והוסכם על ידי כולם שאכן 

צים שנכרתו בהתאם יושב פיצוי עצים על פי היחס של הע

לשייכותם המוניציפלית, כלומר, כמו שנאמר כבר בעבר, 

 השרון. הפיצוי הנ"ל-להוד 90% -יושבו לכפר סבא ו 10%

מתייחס גם לתוואי של יער אוסישקין וגם לשטח 

הציבורי הפתוח שנמצא על דרך תל אביב יפו פינת 

אברהם קרן. תהליך השתילה יהיה באופן שייתן עדיפות 

לשטחים אלו עד מיצוי המוחלט של האפשרויות  עליונה

שארנה ימבחינה אגרונומית של שתילה שם, במידה ות

יתרות הם ישמשו לעצים בשטחים הצמודים ביותר 

לאזור המדובר. באשר לשצ"פ בדרך תל אביב יפו פינת 

אברהם קרן ישנה תכנית שתילה מוכנה. עבור יער 

יתן יהיה אוסישקין עדיין אין תכנית פרטנית אותה נ

לעשות לאחר תום העבודות. בשיחה עם מנהלת הפרויקט 

שכאמור, ומודגש, זה לא באחריותנו לוחות הזמנים כי 

זה לא פרויקט שלנו, לוח הזמנים לנטיעות השצ"פ צפוי 
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, ולאחר מכן יבוא שלב 2020אוגוסט -להיות ביולי

  הנטיעות ביער.

ומשהו אלף  130 -א' החברה התחייבה כשהיא שמה את ה : פנחס כהנא

שקל, שהביצוע של הנטיעות יהיה עד סוף דצמבר. מה 

שאני שומע שיש תכנית נטיעות חלקית, ואם יתבצע 

משהו זה במהלך עוד שמונה חודשים. אני לא חושב שזה 

קריטי, זאת אומרת אם יהיו נטיעות וכולן יהיו באזור 

 יער אוסישקין אז באמת עשינו משהו. 

 לפני תום העבודות? עכשיו לטעת אתה ממליץ  איתי צחר:

  סליחה? : פנחס כהנא

המלצתך היא לטעת לפני תום העבודות? כי הסיבה  איתי צחר:

באיחור בלוח זמני הנטיעות זה האיחור בלוח זמני 

 הפרויקט של משרד התחבורה. 

לא, בהנחה שרוב השטח של הנטיעה לא יהיה בשטח  : פנחס כהנא

חלקו בשטח שלנו, כמו הפרטי, אלא יהיה בשטח שלנו, 

שכתוב, וגם באזורים הצמודים אז אני לא חושב 

שהעבודות מפריעות לביצוע הנטיעה. דבר אחד, ואני לא 

בטוח שזה נבחן. ודבר שני צריך להגיד שמהפעם הקודמת 

שהעלינו את זה גם, היו שם, זה נמצא בחקירה שם, שהיו 

 שם, 

 תשובה,-שאלה תשובה,-פנחס אנחנו בשאילתה. שאלה ראש העיר:

 יש לך שאלת המשך. 

אז אני, בסך הכל אני מרוצה שיהיו נטיעות בעתיד צמוד  :פנחס כהנא

 .לאוסישקין

. ראש העיר:   תודה רבה, יהיו

צריך לראות שיתבצע כי בינתיים בשטח קורים דברים  :פנחס כהנא
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 אחרים. 

 תודה רבה פנחס.  ראש העיר:

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". המים ממפעל תרומות קבלת ד.

 

שאילתה נוספת מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת",  איתי צחר:

שהכספים למועברים לטובת פעילות  שבעצם עוסקת בכך

בעיר על ידי מפעל המים, צריכים להתנהל על פי נוהל 

תרומות, וטענה שבעצם שהכספים מועברים לטובת 

נוהל. המענה של פעילויות בעיר אינם מבוצעים לפי אותו 

היועץ המשפטי אומר כך: "התמיכות המבוצעות על ידי 

מפעל המים נעשות בהתאם לדיני האגודות השיתופיות 

ולהוראות החלות על מפעל המים לעניין זה". אגב, 

אמרתי היועץ המשפטי, זה למען הדיוק שני היועצים 

המשפטיים, הן של מפעל המים והן של עיריית כפר סבא. 

כולת נוהל התרומות על כספי התמיכה יובהר "באשר לת

כי התכלית העומדת בבסיסו של הנוהל, היא למנוע 

קשיים במישור של הבטחת טוהר המידות ניגוד עניינים 

ומנהל תקין, בדגש על מקום שבו גוף עסקי תורם לרשות 

ובמקביל פועל בתחומה ונדרש להחלטות שלטוניות 

במקרה של מפעל המתקבלות בעניינו על ידה. ברור כי 

המים חשש זה אינו מתקיים זאת נוכח אופיו של הגוף 

כקואופרטיב, ובהתחשב בכך שאחת ממטרותיו של הגוף 

בריו בין השאר באמצעות השקעות הינה פעולה לטובת ח

ים בתחומים שונים. זאת ועוד, כספי התמיכות כספ

הועברו ישירות על ידי מפעל המים לספקי האירועים. 

עיל, תמיכות הניתנות על ידי מפעל המים כפי שצוין ל
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תמיכות ניתנות על ידי מפעל המים והם כפופות 

האורגנים המוסמכים באגודה. התמיכות אינן מגיעות 

מנכ"ל העירייה  ,לפתחה של האגודה כבקשה מראש העיר

או כל גורם יחיד אחר לצורך העניין. תכנית העבודה 

ירוניים העירונית לרבות קביעת סוגי האירועים הע

ותקצובם נקבעת על ידי הגורמים המקצועיים 

הרלוונטיים. אין שום קשר בין מתן תמיכות על ידי מפעל 

המים לבין ההתקשרות לבין ספקי האירועים, הנעשית 

בהתאם להוראות הדין ולתקנות בנושא מכרזים. כאמור 

לעיל ראש העיר אינו פועל אישית לגיוס תרומות ממפעל 

התמיכות מאושר על ידי האגודה  המים, אלא שתקציב

והרשויות המוסמכות בה בכל הנוגע לזכויות חתימה הרי 

שהן מבטאות יישום של החלטה. כך למשל כאשר 

מתקבלת החלטה בידי אורגן מוסמך על תשלום מסוים, 

מורשי החתימה אך מיישמים החלטה זו. מורשי החתימה 

 אינם קובעים את גובה התשלום ו/או את זהות המוטב

ומבצעים את התשלום בהתאם להחלטה שנתקבלה 

ומיישמים אותה באמצעות חתימתם." האם יש שאלת 

 המשך? 

כן תודה על התשובה המפורטת, אנחנו כמובן נבדוק את   הדר לביא:

השאלה שלי היא, עניתם לגבי  זה מבחינת מפעל המים.

האורגנים במפעל המים. ככל שאנחנו מכירים ויש פה 

עלו לאישורם אלא נעשו הוהדברים לא  חברי ועד מנהל,

בנוהל אחר ואני רוצה דווקא להבין מבחינת הנהלים 

המשפטיים של עיריות על קבלת תרומות, אנחנו מקבלים 

ממש לא רק מגופים עסקיים, גם מתושבים תרומות 
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לצורך העניין, אנחנו בעצמנו במועצה אישרנו אותם. איך 

יה? לא זה מסתדר עם נהלי קבלת כסף של העירי

 התרומות של מפעל המים. 

העירייה לא קיבלה תרומה במקרה הזה. הכספים האלה  :עו"ד אלון בן זקן

נכנסים ישירות לספקים. אז אולי לא הבנתי את השאלה 

 שלך. 

כספים שמשולמים לספקים של העירייה לא נחשבים לא   הדר לביא:

 נחשבים כתרומה לעירייה לפי החוק?

ואו, אז אולי אני אפרט קצת ברשותכם. אני כדרכי ב :עו"ד אלון בן זקן

סבור שהוראת דין להתפרש על פי תכליתה. כפי שהסביר 

התכלית של נוהל תרומות זה למנוע  ,המנכ"ל ,פה איתי

מצב שבו התרומה המתקבלת תאלץ את העירייה לספק 

גורמים איזה שהיא תמורה בעדה. הנוהל מכוון לאותם 

עסקיים, מסחריים, שיש להם דין ודברים מול העירייה, 

או שמספקים שירות או מוצר לעירייה, שמנהלים מגעים 

עם העירייה בכל הקשור למכרזים, ניהול הליכים 

משפטיים נגד העירייה, אז יש איזה שהוא חשש שהקבלה 

 ם גורמים תוביל לאיזה שהיא פגיעהשל התרומה מאות

דעת של העירייה כי היא תבחן בקשות אפשרית בשיקול ה

מצד אותו גורם עסקי מול העירייה. אז היא עלולה אולי 

לתת לו עדיפות בקידום העסקים שלו או הפוך. 

ובעניינינו מפעל המים הוא למעשה אגודה שיתופית, הוא 

קואופרטיב שבעלי המניות שלו הם ציבור תושבי העיר. 

ר, אני לא היועץ יש גם הוראה בתקנון עד כמה שאני זוכ

המשפטי של מפעל המים, זה גוף משפטי נפרד, שבמקרה 

של פירוק מפעל המים כל הנכסים שלו עוברים 
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אוטומטית לידי עיריית כפר סבא. מפעל המים הוא גוף 

ציבורי במהות שלו. הקשר בינו לבין עיריית כפר סבא גם 

נקבע בתקנות שקובעות שחברי מועצת העיר משמשים 

רשים מפעל המים והם מייצגים למעשה את כאסיפת המו

כלל בעלי המניות שהם בעלי הנכסים, כל בעלי הנכסים 

בכפר סבא. לכן על פניו, נראה שנוהל התרומות לא מכוון 

לאותן תמיכות כספיות שמפעל המים מעניק לציבור 

תושבי העיר למעשה. חשוב לציין שמפעל המים את 

כי היסוד התמיכות במסגרת המטרות שקבועות במסמ

שלו, שם נקבעת אותה סמכות לפעול למען תושביו. 

התקנות קובעות שמועצת העיר, תשמש כאסיפת מורשים 

של מפעל המים, וככזו היא דנה מידי שנה בתקציב 

אישור התקציב של מפעל המים במסגרת התמיכות 

השנתי, ולכן, לא נראה לי שאפשר לטעון שהתמיכות 

ת של חברי המועצה. מועברות ללא איזה שהיא ביקור

כספי התמיכות משמשים לתשלום עבור אירועי תרבות, 

הם מועברים כאמור ישירות לספקים, הכספים לא 

נכנסים לקופת העירייה לכן ממילא העירייה לא נדרשת 

לרשום אותם בספרי העירייה על פי הנחיות שנוגעות 

להנהלת חשבונות ברשות המקומית ואין שום קשר או 

עברת כספי התמיכות של מפעל המים לבין השפעה בין ה

האופן שבו העירייה מתקשרת עם ספקים. הרי היא 

מתקשרת איתם בהסכם, כמובן הדבר הזה נעשה בהתאם 

להוראות הדין לרבות כל מה שקשור לדיני מכרזים, 

 וזהו. אני מקווה שעניתי לשאלה שלך. 

 תודה.  איתי צחר:
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  תודה, אלון. שאילתה הבאה. ראש העיר: 

  

 חברת המועצה והמשנה לראש העיר, ד"ר אסנת ספורטה נכנסה לישיבה.

 

מטעם  הנוכחית העיר מהנדסת ידי על כפרילנסר העיר ראש העסקת ה.

 סיעת "כפר סבא מתקדמת".

 

 .שאילתה הבאה גם על ידי סיעת "כפר סבא מתקדמת" איתי צחר:

העסקת ראש העיר כפרילנסר על ידי מהנדסת העיר 

הנוכחית. בעצם השאילתה שואלת וקובעת ככה: "האם 

נכון שהועסקת במשך מס' שנים כיועץ חיצוני לעיריית 

גן על ידי מהנדסת העיר דאז? בעוד אין ספק -רמת

שמהנדסת העיר הנוכחית עברה מכרז לתפקידה, אם 

ר זאת בהצהרות הועסקת על ידה הרי שהיה צריך להצהי

ניגודי העניינים טרם המינוי. האם היא העובדת היחידה 

מאגף ההנדסה בעיריית רמת גן שנקלטה בעיריית כפר 

סבא? האם בכוונתך להעסיק עוד ממעסיקך הקודמים 

גן ובעיריית כפר סבא?" אני רוצה -בעיריית רמת

 להתייחס בראש ובראשונה, 

  ה להתייחסות ראש העיר.איתי זה לא להתייחסותך, ז  הדר לביא:

 אל תדאגי גם אני אתייחס.  ראש העיר: 

בבקשה, למה עובדי עירייה צריכים להתייחס, השאלה   הדר לביא:

 היא לראש העיר. 

 אל דאגה, לא מדובר בעובדת עירייה, אז הוא התייחס.  ראש העיר: 

 לא לא השאלה היא אליך.   הדר לביא:

 את מפריעה.  ראש העיר: 
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 ממש לא עובדת עירייה. אני שאלתי את השאלה.   לביא:הדר 

 אוקיי.  ראש העיר: 

ההפרעה היא שמנכ"ל העירייה עונה על שאלה שלא   הדר לביא:

 מכוונת אליו. 

 התייחסת גם למהנדסת העיר, מנכ"ל העירייה, אנחנו,  ראש העיר: 

מהנדסת העיר היא לא הנושא. היא אשת מקצוע לעילא   הדר לביא:

 לא. ולעי

 את לא ברשות הדיבור. הבנו. כן מנכ"ל בבקשה.  ראש העיר: 

אני אתייחס בשמם של עובדי ומנהלי העירייה המסורים,  איתי צחר:

חבריי ושותפיי, שאודותיהם כתבת "אנחנו לא צריכים 

מקורבים אלא את אנשי המקצוע הטובים ביותר", 

לעילא ולעילא אני שמח לשמוע  שעכשיו את אומרת שהיא

 זו דעתך כי כתבת אחרת ברשת החברתית. ש

והספין הזה ממש  רשום גם שהיא עברה מכרז לתפקידה.  הדר לביא:

 לא לעניין. 

 אנא אל תפריעי לי להשיב לשאילתה.  איתי צחר:

 הדר את מפריעה.  ראש העיר: 

ובשמם של עובדי העירייה ומנהלי העירייה, שעושים את  איתי צחר:

ונ אמנה ומקצועית, אני חושב עבודתם בצורה מסורה 

 שזה פשוט לא ראוי להאשים ולהטיל דופי. 

 זו לא השאילתה. אתה לא עונה על השאלה.   הדר לביא:

בעובדי עירייה ומנהלי עירייה, בעובדי עירייה ומנהלי  איתי צחר:

 לקרוא בתקשורת, עירייה שהיום צריכים 

מנכ"ל גם אתם לא כותבים את התשובה. חוצפה.   הדר לביא:

העירייה, אני ממליצה לך לתת לראש העיר לענות 

 לשאלה. 
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אני מציע לך לא להמליץ לאף אחד. מנכ"ל העירייה נמצא  ראש העיר:

 בזכות דיבור, הוא ידבר, ואחרי זה ראש העירייה ידבר. 

 מי שמנהל את הישיבה הוא ראש העיר.   הדר לביא:

 ה, אני מנהל את הישיבה, ולא את, סליח ראש העיר: 

אז אתה נותן שוב לעובדי עירייה להגן עליך, אתה מערבב   הדר לביא:

 בין הפוליטיקה למקצוע,

אז אני מציע לך, עכשיו את לא בזכות דיבור, בבקשה,  ראש העיר: 

יגיד את מה שיש לו.   המנכ"ל 

לזה חשיבות יתרה.  ולסיום מאחר ובאמת חבל להקדיש איתי צחר:

שהיום, לאור מה שנכתב בשם מנהלי ועובדי העירייה, 

עליהם, כמו כתבות אחרות ודברים אחרים צריכים 

להרגיש נאשמים, כשמישהו, האם הם מקורבים, או האם 

 לא מקורבים. 

טוב, אני אתייחס. אני אתייחס, סליחה. בואו, אנחנו  ראש העיר: 

נעשה את זה קצר וברור, וחד משמעי. לגבי השאילתה:  

בשקר וכזב. חד משמעי.  לא היו דברים מעולם. מדובר

גן בשום דרך, לא  מעולם לא עבדתי בעיריית רמת 

הועסקתי על ידם, ואני מציע לך למחוק את מה שכתבת 

 ולהתנצל ואני אשקול את צעדיי. שאילתה הבאה. 

אני מבקשת כמובן שהתשובה כמובן תירשם בפרוטוקול,   הדר לביא:

שניסית אני כמובן מכירה עובדות אחרות, אבל רק להגיד 

 לבטל את הישיבה, 

 נפלת בלשונך,  ראש העיר: 

ניסית להשתמש בעובדי עירייה כדי להתגונן בפעם   הדר לביא:

 השנייה. 

 נפלת בלשונך, תודה רבה, את לא בזכות דיבור יותר.  ראש העיר: 
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אתה לא תשתיק אותי ואני אמשיך לשאול את השאלות   הדר לביא:

 לא אקבל תשובה כמו במקרה הזה. הקשות גם אם אני 

אוקיי, בסדר, אנחנו נשקול את הצעדים המשפטיים.  ראש העיר: 

 תודה רבה. 

הציבור מספיק חכם כדי, איתן אני ממליצה לך, אני   הדר לביא:

 ממליצה, אני מכירה עובדות ולכן שאלתי אותן. 

 את מכירה עובדות?  :איתן צנעניעו"ד 

אני מכירה עובדות ולכן שאלתי אותן את ראש העיר האם   הדר לביא:

גן. יש פה עוד שאלות שלא -הוא הועסק בעיריית רמת

 ענו, האם היא העובדת היחידה מאגף, 

את טוענת שכן? את טוענת שהוא הועסק בעיריית רמת  :איתן צנעניעו"ד 

 גן? 

ואני שואלת  אני שאלתי את השאלה בצורה מאד ברורה.  הדר לביא:

 ם האם היא העובדת היחידה, אין פה תשובה אפילו. ג

 את לא שאלת שאלות.  את קבעת פה עובדות. :איתן צנעניעו"ד 

היא קבעה עובדה חד משמעית, והיא עדיין אוחזת   ראש העיר:

כראש עיריית בעובדה ואין פה דיון. אמרתי את דבריי 

להתנצל כפר סבא. קיבלת תשובה ברורה ואני מציע לך 

 בכל המקומות שכתבת הפוך. תודה.  

  תענה על השאלות.  הדר לביא:

 קיבלת תשובה.   ראש העיר:

 תודה על התשובה.   הדר לביא:

 חד משמעית.  ראש העיר:

. מטעם סיעת "כפר סבא  סבא כפר בפארק המים מזרקות עתיד ו

 מתקדמת".
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הבאה עוסקת בעתיד מזרקות המים בפארק כפר שאילתה  איתי צחר:

סבא, בעצם מדוע המזרקות לא פועלות מטעם סיעת 

, מה הכוונה לעשות עם משטח בטון "כפר סבא מתקדמת"

אדיר זה? האם ניתן להשתמש בחלק מהמשטח לפעילות 

. המזרקות בפארק אינן פועלות מאז 'הולמת אחרת? וכו

ראה בפני מקבלי , השיקולים אשר עמדו ככל הנ2012שנת 

ההחלטות. לפי החוק שאנחנו דבקים בו אין צורך 

להקריא את השאילתות. השאילתות מוצגות בחומרים, 

גם באתר העירוני, גם נשלחו לכולם. המזרקות בפארק 

. השיקולים אשר עמדו ככל 2012אינן פועלות מאז שנת 

הנראה בפני מקבלי ההחלטות באותם ימים היו עלויות 

אה משיקולי בטיחות, שנות הבצורת, גבוהות כתוצ

והוראות בנושא שימוש במים לרבות נראות, דרישות 

משרד הבריאות אשר השתנו לאורך השנים ואשר על פי 

יליון ש"ח אומדן שבוצע לפני כשנתיים עמדו על כמ

ם זאת, בימים אלו נבחן כל לצורך השמשת המזרקות. ע

ירייה, נושא הפארק בחינה מעמיקה ומחודשת על ידי הע

לרבות הוספת שימושים נוספים לרווחת הציבור, וגם 

נושא זה של המזרקות ייבחן במסגרת אותה בחינה. האם 

 יש שאלת המשך? 

מי הצוות שבוחן את זה? האם יש נציגי ציבור? האם זוהי  : פנחס כהנא

בחינה כללית, או בחינה ספציפית על הנושא שאני 

אה על הפארק העליתי גם? כי למשל במפה החדשה שיצ

זה מסומן שם כנחל תכלת בלי שום ציון, ופשוט חבל על 

 המשטח בטון הזה בלב הפארק. בוודאי שחבל על הכסף. 

לשאלת ההמשך, הצוות, הבחינה תתחיל ככל בחינה, על ידי הצוות  איתי צחר:
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לאישור המקצועי, מוגשת תכנית עבודה ככל תכנית עבודה גם 

ות העבודה. גם ספר תקציבי וגם לאישור בספר תכני

תכניות העבודה מפורט, מופיע באתר האינטרנט העירוני 

בזירת השקיפות והמידע כולו יונח להחלטת חברי 

המועצה במסגרת ועדות הכספים ולאחר מכן במסגרת 

אישורי התקציב. וכל חבר מועצה והחלטת המועצה 

להחליט האם להשקיע בפארק תקציב כזה או תקציב 

ים שמן הסתם יונחו בנושא זה על אחר, בהתאם למסמכ

 ידי הצוות המקצועי. 

מטעם סיעת "כפר סבא לחינוך  האסטרטגית והתכנית החינוך מועצת ז.

 בראש".

 

מטעם סיעת כפר סבא בראש בנושא מועצת  שאילתה הבאה איתי צחר:

החינוך והתכנית האסטרטגית לעיר. מצוין פה כי העיר 

על דגלה עקרונות מרכזיים שנושא כפר סבא חרטה 

החינוך החשוב לכל תושבי העיר. ובעצם נאמר בוועדת 

החינוך ולאחר מכן במועצת העיר, מובאת פה החלטה: 

"מאשרים פה אחד את ביטול מועצת החינוך שאושרה 

בישיבות המועצה הקודמות לדון בנושא בוועדת החינוך 

ה חצי ולהציג מתווה חלופי במועצה הבאה. מאחר שחלפ

שנה וועדת החינוך לא התכנסה לדון בנושא זה, האם 

בכוונת העירייה להקים מועצת חינוך? האם כמו 

יופצו שני סקרי איכות  שהוצהר בתקופת הבחירות 

ושביעות רצון? והאם מתוכנן להמשיך לדון באימוץ 

התכנית האסטרטגית במועצה?". אז בכוונת הנהלת אגף 

"ר אוסנת ספורטה לגבש החינוך ומחזיקת תיק החינוך ד
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את הרכבה של המועצה ולהביאה לאישור ועדת החינוך 

נאמר בעבר. הסקרים שהוזכרו קודם התבצעו  גםכפי ש

ויגובשו  בכפוף לגיבוש מועצת החינוך ותחילת פעולתה, 

עם תחילת עבודת המועצה. בסבירות גבוהה עוד במהלך 

שנת הלימודים תש"פ. הדיון בסוגיה הראשונה בתכנית 

מדיניות הרישום לחטיבות הביניים  –האסטרטגית 

החל והמשכו מתוכנן בישיבת  –והאינטגרציה בעיר 

וועדת החינוך הקרובה. בהמשך ידונו סוגיות נוספות 

מהתכנית האסטרטגית הן בוועדת החינוך והן במועצת 

 תודה.  החינוך. האם יש שאלת המשך?

 "כפר סבא בראש".מטעם סיעת ילדים  בגני שירותים בתאי מחסור ח.

 

עוסקת בנושא מחסור בתאי שירותים  השאילתה הבאה איתי צחר:

בגני ילדים, וכותבת השאילתה, כותבי השאילתה מסיעת 

"כפר סבא בראש" מציינים שנודע להם שבחלק מגני 

הילדים בעיר עומד לשימוש תא שירותים בודד לשירות 

 ילדי הגן, ונודה לקבלת המידע הבא: "מהו תקן מספר

גני ילדים בעיר אינם עומדים  האסלות שנדרש בגן, כמה 

בתקן, והאם קיימת תכנית לטיפול בבעיה ומהם לוחות 

הזמנים לסגירת הפערים?". כמענה נציין שהפער החמור 

בהשקעה במוסדות החינוך בעיר אכן קיים, בפנינו 

מוטלת החובה לסוגרו. לאור זאת בוצעה השקעה 

ות גם בשנה הקרובה. לא תקציבית השנה, וכך צפוי להי

ניתן למרבה הצער לסגור פערים אלו באופן מיידי 

והתהליך מחייב קבלת החלטות נכונות, תקצוב מתאים, 

וביצוע. מבדיקה שנערכה על ידי אגף החינוך לא נמצא 
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גן ילדים ובו רק תא שירותים אחד לשירות הילדים.  אף 

 ואגב, אם יש לך מידע אחר אני אשמח לקבל אותו כדי

עלו הולבדוק ככל שיש סתירות בכך. באשר לשאלות ש

בשאילתה תקן מס' השירותים החדש הוא שלושה תאי 

שירותים, כולל תא שירותים לנכים מתוך אותם תאים. 

כיום, מס' גני הילדים בעיר אשר אינם עומדים בתקן 

גנים. כפי שצוין לעיל  120החדש, הנדרש, עומד על 

גני הילדים כך שיעמדו בתקן החדש תלוי תהליך  התאמת 

באישור תכניות העבודה, והקצאת המשאבים הדרושים 

החלטת מועצת העיר וכפועל יוצא מכך גם בלכך ותקצוב 

 לוחות הזמנים לסגירת הפערים.

זה שכנראה נפלתי בלשוני כשכתבתי טוב, אז דבר אחד,  : עו"ד קרן גרשון חגואל

ם והכוונה היא כמובן בעצם מחסור בתאי שירותי

לאסלות מותאמות לילדים, ואני רואה שהתייחסתם לזה 

באיזה שהיא צורה, אבל זה לא תא השירותים הרלוונטי. 

  יש הרבה גני ילדים, לפחות מס' גני ילדים שאני יודעת,

לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי את ההפרדה בין התא  איתי צחר:

 לאסלה. 

מדברת על זה שיש לפעמים שיש גני ילדים שיש בהם,  אני : עו"ד קרן גרשון חגואל

לפי התקן, תאי שירותים אבל הם לא מותאמים לילדים, 

והתקן הוא שהתקן צריך להיות מותאם לסוג האסלה. 

רואה שכבר אנחנו לא עומדים בתקן אבל  אז היום אני

בהחלט יש הרבה גנים בעיר, ואם אתה רוצה אני אתן לך 

עומדים בתקן הזה. וכמובן מס' שמות אחר כך שלא 

  שכולנו רוצים כאן רק לרווחת הילדים,

כמובן, אז אני אתייחס למה שהעלית בשאלת ההמשך.  איתי צחר:
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באופן עקרוני, גם אנשי הצוות נדרשים לעשות שימוש 

בתאי השירותים, ואכן יש מחסור כי, א' התקן השתנה, 

על ב' לא נבנו מספיק תאים והפער עומד כמו שציינתי 

תאים. לגבי תאים שבהם האסלה אינה מותאמת  120

 לילדים אכן יש תאים כאלו שהם לטובת הצוות. כי אחרת

לא יוכל לעשות שימוש. ובכל מקרה, שניה אחת  הצוות

קרן ברשותך, ובכל מקרה, מקרים פרטניים אני אשמח 

 באמת לקבל את הפרטים ולהשיב בנפרד. 

מטעם סיעת "כפר סבא  הירוקות בשכונות והנוער הגמלאים מועדון ט.

 בראש".

 

נידונה במועצה  איתי צחר: שאילתה הבאה, גם היא שאילתה שכבר 

ולמעשה חוזרת מחודש אפריל, בנושא מועדון הגמלאים 

והנוער בשכונה הירוקה שפתיחתו התעכבה עד מאד, 

והשאלות הן: "מה גרם לעיכוב בפתיחת המועדון?", 

צה באפריל צוין שזה סליחה, צוין גם כי בישיבת המוע

יושלם בשבועות הקרובים ולא קרה כך בפועל כמובן. 

והשאלות הן: "מה גרם לעיכוב בפתיחת המועדון? מה 

צפי לוחות הזמנים לפתיחת מועדון הגמלאים והאם 

פורסמה תכנית העבודה של אגף הנוער בשכונה הירוקה 

והיכן מתקיימת הפעילות לאור העיכוב בפתיחת 

בפרויקט זה אנו לא  ,למרבה הצער המועדון?". אז

עומדים בלוחות הזמנים ממספר סיבות עיקריות, חלקן 

פנימיות שלנו ותפקודינו אנו אבל רובן קשורות 

בחיבורי המבנה לרשת  ,לצערי ,להתנהלות חברת החשמל

החשמל וקבלת אישור לאכלסו. המבנה מורכב משני 
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שלבים וכך יצא לדרך ערב הבחירות הקודמות ביולי 

, כשהשלב הראשון שתוכנן היה הצבת כיתות 2018

יבילים ולאחר מכן, וככל שיתוקצב בהמשך, בשנה 

הנוכחית, גם הצבת אולם התכנסות, שהיא בוצעה לפני 

, קיבלנו 5/11מספר חודשים. ביום שלישי האחרון, 

למרבה השמחה את האישורים האחרונים מחברת חשמל 

י הקבלן להתחלת וכיבוי אש, והמועדון נמסר בעצם על יד

פעילות במקום. באשר לתכנית העבודה של אגף הנוער 

בשכונה הירוקה היא אכן הופצה לתושבי השכונה 

במיילים ובפייסבוק של השכונות הירוקות, כמו גם נציגי 

ועד השכונה ומצורף קישור גם כאן לנוחיות מי שירצה 

זה באתר של תכנית העבודה המפורטת של מרכז הנוער 

ירוקה. עד לפתיחת מועדון הנוער החדש בשכונה ה

והתבססותו והשלמת רכש הציוד, והתקנת הציוד, 

הפעילות מתקיימת במבנה המנהל הקהילתי כפי 

שהתקיימה עד כה. אני רק אוסיף שכמובן אנחנו 

מתחקרים את כל הנושא הזה, כך אנחנו נוהגים לכל דבר 

שאנחנו לא מצליחים לעשות טוב, או טוב מספיק, ואני 

 בטוח שנפיק ונלמד מזה לעתיד. 

אז אני שמחה שהוא נפתח ואני חושבת שהתשובה  : עו"ד קרן גרשון חגואל

 מספיקה לי בנושא הזה. 

 תודה רבה,  איתי צחר:

 

מטעם סיעת "כפר סבא  העירוני במרחב דפיברילטורים מכשירי פריסת י.

 בראש".
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שאילתה נוספת, מטעם סיעת "כפר סבא בראש" בנושא  איתי צחר:

. מי שלא העירוני במרחב דפיברילטורים מכשירי פריסת

דפיברילטור הוא מכשיר החייאה, ובעצם  מכשירמכיר, 

, מספר שאלות: "באילו מוסדות עוסקתהשאלה 

 ומתקנים ספר העיריה, בתי משרדי לרבות עירוניים

 על אמון מידפיברילטור?  מכשיר קיים נוספים עירוניים

 הצטיידות תכנית המכשירים? האם קיימת תחזוקת

 כן ואם העירוני, במרחב ולפריסה נוספים למכשירים

 מכשיר הוצב טרם חינוך מוסדות מהי? באילו

להצבתם?  הצפויים הזמנים לוחות ומהם דפיברילטור

תציג בבקשה על המסך, בן. באופן עקרוני חוק הצבת 

 2008מקומות ציבוריים התשמ"ח מכשירי החייאה ב

קובע את רשימת המוסדות הציבוריים הנדרשים בהצבת 

מכשיר ההחייאה להלן דפיברילטור. עיריית כפר סבא 

עומדת כמובן בהוראות החוק ואף מעבר לכך. בשנת 

הלימודים תש"פ תקנה המחייבת התקנת מכשיר 

תלמידים,  500דפיברילטור בבתי הספר המונים מעל 

ושנות הלימודים  2020 -ו 2019ח זמנים של ונקבע לו

בהתאמה. רשימת האתרים מופיע באתר העירוני, יש כאן 

את הקישור וגם זה מופיע כמידע לציבור באתר כמובן 

וכמובן משולט היכן שזה נמצא. לשאלה מהם מוסדות 

החינוך שבהם טרם הותקן המכשיר ואני מדגיש, זה 

שנתי, יותקן -ובהתאם לתכנית ההצטיידות והתקציב הד

כמובן והרשימה מוצגת על הלוח של שמונת בתי הספר 

שבהם עדיין אין מכשיר. לשאלה על מי האחריות על 

התקינות אז זה על מנהל המתקן באשר הוא. ובאשר 
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להשלמת רכש לבתי ספר נוספים, זה יהיה על פי תקציב 

המאושר על ידי מועצת העיר וכמובן כשהחוק יהיה הרף 

  א הזה. התחתון בנוש

.. : עו"ד קרן גרשון חגואל  קודם כל כתבתם כאן שהעירייה  לא הבנתי את ה.

עומדת בהוראות החוק ואף מעבר לכך ואז יש סעיפי 

החרגה, זה אומר שאנחנו בעצם לא עומדים בדיוק במה 

רציתי להגיד, מה לגבי הרעיון להוסיף  –שצריך. ושתיים 

ברחבי העיר? לאו דווקא, או את המכשירים האלה 

במרחבים עירוניים אחרים, שהם לאו דווקא לפי החוק. 

אנשים, מקום  500כלומר, אני מבינה שהחוק מדבר על 

איש. אבל יש מרחבים ציבוריים  500שיכול לקבל עד 

 שלא התייחסתם לזה בכלל. 

 –להבנתי התייחסנו לשלוש השאלות, אני אחזור. אחד  איתי צחר:

 2019חוק קובעות שנתיים, תכנית דו שנתית, הוראות ה

, ואמרתי שנות הלימודים בהתאמה ועל כן אנחנו 2020 -ו

 עומדים בדרישות החוק ואף מעבר לכך. והדבר השני, 

 תכנית האם קיימת, "3, תסתכל על סעיף 3סעיף  : עו"ד קרן גרשון חגואל

 במרחב ולפריסה נוספים למכשירים הצטיידות

 העירוני?". 

אז אני אשיב לכל השאלות. דבר אחד זה שהתכנית היא  י צחר:אית

שנתית ועל לכן צוין שאנחנו עומדים בהוראות החוק -דו

ולפי הקצב שאנחנו מחויבים לעמוד בו. לגבי השאלה על 

רכש נוספים, אז נאמר, גם, ובנוסף לבתי הספר אם את 

מדגישה את המרחב הציבורי כמובן שנציב על פי 

על ידי מועצת העיר, וכמובן שכמו התקציב המאושר 

שאמרתי, החוק יהיה הרף התחתון לכך, כי המרחב 



 06.11.2019 30 מועצה שמן המניין   

הציבורי אינו נמנה על דרישות החוק, ואם מועצת העיר 

תסבור שצריך להתקין ותאשר תקציב ותסבור כך, אנחנו 

בלי קשר להחלטת מועצת העיר בוחנים במקומות ריכוז 

עירוני קהל וגם נוקטים בתכנית להציב גם בפארק ה

כדוגמא ובעוד מקומות אחרים, ואכן אנחנו עושים זאת. 

אנחנו גם בוחנים מודלים אחרים של השתתפות, יש שם 

כל מיני מודלים גם של חברות מסחריות שמעוניינות 

בשטחי פרסום, מה שלטעמי, באופן אישי פחות נכון. מה 

שנבחן עוד זה נושאים של שיתופי פעולה עם ארגוני 

ה בחינה של הנושאים האלה והכל עניין הצלה. יש הרב

פה של תקציב עירוני שיוקדש לביצוע. וכמובן, שבחוק 

 אנחנו עומדים ונמשיך לעמוד. 

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".תזונאיות  יא.

 

שאילתה הבאה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת" בנושא  איתי צחר:

כותבים כותבי השאילתה שהם שמחים  תזונת ילדינו.

ומברכים על קיבוע: "אנו שמחים על קיבוע שעת ארוחת 

הצהרים בשעה נכונה לילדים ולצוות. יחד עם זאת ליווי 

מקצועי של תזונאיות ומומחים בתחום נדרש," ויש 

הפעילות עבור  התזונאיות מספר "מהשאלות רבות: 

ינואר   קצועיתהמ הכשרתן ? מה2019עד  2016השנים 

 תזונאית של כל של אחריות תחום התזונאיות? מה של

 שבועיות עבודה שעות המשרה אחוז ספר? מה גנים ובתי

 בילדים המטפלת התזונאית תזונאית? ומי כל של

ועד לתחילת שנת הלימודים?  הרישום מתקופת אלרגיים

בסוגריים הכנת תפריטים מותאמים." אז כמענה 
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בכך שאנחנו נחשבים  לפתוחלשאילתה גם כאן חשוב 

שלטון המקומי ובקרב רשויות רבות כמובילים  בקרב

ופורצי דרך בנושא ההזנה במערכת החינוך ואנחנו 

חושבים שגם בנו רואים שותפים מרכזיים לשינוי שנעשה 

בנושא של התזונה הבריאה בישראל. כך נאמר לנו, כך 

נאמר לנו על ידי משרד הבריאות, על ידי ארגוני מגזר 

שי ואחרים. לדוגמא במאי השנה נערך כנס בכפר שלי

רשויות שחברות ברשת ערים  40סבא שבו התארחו 

בריאות, נציגי משרד הבריאות ועוד ליום למידה על מה 

שקורה בכפר סבא ועל התפיסה החדשנית בעיר. 

 גוף בריאות שבין הקשר את מקדמת הזו התפיסה

וד אעיר התזונה. ע נושא זה כך גם ובתוך לבריאות הנפש

ואוסיף כי בכפר סבא אנחנו אחת מהרשויות היחידות 

שיש לנו מחלקה לבריאות ולחוסן עירוני וזה מודל 

 רואה העיר שהולך ותופס תאוצה בשלטון המקומי. ראש

 העיר ילדי בחינוך ביותר חשוב נדבך התזונה בנושא

כפי  בסוגיה לפתרון אישית והביא התערב אף ולראיה

ידי כותבי השאילתה. כמענה לשאלות שצוין על 

המפורטות יש כאן טבלה שמונחת לפני הצופים, אני יכול 

, ארבע דיאטניות, 19 -, ו18, 17, 2016לציין שיש מאז 

יהן, השכלתן, והיקף שמותיהן מפורטים כאן, ותואר

אחת מהן סוימה העסקתה  2019המשרה, כאשר בשנת 

נוי בתקינה החוזית, ואנחנו מדגישים כי אין שום שי

והתקן נמצא בהליך איוש. לגבי חינוך מיוחד מועסקת 

דיאטנית אזורית מטעם מת"י, משרד החינוך, שמה של 

הדיאטנית הוא הילה בראון, והיא דיאטנית קלינית 
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שעות  10בעלת תואר שני המועסקת בהיקף משרה של 

חודשיות ומטפלת בכיתות תקשורת, גני למידה וגני 

לא מועסקת על ידי העירייה. באשר חינוך מיוחד, והיא 

לזהות הגורם המטפל בהתאמת תפריטים עבור ילדים 

בעלי ריגושיות מזון, בגני הילדים מטפלת הגב' שרון 

דבוש, בתיאום, טיפלה בתיאום עם פרויקט החברה 

הכלכלית, בתיאום עם החברה הכלכלית המפעילה את 

פרויקט "אפונים". בצהרונים ובבתי הספר היסודיים 

מטפלת הגב' מירב מור אופיר, המועסקת על ידי החברה 

 לתרבות הפנאי. 

אני שניה רוצה לחדד כי אתה פה מראה תודה על המענה.   אמיר סילבר:

את הטבלה, לא בטוח שכולם רואים אבל אם אנחנו 

מדברים לפני שנתיים, אז היו לנו שתי תזונאיות בגני 

הלימודים שעות חודשיות, ובשנת  50הילדים, שכל אחת 

יודע גם סיימה  הזו יש לנו דיאטנית אחת שעד כמה שאני 

זה  "איולהשעות שבועיות. מס' גני  50עם תפקידה עם 

, אתם יכולים להבין לבד שאין שום סיכוי שהיא 120מעל 

תגיע לגנים האלה ותעשה את תפקידה שבזכות אותו 

תפקיד, אנחנו הפכנו להיות העיר המובילה בנושא חינוך 

ותזונה בריאה לילדים שלנו. מה שאני מנסה להבין נכון 

זה איך אנחנו הולכים לסגור את הפער הזה של שתי 

התזונאיות שבעצם אין לנו בגני הילדים, ומתי אתם 

 צופים שזה יקרה, כשאנחנו באמצע שנת הלימודים? 

אז לאחר בדיקה של הנושא הזה, על ידי מנהל אגף  איתי צחר:

פער נובע בעצם מכך שבשנים החינוך, וגם על ידי, ה

שציינת החל תהליך חדשני, פורץ דרך שכרך הרבה 
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תשומות, השקעת תשומות שעות עבודה ייחודיות. היום 

התהליך הזה הוא עובד בצורה הרבה יותר שוטפת 

ובצורה יותר רוטינית ולפיכך הקצאת השעות של אגף 

החינוך ושל התאגידים, היא הותאמה בהתאם. אנחנו 

ארבע דיאטניות, זה כאילו על בדרך נאמר מעסיקים 

ומופיע פה בטבלה, הרבה מהקולגות שלי שהם ברשויות 

אחרות לא מעסיקים אפילו לא אחת. אכן החשיבות באה 

לידי ביטוי בתשומות וחלוקת השעות הפנימית שאכן 

השתנתה מתחילת הפרויקט ועד היום, מותאמת לצרכים 

 המקצועיים להבנתנו. 

ני רק רוצה לציין שאנחנו אמורים לחזור ל"אפונים" א  אמיר סילבר:

ולאוכל שמגיע קר ומחומם בגן. אי לכך אנחנו שוב 

 חוזרים לאותו תהליך. 

 אם יהיה צורך אנחנו נתאים את התשומות בהתאם.  איתי צחר:

זאת אומרת לפי מה שאני מבין, רק כדי לחדד את   אמיר סילבר:

גני ילדים.  120 -התשובה, כרגע תהיה תזונאית אחת ב

שתתעסק בכל מגוון התפקידים, כלל ילדים אלרגיים 

 והכנת התפריט בקיץ. 

התשובה הקצרה היא כן, התשובה הארוכה היא שזה  איתי צחר:

הצגת נתונים שלטעמי אינה מדויקת מאחר והדיאטניות, 

אגב, עובדות בצוות, יש מנהלת מחלקת בריאות, יש 

רד החינוך, ויש עוד מנהל אגף חינוך, יש פיקוח של מש

הרבה הרבה דברים ומעטפת, ויש את גדי, ויש את איה 

ויש עוד הרבה אנשים שעוסקים בכך. יש פה צוות עבודה 

שלם שעוסק בנושא התזונה. אבל לשאלתך, בצורה 

הקצרה כן. הפירוט שאנחנו מוצאים לנכון כרגע מבחינת 
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חלוקת שעות העבודה הוא כמו שמופיע על הלוח וכפי 

 נת. שציי

כלומר, מוותרים על ההדרכות בגני הילדים ועל עזרה   אמיר סילבר:

 לילדים שצריכים את העזרה. 

 לא.  איתי צחר:

 והדרכת הגננות.   אמיר סילבר:

 לא. לא מוותרים.  איתי צחר:

 

 

 הצעות לסדר  .2

 

 פעמיים מטעם סיעת "כפר סבא בראש."-עידוד בשימוש בכלים רב א.

 

עברנו לפרק ההצעות לסדר. והצעה לסדר מטעם סיעת  איתי צחר:

 "כפר סבא בראש", 

איתי, איתי, הצעה קטנה בשאילתות. כדי לייעל את  פנחס כהנא:

העבודה אני חושב שצריך לתת את התשובות מינימום 

יום לפני. גם היום היו שאילתות שזה מורכב, לפעמים 

אתה, כמו שקיבלנו היום, הרצאה מלומדת מהיועץ 

שפטי. אתה רוצה להגיב ואתה יכול לענות בשאלה המ

אחת. אז תנו חצי יום, תנו יום, אני חושב שאם חסר 

היום הזה, תקצרו את היום שאנחנו יכולים להגיב, אבל 

 זה פשוט חבל. 

 טרפת לבקשה. זה יותר ענייני. צאני מ עו"ד קרן גרשון חגואל:

מועצה יש לכם כלים  אני חושב, אתם יודעים שכחברי : עו"ד אלון בן זקן

פרלמנטרים נוספים ואתם יכולים להגיש בקשה, 
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יום לאו דווקא בישיבות מועצה.  21שאילתות שיענו תוך 

שאילתות שנענות בישיבות מועצה על פי החוק, נענות 

  בישיבת המועצה.

  ברשויות אחרות זה נעשה אחרת, זו לא סוגיה חוקית. : הדר לביא

תודה הדר, אני לא פותח על זה דיון, בבקשה להמשיך  : ראש העיר

 תודה. 

, הצעה 90 -הצעות לסדר, שגם יקל אם ישלחו לא בדקה ה איתי צחר:

פעמיים -לסדר ראשונה, בנושא עידוד שימוש בכלים רב

 מטעם סיעת "כפר סבר בראש."

כמה מילים על הנושא הזה. טוב, אז אני כתבתי ככה  עו"ד קרן גרשון חגואל:

בעצם אנחנו שמים לב לאיזה שהיא תופעה גדולה, 

סוחפת, שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים באיזה שהוא 

מדרון חלקלק וצריך לבוא ולהפסיק אותו. יש כאן כמה 

נתונים שאני רוצה שתשימו לב לפני שאנחנו נתחיל את 

 מיליון טון פלסטיק מיוצרים בעולם מידי 335ההצעה. 

מיליון טונות של פלסטיק מגיעים לים בכל שנה.  12שנה. 

ק"ג בכל שנייה. כמות הפלסטיק שנפלטת לים  380כלומר 

בדקה. שטחו  בקבוקים 34,000התיכון שקולה להשלכת 

משטח ישראל. עד לשנת  80של אי הפלסטיק גדול פי 

בעלי משקל יהיה משקל הפלסטיק בים גדול מ 2050

נכנסים לתמונה. בכפר סבא רוב  החיים שבו. וכאן אנחנו

הגנים עברו לשימוש בכלים רב פעמיים. איתי? ראש 

העיר? זה, בשימוש בכלים רב פעמיים, תהליך מבורך 

וחשוב ואנחנו גם משמשים דוגמא לרשויות אחרות 

שלומדים את הפרויקט מאיתנו. לעומת זו הצהרונים של 

-דבתי הספר בעיר מזינים את הילדים באמצעות כלים ח
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פעמיים. כלומר אם אנחנו בודקים כמה צלחות, כוסות, 

מיליון פריטים שנזרקים  1.2מזלגות וסכינים, מדובר על 

מידי שנה לפח, שגורמים לנזק סביבתי רחב. אין היגיון 

להשתמש בחומר שמיועד לשרוד לנצח כשימוש חד פעמי 

של כמה דקות בלבד, אין בזה שום היגיון. יש פתרון, יש 

ל העולם היום פועל לצמצום הנזקים שגורם חלופה, כ

הפלסטיק, והגיע הזמן שגם כפר סבא תצטרף למאבק 

באחת הבעיות האקולוגיות הגדולות בעולם, וככל וניתן 

נגיד  אף להרחיב את הפעילות ברמה הכלל עירונית. בואו 

את זה ככה שהייתי שמחה שההחלטות כאן יצליחו להגיע 

עיר לא יצליחו עם שקיות בסופו של דבר לזה שהחנויות ב

פלסטיק וקשים. אבל אני מבינה שהיכולת שלנו ולהשפיע 

ולהחליט היא מצומצמת יותר. אני חושבת שיש לנו 

אחריות, שאנחנו צריכים לשמש דוגמא לילדים שלנו, 

לילדים ולדורות הבאים. אני חושבת שזה די ברור. 

ההצעה של ההחלטה היא: "מועצת העיר מכירה 

פעמיים, תפעל -הפחתת שימוש בכלים חד בחשיבות של

לקידום תכנית לקידום מדיניות בשימוש בכלים רב 

פעמיים בכל מוסדות החינוך בעיר." הוספתי כאן 

אפשרות שהתכנית תכלול מתן אפשרות לתושב לקבל 

בהשאלה כלים רב פעמיים כאירועים כנגד פיקדון. 

"האגף לאיכות הסביבה יגבש תכנית עבודה לעידוד 

וש בכלים רב פעמיים באירועים עירוניים ומיזמים שימ

נוספים כגון השאלת כלים ופיתוח מודעות קהילתית. 

והעירייה תשאף למציאת פתרונות לשימוש בכלים רב 

פעמיים בצהרוני בתי הספר הפועלים בעיר." והנה סתם 
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דוגמא, גם בישיבות המועצה כמובן וכוסות הפלסטיק 

ש איזה שהיא דוגמא שלנו כאן. אנחנו צריכים לשמ

 ולקחת אחריות על הנושא הזה.

 

 סגן ראש העיר, עילאי הרסגור הנדין, נכנס לישיבה

 

 תודה רבה על ההצעה בנושא חשוב זה.  איתי צחר:

 תודה.  : ראש העיר

וגם כאן, לאחרונה הנושא הזה עלה לכותרות במס' ערים  איתי צחר: 

שבת בארץ ועיתון 'הארץ' כתב עלינו: "כפר סבא נח

שנים  5לחלוצת מהפיכת הכלים הרב פעמיים." לפני 

החלה העירייה במסגרת מאמץ כולל בתחום הסביבה 

לפעול להוצאת הכלים החד פעמיים מגני הילדים ובעצם 

כמו שצוין גם על ידך, בעצם המטרה עכשיו של ההצעה 

לסדר היא להרחיב את המהלך הזה. אנחנו, התקבל ראש 

י מס' חודשים ואנחנו עוסקים העיר החלטה כבר כזו לפנ

בבחינה של הנושא הזה, יש לזה הרבה מאד משמעויות, 

לדוגמא כספיות, לדוגמא התקנת מדיחים, התאמה של 

חללים לטיפול, אם הולכים לשיטה של מדיחים זה אומר 

איך לעבור לזה. יאיר משיח עוד  –בצהרונים שזה מורכב 

, ואני טרם עזיבתו כבר גיבש טיוטה ראשונה ושנייה

חושב שהוא היה גם בקשר בנושא, אני לא בטוח, עם 

הנהגת ההורים. זה מהלך שאין ספק שזה סוף התהליך 

, אנחנו כבר נדע לנקוב 2020ואני מעריך שבתחילת שנת 

בתאריך מהיר וקרוב לכך שבעצם מכל מערכת החינוך 

פעמיים. ההערה, -בעיר באופן מסיבי ייצאו הכלים החד
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עת, וגם סימס לי אחד מחברי המועצה גם אני נוכחתי לד

על הצלחות כאן, אנחנו גם את זה נתקן, בסוגריים אגיד, 

אבל באמת אנחנו עושים שימוש הולך וגובר בנושא כלים 

רב פעמיים ובפתרונות אקולוגיים אחרים. והתוצאה 

אגב, גם כאן פורסם על ידי הלשכה המרכזית 

ם לסטטיסטיקה, שממוצע אי הטמנת הפסולת הערי

, בעוד בכפר סבא לפי 22%הגדולות בישראל עומד על 

לא  2, אנחנו יותר מפי 48%אותה לשכה עומד על 

מטמינים פסולת בין השאר פלסטיק בבטן האדמה 

ומזהמים את הסביבה. אנחנו עושים את ההערכות הזו. 

ההחלטה התקבלה, ההנחיה ניתנה וזה יובא גם כן מן 

ולאור מה  הסתם כחלק מדיוני התקציב לאישור,

שהשבתי מוצע להסיר את הנושא מסדר היום. האם 

 אפשר זאת פה אחד? 

 לא.  עו"ד קרן גרשון חגואל:

איתי אני יכול רגע הערה? מאחר ואני קצת מכיר את   אמיר סילבר:

 2017 -הנושא הזה אני אהיה זהיר ואומר שלפחות מ

פעמיים מבתי -אנחנו מדברים על הוצאת הכלים החד

. מאז מספרים 2017 -זהיר כשאני אומר רק מהספר, ואני 

לי או טוענים שיש איזה שהוא, איזה שהם דיונים 

ומחשבות בנושא. אני חושב שמעל שנתיים זה די והותר 

זמן. אם אנחנו נסתכל שנייה על ערים אחרות קצת יותר 

אביב, -קטנות מאיתנו, בציניות אני אומר כמו תל

. אני חושב התחילו בתוך חודשיים לצאת לפיילוט

שעיריית כפר סבא יכולה לצאת לאיזה שהוא פיילוט 

באחד מבתי הספר בזמן קצת יותר קצר משנתיים, ואני 
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חושב שהיינו יכולים להיות שוב בעיתונות ולקבל את 

הקרדיט יחד עם עבודה נכונה, אז אני שמח שיש עבודה 

 כזו, אז אולי כדאי לזרז אותה קצת יותר. 

 גם אני לא,  שניה רגע, איתי, ל:עו"ד קרן גרשון חגוא

אבל ברשותכם, אנחנו בהצעה לסדר, להצבעה, אז הוסר  איתי צחר:

 להסיר את ההצעה מסדר היום. 

אבל זה לא הגיוני לבוא ולהסיר את זה. גם ככה אתם  עו"ד קרן גרשון חגואל:

 שם, אתם החלטתם שאתם רוצים לעשות את זה, 

  אני לא שומע אותך, איתי צחר:

סליחה אבל יש לי שאלה, )לא ברור( הולכת לרכוש ערכה  דוברת מהקהל: 

קבועה לכל תלמיד, עד שייכנסו המדיחים. למה זה לא 

נאמר כאן? חשוב שהציבור יידע שבמסגרת חינוכית )לא 

 ברור(, 

אני לא נוהג להצהיר הצהרות לפני שהכל סגור וגמור  איתי צחר:

ר אמר, יכול ובדוק ומתוקצב, וגם בהמשך למה שאמי

דיברו על זה, אבל ברגע שמתקבלת  2016להיות שגם לפני 

החלטה, יש הבדל בין כל עוד מדברים ואין החלטה, לבין 

שמחליטים ואז מבצעים. כרגע התקבלה החלטה על ידי 

ראש העיר. לא כרגע, התקבלה החלטה על ידי ראש העיר 

וכרגע אנחנו עסוקים בליישם את זה בזמן הקצר ביותר. 

ה פרויקט שיש לו משמעות מאד מאד גדולה כספית, ז

צריך לתקצב אותו באמצע שנת תקציב, ואנחנו נעשה את 

 זה. 

אני מופתעת אבל שאתם מחליטים לא לקבל את ההצעה  עו"ד קרן גרשון חגואל:

הזו, ולהחליט שאתם לא מחליטים את זה. זה חלק 

מהאג'נדה שהציבור מצפה לשמוע, וזו הצעה טובה. 
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בסך הכל משרתת את האינטרסים של הציבור. אז, שהיא 

 לבוא ולהתעלם מההצעה זה, 

פעמיים הם -ההצעה היא לא הנושא, אלא הכלים החד איתי צחר:

 הנושא, ומאחר שזה קורה, מוצע, קרן ברשותך. 

 ההצעה היא,  עו"ד קרן גרשון חגואל:

ים טוב, קרן, אנחנו באותו עניין הכל בסדר, אנחנו מקבל : ראש העיר

 את הנושא. 

העובדה שהיא שאתה לא מקבל את זה. אתה מסיר אותה  עו"ד קרן גרשון חגואל:

 מסדר היום.  

ולכן אני מעביר את זה להצבעה. מי בעד להסיר את  : ראש העיר

 ההצעה מסדר היום? 

 פעמי. -שהאג'נדה שלהם זה מחיקת החדיש כאן אנשים  עו"ד קרן גרשון חגואל:

פעמי אנחנו -יים את זה, אנחנו לא רק את החדחאנחנו  : ראש העיר

חיים את זה מעבר לכל. יש עוד שורה של פעולות 

שקשורות לתחום הקיימות, לתחום הקיימות, המערכת 

כולה עסוקה בזה, יש פה אגף שלם שעובד בזה. המנכ"ל 

מוביל את זה, אני מוביל את המדיניות. כפר סבא 

 , זה גם, מובילה בתחום הזה. זה לא רק הרב פעמי

 למה אתה לא מוכן לקבל אותה. לכן אני לא מבינה  עו"ד קרן גרשון חגואל:

 זה מיושם הלכה למעשה. אנחנו לא, זה מתבצע,  : ראש העיר

 אז תצהיר שזה מה ש, בואו נקדם את זה.  עו"ד קרן גרשון חגואל:

 זה מבוצע, אני מבקש מהקהל לא להתערב, זה מבוצע.  : ראש העיר

 הצעת ההחלטה כאן מאד עדינה.  גרשון חגואל:עו"ד קרן 

קרן. אני אמנם הגעתי רק עכשיו אבל, ואנחנו דיברנו גם   :הנדין-עילאי הרסגור

על הנושא הזה לפני הישיבה. אנחנו לגמרי באג'נדה הזו, 

 זה כמו להגיד, 
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אז למה אתה לא מאשר אותה? למה אתה לא תומך בהצבעה שלה?  עו"ד קרן גרשון חגואל:

 זו בדיוק הבעיה, אתם, 

אנחנו מקדמים את זה, אנחנו כבר מהמובילים בארץ   :הנדין-עילאי הרסגור

בנושא הזה, עיריות אחרות באות ולומדות מאיתנו 

בנושא הזה, ואנחנו גם מתקדמים הלאה להישגים 

 חדשים בנושא הזה. ולכן ההצעה הזו לא, 

לא ציפיתי לאיזה שהיא אני חייבת להגיד שלצערי  עו"ד קרן גרשון חגואל:

 תשובה אחרת, אבל חבל. 

 יופי של ספין. קדימה. מי בעד?  : ראש העיר

 זה לא ספין. עו"ד קרן גרשון חגואל:

  להסיר את ההצעה מסדר היום? : ראש העיר

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? ממה, מאיר,   איתי צחר:

, איתן, סנתא לירית, פליאה, עילאי, עדי, ראש העיר, דני,

אמיר, רפי, אורן. מי מתנגד להסיר את ההצעה מסדר 

 היום? תהילה, יוסי, קרן, הדר, פנחס ואמיר סילבר. 

 תודה רבה.   ראש העיר:

אני רק רוצה שתבינו שכרגע עיריית כפר סבא הכריזה   אמיר סילבר:

שהיא לא בעד הפחתת שימוש בכלי פלסטיק בפרוטוקול 

 מועצת העיר. 

  יר להיפך.אמ  ראש העיר:

 ת השימוש בכלי פלסטיק, עיריית כפר סבא בעד הפסק  :הנדין-עילאי הרסגור

זה לא נכון, מה שאתה אומר עכשיו זה לא נכון. זה לא    ממה שיינפיין:

  נכון, אתה עכשיו.

חברים העובדה היא שהייתה לכם הזדמנות להצביע בעד,  הדר לביא:

  והצבעתם נגד.

זה לא שייך. קיבלתם הסבר מסודר. עובדים על זה,    ממה שיינפיין:
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עושים את זה בעיריות אחרות, לא עושים את זה, 

   משקיעים פה,

  ממה אתה חבר מועצה, תצביע לפי הלב שלך. הדר לביא: 

  אנחנו מעלים את ההצעה לסדר הבאה.  ראש העיר:

  אנחנו לא חותמת גומי, חברי המועצה. הדר לביא: 

  ה לסדר הבאה.תודה רבה, הצע'ה חבר  ראש העיר:

לסדר אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה  :291החלטה מס' 

פעמיים מטעם סיעת "כפר סבא -בנושא עידוד בשימוש בכלים חד

 ."בראש

ממה, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, עדי, ראש העיר, דני, אסנת, איתן,  -בעד

 אמיר קולמן, רפי, אורן

 .יוסי, קרן, הדר, פנחס, אמיר סילברתהילה,  -נגד

  

 ."מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת סבא בכפר התיירות פיתוח ב.

 

א' לפקודת העיריות, /27ההצעה לסדר הבאה, לפי סעיף  איתי צחר:

פיתוח התיירות בכפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא 

 מתקדמת." בבקשה. 

לדעתנו, יש לכפר סבא בסיס לפיתוח תשתית תיירותית   :פנחס כהנא

בעיר. וניתן למשוך לעיר תיירות פנים, ואנחנו חושבים 

שגם תיירות חוץ. לכאורה אין בעיר אטרקציות 

תיירותיות משוכות. אבל נראה שיש בסיס לפיתוח הענף, 

אבל צריך לתכנן את זה, וליצור תשתית זו. לפיתוח ענף 

לכליות, יש השפעות חברתיות, התיירות יש השפעות כ

ויש השפעות סביבתיות. תיירם יכולים להשאיר כספים 

בעיר ובייחוד לעסקים קטנים. במידה ותהיה הצלחה 
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השפעות כלכליות עקיפות, כמו כל  עמובפיתוח הענף יש 

הענפים הכלכליים שמשרתים את הפעילות, הסעות, 

רק  שירותי מזון, סוכני נסיעות וכו. הכלכלה המקומית

תהנה מהפיתוח הזה. מבחינה חברתית תיירים 

למעורבות קהילתית והזדמנות לבאים להכיר את העיר 

נה. וההיסטוריה של המדינה בימים שלפני הקמת המדי

כיות החמדה שלה, ייהנו גם מחזות המבקרים בעיר, ובש

מחו"ל יכולים העיר ויביאו לגאווה מקומית. גם תיירים 

ליהנות מפולקלור המצוי בעיר בשפע, בנושא תזמורות, 

חבורות זמר, להקות מחול, אני לא יודע, אני שמסתובב 

לפעמים בעולם אז אני הולך קודם לראות איזה מופע 

פולקלורי ואני חושב שאפשר בשקט להביא את התיירים 

אביב, הרצליה, נתניה, לראות את זה. -מהאזור מתל

ליך מתוכנן הרי ניתן למנוע גם השפעות כאשר התה

שליליות של כמות רבה של תיירים. מהבחינה הסביבתית 

פיתוח האטרקציות, בכיוון היתרון שיש לעיר, יביא 

לשימור איכותי של אתרי ההתיישבות פתיחה של אתרים 

במשך כל השבוע, פיתו מסלולים, התמדה בפיתוח חזות 

לות שבסך הכל העיר, תכנון מסלולים והדרכות. פעי

זו. בקצרה  מהן  –תביא גם את תושבי העיר לפעילות 

האטרקציות התיירותיות יש בעיר? היסטוריה עירונית 

לאומית ואתרים ששומרו ויש עדיין לשמרם ולפתוח 

גן  אותם לציבור. לדוגמא, באר המים הראשונה בעיר, 

מנשה, רחוב הרצל, רוטשילד, מגדל המים המשקיף על 

אוגרפית והיסטורית, יער אוסישקין, תל אזור מעניין ג

כפר סבא, מוזיאון העיר, מוזיאון האמנות, בריכת 
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החורף בפארק, ובכלל הפארקים. בעיר סומן שביל 

לא ראשונים גם. העיר ממוקמת בצומת דרכים ראשית, 

סון תיירותי כמו תל אביב, הרצליה, רחוק מאתרי אכ

וניתן כמו שאמרתי להביא תיירים להו פעות נתניה, 

פולקלור, ריקודי עם, שירת מקהלה, תזמורות. זה 

תשתית שהיא תשתית קיימת. אפשר גם לשתף את בית 

החולים בנושא וליצור תשתית לתיירות רפואית. 

מיקומה יכול אולי גם לאפשר לעיר להיות מרכז כנסים 

ארצי ובינלאומי. תיירות זו פעילות אזורית. סביב העיר 

ם, כמו נחל הירקון, נחל ישנם אתרי טבע משמעותיי

אלכסנדר, יערות, יער אילנות  עם מרכז מבקרים יפה 

מאד. העיר מוקפת ביישובים עם מבנים ארגוניים מאד 

מעניין כמו קיבוצים, מושבים, ישובים קהילתיים, 

ישובים ערבים, בישובים החקלאים מסביב לעיר ישנם 

אתרים מאד מעניינים שהולכים ומשוקמים, כמו 

בצופית, מגדל תצפית במס' ישובים, דרך שהסליק 

המוביל כציר סיור מעניין וסיפור מוביל המים הארצי. 

חקלאות שהיא מגוונת מאד. תנועת המבקרים תביא 

להקמת עסקים קטנים במושבים ובקיבוצים, כמו 

שירותי הסעדה, הלנה, יצירת אמנות, יצירות של 

אומנים, השכרת טרקטורונים ועוד. יש כאן בסיס 

שיתוף אזורי, הנובע מאינטרס שהוא אינטרס משותף. ל

הדרך היא ארוכה, אבל לדעתנו לפנינו נושא מעניין 

שיכול לתרום לעיר. והמבקרים ייהנו מחוויה תרבותית 

מגוונת. תושבת העיר שרונה לימן מקיימת כבר היום 

למעלה משמונה סיורים נושאיים בעיר, והציבור מגלה 
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רי המועצה להצטרף לשיעורים בזאת עניין רב. מוצע לחב

ולהכיר את הפוטנציאל. אני מוכרח להגיד שוועדת 

השימור העירונית לאחרונה גם כן, דיברה על זה, העלינו 

את זה והיא מבינה את החשיבות של הנושא, לנושא הזה 

של השימור. לכן אנחנו מציעים להכין תכנית לפיתוח 

נים התיירות, לפתוח מידית אתרים קיימים או מוכ

לקליטת קהל וזאת במשך כל השבוע, כמו הבאר 

הראשונה, מגדל המים ואני מקווה שתוך זמן קצר גם גן 

מנשה, ואולי יער אוסישקין. בניית מערך מתנדבים 

בנושא, יצירת מאגר מדריכים עירוניים, אזוריים, 

 ולשקול הקמת עמותת תיירות אזורית. 

, נושא העיר, שבעת תודה, נושא התיירות או לפני כן איתי צחר:

החדשה היא עיר מהוותיקות בישראל. באמת נושא 

חשוב, נושא שמקודם בכמה אפיקים, חלקם גם צוינו 

כאן, גם צוות לשיקום, שימור גן מנשה שהוחזר לחזקת 

העירייה לכמה עשורים. גם נושא סיורי המוזיאון 

שהוזכרו כאן, גם כאן החברה לתרבות הפנאי הלכה, 

י כשנה וחצי שנתיים כמיטב זיכרוני, שכרה בעבר, לפנ

יועצת של להכין תכנית תיירותית לעיר. ובהחלט הנושא 

הזה של הכנת תכנית על ידי העירייה. עם זאת, לקבל את 

ההחלטות הפרטניות שיש כאן, כמו פתיחה מידית שיש 

כאן כמו פתיחה מידית של אתרים בלי להבין ולאשר 

מו הקמת עמותת ולסגור את כל הפרטים, וגם דברים כ

תיירות, או יצירת מאגר מדריכים אלו דברים מפורטים 

מידי בעת הזו מבחינתנו. הנושא כמענה, ייבחן על ידי 

העירייה. החברה לתרבות הפנאי והחברה הכלכלית, 
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ותישקל התכנית הנכונה והמשימות הנגזרות ממנה. 

לאור מה שאמרתי והתשובה שתוכן תכנית כזו, מוצע 

שא מסדר היום. האם אפשר להסיר את זה להסיר את הנו

 פה אחד? אפשר? 

 נעלה את זה להצבעה?  ראש העיר: 

לדעתנו, אני רוצה לספר לך סיפור. לפני שככה מורידים   :פנחס כהנא

את זה מסדר היום ואני לא מקבל את כל ההסבר, מה 

המשמעות של להוריד נושא מסדר היום, והייתה לנו 

. בזמנו הצעתי למשרד עכשיו דוגמא בנושא הקודם

התיירות לפתח, זה ייקח דקה, לפתח את הנושא של 

התיירות הכפרית והצימרים. משרד התיירות בצורה 

'אין מקום בארץ לפתח צימרים, כי זה  פורמלית אמר 

מיועד לצליינים וצליינים לא משאירים כסף ואנחנו 

רוצים את הכסף הגדול ולא את הכסף הקטן של 

קוצה של אנשים לא קיבלנו את זה,  הצליינים.' אנחנו

והתחלנו לפתח, חממת תיירות, והכשרה, ולעשות את כל 

התשתית לפיתוח תיירות כפרית, ואני לא רוצה להגיד 

לכם איפה זה נמצא היום. אז אני חושב שלהוריד נושא 

כזה מסדר היום, אני חושב שזה לא נכון. קיבלתי את מה 

תית הזו, אני שאתה אומר, שעושים ויעשו, את התש

ציינתי אותה, מה עושים ומה אפשר לעשות. נכון לרגע 

זה אם אין לך תכנית ואין לך יעד, אז הבאר המים 

הראשונה היא סגורה למעשה. השקיעו שם הרבה כסף 

וזה מקום נהדר, ועל יד זה יש לך את החאן, ועל יד זה 

יש לך את רחוב הרצל ורחוב רוטשילד, אז אני לא מבין 

ידים דבר כזה מסדר היום זה נשמע לא הגיוני, למה מור
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 האמירה הזו נשמעת לי לא הגיונית. 

משהו בנושא של באר המים. גם בוועדת שימור אגיד    ממה שיינפיין:

האחרונה, יוצאים בתכנית לגייס מתנדבים שיתפעלו את 

הבאר כל השבוע, בכל ימות השבוע. וזה דבר שנעשה 

המתנדבים, ובעוד  כרגע. מפרסמים את זה בארגוני

מקומות שונים, מקבלים על הסבר והדרכה איך לעשות 

 ,את זה. אז יש דברים שנעשים. בנוסף אני יכול לומר לך

פנחס, גם היום באות לפה הרבה מאד קבוצות מחוץ 

לעיר, הרבה מאד קבוצות. ואתה יכול לקבל מירדנה 

בדיוק כמה קבוצות מגיעות ומשלמות כסף עבור הסיור 

הראשונים ומקומות נוספים. זאת אומרת עושים בשביל 

דברים, חושבים, בוועדת השימור שראש העיר הוא יושב 

הראש שלה, חושבים מתכננים ועושים. אין יכולת ביום 

 אחד לעשות את זה ושלום על ישראל. אז אין מה לעשות. 

 לא היה צריך מטריה של תכנית.ממה באמת, זה לא תשובה.  :פנחס כהנא

 צריך להתווכח על כל, אתה לא 

אני לא מתווכח, אני רק אומר, לא היה בשנים קודמות,    ממה שיינפיין:

 מנסים לקדם את זה עכשיו. 

אני לא מתקיף אותך, אני אומר לך בוא נמצה את  :פנחס כהנא

הפוטנציאל, בוא נעשה על זה איזה שהיא עבודה 

מסודרת, בוא נכשיר מדריכים, בוא נלך למועצה 

 , בוא, יש סוכני תיירות, האזורית

 זה מה שעושים עכשיו. זה מה שעושים עכשיו.    ממה שיינפיין:

אני לא יודע, יש פה אנשים שעושים סיורים עם  :פנחס כהנא

 ג'לג'וליה, סיורים נהדרים, מלא, אתה לא יכול להירשם. 

 אנחנו עושים את זה עכשיו בוועדת שימור.    ממה שיינפיין:
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 פנחס יש הרבה פעילות שנעשית בעיר,  מאיר מנדלוביץ:

חבר'ה תודה רבה, פנחס אתה יושב בוועדת שימור נכון?   ראש העיר:

 פנחס? 

 כן.  :פנחס כהנא

 אתה יושב בוועדת שימור?   ראש העיר:

 אני יושב, בטח.  :פנחס כהנא

נו, אז אתה רואה מה נעשה. המנכ"ל, נעלה את ההצבעה   ראש העיר:

 בבקשה. 

 אבל זה לא רק וועדת שימור, זה כלכלי, זה חברתי.  :פנחס כהנא

אז זה מתבצע ואתה מוזמן גם לשבת עם המנהלים   ראש העיר:

 הרלוונטיים ולהציע רעיונות והצעות. זה מצוין. תודה. 

ניגש להצבעה. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?  איתי צחר:

דני, עילאי, עדי, ראש העיר, ממה, מאיר, פליאה, לירית, 

סנת, איתן, אמיר קולמן, רפי, אורן, תהילה. מי מתנגד א

יוסי, קרן, הדר, פנחס  להסיר את ההצעה מסדר היום?, 

 ואמיר סילבר. ההצעה הוסרה. 

 תודה רבה.   ראש העיר:

 לסדר  אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה :013החלטה מס' 

  .""כפר סבא מתקדמתר סבא מטעם סיעת בנושא פיתוח התיירות בכפ

סנת, איתן, ת, עילאי, עדי, ראש העיר, דני, אממה, מאיר, פליאה, לירי -בעד

 אמיר קולמן, רפי, אורן, תהילה.

 יוסי, קרן, הדר, פנחס ואמיר סילבר. -נגד

 

מטעם סיעת  לתושבים העירייה גני תשלומי של חודשי פירוט מסירת ג.

 .""כפר סבא מתקדמת
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ההצעה לסדר הבאה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת",  איתי צחר:

בנושא מסירת פירוט חודשי של תשלומי גני העירייה 

 לתושבים. בבקשה. 

אוקיי, ההצעה לסדר שלנו מדברת על מסירת פירוט   אמיר סילבר:

חודשי להורים בגני הילדים על התשלום החודשי שלהם. 

נכון להיום, חלק מההורים לא מקבלים את הפירוט 

בכלל, חלקם מקבלים למייל, מי שמקבל לא תמיד מבין 

מה, עבור מה הוא משלם, הפירוט שם לא ברור. ההצעה 

שלנו מדברת בעצם על כך שעוד בזמן הרישום, ההורים 

ישאירו כתובת מייל כדי שיוכלו לדוור להם, ולדברר 

אגב, דברים נוספים במהלך השנה. נכון, משאירים שם 

ין בזה שימוש, מאחר ואין לזה את כתובת המייל, אבל א

check box  .שמאפשר בעצם לשלוח דיוור נוסף להורים

אז אנחנו בעצם מבקשים שהחשבונית למייל תשלח לכל 

ההורים בגני הילדים, אגב, זה כולל את הגנים הקצרים, 

לאחר השינוי שנעשה ובו גם בגנים הקצרים התשלום 

דה ולא מתבצע דרך כרטיס האשראי ודרך העירייה. במי

ניתן, או במקרה ולא ניתן לשלוח מייל מאחר ולא 

השאירו כתובת מייל, אז לדוורר את זה או לשלוח את 

זה יחד עם חשבון הארנונה. אבל בכל מקרה שההורים 

יקבלו את החשבונות באופן ישיר, קבוע, כל חודש, יחד 

עם הפירוט עבור מה הם משלמים, כי כרגע ההורים לא 

זה. אגב, אני באופן אישי מקבל את כל כך מבינים את 

זה למייל, ואני אחד שמבין, לא תמיד מבין עבור מה אני 

משלם וכמה תשלומים עבור תשלומי ההורים. אז אנחנו 

מבקשים שפשוט ההחלטה שתתקבל היא שכל ההורים 
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 יקבלו את זה במייל, או דרך הארנונה. 

וג  איתי צחר: ם עלה תודה, אז קודם כל הנושא נכון לטעמנו 

גני הילדים בפגישה שקיימנו  במפגשים עם הנהגת הורי 

איתם. קיימנו פגישה ראשונה עם הועד הנבחר החדש, 

והייתה ישיבה בנושא הזה והנושא הזה עלה גם מצדם 

שיש אי שביעות רצון מצד ההורים בעיר, חלקם, מי 

שדיבר איתם, בדבר הנגשת המידע והפרטים, ובהירות 

ם. חשוב לציין שהשנה הייתה שנה הפרטים בנוגע לחיובי

חריגה בנושא הזה, לא נכנס כאן להיסטוריה למה זה 

קרה, ואיך זה קרה, אבל התשלומים השנה בוצעו בצורה 

שונה לבקשת ההנהגה הקודמת, או הקודמת קודמת. על 

כל פנים סוכם איתם בישיבת העבודה שנערכה, שנגבש 

בור ביחד מתווה איך הם רוצים שהמידע יונגש לצי

ההורים בעיר. אני לא חושב, וגם אני חושב שגם הם לא 

חושבים שלשלוח מייל פעם בחודש עם הנושא הזה זה 

משהו שהוא נדרש, כי התשלומים בסה"כ קבועים. 

סוכמה המשימה הזו מולם. אנחנו נגבש את המתווה 

שיהיה לשביעות רצון ההורים באמצעות הנהגת ההורים 

ים יעודכנו על כך ויפורסם וכך נפעל. כמובן שכלל ההור

ההסדר הזה, או הסידור הזה, לאחר שנגבש את זה 

לשביעות רצונם. לאור מה שהשבתי כאן, מוצע להסיר 

את ההצעה הזו של משלוח מייל חודשי מסדר היום. האם 

 אפשר לאשר? 

אתם יודעים שכיום נשלח מייל חודשי? זאת אומרת   הדר לביא:

 ים. קבלה על תשלומים, לחלק מהאנש

 האם ניתן להסיר את ההצעה מסדר היום?   איתי צחר:
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הדברים לא מסתדרים אם מה שאתם אומרים, עם   הדר לביא:

 העובדות. תבדקו בבקשה.  

ברגע שמוציאים קבלה יש אפשרות שהמערכת תשלח  דוברת מהקהל:

באופן אוטומטי, זה לא תהליך ידני, זה לא תהליך 

יזום,   שדורש מהלך 

מאד יכול להיות שזה מה שיקרה בסוף, רק סוכם עם   איתי צחר:

הנהגת ההורים שייבחן איתם המתווה ואם זה מה שהם 

 ירצו.

 אפשר לבחון גם את זה.    ראש העיר:

חבר'ה יש הנהגת הורים ויש חברי מועצה, אנחנו   הדר לביא:

 מבקשים שזה ייפתר, לא משנה לנו איך, 

 ההורים, ועל דעתם. כן.  הכל נעשה בתיאום עם הנהגת  ראש העיר:

 האם אפשר להסיר את זה פה אחד מסדר היום?  איתי צחר:

 טוב, תעלה להצבעה.   ראש העיר:

אי אפשר, אז נצביע. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר   איתי צחר:

ה, עילאי, עדי, ראש היום? ממה, מאיר, לירית, פליא

 סנת, איתן, אמיר, רפי, אורן. מי מתנגדהעיר, דני, א

להסיר את ההצעה מסדר היום?, תהילה, יוסי, קרן, הדר, 

 פנחס ואמיר סילבר. תודה.  

 תודה רבה.   ראש העיר:

 )דוברת מהקהל שואלת שאלה(

וזו התשובה שנתתי  זה אז  איתי צחר: בדיוק מה שעלה בפנינו 

 שבהחלט כן ואנחנו מבינים שצריך לשפר את הנושא הזה. 

סלולר שלי אני מקבל אחת לחודש אגב את חשבון ה אמיר סילבר: 

 למרות שאין בו שום שינוי. 
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 לסדר אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה :113החלטה מס' 

 לתושבים העירייה גני תשלומי של חודשי פירוט מסירתבנושא 

  ."מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת

אסנת, איתן,  ממה, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, עדי, ראש העיר, דני, -בעד

 אמיר קולמן, רפי, אורן.

 תהילה, יוסי, קרן, הדר, פנחס ואמיר סילבר. -נגד

 

מטעם סיעת "כפר סבא  המידע חופש חוק לפי לפניות תשובות פרסום ד.

 .בראש"

 

 חופש חוק לפי לפניות תשובות פרסוםהצעה לסדר הבאה,  איתי צחר:

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש." המידע

ות צפטוב, בעצם הבקשה היא לאפשר לכלל הציבור ל : גרשון חגואלעו"ד קרן 

במסגרת פניות של  בפרסום המענים שאתם מקבלים

חופש המידע. זה מתקיים בעיריות אחרות. אתם לא 

נדרשים לשום עבודה מיוחדת או חריגה ומדובר עוד 

הפעם בשברים שאנחנו מדברים ללא פרטים מזהים וגם 

כן אני לא רואה איזה שהיא בעיה ללא עניינים אישיים ול

 -מיוחדת לפרסם את זה, והדבר הנוסף הוא כמובן שה

benefit  של זה שאנחנו כולנו נשיג עוד שקיפות, חברי

יוכלו להיעזר במידע שמגיע נמשם ואולי לדעת  המועצה 

איפה הנקודות החלשות של העיר, ואולי איפה אפשר 

א בעצם לשפר אותן ולהציע הצעות. וזהו, ההצעה הי

שנפתח את התשובות שלנו לכלל הציבור בצורה פומבית, 

 באתר האינטרנט של העירייה. 

תודה. בנושא הזה יש פעילות של המרכז לשלטון המקומי  איתי צחר:



 06.11.2019 53 מועצה שמן המניין   

ושל משרד המשפטים. אני אקריא מתוך מכתב שהגיע 

, והוא נייר סיכום של 4/11 -ממש לפני מס' ימים, ב

משפטים ומרכז השלטון פגישת צוות עבודה עם שר ה

המקומי: "לאור הקשיים הרבים שיש ביישום חוק חופש 

המידע ברשויות המקומיות. הצוות מצע כי הבעיות 

העיקריות ביישום חוק חופש המידע הינן שהרשויות 

המקומיות מוצפות בבקשות שונות המוכתרות כבקשות 

מכוח חוק חופש המידע ובמסגרתה נדרשות הרשויות 

עביר למבקש חומרים שונים," אני אקצר. המקומיות לה

"חלקן של הבקשות בקשות סרק או בקשות טורדניות 

שונות ולעיתים הבקשות מורכבות וכרוכות בהן סוגיות 

שונות, כגון הגנת הפרטיות של גורמים לגביהם מתבקש 

המידע. ההתייחסות לבקשות מצריכה השקעה משאבים 

קומיות משמעותית, והדבר קשה במיוחד ברשויות מ

קטנות," אני מדלג, "פעמים רבות איסוף החומרים נועד 

לשם הגשת תובענה ייצוגית ו/או לקבל מהרשות 

המקומית כסף על מנת שלא יוגש כנגדה הליך משפטי. 

לעיתים מוגשות בקשות לשם התנגחות פוליטית או 

התנכלות לעובד או לחבר מועצה וכו," אבל הסיבות 

מה שאני משיב, היא פחות משמעותיות. המהות של 

שבעצם יש בנושא הזה צוות עבודה של המרכז לשלטון 

המקומי שאנחנו כמובן חברים בו, שלרבות נושא שיקוף 

המידע והסיבות והבעיות, מצוין בהמשך המסמך גם 

הקשיים ביישום החוק בכוח האדם הנוכחי, בהכשרה 

הנוכחית שיש ברשויות המקומיות להתמודד עם בקשות, 

ת פרטים, לא השחרת פרטים, זאת אומרת כולל השחר
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הנושא הזה הוא סבוך ומורכב. מתקבלות עשרות פניות 

כאלה בחודש, אנחנו כמובן משיבים לכולם ככל שמצוי 

המידע בידינו, באופן מהיר ככל שניתן, ולעיתים זה ממש 

עבודה של קריאת מידע, ובנושא הזה אנחנו סבורים 

מסקנותיו וינחה  שראוי להמתין לצוות הזה שיסיק את

בעצם את הנחיותיו של מרכז השלטון המקומי ולפעול על 

פי הסיכומים שיושגו עם משרד המשפטים בנושא זה. 

לאור התשובה הזו, מוצע להסיר את ההצעה מסדר היום. 

אני אבדוק את עצמי אושרה, יכול להיות שאני טועה, 

אני זוכר שיש עשרות בחודש, אבל יכול להיות שאני 

בכל מקרה מוצע להסיר את ההצעה מסדר היום  טועה.

 מהטעמים שפירטתי. 

 מי בעד?  ראש העיר:

 האם אפשר להסיר אותה פה אחד?  איתי צחר:

  לאור המכתב הזה שאתה, ואני אשמח גם, :עו"ד קרן גרשון חגואל

 וגם נעביר אותו כמובן,  איתי צחר:

גם שאני אקרא ואלמד את  אם אפשר להציג אותו :עו"ד קרן גרשון חגואל

 החומר. 

 כמובן, כמובן,  איתי צחר:

אז אנחנו נדחה את ההחלטה בנושא הזה עד שהוועדה  :עו"ד קרן גרשון חגואל

 הזו תתכנס ותגיש את ההחלטות שלה. 

 תודה רבה קרן, נושא הבא.  ראש העיר:

 

 פרסוםבנושא לסדר הצעה אושר פה אחד להסיר את  ה :213החלטה מס' 

מטעם סיעת "כפר סבא  המידע חופש חוק לפי לפניות תשובות

 בראש".
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 לציבור. מתנדב למוסד מארנונה פטור בקשה אישור .3

 

 מתנדב למוסד מארנונה פטור בקשה אישורנושא הבא  איתי צחר:

ההנחות לבקשות פטור וועדת מאשרים המלצת  לציבור.

לציבור כמפורט בפרוטוקול מארנונה למוסד מתנדב 

המצורף. רצ"ב פרוטוקול ועדת ההנחות בארנונה מיום 

. מדובר בעצם לפטור לדירת הקומונרים של 24/9/2019

הצופים שהחלו לאכלס אותה בעיר, במזרח העיר 

כמדומני. האם אפשר לאשר זאת פה אחד? האם יש 

 מתנגדים? 

 פה אחד. תודה רבה. נושא הבא.   ראש העיר:

המלצת וועדת ההנחות לבקשות פטור פה אחד  האושר :313מס'  החלטה

 מארנונה למוסד מתנדב לציבור כמפורט בפרוטוקול המצורף.

 

 כספים. ועדת והחלטות פרוטוקול אישור .4

 

אישור פרוטוקול והחלטת ועדת הכספים. הצעת  איתי צחר:

כמפורט ההחלטה: "מאשרים את החלטות ועדת הכספים 

. 2019לשנת  3מטה, א' עדכון והעברות תקציב רגיל מס' 

 . דיון2019לשנת  3ב' עדכון והעברות תב"רים מס' 

ואישור מחיקת  2019דו"ח כספי רבעוני שני לשנת ב

 חובות." האם אפשר לאשר זאת פה אחד? 

אני רוצה בבקשה להתייחס לנושא של ועדת כספים בכלל   :רו"ח תהילה מימון

ת הכספיים כדי שכולנו גם נהיה מחוברים וגם והדוחו

התושבים בבית. בזיקוק, קודם כל שני דברים טכניים. 
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אחד הפרוטוקול מגיע, בפעם השלישית שאני מבקשת, 

שהפרוטוקול יגיע קודם לחברי הועדה כי יש דברים שהם 

מבחינתי דורשים תיקון וזה בעצם מגיע גם לחברי 

חד איתנו, אז בבקשה המועצה וגם לציבור באותו זמן י

יגיע, כי יש לי פה שאלות שאני לא זוכרת שככה  שזה 

 נאמר בוועדה עצמה. 

 אני מסכימה עם זה.   הדר לביא:

 וקורא להקפיד על כך.  תהילה, אני מקבל את ההערה, :עילאי הרסגור הנדין

צריך להיות מוצג כבר הדו"ח תודה. הדבר השני זה שהיה   :רו"ח תהילה מימון

הכספי השנתי. פה במועצת העיר. בעצם התושבים קיבלו 

את הדו"ח הכספי, או לפחות את עיקרי הדו"ח הכספי, 

כשבמועצת העיר עוד לא ראו את הדו"ח הכספי, למרות 

שהוא כמובן מפורסם באתר העירוני, אבל זה לא מספיק. 

א תהיה אז בבקשה תציגו אותו בזמן. בהתחשב בזה של

ישיבה בחודשיים הקרובים אז בעצם אנחנו רואים את 

. אז שני הדברים האלה הם דברים 2020בשנת  2018דו"ח 

טכניים. בדברים המהותיים אז אני רוצה לשאול, האם 

באמת תקציב הפיתוח בתשעה חודשים, ההכנסות שלו 

 מיליון שקל כמו שרשום בפרוטוקול.  21הם 

 גזבר.   ראש העיר:

הדו"ח השנתי, דו"ח רבעוני שנתי הוצג פה קודם כל   ל:גיא רוכרו"ח ש

, לא הדו"ח המבוקר, הדו"ח 2018 -במועצת העיר ל

הרבעוני. הדו"ח המבוקר הגיע והועבר ראשית לוועדת 

בוועדת הכספים, בישיבה של  ןהביקורת והוא אכן נידו

ועדת ביקורת כמדומני, אני לא זוכר את התאריך, אבל 

לספטמבר, אני  30ליה. לגבי ההכנסות של הוא עבר גם א
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 30לא זוכר להגיד, אני זוכר להגיד את ההכנסות של 

 לאוקטובר, כי את זה ראיתי הבוקר. 

  מעולה, כמה?  :רו"ח תהילה מימון

 מיליון שקלים.  48לאוקטובר  30הכנסות מפיתוח של   ל:רו"ח שגיא רוכ

לספטמבר, או  30 -ש אוקיי, אז בפרוטוקול רשום  :רו"ח תהילה מימון

מיליון שקלים שזה מאד  21בתחילת אוקטובר יש לנו 

מאד מטריד, אז אני קוראת לתקן את הפרוטוקול ולתת 

את המספרים הנכונים, אני לא זוכרת שזה מה שנאמר 

 בוועדת כספים, לכן אני מעלה את זה פה. 

להיות, אני לא זוכר, אני האמת אז יכול להיות, יכול   ל:רו"ח שגיא רוכ

גם עם ראש העיר והצגתי לו את על זה שהבוקר ישבנו 

 הנתונים, אז הנתונים הם, 

 אז אנחנו בגבול ה,  63מתוך  48יפה, אז אם זה   :רו"ח תהילה מימון

 כמדומני.  67לא, מתוך   ל:רו"ח שגיא רוכ

 יש שיפור.   ראש העיר:

,   ל:רו"ח שגיא רוכ ליון שקלים זה נתון שקיבלתי לפני מי 48אבל, כן

 יומיים על דו"ח אוקטובר. 

תודה. הדבר השני שאני רוצה להסב את תשומת הלב פה,   :רו"ח תהילה מימון

זה הנושא שהתחלנו לדבר עליו בוועדת הכספים שזה 

הגדרת מדיניות חוב. בעיני זה נושא מאד מאד מהותי, 

אה איך כבר הצגתי את זה בתקציב הקודם. אני לא רו

אנחנו מגיעים לאישור התקציב הבא בלי לדבר על נושא 

מאד מאד מהותי של הגדלת החוב. אנחנו פה על תקרה 

מיליון שקל ואם אנחנו לא נעשה מאד מאד  300של 

משמעותיות אנחנו נלך ונגדל. אין דיון, לא היה דיון 

בוועדת כספים בנובמבר, והדיון הבא בוועדת כספים 
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ציב, זה כבר דיוני תקציב. אנחנו הוא כבר דיוני תק

מגיעים שוב פעם לקצה עם הנושא הזה, זה נושא קריטי. 

אני לא חושבת שמישהו פה צריך להצביע על להוסיף או 

 340מיליון שקל או  350 -להגדיל את החוב לכיוון ה

מיליון שקל, זה משהו שהוא בלתי נסבל. אז אני לא 

בל הוא צריך יודעת איך צריך להתקיים הדיון הזה, א

להתקיים ולקבל החלטות לפני שאנחנו מגיעים לדיוני 

 התקציב. תודה. 

, אז בהתאם להחלטת 2019קודם כל לגבי החוב של   רו"ח שגיא רובל:

ייערך  גיוס החוב  לסכום שאושר, לא בהתאם המועצה, 

מיליון שקלים, אנחנו לא  67 -מיליון שקלים, ולא ה 47

 . חורגים מזה, שרק שיהיה ברור

וזה   :רו"ח תהילה מימון זה, אני באמת רוצה להגיד פה, זה בהחלט מבורך 

משהו שנאמר ואני שמחה מאד שעמדו ביעד הזה של לא 

מיליון הנוספים. זה באמת סופר חשוב,  20 -לקחת את ה

וזה מראה על תחילה של תהליך, אז בואו נמשיך אותו 

 . 2020לא נעצור אותו לקראת תקציב 

 הצבעה?  ודה רבה תהילה.ת  ראש העיר:

בכפוף לתיקונים, בכפוף לבדיקה של  ניגש להצבעה. איתי צחר:

הנתון המספרי ותיקונו, האם אפשר לאשר זאת פה אחד? 

 תודה.  

 תודה רבה.   ראש העיר:

 החלטות ועדת הכספים כמפורט מטה: פה אחד ואושר :413החלטה מס' 

 .2019לשנת  3עדכון והעברות תקציב רגיל מס' א. 

 .2019לשנת  3ב. עדכון והעברות תב"רים מס' 

 .2019ג. דיון בדו"ח כספי רבעוני שני לשנת 
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 ד. אישור מחיקת חובות.

 הכנסות מפיתוח ותיקונו.הנתון לבדיקת בכפוף 

 

 ערים ראשי סגני השתלמות לכנס העיר ראשי סגני נסיעת אישור .5

 באילת.

 

 ראשי סגני נסיעתנושא הבא שעל סדר היום, אישור  איתי צחר:

. בימים באילת ערים ראשי סגני השתלמות לכנס העיר

יתקיים כנס השתלמות  2019ראשון עד הרביעי לדצמבר 

סגני ראשי ערים של מרכז השלטון המקומי באילת, 

בנושא ממשק שלטון מרכזי ומקומי. בין משתתפי הכנס 

ע, ראשי ערים ואישי שרים, חברי כנסת, גורמי מקצו

ציבור. הצעת החלטה: "מאשרים מימון עלות השתתפות 

ועו"ד איתן צנעני  הנדין-עילאי הרסגורסגני ראש העיר 

בכנס ההשתלמות השנתית של סגני ראשי הערים שנערך 

עד  1 -על ידי מרכז השלטון המקומי באילה בתאריכים ה

, יןהנד-עילאי הרסגור, כמפורט מטה. 2019לדצמבר  4 -ה

ש"ח ועו"ד איתן  4290עלות בסך," זה הנתון העדכני? "

ש"ח." האם אפשר לאשר זאת פה  3790צנעני עלות בסך 

 אחד? 

כמה שאלות בנוגע לנסיעות. קודם כל אני מבינה שהפער   הדר לביא:

בתשלומים זה בגלל דרך ההגעה שזה בסדר גמור. למה 

 אנחנו לא רוצים לשלוח את כל סגני ראש העיר? 

 דני בחר לא לנסוע.   אש העיר:ר

 בחירה אישית לא לנסוע?   הדר לביא:

 כן.   ראש העיר:
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 בסדר גמור.   הדר לביא:

 תודה.   ראש העיר:

 האם אפשר לאשר זאת פה אחד?  איתי צחר:

סליחה עוד שאלה אחת. האם זו פעם ראשונה שאנחנו   הדר לביא:

מעלים את ההחלטות האלה למועצת העיר? הבנתי 

עבר זה התקבל בדרך אחרת? כלומר מה הסמכות שלנו שב

  לאישור?

 מדובר בחוזר מנכ"ל משרד הפנים שאושר לאחרונה,  :עו"ד אלון בן זקן

 חדש?   הדר לביא:

 לפני שנתיים, משהו כזה.  :עו"ד אלון בן זקן

 שזה בסמכותנו לאשר נסיעות, או השתלמויות?   הדר לביא:

 כן,  :עו"ד אלון בן זקן

 אבל אם אני לא טועה זה היה בסמכות ראש העיר נכון?   העיר:ראש 

נבחרים וחברי מועצה שיוצאים להשתלמויות, זה לא רק,  :עו"ד אלון בן זקן

יש גם השתלמויות, שגם של חברי מועצה, צריכים להיות 

 להידון במועצה. 

יש גם כללים לאיזה סוג השתלמויות, מה מותר ומה  איתי צחר:

  אסור,

  ואני מניחה שזה עבר את כל הביקורת המשפטית,  לביא:הדר 

  לגמרי. :עו"ד אלון בן זקן

 תודה.   הדר לביא:

אושר פה אחד מימון עלות השתתפות סגני ראש העיר, עילאי  :513החלטה מס' 

הרסגור הנדין ועו"ד איתן צנעני, בכנס ההשתלמות השנתית לסגני 

המקומי באילת בתאריכים ראשי ערים, שנערך על ידי מרכז השליטון 

 כמפורט מטה: 1-4.12.2019

 ש"ח. 4,290עלות בסך  -* עילאי הרסגור הנדין  
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 ש"ח. 3,790עלות בסך  -* עו"ד איתן צנעני  

 

בהמשך להוספת נושא כפי שהתעדכנו מראש העיר  איתי צחר:

בתחילת הישיבה, אז אישור השתתפות ראש העיר בכנס 

נה, גם מובא למען הסדר ערים בכנס ערים חכמות בברצלו

הטוב. "מאשרים את נסיעתו של ראש העיר לכנס ערים 

 21 -עד ה 18חכמות בברצלונה, ספרד, בין התאריכים 

. הנסיעה ממומנת, טיסה פלוס שהות 2019לנובמבר 

במלואה על ידי המרכז לשלטון המקומי, ובהתאם לחוות 

הדעת של היועץ המשפטי לפיה אין במימון על ידי מרכז 

ניגוד עניינים או פגיעה בטוהר  השלטון המקומי משום 

המידות וסדרי מנהל תקין." האם אפשר לאשר זאת פה 

 אחד? 

 תודה רבה לכולם.   ראש העיר:

 תודה.  איתי צחר:

נסיעתו של ראש העיר לכנס ערים חכמות פה אחד  האושר :613החלטה מס' 

הנסיעה  .2019לנובמבר  18-21בברצלונה, ספרד, בין התאריכים 

ממומנת, טיסה פלוס שהות במלואה על ידי המרכז לשלטון המקומי, 

ובהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי לפיה אין במימון על ידי 

מרכז השלטון המקומי משום ניגוד עניינים או פגיעה בטוהר המידות 

 .וסדרי מנהל תקין

 

 דצמבר. בחודש המניין שמן העיר מועצת ישיבת קיום אי אישור .6

 

 שמן העיר מועצת ישיבת קיום אי אישורהנושא הבא.  איתי צחר:

. וכרקע נאמר שבחודש דצמבר דצמבר בחודש המניין
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וגם  צפויות להיות מס' ישיבות גם בנושא התקציב, 

וועדת הכספים, ובנוסף, זהו חודש שבו מועצת העיר, 

סליחה, העירייה עסוקה ושוקדת על תכניות העבודה, 

יב וכו, ולכן מבוקש, כמובן במסגרת המותר סגירת התקצ

על פי חוק, שלא לקיים את ישיבת מועצת העיר שמן 

המניין לחודש זה, והצעת ההחלטה מובאת להחלטתכם, 

כי "בהתאם להוראות התוספת השנייה לפקודת 

העיריות, המועצה מחליטה שלא לקיים ישיבת מועצה 

 שמן המניין בחודש דצמבר שנה זו."

אני מבקש להתייחס. יש הרבה מאד נושאים שלא דנו  סדבון: עו"ד יוסי 

בהם, ואנחנו בפיגור גדול. תמיכות לספורט בספטמבר 

אמרנו שאנחנו, אפילו שהיינו צריכים לאשר את זה 

בספטמבר, לקראת שנה הבאה, אמרנו שנדחה את זה, 

נבדוק את הקריטריונים. אם לא נעשה ישיבה בדצמבר, 

של הספורט. הנושא של התקציב  בתבחיניםלא נדון גם 

השנתי, ברור לי שיש ישיבות של ועדת כספים על הנושא 

של התקציב השנתי, אבל על פי פקודת העיריות 

בספטמבר היינו כבר אמורים לדון בתקציב השנתי, 

לפחות חודשיים לפני תחילת שנת התקציב. ככה כתוב 

 בחוק. ואני לא רואה שאנחנו עומדים בזה. אם לא נעשה

את הישיבה בדצמבר, רק בשני הנושאים הקטנים האלה, 

ויש עוד נושאים נוספים, שאנחנו רוצים להעלות, 

וצריכים להחליט לגביהם, כך שאני לא רואה איך, אני 

מבין את העומס של הישיבות והדברים קשים, בסדר, 

אתם מקבלים על זה משכורת, אנחנו מתנדבים, חלקנו, 

ין אפשרות לוותר על ואני חושב שאין אפשרות, א
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 הישיבה הזו שנקבעה. 

לגבי נושא התמיכות לבקשת והצעתכם וכפי שמחייב   איתי צחר:

יום לבקשתכם, להתייחס  60החוק, נתנה שהות של 

ידיעתי  בלתמיכות. הועברה התייחסות מטעמך למיט

ועדכוני ומטעם תהילה הוגשה כבר התייחסות נוספת 

דע, רצינו שלא לקיים ואנחנו בכלל רצינו, ומי כמוך יו

את הישיבה בחודש הזה, ולקיים את הישיבה בחודש 

הבא. לא הסתייע הדבר. החודש הבא יהיו הרבה מאד 

ישיבות עם חברי מועצה במשך מס' ערבים על נושא 

התקציב. זו ההצעה, זו הבקשה, אין קשר לשכר או אי 

 שכר ולשיקולכם והחלטתכם. 

תשקול יר כאן שאנחנו האופוזיציה אני רוצה להצה עו"ד יוסי סדבון: 

להפעיל את סמכותה לפי החוק ולזמן ישיבה שלא מן 

 המניין. 

ה מבחינתי, אין לי מניעה מבחינתי לקיים עוד 'חבר  ראש העיר:

ישיבה בדצמבר, זה בסדר גמור, אז אנחנו נקיים ישיבה 

ההחלטה? אני מסיר את זה גם בדצמבר. תודה רבה.  

 מסדר היום. 

 

 הוסר מסדר היוםהנושא 

 

אנחנו נועלים את הישיבה. תודה רבה לקהל, תודה רבה   ראש העיר:

   לכל מי שראה אותנו היום בערב.

 )דוברת מהקהל שואלת שאלה(

טוב אנחנו נתייחס לזה כמובן בכובד ראש, והעירייה כבר   ראש העיר:

 פועלת בעניין. עדי את רוצה להתייחס? 
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 ריכוז החלטות

 

 הצעות לסדר  .2

 

 פעמיים מטעם סיעת "כפר סבא בראש."-עידוד בשימוש בכלים רב א.

 

 

לסדר אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה  :129החלטה מס' 

פעמיים מטעם סיעת "כפר סבא -בנושא עידוד בשימוש בכלים חד

 בראש".

ממה, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, עדי, ראש העיר, דני, אסנת, איתן,  -בעד

 אמיר קולמן, רפי, אורן

 תהילה, יוסי, קרן, הדר, פנחס, אמיר סילבר. -נגד

 

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". סבא בכפר התיירות פיתוח ב.

 

לסדר אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה  :130החלטה מס' 

 בנושא פיתוח התיירות בכפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". 

ממה, מאיר, פליאה, לירית, עילאי, עדי, ראש העיר, דני, אסנת, איתן,  -בעד

 תהילה. אמיר קולמן, רפי, אורן,

 יוסי, קרן, הדר, פנחס ואמיר סילבר. -נגד
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מטעם סיעת  לתושבים העירייה גני תשלומי של חודשי פירוט מסירת ג.

 "כפר סבא מתקדמת".

 

לסדר אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה  :131החלטה מס' 

 לתושבים העירייה גני תשלומי של חודשי פירוט מסירתבנושא 

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". 

ממה, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, עדי, ראש העיר, דני, אסנת, איתן,  -בעד

 אמיר קולמן, רפי, אורן.

 תהילה, יוסי, קרן, הדר, פנחס ואמיר סילבר. -נגד

 

מטעם סיעת "כפר סבא  המידע חופש חוק לפי לפניות תשובות פרסום ד.

 בראש".

 

 פרסוםאושר פה אחד להסיר את  ההצעה לסדר בנושא  :132החלטה מס' 

מטעם סיעת "כפר סבא  המידע חופש חוק לפי לפניות תשובות

 בראש".

 

 לציבור. מתנדב למוסד מארנונה פטור בקשה אישור .3

 

אושרה פה אחד המלצת וועדת ההנחות לבקשות פטור  :133החלטה מס' 

 המצורף.מארנונה למוסד מתנדב לציבור כמפורט בפרוטוקול 
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 כספים. ועדת והחלטות פרוטוקול אישור .4

 

 אושרו פה אחד החלטות ועדת הכספים כמפורט מטה: :134החלטה מס' 

 .2019לשנת  3עדכון והעברות תקציב רגיל מס' א. 

 .2019לשנת  3ב. עדכון והעברות תב"רים מס' 

 .2019ג. דיון בדו"ח כספי רבעוני שני לשנת 

 חובות.ד. אישור מחיקת 

 בכפוף לבדיקת נתון ההכנסות מפיתוח ותיקונו.

 

 ערים ראשי סגני השתלמות לכנס העיר ראשי סגני נסיעת אישור .5

 באילת.

 

אושר פה אחד מימון עלות השתתפות סגני ראש העיר, עילאי  :135החלטה מס' 

הרסגור הנדין ועו"ד איתן צנעני, בכנס ההשתלמות השנתית לסגני 

שנערך על ידי מרכז השליטון המקומי באילת בתאריכים ראשי ערים, 

 כמפורט מטה: 1-4.12.2019

 ש"ח. 4,290עלות בסך  -* עילאי הרסגור הנדין  

 ש"ח. 3,790עלות בסך  -* עו"ד איתן צנעני  

 

 

אושרה פה אחד נסיעתו של ראש העיר לכנס ערים חכמות  :136החלטה מס' 

. הנסיעה 2019לנובמבר  18-21בברצלונה, ספרד, בין התאריכים 

ממומנת, טיסה פלוס שהות במלואה על ידי המרכז לשלטון המקומי, 

ובהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי לפיה אין במימון על ידי 

מרכז השלטון המקומי משום ניגוד עניינים או פגיעה בטוהר המידות 

 .וסדרי מנהל תקין

 




