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חנו עוד שתי דקות מתחילים, טוב, ערב טוב לכולם. אנ :ראש העיר

טוב, ערב טוב לכל מי שנמצא אנחנו כבר באיחור. 

איתנו כאן, חברות וחברי מועצת העיר, מנכ"ל 

העירייה, מנהלים, עובדים. ערב טוב לכל מי שצופה 

נמצאים כאן, בנו בבית בשידור ישיר בפייסבוק. אנחנו 

הקהילתי של הקהילה היקרה בבית אברהם, המרכז 

בית ספר רמז, מול להאתיופית בכפר סבא, בסמוך 

אז אנחנו נפגשים היום, קצת הסבר למי מפעל טבע. 

לשתי ישיבות מועצה. ישיבת שרואה אותנו בבית, 

מועצה אחת שהיא מן המניין וישיבה נוספת שהיא לא 

מן המניין. בישיבה מן המניין יש נושאים על סדר היום 

יש אחד לאחד, ולאחר מכן  ו נעבור עליהםשאנחנ

שא דו"ח ביקורת על ישיבה שלא מן המניין בנו

העירייה. כמו כל הישיבות עד עכשיו, גם הישיבות 

ללא  האלה מתקיימות בהתאם להנחיות הממשלה

וכל  ,קהל, הן משודרת בפייסבוק העירונינוכחות 

תושבת ותושב בעיר יכולים לצפות, לראות אותנו, 

ידע, וכמובן להתרשם מעבודת המערכת לקבל מ

מאוד חשוב לומר לכם שנגיף ועבודת העירייה. 

הקורונה עדיין כאן. ונכון שאנחנו חשנו קצת הקלה 

בתקופה האחרונה, ואנחנו רואים שלפחות בשבועיים 

האחרונים יש איזה תנודה לא חיובית, וחשים שוב 

מחודשת של המחלה. פעם, לפי הנתונים, בהתפרצות 

ייה בשיעור התחלואה מובילה לסגירת מוסדות העל

, וטפו וברוך השם ,חינוך ברחבי המדינה. לשמחתנו

טפו טפו, בכפר סבא המצב עדיין שונה, ואנחנו לא 
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נאלצנו לסגור מוסדות חינוך. אבל אנחנו עוקבים 

שוטף עם כל ונמצאים בקשר בדאגה אחר הנתונים 

הגורמים שאמונים על הנושא במדינה, ועושים הערכות 

מצב מידי יום עם כל מי שצריך וכל מי שנוגע לנושא, 

ואנחנו נערכים לכל תרחיש. הכי חשוב להעביר את 

תשמרו על לכל מי שנמצא בבית.  המסר מכאן

ההוראות, תסתובבו עם מסיכות, תשמרו מרחק, אל 

, וככה הבריאות של כולנו תלחצו ידיים. זה חשוב למען

אנחנו נשמור על העיר שלנו שתמשיך להיות עיר ירוקה 

ועדיין עם שיעור התחלואה הנמוך ביותר בארץ. 

מהלך השבוע הקרוב, ב ,חנונתקפידו על ההוראות. א

, וממחר יתחיל גם נגביר את ההסברה ואת הפיקוח

י, למי שלא  מיזם משותף לנו ולבית בנג'י. הבית של בנג'

שבמסגרתו התגייסו  ,ע, זה בית לחיילים בודדיםיוד

חיילים בודדים משוחררים למערך ההסברה בנושא 

 המלחמה נגד הקורונה. מי שפנה אליי וחיבר בינינו זה

די הטוב, חיים ברוידא, ראש עיריית רעננה. אנחנו ידי

הרמנו את הכפפה. המיזם מאפשר לחיילים הבודדים 

בעיות כלכליות, שאין להם עבודה עקב הקורונה, ו

רחבי ב ,להיכנס למערך ההסברה. הם יסתובבו כאן

למנוע את הגל השני של הנגיף כאן במטרה  ,העיר

בארץ, בעיקר בכפר סבא. אז אני רוצה ממש להודות 

לבית של בנג'י על היוזמה החשובה הזאת, וכמובן 

רעננה. כמו ראשי ערים  עירייתלחיים ברוידא, ראש 

הממשלה ומשרד החינוך  באזור, אנחנו בקשר מצוין.

ה מאפשרים לחטיבות ולתיכונים ללמוד בשיט
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היברידית. שיטה שמשלבת לימוד פרונטלי בבית הספר 

ולמידה מקוונת בבית. אז גם פה אני מעביר את זה כאן 

, להורים. זה חלק מנקיטת למי שרואה אותנו, הצופים

ות למען בריאות תלמדינו וצוותי ההוראה משנה זהיר

מנהלי בתי הספר,  אחרי הוראות והחינוך. תעקבו

רך הלימוד ודרכם תקבלו את ההנחיות הנכונות לגבי ד

בתקופה האחרונה וימי הלימודים המקוונים מהבית. 

אנחנו חזרנו לשגרה ואנחנו סוגרים הרבה מאוד פערים 

נית עבדה שלושה שהמערכת העירו-וחצישל החודשיים 

 12%של  תניצול ,שלבחסר של כוח אדם. עבדנו במצב 

 םהטריוויאליימעובדות ועובדי העירייה. הדברים 

. פינוי מעינינושהיינו רגילים לראות אותם נעלמו 

אשפה התקיים כמובן באופן מוגבר, כי אנשים ישבו 

בגינון בתקופה , אבל חסכנו בניקיון, חסכנו בבית

הזאת. גם לא היו פועלים ולא היו קבלנים, אז הייתה 

איזה סוג של רגרסיה זמנית. אני מאמין שתוך מספר 

תראו. כבר רואים את השיפור, ולדעתי תוך ימים אתם 

שבועיים אתם תראו שיפור משמעותי מאוד. -שבוע

תגברנו את כל צוותי הניקיון והגינון, ואנחנו נמצאים 

מדת כולל הרבה מאוד סיורים. אז אני בעבודה מת

לכל תושבות ותושבי כפר סבא להתאשר ממש פונה 

אחרת,  תקופה זאת זו תקופה שונה, זובסבלנות. בכל 

ואנחנו נסגור את כל הפערים ונחזיר את רמת השירות 

ת כמובן לרמה הכי גבוהה שאפשר. אני רוצה להודו

דבים לעובדות ועובדי העירייה, לכל המתנדבות והמתנ

שסייעו לכל הקהילה בעיר שלנו. אנחנו עכשיו הוצאנו 
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מודעות ברחבי העיר, מודעות תודה לכל המאות 

הרבים של המתנדבות והמתנדבים שעשו לילות כימים 

אני רוצה גם להודות לכל למען תושבי כפר סבא. 

, היינו צריכים לערוך טקס -העובדות והעובדים ש

לקיים אותו בגלל  עובדים מצטיינים, אבל לא יכולנו

המצב. אז ההשקעה שאתם משקיעים היא מוערכת 

גם מאוד, ואנחנו מפרגנים ואוהבים אתכם מאוד. 

תושבות ותושבי כפר סבא, בסופו של יום, מעריכים את 

העבודה ומשבחים אתכם כל הזמן. בזכותם אנחנו 

זוכים לעיר מצוינת עם שירות מצוין לתושבי העיר. אני 

ולהגיד לכם ישר כוח. עכשיו אנחנו רוצה להודות לכם 

נציג לכם סרטון קצר על מה שנעשה פה בשלושת 

החודשים האחרונים. ונעשה פה המון. זאת אומרת, 

בסרטון, כל מי שרואה אותנו בבית, אתם כשתביטו 

תראו איזה עשייה הייתה פה בעיר שהיא בלתי נתפסת. 

אז בבקשה. אז באמת מגיע את כל השבחים והתודות. 

אנחנו עדיין . נו גם ממשיכים עכשיו במלוא הכוחאנח

בהתחלה של הסיוע לעסקים הקטנים ברחבי כפר סבא, 

הם נמצאים במצוקה גדולה מאוד. אז אנחנו שוקלים 

עוד על הטבות ועל שיתופי פעולה, ככל שניתן, כדי 

לסייע לעסקים בעקבות המשבר הכלכלי. והם עדיין 

 ,מהם גם נסגרוכלכלי גדול מאוד. חלק חווים משבר 

שיתוף פעולה לפחות יסייע רואים את זה ברחבי העיר. 

פה, ואני מקווה מאוד שהלקוחות להם לעבור את התקו

יחזרו בחזרה לחנויות ולבתי העסק. בגלל זה אני קורא 

לכל הכפר סבאים לקנות רק בכפר סבא. מאוד מאוד 
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חשוב. תקנו רק בכפר סבא, לא בעיר אחרת. כל דבר, 

מנעליים, בגדים, מוצרי מזון. הכל יש כאן כל מוצר. 

בעיר שלנו, לא צריך ללכת לרעות בשדות זרים. 

רק בעיר שלנו. זה חשוב  תישארו כאן בבית ותיקנו

מאוד מאוד לכולנו, שהכוח הכלכלי יישאר פה אצלנו. 

דש הגאווה, ועיריית החודש אנחנו מציינים גם את חו

כפר סבא דורגה השבוע מקום חמישי במדד העירוני של 

האגודה למען הלה"טבים בישראל בקרב הרשויות 

וזכתה בתואר העיר המצטיינת בתחום  ,המקומיות

יום, וצריך החינוך בנושא.  אז אנחנו פועלים בכל 

להגיד תודה לכל מי שעושה כאן מלאכה, לאפשר מרחב 

ותושבי העיר ללא קשר למגדר, בטוח לכל תושבות 

נטייה מינית וכולי. בשבוע הבא אנחנו מתחילים 

באירועי הגאווה העירוניים. דיברתי על חזות, שכבר 

למבצע גדול מאוד, ואתם כבר רואים את יצאנו 

הצמיחה והפריחה פה ברחבי העיר. אנחנו גם הפכנו 

לעיר דוגמה ומופת, רק שתדעו, וזה מאוד חשוב 

חברות וחברי המועצה. אנחנו עיר להסביר גם ל

ואנחנו לא מרססים. אין הדברה ברחבי  ,מקיימת

כשרואים ברחבי העיר את הצמחייה  ,העיר. לכן

אנחנו מאפשרים לה לצמוח ואחרי  הקיצית שצומחת,

פשוט זה עיר  א לכלוך,אותה. זה לזה אנחנו גוזמים 

. אם אנחנו נרסס, ובסופו מקיימת. אנחנו לא מרססים

ר לא נעביר את המסר לתושבות ותושבי כפר של דב

סבא שזה לא לכלוך, אז בטוח שהרחובות יהיו הרבה 

יותר נקיים. אבל משבחים אותנו בכל העולם, במדינה, 
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בנושא הקיימות והשמירה על הסביבה. זה חלק חשוב 

להפריח את העיר גם ת, לאפשר מהמדיניות העירוני

 השבוע חנכנו את הדפיברילטור הראשון ללא ריסוס.

בתא טלפון ישן ברחוב ירושלים פינת בארץ שהותקן 

ויצמן, ביוזמה עירונית. רעיון מדהים של הצוות 

ד"ר המיזם להנצחתו של א, והמקצועי בשיתוף מד"

שרואה אותנו אורן זוסמן. אני גם כאן קורא לכל מי 

כל  מתקן שאפשר לתרום אותו. זאת אומרת,בבית, זה 

מי שרוצה להנציח את יקירו, את יקירתו, את יקיריו, 

מוזמן. אנחנו נקצה מקום לזה. אנחנו יוצאים בקול 

קני טלפונים ציבוריים לטובת ומקצים עשרה מת קורא

יש לנו רגישות לעניין דפיברילטורים במרחב הציבורי. 

הזה. קיבלתי לפני מספר דקות הודעה מתלמיד כיתה 

שנה להתקין דפיברילטורים ברחבי  י', שפנה אליי לפני

הם מאוד העיר, ועשינו את זה בכל אולמות הספורט ו

לזה מגיע את כל הפרגון.  יכים את זה. אז גםמער

להצעיד לבסוף, שיהיה ערב טוב לכולנו, אנחנו נמשיך 

את העיר קדימה בכל הכוח. אנחנו פותחים את ישיבת 

  המועצה. 

סליחה, רפי, איך אנחנו מתכוונים להגן על  עו"ד יוסי סדבון:

הדפיברילטורים שהם במרחב הציבורים? כשאתה 

 באולם, זה קצת יותר קל. אבל בחוץ זה מאוד מסובך. 

יוסי. בעקרון  ראש העיר: זה מתקן שהוא סגור עם כמו תודה, 

ברגע שיש אירוע, מתקשרים למד"א. מד"א כספת. 

וקדנית של נותנים את קוד הפתיחה. יש את זה למ

הזה, מד"א. אתה מקיש את הקוד ואז זה נפתח. בזמן 
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  עד שזה נפתח, 

.  עו"ד יוסי סדבון:  עושים ידני, כן

 אטום בתוךכן. ממש כמו כספת. קוד של כספת. זה  ראש העיר:

כספת. בזמן שהוא נפתח, עד שמתחילים שהוא  מתקן

להפעיל ולהחיות את אותו, שלא נצטרך, את אותו 

ואז דואגים גם להחזיר א, חולה, אז מגיע איש של מד"

  את הדפיברילטור ולסגור את המתקן. 

 כמה זמן זה לוקח? עשיתם בדיקה  עו"ד יוסי סדבון:

בעקרון עשינו בדיקה תוך כדי צילום. אתה תשמע,  ראש העיר:

 תראה את זה, זה לקח בסביבות דקה פחות או יותר. 

 בסדר, יש לנו שלוש דקות בשביל להציל אותו.  עו"ד יוסי סדבון:

  יש שלוש עד ארבע דקות.  ראש העיר:

 אוקי, תודה.  עו"ד יוסי סדבון:

ה, אבל עצם זה שאתה נמצא במרחב שזה, קח דוגמ ראש העיר:

רחוב ירושלים פינת ויצמן, יודעים שהוא נמצא שם. 

זאת אומרת, בעלי החנויות, בעלי העסקים. זה עניין 

שניות, עוד דקה הפעלה, ואז  30שניות,  20של 

  מפעילים את המתקן. 

 בסדר, תודה.  עו"ד יוסי סדבון:

תודה. ואנחנו נחלק את זה ברחבי העיר בעוד מקומות.  ראש העיר:

 בבקשה, מתחילים את סדר היום. כן. 

 

 לבקשת שבעה חברי מועצה. 2020עיכוב בהעברת התקציב העירוני לשנת  .1

 

על סדר היום, הצעה ערב טוב לכולם. הנושא הראשון  איתי צחר:

לסדר בנושא עיכוב בהעברת התקציב העירוני לשנת 



   10.6.2020 11    מועצה מן המניין

  לבקשת שבעה מחברי המועצה.  2020

ערב טוב. צריך לזכור שההצעה, או הבקשה, נמסרה  עו"ד יוסי סדבון:

ברואר. שגם זה איחור. אנחנו אמורים לקבל את בפ

הטיוטה באוקטובר. לצערי הרב עברה כחצי שנה עד 

והדיון היה בשבוע שעבר, למעשה  שהתקציב. מאחר

מתייתר הדיון בבקשה שלנו. אבל עדיין, יש שאלות 

קשות מאוד שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו ולדאוג 

, מדוע היה עיכוב של חצי שהן לא יחזרו על עצמן. א'

שנה, ומה אנחנו עושים על מנת שעוד ארבעה חודשים 

שר , כך שנוכל לא2021יהיה לנו את התקציב לשנה 

אותו עד לסוף השנה כפי שמקובל ואמור להיות על פי 

החוק. אז אם תוכלו להשיב לי על שני הדברים האלה, 

עושים על מנת למנוע ומה אנחנו  ,מדוע זה התעכב

 חזרה של התקלה הזאת. 

המועצה הקודמת, שהייתה אז כפי שאמרתי בישיבת  ראש העיר:

ישיבה ארוכה עם המון פרטים, אנחנו הכנסנו למערכת 

עירונית מנהלים חדשים ונכנסו לעומק התקציבי. ה

התקציב היה אמור להיות מוגש בחודש מרץ. כמו 

שאתם יודעים, פרצה הקורונה לחיינו במפתיע, ולכן 

ועדת הכספים, שכבר אישרה את התקציב, נדחתה, וגם 

לקיים ישיבות מועצה בכלל. גם המחוקק, לא אפשרו 

אשי הרשויות במקרה הזה משרד הפנים, אפשר לכל ר

שלא יהיה אישור תקציב, לפעול במהלך כל השנה, כי 

גם אין תקציב מדינה כמו שאתם יודעים, לפעול 

. וכמו שאמרתי בישיבה 12בתקציב של אחד חלקי 

הקודמת, אנחנו הגדרנו שלוש פעמים בוועדת הכספים 
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פעם אחת תקציב רגיל, פעם שנייה את התקציב. 

תקציב מקוצץ ופעם שלישית תקציב ממש שקוצץ 

אני מעריך שבשנה הקרובה אתם תראו יותר. 

בצורה טובה ותקינה. בכל זאת הייתה שהתקציב יוגש 

שנה מורכבת מאוד. התקציב הראשון שהוגש לעירייה 

הוא היה תקציב מאולץ, אם אתם זוכרים.  אנחנו 

מנו שנת בחירות, גם התקציב הזה היה תקציב סיי

מורכב יותר. אנחנו גם לא העלנו ארנונה כמו שאתם 

המערכת פה  יש פה הרבה מאוד אתגרים.. אז יודעים

עובדת בהתייעלות, בחסכון, ברמת שירות הכי גבוהה 

שיכולה להיות למען תושבי כפר סבא. אנחנו לא פגענו 

ולכן זה דרש בשירות ואנחנו לא העלנו ארנונה, 

להיכנס ממש לעומק  ,ממנהלי העירייה והעובדים

הסעיפים, לרזולוציות הכי גבוהות שאפשר, וכך היה. 

במועדו, אני מאמין שהשנה אתם תראו שהתקציב יגיע 

 בצורה תקינה. תודה. 

 ? מתי מתחילים? 2021מתי מתכננים לעבוד על תקציב  ד"ר אסנת ספורטה:

 התחילו.  ראש העיר:

 גאנט אפשר לקבל איזשהו לוח זמנים? איזשהו ד"ר אסנת ספורטה:

 ישיבות על התקציב? ל

אנחנו רק התחלנו לעבוד, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש  ראש העיר:

ד סוף השנה, תקבלו יוני. התקציב אמור להיות מוגש ע

 מועדים. אבל העבודה התחילה. 

התקציב אז אם אני לא טועה,  ,אני אשמח, דרך אגב ד"ר אסנת ספורטה:

עלות למועצה חמישה ימים לפני סוף השנה, אמור ל

באוקטובר, ואנחנו היום ביוני, זה אומר ארבעה 
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נוכל לקבל  חודשים לעלות למועצה. אני אשמח אם 

 ובר. לו"ז שמסתיים באוקט

 כשיהיה לו"ז, תקבלו. התחילו לעבוד.  ראש העיר:

של  אנחנו כמובן גם העלנו ארנונה, פשוט בשיעור הדר לביא:

הטייס האוטומטי ולא מעבר. אבל הציבור יודע 

 שהעלינו, לא שהשארנו אותו דבר. 

אוקי, תודה רבה. כן. אני רק רוצה להראות לכם שיש  ראש העיר:

רשויות מקבילות כאן, ברעננה, שהעלו מעבר לטייס 

 שלושה אחוזים.  דועב האוטומטי

ויש גם כאלה שביטלו את הטייס האוטומטי. אנחנו  הדר לביא:

 צריכים להגיד את זה.  .עשינו מה שעשינו

 התייקרויות במשק. בסדר. יש  ראש העיר:

 יש גם רשויות שהורידו את הארנונה.  אמיר סילבר:

אני מאחל לנו להיות ראשון לציון, תאמין לי. וגם  ראש העיר:

 עיריית תל אביב וגם הרצליה. 

הורידו את השכנים שלנו, שאתה מכיר טוב מאוד,  אמיר סילבר:

 ארנונה. ה

 זה לא המצב.  ראש העיר:

אני רוצה רגע לשאול את היועץ המשפטי אם אני יכולה  ד"ר אסנת ספורטה:

יועץ משפטי, אני יכולה  להעלות כאן הצעת החלטה. 

    להעלות הצעת החלטה?

בעקרון כבר יש הצעת החלטה, השאלה אם בכלל  עו"ד אלון בן זקן:

 רוצים להצביע עליה. 

   נגדית. אני יכולה?  ד"ר אסנת ספורטה:

 להוסיף עוד הצעת החלטה? את יכולה.  את רוצה עו"ד אלון בן זקן:

   אפשר? אז אני אנסח ככה,  ד"ר אסנת ספורטה:
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אני  על הצעת ההחלטה הזו רגע, יוסי, אתה מוותר עו"ד אלון בן זקן:

  מבין. 

 כן, כן.  עו"ד יוסי סדבון:

  יוסי בתחילת דבריו אמר שזה,  ראש העיר:

אמרתי "זה התייתר", משום ששבוע שעבר, אני אשמח  עו"ד יוסי סדבון:

 מאוד לשמוע אם יש הצעת החלטה, 

אז אני רוצה להבין. אז זה התייתר או שזה לא   ראש העיר:

  התייתר? 

 אני מוריד את,  עו"ד יוסי סדבון:

 תודה רבה, יוסי, נושא הבא.  אוקי, אז תודה רבה. ראש העיר:

   סליחה, לא, לא. סליחה.  עו"ד יוסי סדבון:

  סדר היום. הנושא עדיין על  עו"ד אלון בן זקן:

 לשאול, להעלות הצעה. בשביל שהיא תוכל  הורדתי  עו"ד יוסי סדבון:

  אפשר להעלות הצעת החלטה.  עו"ד אלון בן זקן:

החלטה? אוקי, בוא נשמע את הצעת  תעלה הצעת :ראש העיר

 ההחלטה. 

"עיריית כפר סבא תגיש, או תגבש, הצעת ההחלטה,  ד"ר אסנת ספורטה:

לוח גאנט לישיבות, בנוגע לתקציב, שהישיבה 

האחרונה בהן תתוכנן לישיבת המועצה של חודש 

    אוקטובר". 

 קובע בדצמבר. זה לא לפי החוק. החוק אבל  עו"ד אלון בן זקן:

מנכ"ל העירייה יתייחס לשאלה. כמובן הכל לפי  ראש העיר:

 פקודת העיריות. 

   לא שמעתי מה אמרת. עוד פעם.  ד"ר אסנת ספורטה:

צריך להתחיל דיונים. החוק קובע שצריך לאשר אותו  עו"ד אלון בן זקן:

  בחוק, דצמבר, סוף השנה. עד מועד מסוים שקבוע
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אוקי. אז עיריית כפר סבא תגבש לוח זמנים לדיונים  ד"ר אסנת ספורטה:

בנושא התקציב. אני, כחברת מועצה, רוצה לדעת 

מספר חודשים מראש מה הלו"ז כדי להיערך בהתאם. 

שנכין לוח מה שאני רוצה לבקש כאן, שנקבל החלטה 

 זמנים לדיונים בנושא התקציב. 

הצלחה, ענה לך. יושבת ראש ועדת הכספים. בתהילה ת ראש העיר:

 תהילה. 

כבר אנחנו כבר התחלנו לדון בזה, כמו שנאמר פה.  רו"ח תהילה מימון:

הזמנים, כבר היה דיון התחלנו לדון בנושא של לוח 

אחד בזום עם גזבר העירייה ומנכ"ל העירייה, בדיוק 

 ,על נושא לוחות הזמנים. אנחנו מודעים היטב

ומתכוונים להגיש את התקציב בזמן כדי שיתאפשר 

 זמן לדיונים ואישור התקציב עד סוף השנה. 

האופוזיציה, לצערנו שהתפקיד של  אני רוצה רגע לומר ד"ר אסנת ספורטה:

לא מנהלת את העיר. לא לצערנו, אוקי?  ההאופוזיצי

האופוזיציה לא מנהלת את העיר ולא מקבלת החלטות. 

התפקיד שלה להיות, מה שנקרא, שומר, אני אגיד אבל 

את זה בצורה בוטה, כלב השמירה של הקואליציה. 

, רוצה לוודא שאני עושה את הואני, כחברת אופוזיצי

ה לי, ולכן אני רוצה לבקש ממך כיו"ר הוועדש התפקיד

הספציפית, להציג לנו, למועצה, את לוח הזמנים 

 תוכנן לדיונים בתקציב. המ

בשמחה. בישיבה הבאה זה יוצג. אם יתאפשר לי, אני  רו"ח תהילה מימון:

 אציג. 

מעולה. אז אני רוצה עכשיו לתרגם את זה להצעת  ד"ר אסנת ספורטה:

 החלטה. אוקי? בישיבת המועצה הבאה, 
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 חבר'ה, בואו, אני שנייה,  ראש העיר:

.  ד"ר אסנת ספורטה:  אני מבקשת להעלות להצבעה, מותר לי

 תעלי להצבעה, בבקשה.  ראש העיר:

 מותר לי. מותר לכם להצביע נגד, זה בסדר.  ד"ר אסנת ספורטה:

הכל מותר לך. לעבור לקואליציה, אופוזיציה, הכל  העיר:ראש 

 מותר. 

בהחלט. דרך אגב, מדינה חופשית, ובן אדם שהולך  ד"ר אסנת ספורטה:

בעקבות העקרונות שלו, זה לא רק מותר, זה גם 

 מתבקש. 

   בהצלחה.  ראש העיר:

הצביע עוד הצעת החלטה נגדית, ל להציע או שאפשר עו"ד אלון בן זקן:

 . אחת מול השנייה.להם ראש בראש

 בבקשה.  ד"ר אסנת ספורטה:

שתעלה את ההצבעה. יושבת ראש ועדת הכספים אמרה  ראש העיר:

 . כן.בצורה מפורשת

ותהילה, אם תרצי להצעה הצעה נגדית, אז אני אגדיר,  ד"ר אסנת ספורטה:

שאני מעלה להצבעה זה, "עיריית זה גם בסדר. ההצעה 

את לוח  ,בישיבת המועצה הבאה ,תציגכפר סבא 

 ". 2021הזמנים לדיונים בתקציב 

נגדית.  רו"ח תהילה מימון:  אני לא רוצה להציע הצעה 

  תודה, תהילה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 אני חושב שאין לכם ברירה, אתם חייבים להצביע בעד.  סדבון:עו"ד יוסי 

 לא, הם יכולים להצביע מה שהם רוצים.  :הדר לביא

 , -מה אומרת יושבת ראש הוועדה? היא בעלת ה ראש העיר:

 לא, אין לי מה להגיד, אמרתי את זה דבריי. נציג את רו"ח תהילה מימון:

זה בישיבה הבאה. אני לא חושבת שצריכה להיות פה 
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ל הנושא הזה. בהחלט יש פה דרך עהצעת החלטה 

חדשה שאני מתכוונת להוביל בוועדת הכספים. תתנו 

אמון, בשמחה. לא תתנו אמון, נעלה הצעות לסדר בכל 

 הזדמנות אפשרית. 

 י בעד הצעתה של אסנת כפי, תודה רבה, תהילה. מ ראש העיר:

אני לא חושב שיש קשר לאמון, אנחנו פשוט רוצים  ילבר:אמיר ס

להתכונן. סליחה, אנחנו, אני לא חושב שיש קשר 

 לאמון. אנחנו רוצים להתכונן, לדעת מה לוח הזמנים, 

  טוב, אני מעלה את זה להצבעה.  ראש העיר:

 כמו שהתכוננתם לתמיכות. התכוננתם לתמיכות,  דני הרוש:

ן גם לתמיכות התכוננו. דני, זה לא מילת  אמיר סילבר: גנאי להתכונ

  לישיבות, נכון. 

 כמו שאתה דיברת, גם אני אומר לך הצעת החלטה.  דני הרוש:

.  אמיר סילבר:   נכון. בסדר, מצוין

שקל מפה לשם, זה גם  100,000גם להעביר תמיכה של  דני הרוש:

 הצעת החלטה. 

 . ...הכל בסדר, לפחות אנחנו לומדים  אמיר סילבר:

אני לא פותח את זה לדיון. אסנת ביקשה הצעת  ראש העיר:

החלטה, נכבד את זה, נעלה את זה להצבעה. יושבת 

צורה מפורשת, שאני ראש ועדת הכספים אמרה ב

תהילה שתעשה עבודה מצוינת מאמין וסומך על 

בוועדת הכספים כמו שהיא עשתה עד עכשיו, ולכן אני 

מאמין שהדיונים יהיו רציניים, מקצועיים, ערכיים, 

עם הבנה של כל המערכת הציבורית הכפר סבאית על 

כל גווניה. ואנחנו לא צריכים הצעות החלטה, אני 

מאמין שהמערכת תעשה את זה בצורה הכי טוב 
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 כן נעלה את זה כמו שאסנת ביקשה, עם, שאפשר, ול

רפי, תעשה הצעת החלטה אחת מול השנייה. מה  עו"ד אלון בן זקן:

 אסנת. וברגע, שהציעה תהילה ומה שהציעה

   אין נגדית, בוא נצביע על זה.  עו"ד יוסי סדבון:

 יש. עו"ד אלון בן זקן:

צריכים ייעוץ אלון, אין נגדית. תהילה אמרה. אנחנו  הדר לביא:

ייעו משפטי. זה לא ייעוץ משפטי,  , פוליטי ץזה 

אלון, חבר מועצה שרוצה להציע הצעה נגדית, הוא  ד"ר אסנת ספורטה:

   מוזמן. 

 תהילה ביקשה, לתהילה יש הצעה אחרת.  עו"ד אלון בן זקן:

 , -תהילה לא אמרה. היא אמרה ש ד"ר אסנת ספורטה:

 סליחה.לא, לא, אלון,  ראש העיר:

    אל תכניס לה מילים לפה. ד"ר אסנת ספורטה:

 לא רוצה? סליחה, לא הבנתי נכון.  עו"ד אלון בן זקן:

סליחה, תן לי. נעלה את ההצעה. מי בעד הצעת  ראש העיר:

 ההחלטה כפי שאסנת ספורטה ביקשה? 

 אמיר סילבר, פינחס, הדר, אסנת ויוסי.  איתי צחר:

 תודה. מי נגד?  ראש העיר:

ר, תהילה, עדי, אורן, רפי, אמיר, איתן, דני, ראש העי איתי צחר:

 עילאי, פליאה, לירית, מאיר ויובל. 

תודה רבה, ההצעה ירדה. אני מאמין שתהילה תעשה  ראש העיר:

כן, עבודה מצוינת, רצינית, אחראית ובוגרת. תודה. 

 נושא הבא. 

עיריית כפר סבא תציג, דוחים ברוב קולות את ההצעה:  :917מס'  החלטה

 .2021בישיבת המועצה הבאה, את לוח הזמנים לדיונים בתקציב 

ויוסי  -בעד  .אמיר סילבר, פינחס, הדר, אסנת 
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עיר, עילאי, , איתן, דני, ראש הקולמן תהילה, עדי, אורן, רפי, אמיר  -נגד 

 .יובלפליאה, לירית, מאיר, 

 

לליווי משפחות של ילדים  Case-Managersתוכנית עירונית להכשרת  .2

 עם מוגבלויות לבקשת שבעה חברי מועצה.

 

השני שעל סדר היום, תוכנית עירונית להכשרת  הנושא איתי צחר:

Case-Managers  לליווי משפחות של ילדים עם

 . בבקשה. מוגבלויות לבקשת שבעה חברי מועצה

אני אומר כמה מילים. ההצעה הזאת, בעצם היא תוצר  ד"ר אסנת ספורטה:

שבראשה אני  ,עבודה של הוועדה לילדים ונוער בסיכוי

כבר בשנה שעברה, באחת  עומדת. זאת הצעה שגובשה

לרגע היא הוגשה להנהלת העיר. עד  .2019הישיבת של 

. חברי הוועדה הביעו זה היא לא קיבלה התייחסות

ביקורת על כך שהעבודה המשמעותית שלהם 

והמאומצת שלהם, לא זוכה לשום התייחסות, ולכן 

להעלות אותה  ,החלטתי, בצעד שהוא קצת חריג לדעתי

כהצעת החלטה. אז אני אקרא קצת את הרקע, כי חשוב 

-לי שתבינו על מה אנחנו מדברים. בישראל חיים כ

, שמתמודדים עם 18ילדים בגילאי לידה עד  250,000

, נפשית, תמוגבלויות. מוגבלת פיזית, קוגניטיבי

לידה של מחלות כרוניות, לקויות ראייה, שמיעה ועוד. 

מפנה בחייה של ילד עם מוגבלויות היא נקודת 

משפחה. אף אחד לא מתכנן ללדת ילד עיוור או ילד על 

הספקטרום האוטיסטי או ילד עם שיתוק מוחין. לידה 

של ילד כזה יכולה לערער את כל המערכת המשפחתית. 
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והיא גם יכולה להיות נקודת צמיחה. זה תלוי במידה 

שיש למשפחה ולסביבה, להתמודד רבה מאוד בכלים 

חדש שנכפתה עליה. זה לא נדיר שאחד עם המציאות ה

ההורים עוזב את מקום העבודה שלו כדי לתמוך בילד 

לנסוע איתו לאבחונים,  הזה, כדי לגדל אותו.

לטיפולים, לרופאים. יש צורך להבין בכלל את המצב 

יש צורך ללמוד את הזכויות של הילד, של החדש הזה. 

המשפחה. יש צורך להכיר את כל הגופים שמטפלים 

בילדים עם מוגבלויות. משרד הרווחה, משרד 

הבריאות, משרד החינוך, ביטוח לאומי, עמותות, 

מאוד להכיר את החקיקה ארגוני מתנדבים. חשוב 

בתחום, להכיר שיטות טיפול חדשניות ועוד הרבה, 

הרבה, הרבה מאוד דברים. זה עולם שלם, שעד שאתה 

נופל לתוכו, נופל,  עד  ו.אתה לא בוחר להיכנס אלי לא 

שאתה לא נופל לתוכו, אתה בכלל לא משקיע בלהכיר 

ומשפחה שנזרקת לעולם הזה, צריכה באותו זמן אותו. 

וגם להילחם  ,גם ללמוד איך לשחות באוקיינוס הזה

ולהשאיר את הראש מעל המים. בוועדה הזאת שאנחנו 

יושבים בה, חברים גם הורים לילדים עם צרכים 

 שלהם, בהחלט מיוחדים, והכאב שלהם והקושי

עלה בוועדה והיה בסיס להכנת ההמלצה  בהחלט

ג'וינט ישראל במכון הזאת. דו"ח שהוכן על ידי 

וינט-מאיירס  , העלה שמשפחות2018-ב ברוקדייל-ג'

לילדים עם מוגבלויות מתמודדות עם מציאות מאוד 

מעבר למה שקשור במוגבלות של  מורכבת, הרבה הרבה

צורך בקבלת  מהמשפחות דיווחו על 89%הילדים. 
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מידע. יש המון המון מידע. יש הצפה של מידע. אבל 

הצורך שלהם הוא לקבל מידע מדויק ורלוונטי אליהם. 

מהמשפחות האלו דיווחו על צורך בהדרכה  76%

אישית, מעבר למה שנמצא במדריכים ולמעבר לאנשי 

אישית, ידי ביד, ליווי. גם באמצע דרכה המקצוע. ה

מהם דיווחו על צורך  70%הלילה וגם ביום שבת. 

, וזה מאוד מאוד הפתיע אותי, 64%-בקבוצת תמיכה, ו

מההורים לילדים עם צרכים מיוחדים, דיווחו על  64%

 צורך בעזרה בהשתלבות מחודשת בשוק העבודה.

וות רים לילדים עם מוגבלויות נמצאים בסיכון לחהו

לא רק לחץ רגשי ופיזי, הם גם נמצאים בסיכון לנשור 

ממקום העבודה ובסופו של דבר להישאר בלי פרנסה. 

ונוער בסיכוי דנה בנושא הזה, וגיבשה הוועדה לי לדים 

נית שתיתן מענה לצרכים האלו. המלצות לתוכנית עירו

גם לצרכים שקשורים לילדים וגם לצרכים שקשורים 

ת. בצוות לקחו חלק אנשי להורים עצמם ולמשפחו

מקצוע, הורים לילדים עם מוגבלויות, חברי מועצה, 

נציגי ציבור, ביניהם גם חברת המועצה, לירית שפיר 

תודה רבה על שמש. ולירית, זה המקום לומר לך 

התרומה המאוד מאוד מיוחדת ומקצועית ואנושית 

הוועדה . סמך ההמלצותשלך לוועדה הזאת. עיקרי מ

עם מוסד ממליצה לגבש תוכנית עירונית בשיתוף 

אקדמי, שתכשיר הורים לילדים עם צרכים מיוחדים 

, מנהלי טיפול, שילוו הורים Case-Managersלהיות 

אחרים לילדים עם צרכים מיוחדים. רק מי שהיה שם, 

רק מי שנמצא שם יודע ומכיר באמת באמת את 
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למעגל הזה  י שנכנסהצרכים ואת הרגישויות של מ

וטובע. אין מילה אחרת, אלא טובע. ואני משתמשת 

 . במילים של הורים שהשתמשו בהם, זה לא מילה שלי

בנוסף וחשוב להבין שהתחושה היא תחושה של טביעה. 

ינוכי, לתוכנית העירונית בשיתוף אותו מוסד ח

שתכשיר חלק מההורים, הורים ותיקים בתחום, 

אחרות, אנחנו להיות בעצם מלווים של משפחות 

את תוכנית ההכשרה הזאת. מצורף ממליצים לסבסד 

למסמך הזה גם קובץ אקסל של העלות של ההצעה 

הזאת. כי עשינו עבודה מאומצת ובדקנו גם את 

המשמעויות התקציביות של הנושא הזה. בסיום 

תוכנית ההכשרה יזכו הבוגרים בתעודת הסכמה מטעם 

המלצות על השותף. גם יש לנו אותו מוסד אקדמי 

איזה מוסדות אקדמיים מומחים בתחום הזה ויודעים 

לגבש תוכניות כאלו, וגם עושים את זה במקומות 

תעסיק  אחרים. בשלב הבא אנחנו מציעים שהעירייה

-Case -את בוגרי התוכנית בחלקיות משרה כ

Managers .מלווי הורים, שילוו הורים אחרים ,

צמם ואנשים וכמובן, בסופו של דבר, גם המלווים ע

שעברו את התוכנית, צריכים להמשיך עם ליווי 

כי  התקופה שהם סיימו את ההכשרה.מקצועי לאחר 

 התפקיד הזה הוא תפקיד שהוא מורכב מאוד רגשית.

הערכה תקציבית לתוכנית, ושוב, אפשר לחלוק אליה, 

אפשר להתווכח עליה, ההערכה התקציבית שאנחנו 

משכר  50%ל עשינו, במחזור הראשון, סבסוד ש

 40,000-סטודנטים כאלה, עלותו כ 20-הלימוד ל
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שקלים לשנה. העסקה של בוגרי התוכנית בהיקף של 

שנים לשנה. ליווי  50,000-משרה, עלותה כ 25%

שקלים לשנה.  30,000-והנחייה של בוגרי התוכנית כ

שקלים לשנה עלות  120,000-מדובר בסך הכל ב

לשנות, לעדכן.  משוערת. ושוב, אפשר לסתור את זה,

שחשוב לומר זה שהתוכנית הזאת מצד אחד באה מה 

המשפחות  ,באמת לתת מענה למי שצריך אותו

ומצד שני היא נותנת מענה  ,שזקוקות לליווי הזה

, כבר יש למשפחות שיכולות ללוות, יש להן את הניסיון

מבחינה תעסוקתית מאוד מאוד קשה , ולהן את הידע

ומות עבודה, שצריך להגיע בשמונה להם להתמיד במק

בבוקר ולהישאר עד שתיים או עד ארבע, הם מחפשים 

מקומות עבודה הרבה יותר גמישים, הרבה יותר 

מכילים, חלקיים, וזה בעצם מענה שנותן פתרון גם 

למי שצריך את העזרה הזאת וגם את העזרה האחרת. 

שלושה יתרונות. ות שהוועדה רואה בתוכנית. היתרונ

אחד, מתן מענה ייחודי וספציפי למשפחות של ילדים 

עם מוגבלויות. שתיים, סיוע להורים לילדים עם 

 מוגבלויות בהשתלבות בשוק העבודה. 

 5, יש -אסנת, סליחה, את צריכה להתקרב לסיום ה איתי צחר:

 דקות לפרק הזה, 

בסדר גמור. יש לי חמש שורות. שלוש, חיזוק ההון  ד"ר אסנת ספורטה:

קהילתי בכפר סבא על ידי כיבוש של קהילה -החברתי

אני אקרא את הצעת ההחלטה שאני תומכת קהילה. 

רוצה להניח פה לפתחנו. הצעת ההחלטה אומרת ככה. 

במשפחות לילדים עם רואה "עיריית כפר סבא 
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 אינטגרלי מהקהילה העירונית, מוגבלויות חלק

ומודעת להשפעה הרב מערכתית שיש לגיבוש ילדים עם 

מוגבלויות על חיי הילד, ההורים והמשפחה. העירייה 

ו הורים רלקיים פיילוט, במסגרתו יוכש מוצאת לנכון

בשיתוף עם , Case-Manager -לילדים עם מוגבלויות ל

גוף אקדמי המתמחה בתחום, לסבסד את תוכנית 

ריה במשרה חלקית המשך להעסיק את בוגההכשרה, וב

כמלווים של משפחות כפר סבאיות שלהן ילדים עם 

 מוגבלויות". תודה רבה. 

לתת את  יכולה גם ,תודה רבה. כן, המנכ"ל, וגם רוזי ראש העיר:

 דבריה. 

, נראה לי ארבעה -את המענה שלי לטוב, אני אחלק  איתי צחר:

רבדים. הרובד הראשון, הרובד העובדתי, לגבי 

הדברים שכולנו קראנו והופעתנו לקרוא, גם בתקשורת 

התקשורת, וגם במכתב, שאת כותבת, על פי ציטוט 

נוער "שדאגתך,  דאגתנו היא כי מצבם של ילדים ובני 

המצויים בשגרה במצבי סיכון, עלול להחמיר 

. אנחנו לא, קוראת להנהלת "בימים אלו משמעותית

העיר לקרוא את פרוטוקול הישיבה בעיון ולבחון את 

עוד לפני ם יצאנו לדרך. ההמלצות. אז זה, מש

ק עם הנושא עצמו, שגם עליו יש שהתחלנו להתעס

הרבה מה לומר. וגם רוזי וגם אני, נאמר. הלכתי לשני 

וקול הפרוטוקולים של הוועדות שהפנית אלינו. בפרוט

להורים לילדים  Case-Managers -הראשון עלה נושא ה

עם צרכים מיוחדים, והסיכום הוא כך. "מפאת קוצר 

פת. הוצע להרחיב הזמן לא המשכנו לדון בהצעות נוס
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את עבודת הוועדה ולהיפגש אחת לחודש. חלק 

מידי, הוחלט לקבוע תכוף מהמשתתפים חשבו שזה 

בעוד כחודש ולהיפגש לפי הצורך.  פגישה נוספת

 תוצאות ההצבעה, לא נערכה הצבעה". זה בחתימתך. 

קול של הישיבה רגע, אז שאלה, אתה קורא מהפרוטו ד"ר אסנת ספורטה:

 הזאת? 

 שנייה, ברשותך.  איתי צחר:

 רגע, איתי,  ד"ר אסנת ספורטה:

 סליחה, לא ברור לי למה,  אמיר סילבר:

טוב, אני אתן לך. אתה מתבלבל, אבל אני אענה לך על  ד"ר אסנת ספורטה:

 זה. 

סליחה, לא ברור לי למה מנכ"ל העירייה משתתף בדיון  אמיר סילבר:

 פוליטי. לא, לא מקובל עליי.  שהוא חצי

שנייה, הוא עונה לתשובה. לא מקובל עלייך? אז אתה  ראש העיר:

 שיך, אתה יכול להמשיך עם הלא מקובל.יכול להמ

 תודה.

זה דיון פוליטי, אז אני ממשיך. זה דיון פוליטי שאני  אמיר סילבר:

 לא חושב, 

 אתה לא בזכות דיבור, אמיר, בבקשה.  ראש העיר:

 לא, אני לא חושב שאיתי צריך לנהל את הדיון הזה.  אמיר סילבר:

 אתה לא בזכות דיבור, תודה.  ראש העיר:

אני לא חושב שהוא צריך לפנות לחברי המועצה, מאחר  אמיר סילבר:

 וזה דיון פוליטי. ובטח לא בטון הזה. 

 , תודה. -ש אמיר סילבר, ביקשתם ראש העיר:

 לא מקובל עליי. לא, אני מתעקש,  אמיר סילבר:

הפנייה שלי אני רוצה להמשיך את מה שאמיר אומר.  ד"ר אסנת ספורטה:
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וועדה. וועדה, אוקי?  היא לראש העיר. זה עבודה של 

זה חלק מהמנגנון הפוליטי, יושבים בה נבחרי העיר, 

ומובילה אותה חברת העיר, ואני מבקשת, ראש העיר, 

אני מבקשת את תשובתך או את תשובת לירית שהיא 

 גם נבחרת ציבור, או את תשובת, 

מנהלת את הישיבה, את לא סליחה, אסנת, את לא  ראש העיר:

 בזכות דיבור. היה לך חמש דקות לדבר, סיימת. 

 אני אשמח לתשובתך.  ד"ר אסנת ספורטה:

 אתם לא בזכות דיבור.  ראש העיר:

 קשת גם רשות דיבור. אני מב לירית שפיר שמש:

תכבדו את אנשי סליחה, לירית. אתם לא בזכות דיבור,  ראש העיר:

 המקצוע. 

ראש העיר, אני אשמח לשמוע את תשובתך. כי אני  ספורטה:ד"ר אסנת 

 הפניתי את זה אלייך. 

 ביקשתם, אתם, אבל אתם ביקשתם,  ראש העיר:

אבל הוא לא מדבר כאיש מקצוע, הוא כרגע נכנס לפן  אמיר סילבר:

 הפוליטי. 

רוצים שנעלה את זה להצבעה? אז אמיר, טוב, אז אתם  ראש העיר:

 אין דיון, תודה רבה. 

בתך. אני מדברת כאן ראש העיר, אני רוצה את תשו ד"ר אסנת ספורטה:

בכובע פוליטי, ואני לא מבקשת תשובה ממנכ"ל 

 העירייה. 

. לירית שפיר שמש: .  אני חברה בוועדה.  .

 לירית, אני גם אשמח,  ד"ר אסנת ספורטה:

 אני, סליחה, אני לא מוכן לנהל דיונים כאלה.  ראש העיר:

 חברת מועצה אני אשמח לשמוע גם אותך. כ ד"ר אסנת ספורטה:
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פורטה ואמיר סילבר, אסנת ספורטה, ד"ר אסנת  ראש העיר:

סדר שהיה כל השנה וחצי האחרונות. לדיונים יש פה 

 אל תפריעי לי. 

בסדר אבל לא נכון. אני מפנה את השאלה אלייך, כי  ד"ר אסנת ספורטה:

 אתה ממוען. בבקשה. 

ולפני כן, מנכ"לית העירייה מעולם לא ניהלה דיונים  אמיר סילבר:

 במועצת העיר. 

 תודה רבה, נושא הבא.  ראש העיר:

 השאלה היא שאלה מקצועית,  איתי צחר:

סליחה, מנכ"ל ומנכ"לית העירייה לא אמורים לנהל  אמיר סילבר:

 דיונים במועצת העיר. 

 אל תפריע, אמיר.  ראש העיר:

יו"ר ועדה, לראש העיר.  ד"ר אסנת ספורטה:  השאלה היא של חבר מועצה, 

אתם ביקשתם בקשה מפורשת לפני, סליחה, אתם  ראש העיר:

ביקשתם בקשה מפורשת לפני שתי ישיבות, להזמין 

 בכתב. אנשי מקצוע. אתם ביקשתם. 

 אני מסכימה איתך. בבקשה.  ד"ר אסנת ספורטה:

מאנשי המקצוע של העירייה לבוא  אמרתם, ביקשתם ראש העיר:

לכאן ולתת לכם הסברים. אתם ביקשתם. מנכ"ל 

 ,קהילתייםיים , ומנהלת אגף שירותים חברתהעירייה

קצת בכבוד. נמצאת פה כדי לתת לכם מענה. אז  שח"ק,

כמו שאת לא רוצה שיתייחסו אלייך בעיריית חדרה, 

 תכבדי את אנשי המקצוע. 

 זה מה שביקשתי. אני אשמח, תודה.  ד"ר אסנת ספורטה:

אז בבקשה, תודה רבה. אני לא חושב שככה היית רוצה  ראש העיר:

 אלייך בעיר השכנה.  שיתייחסו
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 רוזי, אני אשמח. תודה, אני מעריכה אותך מאוד.  ד"ר אסנת ספורטה:

 תודה. מנכ"ל ואחרי זה רוזי.  ראש העיר:

 לא, לא המנכ"ל, לא שאלתי אותו.  ד"ר אסנת ספורטה:

 לא, את לא קובעת. את לא קובעת.  ראש העיר:

. זה דיון פוליטי. לא, לא, אתם ...לא, אבל סליחה,  ד"ר אסנת ספורטה:

 מתבלבלים. 

 , אני מטעם העירייה. תפסיקי להפריע, די. ...לא,  :עו"ד איתן צנעני

 לא, לא נכון. אתם מתבלבלים.  ד"ר אסנת ספורטה:

את מתבלבלת. את לא רוצה שיתייחסו אלייך ככה  ראש העיר:

 בעיר שאת עובדת בה. 

יש הבדל בין לנהל את הישיבה ולתת תשובות  ד"ר אסנת ספורטה:

 פוליטיות. 

 זכות דיבור למנכ"ל.  ...מי שמנהל את הישיבה  ראש העיר:

צריכה להיות פוליטית. זאת שאלה פוליטית, והתשובה  ד"ר אסנת ספורטה:

 שזה מצוין.או ראש העיר, או מנהל אגף, 

טוב. יש שתי אפשרויות. או שתקשיבו לתשובות או  ראש העיר:

 שאני מוריד את זה, 

 עצה, שזה גם טוב. או חברת המו ד"ר אסנת ספורטה:

טוב, תודה רבה. מנכ"ל, ולאחר מכן אגף שירותים  ראש העיר:

 חברתיים קהילתיים.  

 שוב אני אומרת,  ד"ר אסנת ספורטה:

את לא תפריעי. פעם שנייה. פעם שלישית אני אוציא  ראש העיר:

 אותך מכאן. 

 אז שוב אני אומרת,  ד"ר אסנת ספורטה:

 . אז את לא תפריעי, תתני לאנשי המקצוע ראש העיר:

 אני לא אוותר על תשובה שלך, ראש העיר.  ספורטה: ד"ר אסנת
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מעולם מנכ"ל או מנכ"לית עיריית כפר סבא לא ניהלו  אמיר סילבר:

דיון במועצת העיר. ובפעם היחידה שזה קרה, חבר 

 מועצה מאוד בכיר קם, 

 אמיר סילבר היקר, תכבדו. אתה לא מכבד.  ראש העיר:

  מכבד אותנו.לא, לא, אני מכבד, אתה  אמיר סילבר:

 אתה לא מכבד. אני, תראו,  ראש העיר:

 . ...זהו דיון פוליטי.  אמיר סילבר:

ראש העיר, אתה לא עונה לשאלות שמפנים אלייך.  ד"ר אסנת ספורטה:

 אתה לא יכול לשלוח כל הזמן את המנכ"ל. 

אני מבין את הטקטיקה. אל תבזי אותי ואל תבזי את  ראש העיר:

 עצמך. 

תאיר את  יגם אין רשות, לא ראיתי אף רשות, אול ספורטה:ד"ר אסנת 

 עיניי, 

תכבדי. בסדר, תאירי את עינייך. תלכי לעיר השכנה  ראש העיר:

 ותראי. 

שמנכ"ל עונה במקום ראש עיר. יש ראש עיר, תענה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 קיבלת את המנדט מהתושבים, תענה. בבקשה. 

ספורטה, תודה הרבה. את לא בזכות בסדר גמור. אסנת  ראש העיר:

 דיבור, תודה. 

 אז שוב אני אומרת, אני אשמח לשמוע את תשובתך.  ד"ר אסנת ספורטה:

 5אני מבין את הטקטיקה שלכם, זה ברור. ישיבה של  ראש העיר:

 שעות מועצה, 

 אין שום טקטיקה,  אמיר סילבר:

.  ד"ר אסנת ספורטה: אותך. אנחנו עובדים אנחנו מכבדים תכבד אותנו

 לקראת הישיבות, תכבד אותנו. 

 תכבדו אתם. תודה.  ראש העיר:
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תתייחס למכתבים. תתייחס להצעות. תענה לנו. אתה  ד"ר אסנת ספורטה:

לא עונה, אתה מתחבא. ראש העיר, אני מצפה לתשובה 

 ממך. 

 המקצועי, ...הפרוטוקול השני שהפנית  איתי צחר:

 את לא בזכות דיבור. תקבלי תשובות מאנשי המקצוע.  ראש העיר:

צף, בתחילת ישיבה, אבל צריך גם זה נחמד לנאום בר ד"ר אסנת ספורטה:

 לענות לחברי מועצה שפונים אלייך. 

בזכות דיבור. אני תכבדי את אנשי המקצוע. את לא  ראש העיר:

 חושב שזה לא מכובד ההתנהגות שלך. 

 בטח שזה לא מכובד.  ד"ר אסנת ספורטה:

 זה לא מכובד. את לא מכבדת.  ראש העיר:

לא מכובד להתעלם ולשלוח את המנכ"ל לתת תשובות  ד"ר אסנת ספורטה:

 מך. במקו

 אוקי, תודה רבה.  ראש העיר:

הפרוטוקול השני שהפנית אותנו להתעמק בו כדרג  איתי צחר:

מקצועי, היה פרוטוקול של הוועדה שכונסה כחצי שנה 

 לאחר הוועדה הקודמת. 

 רגע, אבל תענה על השאלה הזאת.  ד"ר אסנת ספורטה:

 אני עונה על השאלה הזאת,  איתי צחר:

אם כבר ראש העיר לא מוכן לענות והוא שולח אותך,  ד"ר אסנת ספורטה:

 אז תענה. 

לי לדבר  אני עונה על השאלה הזו, רק בבקשה תני איתי צחר:

 ברצף. הפרוטוקול השני,

 בבקשה.  ד"ר אסנת ספורטה:

,  ראש העיר: טוב, תודה. בגלל שהנושא כל כך חשוב וכל כך רציני

ויש פה משחקים פוליטיים לא מכבדים אף אחד, 
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 והזמנו פה אנשי מקצוע, 

 ראש העיר, שלך.  ד"ר אסנת ספורטה:

 אל תפריעי לי. אני אפריע לך ולא אתן לך לדבר גם.  ראש העיר:

 חזור בך. והדיון הוא פוליטי, סליחה, אני מבקש שת אמיר סילבר:

אתה לא תפריע. אמיר סילבר, אתה לא תפריע לי. אתה  ראש העיר:

 לא בזכות דיבור. 

יכולים להיות הדיון הוא פוליטי, ואנשי המקצוע לא   אמיר סילבר:

 חלק מהדיון.

הדיון חשוב מידי בשביל לשלוח את המנכ"ל לענות  ד"ר אסנת ספורטה:

 ך, ראש העיר. מבש

  חבר'ה, תודה רבה.  ראש העיר:

 רוצים לענות לך, את לא רוצה לקבל תשובות.  דני הרוש:

. ד"ר אסנת ספורטה:   אני רוצה לקבל תשובות ממי שאמור לתת אותן

לא, את לא רוצה לקבל תשובות. אם את רוצה לקבל  דני הרוש:

 תשובות, אז תמתיני לקבל תשובות. 

לא, אני אקבל תשובה ממי שאמור לתת אותן, ולא מי  ד"ר אסנת ספורטה:

   בורח ושולח את המנכ"ל.ש

לא, את לא מקבלת. אף אחד לא בורח, זה זכותו של  דני הרוש:

 ראש העיר להעביר את למנכ"ל. 

זה אני חושב שאת מתנהגת בצורה מאוד לא מכובדת.  העיר:ראש 

  לא מכבד אתכם,

מעולם לא היה מצב שבו מי שניהל את הדיונים   אמיר סילבר:

הפוליטיים זה מנכ"ל העירייה. מעולם לא היה מצב 

 כזה.

 עולם מנכ"ל לא ענה במקום ראש עיר. מ ד"ר אסנת ספורטה:

יותר. אתה, באמת,  יכוליםטוב, אני מבין שאתם לא  ראש העיר:
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אמיר סילבר? אני מזמין אותך לקדנציה הקודמת, 

  תראה מה היה פה. 

 מועצה חדש, אתה לא מכיר את ההיסטוריה.  אתה חבר :עו"ד איתן צנעני

אתה כנראה לא מבין את הדיונים התרבותיים שהיו  ראש העיר:

 פה בשנה וחצי האחרונות. אתה מתנהג בצורה, 

. אמיר סילבר: .  לאורך כל הקדנציה. .

הצעה, אין פה שום דיון, איזה דיון יש? מעלים  הדר לביא:

 מורידים הצעה. יש גבול לחוצפה. 

מעולם לא היה כאן, שיעמוד אותו חבר מועצה ויספר  אמיר סילבר:

דמת איך הוא צעק על מנכ"לית העירייה בפעם הקו

 שהיא רק העזה לפתוח את הפה. 

 אתה לא תפריע, ואתה לא בזכות דיבור, אמיר סילבר.  ראש העיר:

די העירייה לא ינהלו בסדר, ולכן אני מבקש שעוב אמיר סילבר:

 דיונים פוליטיים. 

ד את הכללים שהיו פה. אתה תמשיך לכבד אתה תכב ראש העיר:

 את הכללים. זה לא יעזור, 

אני מכבד את עובדי עירייה, ולכן אני מתעקש שהם לא  אמיר סילבר:

 כי אני מכבד אותם. ינהלו דיונים פוליטיים. 

ה את ההתנהגות שלכם ומבין הציבור בכפר סבא רוא ראש העיר:

 את השיטה. 

 ראש העיר, תענה בבקשה לשאלה.  ד"ר אסנת ספורטה:

אתם לא נותנים לדבר לאנשי מקצוע שאתם ביקשתם  ראש העיר:

 להזמין אותם לכאן. 

 ראש העיר, תענה בבקשה לשאלה, היא מופנית אלייך.  ד"ר אסנת ספורטה:

 אנשי מקצוע שטרחו, אסנת ספורטה,  יש פה ראש העיר:

 אבל היא מופנית אלייך.  ד"ר אסנת ספורטה:
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אני אומר לך, שאני מצפה ואני מאמין שבחדרה לא  ראש העיר:

יתייחסו אלייך בצורה כזאת כשמזמינים אותך לדיון. 

 .יושבת פה מנהלת אגף, יושב פה מנכ"ל עירייה

מוע אותך, את חברת המועצה. אני עונה, אני אשמח לש ד"ר אסנת ספורטה:

 אני אשמח לשמוע אותך ובעיקר בעיקר אותך. 

 את לא קובעת. סליחה, את לא קובעת, מה לעשות?  ראש העיר:

 בעיקר אותך.  ד"ר אסנת ספורטה:

תודה רבה. יוסי, סליחה, אני אומר לכם דבר כזה.  ראש העיר:

יוסי, אתה גם פורשת, אתם ביקשתם ופניתם בצורה מ

  זמינו את אנשי המקצוע". פנית למערכת, "ת

 אז תן לגורם המקצועי לענות.  עו"ד יוסי סדבון:

 הזמנו את אנשי המקצוע כדי שיתנו תשובות,  ראש העיר:

אנשי המקצוע שהם לא המנכ"ל. ביקשנו את הגורמים  :הדר לביא

 המקצועיים. אנשי המקצוע, לא המנכ"ל. 

הזמנו את אנשי המקצוע שיתנו תשובות מקצועיות.  ראש העיר:

אני מבקש, המנכ"ל נמצא בפתיח, אתם לא תנהלו את 

 הישיבה, 

.  :הדר לביא  המנכ"ל לא יכול לענות במקומך, הוא לא פוליטיקאי

סליחה, אתם לא תנהלו את הישיבה. נקודה. תודה. יש  ראש העיר:

פה מנכ"ל עירייה, ויש פה מנהלת אגף שירותים 

יעה לי פעם שנייה. פעם חברתיים. אסנת, את מפר

שלישית אני אבקש להוציא אותך מכאן. ועכשיו אני 

מדבר בשיא הרצינות. תכבדו את הדיון. מנכ"ל 

 דה. העירייה, ולאחר מכן רוזי תיתן תשובה. תו

הופנינו לעיין בו כדרג מקצועי, הפרוטוקול השני ש איתי צחר:

-ולא מצאנו שום התייחסות לנושא ה ,ישבנו והפכנו בו
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Case-Managers מצאתי התייחסות לדברים אחרים .

שני  שנאמרו על ידי המנהלים המקצועיים, כמו דוגמת

 ,, שכותבתחן, מנהלת הרשות לסמים ולאלכוהול

"סיירת הורים יצאה לשטח לבדוק אם יש שוטטות. 

, על ידך, כתובבסיכום ונראה שאין שוטטות קשה". 

"עלייה בתופעת השוטטות וכולי". אבל נניח את זה 

 .Case-Managers שום התייחסות ל בצד. לא מצאנו

עכשיו אני רוצה, בהמשך ישיר לכל הדיון שנערך פה, 

את כל מה שקורה להגיד לכם איך הדרג המקצועי חווה 

עכשיו. יש פה מייל שכתבה מזכירה הוועדה, ותכף רוזי 

תתייחס לפעילות הענפה קורית פה, והערכית שקורית 

שקורית פה. העבירה לי רוזי, לעיוני, פה, והמקצועית 

מייל שנכתב מדם ליבה של מזכירת הוועדה. כותבת 

מוניתי כמזכירת הוועדה לילדים  2019"במרץ  .כך

תפקיד המזכירה הוא לזמן את חברי כוי. ונוער בסי

 הוועדה, לתאם עבור היו"ר הגעת אנשי מקצוע,

פרוטוקול וכיוצא לוועדה, כתיבת עובדים בעירייה 

בזה. זוהי ועדת רשות. בעבר המזכירה לא הייתה מאגף 

התקיימו שתי פגישות של הוועדה.  2019. בשנת שח"ק

יו"ר מהקואליציה, ולא נקבעו פגישות פרשה  2020-ב

חדשות. לשאלתי האם חל שינוי בתפקוד הוועדה עקב 

שינוי בתפקידה של אסנת, לא ניתנה תשובה ברורה. ה

בסוף חודש אפריל פנתה אליי היו"ר בבקשה לכנס 

, 30.4.20-ועדה דחופה עקב משבר הקורונה. לכן, ב

יר בוועדה נסקרו פעילויות בעהתקיימה ועדה בזום. 

ועלו סוגיות שונות בטיפול במשבר. להפתעתי, קראתי 
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בעיתונות מספר כתבות בעניין המלצות הוועדה, ובהן 

האשמות כי העירייה אינה נוקטת בצעדים על מנת 

יו"ר סיכמה הש ,ההמלצותקטינים בסיכון.  להגן על

ואינני שותפה להן או  ,היו כלליות ,מתוך הנאמר

הוועדה והפרסום  מקבלת אותן. נראה לי שפעילות

חום ולת שלה, הינן פוליטיות, ואינן קשורות לתפקידי

המקצועי בו אני מתמחה". עכשיו, אני מאוד שמעתי 

הטענות שאתם תוקפים אותי, ואני מאוד בקשב רב את 

שמח עליהן. וגם אני אמשיך להיות שמח וגאה 

שתמשיכו לתקוף. אבל אף אחד לא יתקוף את הדרג 

יגרור אותו לשדה ה ,המקצועי , אני לא -ואף אחד אל 

אפשר לאנשים ארוצה לתת לו ציונים ומחמאות, ולא 

שפועלים יום ולילה, דיברת על לילות כימים וימים 

על היחידים שקמים פה לילות כימים וימים  כלילות,

כלילות לטפל בנושא הרווחה, בנושא האוכלוסיות 

י וכל הצוות זה העובדים שנמצאים כאן עם רוז ,בסיכון

שלה. את כל הפוליטיקה תשאירו לכאן, את העשייה 

המקצועית הענפה שיש פה בעיר, לא אנחנו נותנים את 

המחמאות לעצמנו, הן ניתנות לצוות המקצועי כאן 

ומכל הארץ  השכם והערב,שמטפל בדברים האלה 

באים לראות מה קורה פה בילדים בסיכוי. יש כאן 

נכתב בפרוטוקול  בחנה.ונחה, לא נהצעה מקצועית שה

ובפעם הבאה, שלא נערך בה דיון. אחר כך היא עלתה, 

אחר כך היא לא עלתה, וקראנו עליה כולנו בתקשורת. 

 מי שקורא את התקשורת. 

אתר  . אני פתחתי עכשיו אתאיתי, אתה טועה ומטעה ד"ר אסנת ספורטה:
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 . ...העירייה עם הפרוטוקול, לא, אתה טועה ומטעה. 

אני מבקש, אסנת ספורטה, לא להפריע למנכ"ל  העיר:ראש 

 העירייה. 

, 20.8.2019-פתחתי את אתר העירייה, פרוטוקול מה ד"ר אסנת ספורטה:

 ישיבה מספר,

 ת לא תפריעי למנכ"ל העירייה. סליחה, א ראש העיר:

..לא, אל תגיד לי שזה לא  ד"ר אסנת ספורטה:  . זה באתר בעירייה. .

אבל את לא תפריעי למנכ"ל העירייה שהוא בזכות  ראש העיר:

 דיבור. כשאת דיברת, לא היה פה ציוץ באולם. 

 . 20.8.2019. 2019תיים משנת ישיבה מספר ש ד"ר אסנת ספורטה:

 מנכ"ל העירייה בזכות דיבור.  ראש העיר:

 ואחרי שהדיון יגמר,  איתי צחר:

  . ...הישיבה התקיימה בנוכחות, ואני אקרא,  ד"ר אסנת ספורטה:

סליחה, אי אפשר ככה. סליחה, רגע, סליחה, אי אפשר  עו"ד עדי לוי סקופ:

בצורה כזאת. זה לא מכובד, אי אפשר להבין שום דבר. 

 אי אפשר להבין שום, 

 אני לא אתן להטעות אף אחד.  ד"ר אסנת ספורטה:

  את לא תיתני, כי את פשוט,  :דני הרוש

 אסנת, זה בלתי אפשרי לשמוע את הדברים.  עו"ד עדי לוי סקופ:

  בלתי אפשרי לשקר.  ד"ר אסנת ספורטה:

 ברים שלי? זה כל כך לא מכובד. את גם נכנסת עכשיו לד עו"ד עדי לוי סקופ:

  לא, סליחה,  ד"ר אסנת ספורטה:

כשאת מדברת בדממה, יושבים כאן ומכבדים אותך.  עו"ד עדי לוי סקופ:

בדממה. על אף שאני מבטיחה לך שיש פה הרבה אנשים 

בשולחן שרוצים להגיב ומיד, ומתאפקים. אני אומרת 

בבקשה את הצוות בלשון המעטה. תכבדי זה את 
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אחרי זה תוכלי להגיב. את יודעת מה, שרוצה לדבר, 

  יתנו לך להגיב, יוסיפו לך זמן להגיב.

 מה שאת אומרת. עדי, אני מקבלת ד"ר אסנת ספורטה:

 תני בבקשה לחברים לדבר. תודה.  עו"ד עדי לוי סקופ:

יגמר, ואת העיתון יזרקו לאן שהוא אחרי שהדיון הזה ו איתי צחר:

, אז אחרי שהכל יגמר המיחזורצריך להיות, בפח 

ות את זה, והצעה כזאת או אחרת אנחנו נמשיך לעש

תבחן מקצועית. אם היא חכמה וטובה, היא כנראה 

תיושם. אם היא לא חכמה ולא טובה, היא לא תיושם. 

עם אף אחד, אבל את התחושות של נרי, לא בתיאום 

שה, בה וכולכם שמעתי. עכשיו, בבקיהיא כתבה מדם ל

 הקונקרטי.חסי לצד המקצועי. רוזי, אני אשמח שתתיי

רוזי, בבקשה. ואני מבקש לא להפריע. רוזי, אם  ראש העיר:

 מפריעים לך את מפסיקה את השיח. בסדר? תודה. 

ראשית, אני מסכימה עם הדברים ערב טוב לכולם.  רוזי נוימן:

שנאמרו על ידי חברת המועצה, אסנת ספורטה, 

מבחינת המורכבות שילד נולד למשפחה עם מוגבלת. 

לא משפחות צרכים מיוחדים, כי אנחנו היום זה לא 

מדברים על צרכים מיוחדים, אנחנו מדברים על 

מוגבלות. ולא בעלי מוגבלויות, מוגבלות. מאז שאני 

אחד התמניתי לתפקיד, מכיוון שראיתי לנכון שזה 

הדברים החשובים ביותר לפתח, הן ברמה של מענים 

והן ברמה של כוח אדם מיומן ומקצועי שייתן מענה. 

של בשלוש השנים האחרונות אנחנו הוספנו שני תקנים 

עובדות שמתמחות בכל הנושא של רצף האוטיזם, שכל 

אחת יושבת באחת המחלקות שלנו. פיתחנו הרבה 
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 עם מוגבלויות,ענים. קהילות תומכות לאנשים מאוד מ

הוקם בית למשפחות מיוחדות, וישנה יחידה שנותנת, 

ור אותה, גם סקשתכף אני א לעבודה פרטניתבנוסף 

עבודה קהילתית. אלה דברים שפה סקרו, כי זה נכון 

, בהחלט. הרבה מאוד פעמים ההורים צריכים להשקיע

וזה רעידה מאוד מאוד גדולה כשנולד למשפחה ילד עם 

ומגיע גם לגיל בגרות,  חמוגבלות, והוא גם גדל ומתפת

וגם אז אנחנו נמצאים על מנת ללוות אותו. בעבודה 

אנחנו מלווים מאות משפחות. גדל מאוד הפרטנית 

בגלל שיש, בעצם  ,מספר המשפחות שאנחנו מלווים

יש לנו קשר עם  מוקדם יותר.אנחנו מצליחים לאבחן 

, גם עם השירות הפסיכולוגי, גם כל השירותים בעיר

וגם חינוך. אנחנו גם מלווים, גם תומכים עם שירות ה

עוסקים בטיפול גם תמיכתי וגם כל הנושא בעצם של 

שילוב הילד בכל מערכות החינוך. מעבר לטיפול 

הפרטני, ישנה גם עבודה קהילתית, ולכן הבית 

אצלנו בכפר סבא, אנחנו פיתחנו  מיוחדות, למשפחות

בל מודל ייחודי. אנחנו גם נותנים מענה למשפחות, א

גם לילדים וגם לאחים, כדי בעצם לנסות לנרמל וליצור 

 ,שכשראש העיר התמנהקהילה. אפילו אני חושבת 

בדיוק הבית הזה חגג שנה. וכשהבית הזה הוקם, הוא 

הוקם בצורה אחרת לגמרי. אנחנו שינינו אפילו איך 

שמצאנו שהורים שום שאחד הדברים הוא נראה, מ

 90-שמגיעים, אם בהתחלה היו מגיעים בדקה ה

להרצאה או לסדנה, היום הרבה פעמים מגיעים גם 

אנחנו  שעה קודם, מכיוון שנוצרה קהילה. עכשיו,
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נעזרנו בהורים עצמם. אנחנו הקמנו מנהיגות הורים 

רים למשפחות המיוחדות, ובאמצעות מנהיגות ההו

. אחת הועדות, הוזכר אנחנו בעצם, הוקמו כמה ועדות

קודם כל הנושא של זכויות, זה נכון. אחד הדברים 

שאנחנו מצאנו, שלא תמיד ההורים יודעים מה 

הזכויות שלהם. לכן, עבדנו בצורה מאוד מאומצת עם 

. הצוות המקצועי, ונכתבו כל הזכויות של כל הגורמים

ות, מוסד הביטוח הלאומי, רווחה, החל בגורמי בריא

הכל מופיע באתר העירוני, וכל אחד,  ,חינוך. היום

בעצם לכל האוכלוסייה. עכשיו, לגבי  נגישאפשר וזה 

נכנסתי כי אני לא , אני גם Case-Managersהנושא של 

למדה את זה  אני יודעת שרויטל לן כהןהכרתי את, 

והיא זאת שבעצם הביאה את זה כרעיון. זה, ממה 

וגם בדוד שראיתי, נלמד בשתי מכללות, גם בלוינסקי 

ילין. אנחנו, כמשרד הרווחה והשירותים החברתיים, 

מה שאני יכולה להגיד, אנחנו מכשירים עובדים 

על העבודה  ,שהם גם מודרכים, מפוקחים ,סוציאליים

עם הפיקוח אני יכולה לומר שגם דיברתי  שהם עושים.

הארצי. זה משהו שהוא, יש הרבה מקצועות היום 

ל ליוויים, טיפולים וכולי. שעוסקים בכל מיני סוגים ש

אני, כאשת מקצוע, מאמינה בטיפול שהוא גם מודרך, 

גם מפוקח. אני יכולה להגיד שגם במשרד הרווחה יש 

שינוי מאוד מהותי. היום בעצם יש מינהל מוגבלויות 

שמדברים, מה שלא היה פעם, גם מבחינה תקציבית, 

גם מבחינת ההתמקצעות. גם בעצם יש היום מענים 

שעיריית כפר יותר רחבים. אני יכולה להגיד  הרבה



   10.6.2020 40    מועצה מן המניין

מאז שאני נכנסתי סבא הראשונה, זאת אומרת, אני, 

לתפקיד לפני שלוש שנים, פיתחנו הרבה מאוד מענים. 

חושבת שהתושבים היום למדו להכיר ולא רק זה, אני 

 את המענים שאנחנו נותנים. 

רוזי, אני רוצה לומר לך המון, המון, המון תודה. קודם  ד"ר אסנת ספורטה:

כל, אני מאוד מעריכה את זה שהגעת. אני יודעת, 

מכירה קצת, שאת מכירה את כל התחום ושאתם 

ם צודקת, הצורך הזה עלה עושים עבודה נהדרת. את ג

מת, העלתה אותו בוועדה אמא, את הזכרת את בא

שמה, אמא לילד עם מוגבלויות, ותודה רבה על הדיוק. 

אני רוצה לשאול אותך רגע, אני מסכימה איתך דרך 

אגב שהמעגל הראשוני זה המעגל המקצועי שצריך 

והוא נותן , מה שנקרא, העיפרון הכי חד בקלמר ,להיות

אני רוצה לשמוע את המענה המקצועי. מבחינת הליווי, 

את דעתך המקצועית. מבחינת ליווי נוסף, שהוא לא 

במקום איש מקצוע, אני רוצה לשמוע את עמדתך 

המקצועית. את גם נקבת במוסדות האקדמיים 

אני אשמח לדעת מה דעתך . שעושים הכשרות כאלה

ית, אם זה מיזם שאת חושבת שיכול להוסיף, המקצוע

מה שאת ת. תועלו-האם זה מיזם שמיותר. עלות

אמת באמת חושבת. כל תשובה תתקבל בברכה, אני ב

 רוצה לשמוע ככה את דעתך המקצועית. 

שמאחר וזה סוג, זה אפילו לא תעודה אני אומר  :רוזי נוימן

מאוד להביע אקדמית, זה קורס שמתקיים, קשה לי 

דעה על משהו שהוא לא הוכח עדיין כמסייע. עכשיו, 

אני, הרבה פעמים הם אומרים, "רגע, משהו ש הזכרת
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 אנחנו שלא עבד?". - יכול להבין מתמודד נפשמי 

הרבה מאוד מהתחומים שאנחנו עוסקים, לאו  ,בעצם

דווקא אנשי המקצוע חוו, אבל למדנו. אנחנו גם 

ה הזדהות יתר, ומטבע יודעים שהרבה פעמים שישנ

הדברים אדם שעובר משהו, בהחלט יש הזדהות יתר, 

זה מקדם את המשפחה. אז אני אגיד שני לא תמיד 

דברים. לא מספיק הוכח הנושא שאין ליווי בעצם 

מקצועי, ואני מניחה שזה מאוד יציף גם את ההורה 

שהוא בא בעצם ממקום שיש לו ילד עם  ,המלווה

הו מאוד מורכב. מעבר לזה זה בהחלט מש. מוגבלות

הרבה מקצועות. יש יש ששאני יכולה להגיד, 

אז השאלה  .speech therapy ישפסיכולוגים פרטיים, 

אם אנחנו כרשות ציבורית, אני גם התייעצתי אתמול 

בכלל נראה, במקומות עם פיקוח לקראת הדיון, איך 

גם, כשאנחנו לוקחים אחרים זה לא קיים, וצריך 

אחריות, אנחנו צריכים לקחת אחריות על מקצוע 

שהוא מפוקח, מודרך ויש לו איזשהו סילבוס מוגדר. 

במקרה הזה, זה משהו שאני לא יכולה להביע, כי זה 

 לא מוכר מספיק. 

עית, ואני אשמח אם אז אני מקבלת את עמדתך המקצו ד"ר אסנת ספורטה:

אנחנו נעשה פגישה נוספת, לא בפורום הזה, כדי 

לשמוע ממך יותר לעומק אם יש צעדים מקדמיים שאת 

חושבת שאפשר לעשות כדי להבשיל את הרעיון הזה 

המון  ,המון ,ב אני אומרת, המוןלקראת פיילוט. ושו

אנחנו  תודה. אני מורידה את ההצעה מסדר היום,

 את זה בפגישה בינינו. תודה. נמשיך 



   10.6.2020 42    מועצה מן המניין

רוזי, תודה רבה על התשובה המסודרת. כמו שאתם  ראש העיר:

ואין בעיה  רואים, המערכת עובדת בצורה מקצועית

לשבת עם אנשי המקצוע וגם לבוא לוועדת הרווחה 

 ולהיפגש ולשמוע. תודה. נושא הבא. 

 

 חברי מועצה.קריטריונים לתמיכות עיריית כפר סבא לבקשת שבעה  .3

 

הנושא הבא, קריטריונים לתמיכות עיריית כפר סבא  איתי צחר:

 לבקשת שבעה חברי מועצה. 

אוקי, אז ערב טוב. ככה, דיברנו על זה גם בישיבת  אמיר סילבר:

, וגם אז ביקשנו שנבחן המועצה הקודמת, גם לפני שנה

מחדש את נושא הקריטריונים לתמיכות. לצערי לא 

ה התקדם בנושא הזה. אני ישבתי וקראתי את כל הרב

של עיריית כפר סבא. יושב פה הקריטריונים לתמיכות 

לצדי הקובץ. כשהסתכלתי עליו, אז כמו שאמרנו, 

בישיבת המועצה, אני לא באמת רואה בו קובץ עדכני, 

אז הוא לא מעודד  ,דד, אם זה בספורטקובץ שמעו

חובבים ופעילות ספורטיבית עירונית, פעילות ילדים, 

הוא מעודד בעיקר את הקבוצות הגדולות. אני אתן 

הפועל כפר סבא בכדורסל זה קבוצת איזושהי דוגמה. 

ילדים  2,700הילדים הכי גדולה בארץ, עם מעל 

טן שמשחקים. התקציב שהם מקבלים הוא יותר ק

פועל כפר סבא בכדורגל לדוגמה, ששם יש בסביבות מה

ילדים שמשחקים. אין שום קריטריונים לשחקני  1,000

נוער, לשחקני בית. אין קריטריונים נוספים מלבד 

אותם, אני אגיד לכם, משהו כמו שבעה קריטריונים. 



   10.6.2020 43    מועצה מן המניין

סליחה, שבעה סוגי תמיכות שיש לעיריית כפר סבא. 

אוקי? נכון,  ר שבע,אני הסתכלתי למשל על עיריית בא

סוגי  18יש להם  ירייה יותר גדולה מאיתנו.ע

קריטריונים שונים, ביניהם תמיכות בתחום האומנות, 

כזי חדשנות, ריש להם תמיכות למ ,תאטרון ילדים

נכנסות בכלל לתנועות הנוער. אצלנו תנועות הנוער לא 

לקריטריונים של התמיכות. לדוגמה, אם היינו 

 את תנועות הנוער, אז יכול שבשכונה הירוקהמכניסים 

. דבר נוסף קן וגם שבט לתנועות הנוערכבר היו לנו גם 

תבחינים לתמיכות למוסדות שאין לנו זה תמיכות. 

לא ציבור כמו שיש בערים אחרות. שמוסדות ציבור זה 

תמיכות למבנה דת, אבל יש כולם יש של ת,מבנה דרק 

ואין ציבור אחרים שאנחנו רוצים להקים, עוד מבני 

למשל עיריית הרצליה, רק כדי להסביר לנו את זה. 

לכם איך עיריית הרצליה רואה את זה. אז דבר ראשון, 

אז סכום שמדברים על קבוצות הספורט שלהם, 

התמיכה המאושר מותנה בעמידה בהשתתפות קהל, או 

עד בעמידה בהשתתפות קהל במשחקי הבית שלו. יש בי

ליגה ראשונה,  להם פה ממש טבלה מפורטת. כדורגל,

כדוריד, כדורסל, הכל כמה קהל מגיע  שנייה, שלישית,

ולפי זה הם מחליטים כמה הם תומכים למשחקי הבית, 

בקבוצת הספורט. הייתי שמח שזה יהיה גם בכפר 

היה מעודד עוד תושבים להגיע סבא. אולי זה 

למשחקים למשל, וקבוצות הספורט היו עושות לנו 

פעילויות כמו שהן אמורות לעשות. שבע פעילויות 

בשנה, כדי לעודד את הציבור להגיע לאותם משחקים, 
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ספורט. אתם יודעים שהספורט מאוד קרוב להתחבר ל

שיש למשל בעיריית הרצליה, לליבי. דברים נוספים 

שהם מסתכלים על קבוצות הספורט, הם בודקים כ

כמה שחקני בית רשומים בקבוצה. ממש, אותו דבר, 

כדורגל, כדוריד, כדורסל. אלה שלושת הענפים 

לפי זה התמיכות משתנות. אם והעיקריים שלהם. 

על מספר ילדים שמשתתפים בחוגים, דברים אנחנו מ

אז גם כאן, התמיכה גדלה ככל שיש יותר ילדים 

שמשחקים, ואז היינו מונעים בעצם את הלקונה שיש 

לנו היום, שמצד אחד יש לנו את קבוצת הספורט הכי 

 2,700ילדים, מעל  2,700גדולה בארץ בכדורסל, 

ישי לדעתי הוא השלילדים, ומצד שני מקבלים תקציב, 

בגודלו בתקציב התמיכות. עברתי גם בעיריית תל 

עיריות אחרות, גם הוד השרון, גם שם אביב, 

התמיכות, יש תבחינים לתמיכות בפעילויות נוער, 

בפעילויות חברה כאלה ואחרות. מה שאני רוצה, וגם 

ה שאני מבקש זה דיברנו על זה בפעמים הקודמות, מ

האלה  שבעצם תקום ועדה שתכתוב את התבחינים

, או תעדכן אותם, שתיקח בחשבון את השינויים מחדש

שעברו כאן בארץ. היום יש הרבה יותר עמותות והרבה 

שאנחנו צריכים לתת להם את הדעת. זה יותר נושאים 

יכול לעזור לקדם את העיר. בעצם הצעת ההחלטה 

ועדה עם נציגי חברי מועצת שלנו מדברת על כך שתוקם 

נציגות שווה לקואליציה העיר, שכמובן תהיה פה 

שיודעים איך  ,ולאופוזיציה, ואנשי מקצוע נבחרים

כתבו קריטריונים ילכתוב את אותם קריטריונים, וי



   10.6.2020 45    מועצה מן המניין

חדשים שיוצגו למועצת העיר תוך שלושה חודשים 

  במגוון נושאי הליבה.

של התמיכות הוא נושא מאוד מאוד טוב, בואו, הנושא  ראש העיר:

מורכב, וצריך להתייחס אליו בכובד ראש. יש כאן 

מסורת של שנים רבות של תמיכה בהרבה מאוד גופים. 

זה הרבה מאוד עמותות שהן זה לא רק אגודות ספורט, 

שורשיות פה בעיר. זה עמותות רווחה, זה גופים 

נוספים, זה גם עמותות דת, וכמובן גם אגודות 

אנחנו רט המשמעותיות וגם ספורט עממי. הספו

 צריכים להבין שלאורך כל השנים, ואנחנו מדברים על

עמותות שנמצאות פה עשרות שנים בכפר סבא, יש 

הסתמכות תקציבית על כספי התמיכות. אני לא רוצה 

להגיד אגודה כזאת או עמותה אחרת, אבל זה חלק 

ה מהתקציב שלהם. חלקם יש להם תקציב דל מאוד, וז

בסיס קיומי עבורם. חלקם יש להם תקציב יותר כבד, 

אבל זה גם הסתמכות תקציבית לאורך שנים. כי זאת 

ואני לא המסורת הכפר סבאית לאורך עשרות שנים. 

אומר את זה כקלישאה, אני מדבר על זה שיש פה 

 30-ו 25-קבלות פה תקציבים למעלה מעמותות שמ

כים לבצע שנים, באותה מתכונת. נכון שאנחנו צרי

שורה של התאמות, אנחנו עובדים בזה, עוסקים בזה. 

למי שרואה אותנו בבית, ועדת התמיכות מורכבת 

סטטוטוריים. זה מנכ"ל משלושה בעלי מקצוע 

העירייה, גזבר העירייה והיועץ המשפטי של העירייה. 

שאת  ,אני הנחיתי להביא גם רואה חשבון חיצוני

כולל  התמיכות ילווה מקרוב,יך הקרוב של התהל
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, כולל של התבחינים, כולל בחינה של העמותות בחינה

עבודה שתעשה גם על ידי מקור חיצוני שתלווה את 

אנשי המקצוע ותיתן חוות דעת נוספת מקצועית 

לתהליך עצמו וכמובן לעמותות ולאגודות שיגישו את 

אפשר להשוות עיר בעיר. כל עיר הבקשה לתמיכות. אי 

את הצרכים שלה, יש לה את האופי שלה, יש לה  יש לה

את העמותות והארגונים שפועלים. יש רשויות 

י מכיר כמה, שמכאן זה נראה יפה מאוד, מקומיות, ואנ

משם זה נראה רע מאוד. יש שיטות שמתאימות לעיר 

כזאת, ושיטות שמתאימות לעיר אחרת. מה שהכי 

גופים  חשוב זה להבין שיש כאן מסורת. להבין שיש פה

 מסוימת.נתמכים לאורך הרבה מאוד שנים בצורה 

, וכמובן ואנחנו את המסורת הזאת צריכים לשמור

לתקן ולבצע תהליך של הסדרה, כל הסדרת 

התהליכים. בהמשך סדר היום אתם תראו התייחסות 

, וכמובן למה שקשור 2020לגופים הנתמכים של 

ך, ילווה את התהלי. היועץ החיצוני 21לתבחינים של 

וגם אתם תקבלו את חוות דעתו. התהליך מורכב 

מנגזרות של החוק. יש מועד לשינוי תבחינים, יש מועד 

שבו העירייה מפרסמת את הזמן להגיש את הבקשה 

לתמיכות, יש מועד מוגדר. אנחנו גם את הנושאים 

האלה, נפנה עוד מבעוד מועד לעמותות, כדי שהן יכינו 

ת להגשת החומרים את עצמן ויתכוננו בצורה מסודר

כמו שמתבקש. אחר כך רואה החשבון יעשה את 

הבקרה, את בדיקת התהליכים והגשת הבקשות. לאור 

 זאת, אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום. 
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 רפי, אני, שנייה,  אמיר סילבר:

 אבל אתה מבין מה קורה, אמיר?  ראש העיר:

 אני רוצה את זכות התגובה.  אמיר סילבר:

שנייה, אבל לא סיימתי. אבל תראה, סליחה. אני חושב  העיר:ראש 

עד עכשיו, במשך כל ישיבות המועצה בשנה וחצי ש

האחרונות, אני באמת לא מפריע לכם, אני מבקש, אל 

תפריעו לי. וגם לא לאנשי המקצוע. אני עדיין בדיבור. 

 אני נותן לך תשובה, אתה ביקשת תשובה. 

 לא, התחלת להקריא את הצעת ההחלטה.  אמיר סילבר:

.  ראש העיר:  אני עוד לא סיימתי

 י שאני רק רוצה להגיב. בסדר, אוקי. אמרת אמיר סילבר:

לא, בסדר, אני אתן לך גם להגיב. בסך הכל אני מסביר  ראש העיר:

את התהליך, ואני מסביר את הסדר שנעשה. אני לא 

 לקחת ולקבוע תבחינים חדשים ,שאפשר במחי יד חושב

לכל הגופים שנתמכים כבר במערכת. יש פה גופים 

רבים מאוד ומשמעותיים מאוד, שהתקציבים האלה 

הם תקציבים שהם אוויר בשבילם, והם מסתמכים על 

מרת, זה משנה לשנה, לאורך הרבה מאוד שנים. זאת או

שהוא שורשי והוא מוסד בתוך המערכת. כן זה משהו 

ות בקרה. כן צריך לחדד את הנהלים ואת צריך לעש

ריך לעשות שורה של התהליכים. כן יש מקומות שצ

תיקונים וגם הסברה. כי חלק מהעמותות, קחו את 

התקופה האחרונה של הקורונה, יש עמותות שהיה להן 

כמעט בלתי אפשרי להגיש מסמכים, או היה חסר להם 

חשוב פה נייר או שם טופס וכולי. אנחנו צריכים גם ל

ארבעה -בשלושהבינינו ובין עצמנו, האם בגלל ש
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חודשים האחרונים, עמותה כזאת או גוף כזה, שזה 

גופים מאוד מאוד משמעותיים וחשובים בעיר, חסר 

אם אנחנו מאשרים את  כצורך השעה, ,להם נייר

נותנים  אנחנו לא מאשרים את התמיכה,התמיכה, 

הדברים האלה, יש . ואת כל רכהארכה, לא נותנים א

בעלי התפקידים פה צוות, וזה לא רק שלושת 

הסטטוטוריים, יש גם מנהלי מחלקות, ולכל מנהל 

מחלקה יש את הרפרנט שהוא עובד ישירות מול אותם 

גופים. בודק אותם, מבקר אותם, סופר את הפעילות 

שלהם, רואה בדיוק מה קורה. אז יש רשות אחת שבאה 

מה כרטיסים נמכרים ואיזה ואומרת, "אנחנו נבדוק כ

קהל מגיע". אז אני יכול להגיד לך שיש לנו פה שלוש 

שהן במסגרת הפועל. אגודות ספורט משמעותיות, 

הפועל כפר סבא כדורגל, הפועל כפר סבא כדורסל 

והפועל כפר סבא בכדורעף. אם אתה תיקח את הקהל 

של שלושת האגודות האלה, אני חושב שאנחנו נצטרך, 

בחין של קהל, מן הסתם האגודות יבקשו אם נקבע ת

יותר כסף. כי הקהל של הכדורגל לא בדיוק, זה לא 

 4,000-ו 3,000הקהל של הפועל תל אביב שמגיעים 

אוהדים בערב. בכדורעף אנחנו רואים את האולם גם, 

עם כל הרצון שלי לסייע, אז אני אומר להם "בואו 

ביא לכם נעזור לכם, נשווק לכם. נביא לכם תלמידים, נ

תלמידים מהתיכונים, נביא מורים, מורות, הורים". 

קושי מתמלא. כנ"ל לכדורסל. האולם ברעף, גם לכדו

לכן, אם אנחנו נבחן לצורך העניין תבחין של 

כרטיסים, להבדיל מהפועל באר שבע, אני חושב 
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שאנחנו, תבוא אגודת הפועל כפר סבא, לא בכדורגל, 

קושי מגיעים קהל, בבכדורסל, ותגיד "חבר'ה, תראו, 

תיתנו לנו יותר כסף, כי אנחנו לא", אגב, הכדורסל 

והכדורעף גם לא מוכרים כרטיסים, כן? זה בחינם. 

 500, 400 כדורגל כן, אבל אני חושב שבממוצע מגיעים

אוהדים. אז אתם מבינים את  300אוהדים, שזה, או 

הקושי הכלכלי לקיים אגודה שנמצאת בליגת העל, 

לא הרצליה,  לא חזקה כלכלית. אנחנובעיר שהיא 

ואנחנו לא ראשון לציון, ובטוח בטוח לא תל אביב. אז 

לכן צריך להיות פה מאוד מאוד חכמים ונבונים 

כם יש ורגישים, ואחראים על הנושא של התבחינים. ל

יכולים לשבת את ההזדמנות גם לעשות שינויים. אתם 

עם עצמכם, לבוא ולהציע הצעות. אני חושב שמכיוון 

שאנחנו כפופים לחוק, אז אני מבקש להסיר את 

 ההצעה מסדר היום. 

אנחנו הרי תמימי דעים. אם  אני רוצה להבין למה, ד"ר אסנת ספורטה:

אמרת במחי קול, אנחנו תמימי דעים לזה שצריך לש

ולבדוק  ללשקויד, ברור שלא במחי יד. אמרת שצריך 

ולעשות חשיבה מחודשת, לשמור על העמותות. וכולנו 

כאן תמימי דעים שיש עמותות מדהימות שפועלות 

בכפר סבא לרווחת הציבור. ואנחנו אומרים אותו דבר, 

הצעת ההחלטה היא בעצם אומרת מה שאתה אומר. 

עם נציגים של חברי מועצת העיר, עם  ם ועדהתוק

ה, גם לאופוזיציה, אנשי נציגות שווה גם לקואליצי

מקצוע שיציגו תוך שלושה חודשים קריטריונים 

  היינו הך.חדשים לתמיכה בנושאי הליבה. זה נשמע לי 
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אני רק רוצה להגיד לך, אסנת, משהו, בשביל סדר  ראש העיר:

טענו, שאלו היום. מי שהציע את ההצעה זה סיעה. הם 

, יו"ר הישיבה, שאלה. עניתי אותי כיו"ר המליאה

 בתשובה. אני לא פותח את זה לדיון. 

 זה דיון אבל.  אמיר סילבר:

 יש פה החלטה,  ראש העיר:

 לא, ההצעה בדיון. זה נושא על סדר היום.  :הדר לביא

 לא דיון. אני לא פתחתי את זה לדיון. זה  ראש העיר:

.   הדר לביא:  הנושא על סדר היום, ולכן הוא לדיון

 אבל לא פתחתי את זה לדיון.  ראש העיר:

זה לא הצעה, זה נושא שהעלנו שבעה חברי מועצה.  הדר לביא:

 תקן אותי. 

 את זה לדיון. אבל לא פתחתי  ראש העיר:

  לפתוח.אתה, אין לך אבל סמכות  הדר לביא:

 פרוצדורלית זה דיון.  ד"ר אסנת ספורטה:

.  ראש העיר:  זה לא דיון

כי  יחד עם זאת, רפי, אני רוצה טיפה לחדד את הנושא, אמיר סילבר:

 לדעתי זה לא היה ברור עד הסוף. 

 יועץ משפטי, אפשר לקיים דיון?  ד"ר אסנת ספורטה:

 אני, שנייה, לפי כן.  אמיר סילבר:

יועץ, את רוצה לעשות דיון? תקיימי  ראש העיר: תקיימו דיון. בלי 

 דיון. 

 אני רוצה להבין. לא, יכול להיות שאני טועה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 לא, את לא טועה, תקיימי דיון.  ראש העיר:

,  ד"ר אסנת ספורטה:   אם אנחנו לא יכולים לקיים דיון

שקל מהכדורגל  100,000מי שרצה להוריד אבל אסנת,  דני הרוש:
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לטובת הסעות, אז אני לא חושב שזה בא לידי ביטוי 

בנושא הזה שיש לך תמיכה כזאת או אחרת. ביקשת 

 הרי לקצץ. 

 דני, בבקשה. כן, אני רוצה, ראש העיר:

.  ד"ר אסנת ספורטה:   מה הקשר? לא הבנתי

 לא הבנת? אני אסביר לך יותר לאט. את  דני הרוש:

יועץ משפטי, אני אשמח לדעת, באמת אבל, רציני,  ד"ר אסנת ספורטה:

אוקי? אני רוצה באמת להבין האם אנחנו רשאים 

   לקיים דיון על הדבר הזה? 

 רה זה שאתם בדיון. התשובה הקצ עו"ד אלון בן זקן:

 אנחנו בדיון? תודה רבה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 אנחנו בדיון, כן. תדוני.  עיר:ראש ה

אז אני אחזור בעצם על מה שאמרתי, כי אני לא רואה  ד"ר אסנת ספורטה:

סתירה בין הצעת ההחלטה שהציע אמיר ובין מה 

שאתה אומר, ולכן אני לא רואה מניעה בעצם לדחות 

את ההצעה הזאת. כי אם אנחנו אומרים אותו דבר, אז 

  בואו נקבל את זה. 

אני רואה סתירה מהותית. אנחנו בחודש סליחה, רפי,  עדי לוי סקופ:עו"ד 

 ינואר סיכמנו על מתווה, דצמבר, 

.  ראש העיר:   זה המשפט הבא שלי, אבל בבקשה, עדי

על מתווה לבחינת התמיכות. שוחחנו על כך סיכמנו  עו"ד עדי לוי סקופ:

עבור על התמיכות, להעביר שכל חבר מועצה מוזמן ל

באופן מסודר את ההערות שלו. למיטב ידיעתי והבנתי, 

חברי וחברות מועצה רבים ורבות ניצלו את הזכות 

העבירו רשימה מכובדת ביותר של הערות, כולל ו, הז

 בור עליהןהצעות חדשות. סוכם שהצוות המקצועי יע
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 וייתן את ההמלצות שלו. 

,  איתי צחר:   לרבות שכירת יועץ חיצוני

שים לב לכל המגבלות והאילוצים והבקשות וההערות ב עו"ד עדי לוי סקופ:

והמענים. אני מתנגדת לוועדה נוספת שתכלול רק חלק 

מחברי וחברות המועצה, והיא זו שתעבוד בצמידות 

י וחברות המועצה לצוות מקצועי. אני רוצה שכל חבר

יהיו שותפים להליך הזה, ולא רק ועדה מצומצמת. אני 

יברנו על זה כאן, כולנו סומכת, לא רק אני, אנחנו ד

הסמכנו על זה בישיבת המועצה בצורה מסודרת, 

ההערות של שהצוות המקצועי יעשה את העבודה לאור 

ההמלצות  יתכבד ויגיש את חברי וחברות המועצה,

שלו, ואז נדון על זה. לא עוד ועדה מצומצמת שתלך 

איזושהי עבודה צדדית, והשאר לא יהיו חלק ותעשה 

מהעבודה הזו. לא. זה עבודה שצוות מקצועי אסף 

יתכבד ויגיש  .המון חומר והערות, המון, לדעתי המון

כאן, ג אותן יאת ההערות שלו, או אז יתכבד ויבוא ויצ

המועצה, ואנו נקבל את ההחלטות  בפני חברי וחברות

  שלנו בהתאם לכל האילוצים. תודה. 

שהו. אני מכבד את כל חברי המועצה אני רוצה לומר מ עו"ד יוסי סדבון:

שיושבים כאן, ואני לא חושב שזה נכון שחברי המועצה 

לא  ,שיהיה גוף מקצועייעירו הערות. אני חושב שחשוב 

ל ועדת רק רואה חשבון שיבדוק את העבודה ש

התמיכות, שאני מאוד מכבד את האנשים, ואני גם 

מכיר אותם ואני יודע שיש להם ניסיון של שנים. אני 

עם אנשים שבקיאים חושב שצריך פה גוף מקצועי 

בקביעת מדדים. להעביר את זה, לעשות שקיפות 
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לציבור, ואז לקבל את ההערות על סמך בדיקה 

יניות לתעדוף ף לגבי נוער, מדעדולת שתבדוק מדיניות

או  ,שגיות, מדיניות לגבי השתתפות נשיםילגבי ה

אני  ,באמתאו נשים, בתחום הספורט.  ,עידוד ילדות

אני מדבר  כרגע לא רוצה להתייחס לענף כזה או אחר,

לקבוע מדיניות, ואת באופן כללי. אני חושב שצריך 

המדיניות הזו לא יכול לעשות לא רואה חשבון ולא 

ועדת תמיכות, עם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד. את 

הנושאים האלה אנחנו יכולים גם ללמוד מהרמה 

בשביל לשנות כללי בורוביץ'  ,ברמה הארציתהארצית. 

וכללים אחרים, מקימים ועדת מומחים. יש לנו גם פה, 

לפרוביץ', שהוא מומחה א, את ד"ר פר סבאבמקרה, בכ

ויעדים לבחינת נושא של ספורט. צריך  בתחום מדדים 

היכולת לעשות להיעזר בבעלי מקצוע. יש לנו את כל 

את זה. אני לא, אני, אישית, למרות שאני מבין בזה, 

 אני לא רוצה להיות חבר בוועדה. 

חושב שיש הרבה תושבים בעיר שמרגישים  אניוסי, י מאיר מנדלוביץ':

לא נוח כרגע עם המצב. זה לא עניין פוליטי, אין פה 

  שום עניין פוליטי. 

 ממש לא.  עו"ד יוסי סדבון:

חשוב שיהיו מומחים, חשוב שתהיה גם הנחיה. שנייה.  מאיר מנדלוביץ':

אתם ציינתם בישיבה הקודמת, אתה ודני דיברתם על 

נוער. כולנו מכירים בזה, נעשית הערך של פעילויות ה

שם עבודת קודש. את זה אנחנו רוצים לעודד, זה 

החלטה פוליטית, ויש דברים אחרים שצריך לדבר 

 עליהם. 
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טוב, אני רק רוצה לתת הסבר מפורט על התהליך  ראש העיר:

עצמו. כי בסופו של דבר יש פה מערכת מקצועית רחבה 

לא שבערב  מאוד, שעושה עבודה סביב התמיכות. זה

אחד אנחנו מביאים את זה לישיבת המועצה ואז אנחנו 

ה תהליך מורכב מאשרים תמיכה כספית. להיפך, יש פ

מאוד, עם המון מחשבה ודעת, כולל הפעילות, היקף 

 , הפעילות, האם יש שם, הנושא של המגדר כמובן

העצימות של הפעילות, הערך של הפעילות הזאת בעיר 

מועדוני ספורט, לים לדבר על כפר סבא. אז אנחנו יכו

יש את אבל לא רק. יש עוד הרבה מאוד גופים כמו, 

ולי שואה, אלומה שזה לניצארגון יד לבנים ויש את 

שזה פרויקטים מדהימים. פרויקטים מדהימים. אבל 

כל הפרויקטים האלה נבחנים על ידי אנשי מקצוע 

בצורה רצינית. אני אבקש ככה שרק המנכ"ל ייתן שתי 

דקות הסבר כמה התהליכים פה הם רציניים 

 ואחראיים. 

משתי דקות. בקצרה. בישיבת המועצה של אפילו פחות  איתי צחר:

ינואר, הנושא הזה עלה סבי ב נושא התבחינים. חודש 

כפי שנאמר גם אז, אני אומר גם היום, יש הרבה מאוד 

פגמים בתהליך. פגמים שירשנו משנים אחורה. 

הפגמים האלה צריכים הסדר, וזה ברור. זה גם נאמר 

שלם עם וגם אני אומר זה עכשיו. אני לא פעם שעברה, 

כדרג מקצועי, את מה  ,עכשיו, ולפיכך ביצענוהמצב 

בדקנו וזה לא אנחנו, שהוחלט עליו בישיבת המועצה. 

גם הפניות שקיבלנו מחלק מחברי המועצה למומחים 

לנושא הזה, הלכנו לבדוק בעיריית תל אביב שנאמר 
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בהתחלה שהם עשו תהליך הסדרה עם מומחה חיצוני 

עם  אחרות. התקשרנו והסתבר שלא, ועוד ברשויות

משרד חיצוני, עם אדם שיש לו ניסיון בבניית המדדים 

והתבחינים. הוא קיבל את הערות חברי המועצה, שעדי 

ציינה את הנושא הזה. הוא אמור להגיש לנו את 

שלו, לעשות סדר במתווה, ההמלצות המקצועיות 

לאחר מכן כמובן ו יך הפרוצדורלי,באורגן הזה, בתהל

היא שלכם, שצריך לצקת לזה את המדיניות. המדיניות 

וצריך לראות איך מיישמים אותה בתוך המנגנון 

ונן. זה התהליך שהתבקשנו ידכם לכשנתבקשנו על 

זה התהליך שאנחנו נמצאים בעיצומו. ועדה  בינואר,

זה חלופה להגיש המלצות. בחרתם בדרך אחת, אנחנו 

ורים להגיש לכם את ההמלצות בעיצומה, ואנחנו אמ

 לדיון אליכם. 

  קי, תודה, מנכ"ל. או ראש העיר:

יוגש?  עו"ד יוסי סדבון:  מתי זה 

למיטב זכרוני סוכם מועד של תאריך. אני לא רוצה  איתי צחר:

לטעות, נדמה לי סוף הרבעון הזה נדמה לי, נכון? לא? 

 בעל פה. ...ביולי למיטב הזיכרון,  1-עד ה

 ביוני?  1 יוסי סדבון:עו"ד 

 יולי.  איתי צחר:

  עוד חודש.  ראש העיר:

יולי? זה מצוין. יהיה לנו מספיק זמן לדון בזה לקראת  עו"ד יוסי סדבון:

 דיון התמיכות. 

מאוד חשוב להעביר מסר מכאן. גם לעמותות. אנחנו לי  ראש העיר:

צריכים לדעת איך לחבק אותן ולשמר את הפעילות. זה 
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באים ואומרים, שאנחנו עושים הסדרה, זה שאנחנו 

"אוקי, צריך למצוא דרכים נוספות בנושא של 

תבחינים", זה לא יכול לבוא על חשבון עמותות 

כפר שנמצאות פה ופועלות פה הרבה מאוד שנים ב

. יש לשמור עליהןסבא. הן שורשיות פה. אנחנו צריכים 

עזבו את הגופים הגדולים, יש  פה עמותות קטנות,

 10,000או  6,000לות תקציב של בעמותות קטנות שמק

שקלים. הן עמותות שהכסף הזה הוא הכסף, החמצן 

שלהן לפעילות, ואנחנו צריכים לדעת איך לשמר אותן 

 ים אני, לאור כל ההסברגם בעתיד. 

 הדיבור.  אני מבקש את זכות אמיר סילבר:

 כן.  ראש העיר:

צה לחדד קודם כל, תודה על ההסבר. אני רק רו אמיר סילבר:

שקלים. זה שאנחנו  6,000,000שהתמיכות הן מעל 

זה, אני תומכים בעמותות שהן מאוד ותיקות כאן 

מאוד מכבד את זה, אבל אנחנו צריכים לראות אם 

אותן עמותות אכן נותנות לנו את המענה שאנחנו 

רוצים לקבל כעיר. אנחנו משקיעים המון המון כספי 

, אוקי? אנחנו משקיעים כספי ציבור, אנחנו ציבור

יחזרו לציבור. אנחנו רוצים רוצים שכספי הציבור 

תמוך בעמותה, אלא שזה, לא נתמוך בעמותה כדי ל

לתמוך בעמותה שמקדמת נושאים שאנחנו רוצים, 

שמשתפת את הציבור, שעושה פעילות ערכית. כמובן 

שזה יבוא לידי ביטוי בכל התבחינים והקריטריונים 

יגיע אלינו. שייכתבו מחדש . אני מאוד אשמח שאכן זה 

ודרך אגב, אף אחד לא דיבר על זה שבעוד שלושה 
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תבחינים חדשים. אנחנו מדברים  חודשים אנחנו נמצא

על, אפשר לדחות את זה בעוד שנה, אבל צריכים לכתוב 

יש לנו  תבחינים חדשים שיותאמו למציאות העירונית.

תושבים, היא  110,000עיר שהשתנתה, גדלה למעל 

תגדל בהמשך הרבה יותר, אנחנו צריכים להתאים את 

ה. התמיכות שלנו לציבור כדי שהציבור יקבל את המענ

זה שיש עמותה שמשרתת שלושה אנשים, סתם 

כדוגמה, לא מכיר כאלה, שלושה אנשים ומקבלת רק 

שקל, אולי אפשר לתת לעמותה שמשרתת ציבור  6,000

ותו סכום, ואנחנו נקבל רווח, מה רחב יותר, את א

גדול יותר מאותה עמותה.  Benefitשנקרא, גדול יותר. 

ו  וכן,זה כל מה שאנחנו מדברים עליו.  כשאנחנ

מדברים על ועדה אז, אני מאוד מכבד את רואה 

החשבון, שאגב, אני אשמח לדעת מי אותו רואה חשבון 

שמלווה את הוועדה, אבל זה החלטות שאנחנו כמועצת 

עיר אמורים לקבל. איזה נושאים אנחנו רוצים לקדם. 

ות נוער, פעילויות ילדים? אנחנו רוצים לקדם פעילוי

מוך בקבוצות בוגרים למיניהן, או שאנחנו רוצים לת

שלא נותנות לנו מענה עירוני? לא נותנות לנו כאן 

איזושהי פעילות שאנחנו יכולים ליהנות ממנה. אלה 

 בדיוק הנושאים. 

 זאת דעתך.  ראש העיר:

 כמובן שדעתי.  אמיר סילבר:

הכל המבנה של . אני חושב שבסך טוב, אז עוד פעם ראש העיר:

התבחינים נותן מענה לרוב הצרכים העירוניים. 

אם תקום עמותה שתפעל בעיר  בעיר משתנה,המציאות 
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במשך שנתיים, אני חושב, פחות או יותר, אם 

הקריטריון אומר שנתיים פעילות, ובשנתיים האלה 

היא תוכיח שהיא עושה פעילות ציבורית מרשימה, אז 

להגדיר אותה ולהכליל כמובן שאנחנו נמצא את הדרך 

במסגרת התמיכות במסגרת התבחינים, אותה 

 ,ויש פה עיר שיש בה הרבה מאוד פעילויותות. הכספי

 גופים 80-ות. יש פה למעלה מויעם הרבה מאוד קהיל

מגוון רחב של פעילויות. נתמכים במערכת שיש להם 

זה מעמותות קטנות מאוד, שחלקם, נכון, יכול להיות 

שהן נותנות מענה לקהלים שהם לא בדיוק באג'נדה 

 שלך. אבל יש פה עוד ציבורים נוספים, 

 אין לי שום אג'נדה.  אמיר סילבר:

יש לו את האג'נדה שלו. לך יש לא, אני אומר, כל אחד  ראש העיר:

אג'נדה, לי יש אג'נדה, כל אחד. לי יש אג'נדה רחבה, 

אני גם רואה את אותן  ,אג'נדה של כל העיר. לכן

עמותות שהן עמותות שנותנות פעילות מסוימת במקום 

את הגב  צריכות שהן עמותות קטנות, והן ,מסוים

ב ללא הגהעירוני. ויש אגודות ספורט שאני אומר לך, 

ואין  ,העירוני, אז אין לך את הפועל כפר סבא בכדורסל

ואין לך את הפועל  ,ר סבא בכדורגללך את הפועל כפ

כפר סבא בכדורעף. זה עמותות שהבסיס שלהן, לאורך 

אני לא יכול לזכור מתי זה התחיל בכלל, כל השנים, 

ונית. הן הסתמכו על המערכת העיראבל מאז ומעולם 

חלקן היו קבוצות עירוניות. זאת אומרת, הפועל כפר 

סבא, כדורעף, כדורסל, כדורגל, היו קבוצות עירוניות, 

הרכישה על התמיכה נרכשו והסתמכו גם בכספי 
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ספורט הן אגודות העירונית. וכן, אותן אגודות 

 ,שנותנות פתרון ועידוד לאותם ילדים, לבני נוער

שיש היום פשרות להם אופק. זאת אומרת, תחשבו שמא

קבוצה בליגה הלאומית או בליגת העל, וילד שמתחיל, 

מתחיל  על כדורסל ולא על כדורגל.אני דווקא אלך 

בתור ילד, צומח, ורואה קבוצה שנראית בליגה גבוהה. 

זה לא מילת ו דבר בכדורגל. מושך אותו למעלה. אות

גנאי, הפועל כפר סבא בכדורגל זה מערכת שסביבה יש 

אלפי ילדים ובני נוער ומשפחות, סביב המארג הגדול 

הזה, שיש להם אופק, שיש להם קבוצה בליגת העל. 

נוער ענקית.  אנחנו צריכים להסתכל על זה גם כתנועת 

חושב אותו דבר בכדורסל. ובכדורעף אותו דבר. אז אני 

שבסך הכל צריך להסתכל על המנעד הרחב של 

הפעילויות. אם תיוולד פה עמותה חדשה שבאה ונותנת 

פתרון או מענה לצורך ציבורי, ואנחנו נראה שאכן יש 

עיר כפר סבא, וכמובן לפי הקריטריונים, היא לה ערך ב

צריכה לפעול במשך שנתיים, היא צריכה להיות 

ים, תבוא לוועדה מוגדרת כעמותה, יש את כל הכלל

מקצועית, תעבור את הכללים ותקבל תמיכה ותיתן 

מענה לאותה נישה שלשמה הוקמה. אגב, יש הרבה 

, עם השנים פשוט לבד, מאוד גופים גם שהוקמו

המציאות עשתה את שלה. כי המציאות בתקופה שהן 

שבה אותה מסוימת מוגדרת הוקמו הייתה מציאות 

נולדה, ואחרי שנתיים, שלוש, חמש של פעילות, עמ ותה 

הצורך נעלם והעמותה התפוגגה. לאור זאת אני חושב 

 , -ש
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 אתה בעצם מחזק את זה מה שאני אומר. אתה מחזק.  אמיר סילבר:

  בסדר גמור. אני שמח. ראש העיר:

י  אמיר סילבר: אבל זה שיש קבוצת בוגרים, לא אומר שיש שם שחקנ

שחקנים שגדלו במועדון. הפועל כפר  נוער שמשחקים.

שחקנים  2,700סבא בכדורסל היא דוגמה מצוינת, 

 ואין קבוצה בוגרת. 

 איפה?  ראש העיר:

הפועל כפר סבא כדורסל לא משחקת בשום ליגה  אמיר סילבר:

 . היא לא בליגה העליונה. עליונה

אני מכיר טוב, טוב, טוב את הפועל כפר סבא בכדורסל  ראש העיר:

ואני אוהב אותם מאוד. אני מעריך שתוך שנתיים 

לשם הפעול כפר סבא בכדורסל תהיה גם בליגת העל. 

 הם שואפים. 

 אם זו השאיפה שלהם, לא חשוב.  אמיר סילבר:

אני לא רואה ברור שזאת השאיפה. זו השאיפה, ברור.  ראש העיר:

אדם תחרותי שנמצא בפעילות תחרותית שלא רוצה 

להגיע למקומות הכי גבוהים. זה טבעי ביותר. אם 

אנחנו נקבע את הפועל כפר סבא בכדורסל בליגה שהם 

י יכול להגיד לך שבני הנוער נמצאים בה היום, אז אנ

שהיום משחקים, ויש שם חברה מוכשרים ברמה הכי 

נמצאים בין המקומות  םהה במדינת ישראל. גבוה

תיכון כצנלסון  הפסידו לפני שנה,הם  הראשון לשני.

-, אולי יהיה בלכוכב שנמצא היוםהפסידו לפני שנה 

NBA אם אותו כוכב לא היה, אז אני מאמין שקבוצת .

 חת. הכדורסל של כפר סבא הייתה מנצ

דקות של  20-רפי, סליחה, אוהדי הפועל, עברו ה עו"ד אהוד יובל לוי:
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 . הנושא הזה, יש לנו עוד סדר יום ארוך

נכון. טוב, תהילה אחרונה ואני מעלה לסדר היום.  ראש העיר:

יודע למה זה קורה? כי אני לא מקפיד על זכות  אתה 

 דיבור וסופר דקות לכל אחד. כן. 

חושבת שבגלל שיש לנו אני אעשה את זה קצר. אני  רו"ח תהילה מימון:

שלושה שבועות להגיש את זה, ואמר פה הצוות 

ליולי, אז הדרך  1-המקצועי שהוא יגיש את זה ב

ליולי ולדון  1-בהנכונה זה באמת להביא את ההצעה 

בה. יש לנו חודשיים. אני חושבת שכן צריך להתקיים 

ולא של ועדה  ,דיון מחוץ למועצה, של כל חברי המועצה

שבעה אנשים. לשמוע את הגורם החיצוני של שישה או 

ולשמוע את הגורמים החיצוניים ולשמוע את הגורמים 

ניות. אני יולדון בעצמנו בנושא של המד ,המקצועיים

ולא החלטה  כן חושבת שצריך להיות דיון על זה

שאנחנו לא דנים בנושא הזה. אבל יש שלושה שבועות 

וד בלצוות המקצועי לעבוד, וזה הזמן לתת לו לע

 ולהציג בפנינו את התוצאות. 

אני רוצה רק לסייג את המועד שנקבתי בו קודם, אחרי  :איתי צחר

התכתבות בו עם מי שמטפל בכך. אנחנו תלויים פה 

בגורם חיצוני, יכול להיות שיידרש עוד פרק זמן קצר. 

אנחנו רואים שזה למען הדיוק אני מדגיש את זה. אם 

הולך לחרוג, אנחנו נעדכן כמובן. בכל מקרה זה 

 בעבודה כבר. 

, יינתנו לנו י רק מבקשת שכמו בשנה שעברהאז אנ רו"ח תהילה מימון:

נגיע למצב  חודשיים להערות ולדיונים, כדי שלא 

שאנחנו מצביעים מהר מידי על משהו חשוב בעיניי 
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 רוב, או הרבה חברי מועצה. 

טוב, אוקי, לאור ההסברים אני מציע להסיר את  ראש העיר:

ההצעה מסדר היום. מי בעד להסביר את ההצעה מסדר 

 היום? 

את זה, אבל , אז תנהלו אני רוצה להעלות הצעה נגדית ד"ר אסנת ספורטה:

אני רוצה הצעה נגדית לאור הדברים שאמרו תהילה 

 ועדי. 

 תציעי.  ראש העיר:

אתה רוצה שנצביע גם על ההצעה, לא, זה בסדר, אפשר  ד"ר אסנת ספורטה:

על שתיהן. שלי? אוקי. אני מסכימה עם מה שאמרה 

. בגלל שהנושא כל כך חשוב וקרוב לליבם של הרבה עדי

שרק חלק מנציגי המועצה ייקחו מאוד אנשים, לא נכון 

בו חלק. חיזקה את זה תהילה עם הדברים שלה, ולכן 

ע על ההצעה המעודכנת שנחליף בה אני רוצה שנצבי

מילה אחת. במקום "תוקם ועדה עם נציגי חברי מועצת 

העיר", נוריד את המילה "נציגי", "תוקם ועדה עם כל 

ם חברי מועצת העיר" וההמשך אותו דבר. אתם יכולי

 לקרוא את זה. 

תודה רבה. אוקי, מי בעד הצעתה של אסנת ספורטה  ראש העיר:

 כפי שהיא ביקשה, הציגה אותה? 

 מי שמעלה להצעה קורא?אתה רוצה לקרוא?  ד"ר אסנת ספורטה:

 כן, שמעו. מי בעד הצעתה של אסנת ספורטה?  ראש העיר:

, אמיר, פנחס,  איתי צחר: הדר, אסנת, יוסי. מי נגד? תהילה, עדי

אורן, רפי, אמיר קולמן, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, 

ויובל.   פליאה, לירית, מאיר 

 ומי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?  ראש העיר:
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 יובל,  איתי צחר:

 אני לא יודעת אם, זה רלוונטי כבר?  ד"ר אסנת ספורטה:

 לא צריך? כי לא, היא ניסחה הצעה שונה.  ראש העיר:

 זה לא רלוונטי כבר.  ד"ר אסנת ספורטה:

אלון, אני צריך להוריד את זה מסדר היום כי זה הצעה  ראש העיר:

   שונה? 

שירדה אנחנו למעשה בדיון, זה לא הצעה לסדר. ברגע  עו"ד אלון בן זקן:

הצעה לסדר, ברגע שירדה הצעת החלטה אבל ביקשו 

להוציא הצעת החלטה, להוסיף הצעת החלטה, אפשר 

 להצביע עליה. הצבענו אליה, היא נדחית, נגמר. 

 נדחה. תודה רבה.  ראש העיר:

 

כל ועדה עם להקים  :ההחלטהאת הצעת ברוב קולות  דוחים :801מס'  החלטה

שיודעים איך לכתוב את  ואנשי מקצוע נבחרים חברי מועצת העיר

וייכתבו קריטריונים חדשים שיוצגו למועצת  אותם קריטריונים, 

 .העיר תוך שלושה חודשים במגוון נושאי הליבה

 , פנחס, הדר, אסנת, יוסי.סילבר אמיר -בעד

תהילה, עדי, אורן, רפי, אמיר קולמן, איתן, דני, ראש העיר, עילאי,  -נגד

  יובל.מאיר,  פליאה, לירית,

 

 

  שקיפות בוועדה לתכנון ובנייה לבקשת שבעה חברי מועצה. .4

 

 שאילתות, כן. מנכ"ל העירייה. ראש העיר:

 שאילתה בנושא מעבר מטוסים מעל העיר. איתי צחר:
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 שקיפות...רגע, יש עוד נושא.   אמיר סילבר:

הצעה לסדר בנושא סליחה, סליחה. טעיתי. יש עוד  :איתי צחר

שקיפות בוועדה לתכנון ובנייה לבקשת שבעה חברי 

 מועצה. 

 בבקשה, זכות דיבור.  ראש העיר:

יודעים,  ד"ר אסנת ספורטה: אני אציג את ההצעה הזאת. כמו שאתם 

המנדט של כמעט כל ועדות העירייה הוא לייעץ. או 

להמליץ. יש מעט מעט מאוד ועדת שהמנדט שלהן זה 

גם לקבל החלטות. אחת החשובות, אם לא החשובה 

ביותר, היא הוועדה לתכנון ובנייה. יותר נכון ועדת 

, ועדה הזאתמשנה לתכנון ובנייה. לא סתם הוחלט שלו

ן  מי שעומד בראשה זה ראש העיר או סגן בלבד, ואי

אופציה אחרת. הוועדה הזאת, בעצם המנדט שלה זה 

לחלק את האושר ואת הנכסים של הציבור בין אנשים, 

בין יזמים, והמטבע זה בעצם חוזה הבנייה. בוועדה 

הזאת יש חשיבות עליונה לקבלת החלטות נכונות. צדק 

הוא צריך גם להיראות. אני  ת, אבלצריך להיעשו

חושבת שכולם כאן, כל חברי המועצה שיושבים כאן, 

הייתה  .היו במהלך של קמפיין בחירות חצי,לפני שנה ו

שהייתה מילה שהיא חוזרת בכל המצעים. מילה אחת 

זה הנושא של שקיפות, זה מינהל תקין, זה הנושא של 

 , אבלשיתוף ציבור. כמו שאמרתי צדק צריך להיעשות

הוא גם צריך להיראות. אחד הדברים שדנו בהם כבר 

בעבר, אבל בכל זאת מצאנו לנכון להעלות את זה שוב, 

זה הנושא של פתיחת ועדות התכנון ובנייה, ועדות 

. בין אם ככה, בצורה המשנה בתכנון ובנייה, לציבור
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, בוא -הזאת, ובין אם בשידור ישיר. וזה לא דבר ש

ים להיות מובילים בכל נאמר שכפר סבא, אנחנו רוצ

 ,דבר שהוא דבר חשוב במדינה. פה אנחנו לא מובילים

א כי כבר השיגו אותנו. למיטב ידיעתי גם, אם אני ל

טועה גם הוד השרון  אם אני לא ,טועה, ראשון לציון

בשידור ישיר, ואנחנו  ...סליחה, רמת גן, פתחו , כבר

חושבים שמגיע לתושבי כפר סבא לראות איך נעשה 

איך העושר הציבורי, הקרקעות, האדמות, הצדק. 

, ולהבין מחולקת למי, מאיזה סיבות, מה השיקולים

כי יש חוסר אמון מאוד מאחורי הדברים. מה עומד 

גדול בין הציבור ובין כל מי שעוסק בנושא של תכנון 

של  א בכדי. לא סתם דו"חות שלמיםושל בנייה. ול

 , בוא נאמר, הסמן הימני של המשטרארגונים שהם, 

 אתה מתכוונת לכפר סבא שאת אומרת חוסר אמון?  עו"ד אהוד יובל לוי:

 לא, אני מדברת כללי.  ד"ר אסנת ספורטה:

 תודה.  עו"ד אהוד יובל לוי:

תודה על השאלה. זה חשוב מה שאמרת, יובל. ויש  ד"ר אסנת ספורטה:

דו"חות ארוכים ושלמים שמדברים על זה שוועדות 

, של המינהל המקומי הבטן הרכהוהבנייה זה התכנון 

ושהרבה מאוד מהשחיתויות ברשויות מתנקזות 

למקומות האלו. אני יודעת שיש מי שיגיד, צנעת הפרט 

הייתה לא מאפשרת. אז אני רוצה לספר לכם כמי ש

נוכחות במאות, סליחה, בעשרות ועדות כאלה, גם 

כחברת מועצה אבל לא רק, שבוועדת האלו לא דנים 

ולא במקרי אונס. דנים פה על איך לא בגילוי עריות 

מחלקים את הקרקעות של הציבור לתושבים וליזמים. 
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, זה רלוונטי גם למי שגר גם אם יש סכסוך שכנים

תיבנה מרפסת, לא  ברחוב הזה. הוא צריך לדעת אם

 30תיבנה מרפסת. יבנה מגדל בן עשר קומות או בן 

קומות. זה משהו שלנו כתושבים חשוב מאוד, כי הוא 

משפיע בצורה מאוד ישירה ומהירה על איכות החיים 

 ,שלנו. עכשיו, ברור שיהיה מי שיאמר, יש פרוטוקולים

לקבל אם רוצים תמלול ולהגיש בקשה. נכון. ואפשר 

כים לשתף את הציבור ולשקף לו תהליכים, אבל יש דר

ויש אפשרות לעשות את זה בצורה, בוא נאמר מקשה. 

וכמו שאנחנו משדרים כאן את מה אני חושבת שהיום, 

שקורה, בעצם את מהלך קבלת ההחלטות בנושאים 

אלו צריכים להיות משוקפים אחרים, גם הנושאים ה

לציבור. אנחנו התחייבנו לשקיפות, התחייבנו לשתף 

תושבים, התחייבנו למינהל תקין, וזה המקום והזמן 

 לפרוע את השטר שנתנו לתושבים. 

סבא ישמעו וידעו טוב, קודם כל חשוב שתושבי כפר  ראש העיר:

שכפר סבא היא העיר השקופה בישראל, מקום ראשון 

דד השקיפות הלאומי. היום שוחחתי עם בשקיפות במ

המנכ"לית שלהם והיא ברכה אותי על התהליכים 

שנעשים פה, שאין כדוגמתם במדינת ישראל. זה אומר 

שמכל מדינת ישראל, כל הרשויות המקומיות באות 

ולומדות איך מנהלים עיר בצורה כל כך שקופה. 

תושבות ותושבי כפר סבא, מהרגע הראשון  לראייה,

י, רואים אותנו בשידור חי בפייסבוק. אנחנו שנבחרת

נמצאים בבית אברהם, מקום פתוח לקהל. וכשהיה 

הציבור הכפר סבאי הגיע פתחנו את כולו לציבור.  ,קהל
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יה פה לא שוטרים כמו שהיה בעבר, לא לכאן. לא ה

שומרי סף. לא סגרנו את כולם באולם הישיבות. אני 

באולם ישיבות לא זוכר מתי הייתה ישיבת מועצה אחת 

בכפר סבא. האולם קטן כל כך, אז מי שמגיע לשם, רק 

הצוות שנמצא פה כבר היה סוגר את אולם הישיבות. 

אז אנחנו נמצאים בעדנה, במקום מאוד מאוד טוב 

 שנקראמבחינת השקיפות הציבורית בכלל. יש לנו אתר 

של שקיפות, זירת השקיפות העירונית. יש שם הכל  365

בר. אפילו אני, כשאני מחפש חומר, אני מכל וכל. כל ד

הכל  מפרסמים הכל.נכנס לזירת השקיפות. אנחנו 

. זה נמצא שם בצורה גלויה, אמיתית, כמו שמתבקש

אג'נדה שאנחנו מובילים אותה, שוב פעם, מרגע 

, אבל כפר סבא היא מספר אחת ...שנבחרתי. יש עדיין 

ו את בעניין הזה במדינת ישראל. ולא אני קבעתי, קבע

זה גופים אחרים. הדבר השני, אנחנו קיימנו דיון 

ה בוועדת , והתוצאות של הדיון שהיבעניין הזה

המשנה, וישבו פה כל ועדת המשנה, נציגים, והצביעו 

בעד ההמלצות של הצוות המקצועי וזה הגיע אחר כך 

את דברו בצורה ברורה למועצה. הצוות המקצועי אמר 

מאוד. אני חושב שגם הדיונים, ויעידו על זה גם פנחס 

וגם יוסי שנמצאים בוועדה, הם דיונים מקצועיים 

רציניים מאוד. אני לא שמעתי מעולם את  מאוד,

המושג הזה מחלקי קרקעות ליזמים ובעלי, אני לא 

שמעתי שאנחנו מחלקים קרקעות למישהו. זה ממש 

כונה בעליל. פינחס כהנא ויוסי אמירה שהיא לא נ

סדבון, אני לא שמעתי שמחלקים קרקעות למישהו או 
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ליזמים או לתושבים. להיפך, יש דיונים עמוקים מאוד, 

רציניים מאוד. אנחנו מתייחסים בכובד ראש לכל 

, יורדים מסדר היום. נושא. נושאים שהם במחלוקת

נושאים שקשורים לקיימות ונושאים של עצים או 

ם שקשורים לבטן הרכה של כולנו, אז אנחנו דברי

ואנחנו עוטפים נותנים את זכות הדיבור למי שצריך 

את כולם ברמה הכי גבוהה והכי נכונה שיכולה להיות. 

אני מעולם לא כפיתי את דעתי שם בוועדה. להיפך, אני 

נותן לוועדה לזרום. וגם למי שהוא חבר באופוזיציה, 

יות לשאול וגם אני מאפשר להם את כל האפשרו

יך, מורידים מסדר היום מקשיב לעמדתם, וגם אם צר

נושאים. אז אני חושב שוועדת המשנה כאן, היא 

נמצאת במקום מצוין. כל הפרוטוקולים נמצאים, 

אפשר לחפש את הישיבות ויש פרוטוקול מתומללים, 

הכל נמצא כמו שצריך. מועצת העיר אישרה את זה 

עם  היה לא מזמן, , שזה20ברוב קולות באוגוסט 

, סליחה. 19פרוטוקול מסודר שדנו בנושא. אוגוסט 

הייתה עוד ישיבה. אני רואה פה לפי  20וגם באוגוסט 

החומרים. המנכ"ל, יש לך עוד נושא שאתה רוצה 

 להוסיף? גם המנכ"ל יוסיף את שלו. 

כפי שאמר ראש העיר, ההחלטה שקיבלתם כאן לאחר  איתי צחר:

את זה לדיון בוועדת המשנה. זה  הדיון הייתה להעביר

לסדר, דנו בוועדת המשנה. חברי המועצה, עלה בהצעה 

חברי הוועדה שמעו את הסיבות ואת הנימוקים לכאן 

ולכאן. יש דעות כאלו, יש דעות אחרות. בעקבות זה 

מספר צעדים שכולם ננקטו על ידינו, כולל  על הוצבע
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מה  תמלולים. תהילה אומרת לא, אז אני אשמח לדעת

לא ולהשלים. אבל כולל תמלולים, כולל דברים 

ועדת המשנה, כמו שאמרתי, אחרים. ההחלטה של 

 אושרה במועצת העיר, ולפיה אנחנו פועלים. 

 אפשר להוסיף מילה?  פינחס כהנא:

 כן, פינחס.  ראש העיר:

חבר בוועדת משנה ואני אני רוצה להגיד מילה. אני  פינחס כהנא:

ישבתי בהרבה מאוד ועדות, אני מוכרח להגיד שבאמת 

מבחינת השקיפות וקבלת חומר בוועדה, זה דברים 

שכנראה לא היו פעם. כי ראינו בהתחלה, עד שהבאנו 

למצב כזה, ובאמת החומר מוגש עם כל המידע. אני 

בהחלטה שהייתה אני חושב שהדיונים הם טובים. 

לטה שלא, אני משנה את דעתי. אני הצבעתי בעד ההח

חושב שכמו, יש שינוי מגמה, יש שינויים בשקיפות וזה 

לא יקרה שום דבר. האמת היא שהפחד שלי  ,נכון, וזה

היה שהדיונים יהיו לא מקצועיים ויהיו כלפי מצלמה. 

 הוא לא שחור לבן,התכנון  כי יכול לגרוע.וזה לפעמים 

יש לו הרבה דברים אפורים. אתה צריך התכנון הוא, 

אתה צריך, לפעמים זה לשמוע, אתה צריך להקשיב, 

של  מפרומיסיםקותכנוניים. זה לא  קומפרומיסים

מישהו שמחלק קרקעות, אלא מה הדבר הכי טוב. אבל 

אני משוכנע היום, המערכת הולכת לכיוונים האלה, 

שאנחנו גם את הוועדה הזאת צריכים לפתוח לציבור 

מבחינת הקלטות. אין קושי לקבל באמת את 

 לים, את הפרוטוקולים, את כל החומר. התמלו

   אבל יש קושי.  הדר לביא:
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, נשלחים אליכם מיד אחרי כל ישיבה כל התמלולים עו"ד אלון בן זקן:

 כפי שביקשתם.  ,לכל חברי המועצה

 לא מפורסמים לציבור. עכשיו, נכון. אבל הם  הדר לביא:

 מפורסם.  ראש העיר:

   התמלולים?  הדר לביא:

.  עו"ד אלון בן זקן:  יש פרוטוקולים, כן

נכון. פרוטוקולים ולא תמלולים. זה דברים שונים.  הדר לביא:

 תמצת את השורות התחתונות. פרוטוקול החלטה שמ

שבוע ימים לפני, מפורסם בציבור. כל סדר היום מופיע  עו"ד אלון בן זקן:

 מי שמהציבור רוצה להשפיע, יכול. 

ני אשמח אכן, הדגש הוא על התמלולים, אני מסכימה.  הדר לביא:

 להתייחס. מישהו אחר רצה להתייחס? 

כן, חברים, תראו, זה לא סוד שבקדנציות הקודמות  עו"ד אהוד יובל לוי:

נלחמנו על היו דברים חריגים. לא הייתה שקיפות, 

הדברים האלה. זה ברור שיש לנו גם ציפיות לפתוח את 

הדיונים, ואנחנו מחכים או לחקיקה או להסדרה, 

שהיא בדרך כנראה, ברמה הממשלתית, בחקיקה 

, נכון להיום, יש פתח גם לשקיפות. אין הראשית. עדיין

בכפר סבא מצב שבו אפשר להגיד שאיזשהם אנשים 

גורף, או מצבים שהיו  שהם מקורבים לשלטון באופן

בעבר שהם נוכחים היום. יש מצב שבו, א', יש 

, מה שלא נראה לחברים, מגיע -פלורליזם של דעות, ו ב'

מידית למליאות. בעבר חיכינו תקופות ארוכות מרגע 

העלה נושא או דרש נושא למליאה. שחבר ועדת משנה 

לל או אם זה הגיע לדיונים. ולא פעם זה עלה בכאם 

, או שתקראו בתמלולים תשמעו בדיוניםאתם גם 
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שאנחנו חושבים, או אפילו אני, שאני חושב שיש 

הם ראויים להחלטה שהיא רחבה יותר, ואז, נושאים ש

כבר בהחלטה, בוועדות המשנה, מופיע בהחלטה 

 , הראשית שזה יובא למליאה. זאת אומרת, אנחנו, א'

פותחים את הדברים הכבדים שהתייחסת אליהם, 

סוימים. עלי קרקעות במקומות מעשירים בהאלה שמ

פותחים את זה גם למליאה, מעלים את זה לכולם 

ומחייבים, זה אחד הדברים שאני מתעקש עליו גם שזה 

עדיין לא פתוח לשידורים של אינטרנט, אני מעלה את 

יוכלו  זה לכל חברי המועצה, כדי שכולם יראו וכולם 

לא ראיתי". אף אחד לא יוכל להגיד "להגיד "ראיתי". 

גם אם הוא לא  ,אף אחד לא יוכל להגיד שהוא לא ידע

גם אם  ת המועצה,גם אם הוא לא בא לישיב התייחס,

הוא לא היה במליאת הוועדה לתכנון. כולם ייראו. גם 

אם שלושה יגיעו לישיבת המליאה, עדיין הנושאים 

מגיעים לכולם הביתה. אז להבדיל מהעבר, המדיניות 

לא הכי פופולרית וגם שהיא לא הכי שלנו, וגם שהיא 

נעימה, מגיעה לכולכם הביתה. זו ההתחייבות שלי. 

כמובן שברגע שתהיה לנו הסדרה כמו שאנחנו מצפים, 

זה עדיין לא קורה,  זה גם יהיה פתוח לשידור. לצערנו

ואני חושב שיש דעות לכאן ולכאן. אני לא שלם עם 

ובים. כולן לגבי זה שזה עדיין סגור. יש טעמים ט

, זה לא שאין שם צנעת פרט, זה לא מדויק. עכשיו

בישיבת של ועדת המשנה יש המון צנעת פרט. מדברים 

על סכסוכי משפחות, מדברים על הרבה דברים. על 

הבדלי מנטליות בין שכנים והרבה דברים אחרים 
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שעולים שם. אז היא לא מדויקת האמירה הזאת. הכלל 

 רוב. זו התקווה שלי. יגיע לידי מימוש בק

יובל, אני  הדר לביא: לא בטוחה שירדתי אני אשמח להתייחס גם. 

לסוף דעתך בכל מה שאמרת, אבל אין ספק שכמו 

 שאתה מתאר, בעבר היו בעיות מהותיות בנושא. 

טות מסוימות. זה זה לא סוד שאני עתרתי לגבי החל עו"ד אהוד יובל לוי:

מקומות אחרים. לא סוד שהבאנו את זה לבירורים ב

העיקרון הוא שאני מניח, כן? שבהבדל מעבר, שכל פעם 

אז הוא לא מגיע לשולחן. ואם שנושא שהוא לא ברור 

הוא מגיע לשולחן ועדיין ההחלטה מחייבת ידיעה של 

כל חברי המועצה, אני דורש את זה בצורה הכי פשוטה, 

להביא את זה לדיון. ואם אני עושה את זה, אז את 

ה לפעמים בהחלטה, שההחלטה אומרת שזה תראי את ז

 יובא לדיון במליאה. 

 אני חושבת שהבנתי,  הדר לביא:

שהוא מעלה נושאים, חבר הסיעה כואת רואה שפינחס,  עו"ד אהוד יובל לוי:

בעל הבנה עמוקה ומכיר את הנושא, שלך, שהוא 

שהוא מבקש להביא נושא לדיון במליאה, זה קורה כו

כשאני, בקדנציות קודמות, ביקשתי נושאים  די.יבמי

 למליאה, זה או שלא קרה או שקרה בהפרשים של שנה. 

הבנתי. אתה מתייחס למינהל תקין של עצם קיום  הדר לביא:

 הוועדה וסדר היום בה. אני מכבדת את זה. 

לא, שקיפות. אני מדבר על שקיפות. לחזור על דיון  עו"ד אהוד יובל לוי:

, שזה כל חברי מליאת הוועדה לתכנוןבפורום שנקרא 

המועצה, ואם אני זוכר נכון אז לא כולם הגיעו 

לדיונים האלה, לא כולם נכחו בהם, אז אנחנו עושים 
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את זה. אנחנו כן פותחים את הדברים, לפחות לכל 

 חברי המועצה. 

 ואנחנו נסכם את העניין. ואמיר, כן.  טוב, הדר, ראש העיר:

אני מבינה את מה שאתה אומר לגבי זה, מה שאני  הדר לביא:

של שקיפות, או פירוש אחר של  ררואה פה זה רף אח

שכשיש משהו שחבר מועצה המונח. כי אני מסכימה 

חושב שיש להביא אותו או לידיעת ציבור רחב יותר או 

ליאה זה המקום שרוצה לקבל עוד תשובות, בהחלט המ

הנכון. אבל עצם שידור השידורים של ועדת המשנה, 

זה נכון שאנחנו זוכים  מביאים נופך אחר של שקיפות.

במדדים בצורה מצוינת וכל הכבוד לנו, אבל יש עוד 

דברים שאנחנו יכולים לעשות והשאלה היא למה לא. 

אני חושבת  .על זה בצורה מפורטתשנענה נאמר פה 

גם פה שאנחנו צריכים למצוא את  שזה חשוב להגיד

הדרך, כיוון שאנחנו חולקים אותם ערכים של 

שקיפות, לראות איך אנחנו עושים את השקיפות 

בצורה הנכונה והמיטבית. במקרה של תכנון ובנייה, 

אני חושבת ששקיפות היא, יתרה ממה שאנחנו 

היא נכונה. לא בכל מקום זה מאפשרים, היא טובה. 

כן. בניגוד למה שנאמר פה, אנחנו לא  נכון, ופה בהחלט

צריכים לחכות לשום הסדרה בנושא. יש מקומות 

שכבר עכשיו מחילים את השידורים האלה ומאפשרים 

מהותית  פגיעהאותם. משיחות שלי איתם, הם לא ראו 

בתפקיד שלהם, או כמו שפינחס ציין שהוא חשש 

גה. לכן ים שהם לא מקצועיים לצרכי הצבהתחלה, דיונ

אנחנו מעלים את ההצעה הזאת פה וחושבים שהיא 
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נכונה לנו. כמובן שאם אתם חושבים שהיא לא נכונה, 

  אפשר להוריד.

 אני אתן לך דוגמה אחת, רפי, עוד חצי משפט.  עו"ד אהוד יובל לוי:

כן, יובל, אני רוצה, אחרת אנחנו נמשיך פה עוד הרבה  ראש העיר:

 שעות. כן. 

אני אתן לך דוגמה אחת של הסדרה שהיא חיונית.  ל לוי:עו"ד אהוד יוב

מכיוון שרוב הדברים שנאמרים מתומללים, והם 

ופים, ולפעמים מראים דברים שהם יכולים להיות חש

פגיעה מאוד קשה בציבור מסוים, ומי שאומר אותם 

ורוצה לשתף את הוועדה בהשגות שלו, אז הוא חשוף. 

כשאנחנו נקבל עכשיו, הוא חשוף למשל לתביעות. 

הגנות נכונות, הגנה מפני תביעות או דברים אחרים, 

אז זה יהיה הרבה יותר נוח. יש מצבים שאנחנו 

ים למתמלל או למקליט לעצור, ומהיכרות אישית אומר

אנחנו משתפים במידע שיכול להיות פוגע. עכשיו, מידע 

 כזה, אם היה באותו רגע באינטרנט, 

 אבל זה לא מתומלל, מה שאתם מפסיקים.  הדר לביא:

כן, אבל תביאי בחשבון שאם באותו רגע הייתה מערכת  עו"ד אהוד יובל לוי:

של האינטרנט משדרת, אז היינו בהגבלה. או של לא 

להגיד או של לעצור את האינטרנט. כל הדברים האלה 

מקרה הם נאמרים. אנחנו רוצים  צריכים הגנה, בכל

 לא בטוחים, הגנה. כרגע אנחנו 

 הגנה, חסינות הכוונה?  הדר לביא:

 כן. היא לא מלאה.  עו"ד אהוד יובל לוי:

  טוב, יובל, תודה. אמיר, בבקשה. ראש העיר:

האמת שמלבד זה שלא ברור לי איך יושב ראש ועדת  אמיר סילבר:
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, אין לי מה הוועדהשקיפות לא רוצה לפתוח את 

 להוסיף. 

 אני אמרתי שאני בעד. א', אמרתי שאני בעד.  עו"ד אהוד יובל לוי:

 סליחה, אז הבנתי לא נכון. סליחה.  אמיר סילבר:

ו  עו"ד אהוד יובל לוי: אבל לא בצורה הזאת. אנחנו מחכים להסדרה, אנחנ

 הגנה. מחכים ל

ההסדרה תלויה בנו, בוא נחליט. אנחנו כאן כדי  אמיר סילבר:

 להחליט איך אנחנו רוצים. 

 חסינות לחברי מועצה לא, :הדר לביא

אפשר לעצור את ההקלטה, אפשר להעלות את השידור  אמיר סילבר:

 בדילי מסוים. 

 חבר'ה, אמיר, תגיד את מה שיש לך, זהו, סיימת?  ראש העיר:

 סיימתי.  אמיר סילבר:

 כן, תהילה.  ראש העיר:

ר. אני אני גם אתייחס כמי שהעלתה את זה בעבר כב רו"ח תהילה מימון:

תי את הנושא הזה וגם הייתי בוועדות תכנון יהעל

ובנייה. אני לא חושבת שצריך לשדר אותן. אני חושבת 

ל השקיפות, יש פה גם עניין של איך ש שמעבר לנופך

יברת. את זה מאוד יפה כשד הצגתזה מתנהל. פינחס 

אפילו מלא. אין אני כן חושבת שצריך לפרסם תמלול. 

מה להסתיר. אני הייתי בהרבה ועדות, אני חושבת 

שהדברים שם נעשים באמת בצורה מקצועית כמו 

שנאמר פה. אין לנו מה להסתיר ואין לנו שום דבר, 

זה  אפשר לפרסם תמלול מלא בלי לקצץ דברים שם.

פעם אחת. ופעם שנייה, הערתי על זה, ואני חושבת 

היום לפני הישיבה, סדר שראוי לשים חזרה את סדר 



   10.6.2020 76    מועצה מן המניין

יום מלא עם כל הנספחים שלו, כדי שאנשים יוכלו 

באמת לקרוא, ואם יש להם עמדה או דעה, לשתף את 

 חברי המועצה שישקפו את דעתם לוועדה. זה שני

הדברים שאני חושבת שצריך לשפר בהתנהלות של 

 הוועדה. 

 טוב, אני אסכם את זה בצורה כזאת.  ראש העיר:

י רק שאלה אחת ליוסי. יוסי, אתה כבר מוכן לישיבות  ובל לוי:עו"ד אהוד 

של מעל ארבע שעות? כי אם זה יתחיל להיות משודר 

   אתה תיכנס לישיבות של שש שעות.

אני כבר ישבתי יותר מארבע שעות ולא שמעת ממני  עו"ד יוסי סדבון:

 עיה. מילה. בזום זה קשה, ברגיל אין ב

בדיוק מה שאני אומר. ישבת מעל ארבע שעות ולא זה  עו"ד אהוד יובל לוי:

 הוצאת מילה. 

חבר'ה, בואו, אנחנו נתקדם. בעיקרון ישב הצוות  ראש העיר:

המקצועי בעקבות ההצעה של תהילה, התחבט והגיש 

ועדת המשנה קיבלה את  המלצות לוועדת המשנה.

ההמלצות שלה לא מזמן בצורה חד משמעית וברורה. 

המקצועי, אני  חושב שהצוות זה אחד. שתיים, אני

אבקש מהם לעשות בחינה נוספת. כי מאוד חשוב 

לשמוע את עמדתם ודעתם. לאור זאת, אני מבקש 

 להסיר את הנושא מסדר היום. 

, ואני רוצה לעדכן אז אני מבקשת בכל זאת להצביע ד"ר אסנת ספורטה:

בעקבות ההמלצה שלך, תהילה, ולתקן את הצעת 

ההחלטה. במקום לשדר אותם, אני חושבת שזה בסדר 

גם לעשות צעד קטן לקראת זה. יכול להיות שאנחנו 

עדיין לא בשלים לשידור בלייב. אז אני מקבלת את 
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ההמלצה שלך תהילה, ואני אעדכן את הצעת ההחלטה. 

של דיוני ועדת התכנון  "יפורסם התמלול המלא

 והבנייה למען שקיפות מלאה לציבור". 

 הרגע עשית את זה הרבה יותר קל להתנגד.  עו"ד אהוד יובל לוי:

אני שמה את ההצעה הזאת. אני מוכנה להתפשר על  ד"ר אסנת ספורטה:

שידור חי, ואני מוכנה לפרסום תמלול מלא, ואני 

של ועדות חוזרת על מה שאמרתי, יפורסם תמלול מלא 

 תכנון ובנייה. 

יובל, אתה ביקשת את זה. וגם כיום אפשר להאזין לכל  אמיר סילבר:

 הדיונים. 

חבר'ה אם הוא רוצה להתנגד, הוא יכול להתנגד, הכל  הדר לביא:

 בסדר. 

את הצוות המקצועי  כלאחר ידטוב, אנחנו פה מבטלים  ראש העיר:

שישב וטרח. גם את מהנדסת העיר וגם את אדריכלית 

העיר שבאו והמליצו המלצות מתוקף תפקידן 

המקצועי ובאחריות מלאה, ואני חושב שזה לא הוגן 

 כלפיהן לקבל החלטה פוליטית בצורה כזאת. 

רפי, אז מה התוקף של הפוליטיקאים? מתי אנחנו  הדר לביא:

 יכולים להחליט? להציע? 

עוד פעם, תראו, תכבדו. כמו שאתם מכבדים אתכם,  ראש העיר:

תכבדו גם אותנו, בבקשה. הצוות המקצועי ישב 

, והגיש המלצות מסודרת בעקבות הבקשה של תהילה

מאוד. ההמלצות האלה התקבלו לפני פחות משנה, פה 

 20ובאוגוסט  19אחד. הגיע פה למועצת העיר באוגוסט 

פר סבא והתקבלו ההחלטות האלה. כמו שאמרתי, כ

היא העיר השקופה בישראל. לא אני אמרתי. יש בה את 



   10.6.2020 78    מועצה מן המניין

ואומר כל מה שצריך. אבל כשבא צוות מקצועי וממליץ 

את חוות דעתו, וועדת המשנה מקבלת אותה וגם 

מועצת העיר מקבלת אותה פעמיים, לדון על זה פעם 

שלישית אני חושב שזה לא מכבד את הצוות המקצועי 

. לאור זאת אני מעלה כדי שאנחנו נקבל מעל ראשם

 להצבעה ומסיר את זה מסדר היום. 

אתה לא יכול להסיר מסדר היום, אתה יכול להעלות  ד"ר אסנת ספורטה:

 את זה להצבעה. 

 חבל שאנשי המקצוע לא כאן.  אמיר סילבר:

 אוקי, אנחנו נעלה להצבעה. מי בעד לקבל את המלצת,  ראש העיר:

שכפר אני רוצה לתקן אותך רגע, ראש העיר. אמרת  ד"ר אסנת ספורטה:

סבא היא העיר מספר אחת השקופה. אז במדד 

שפורסם  2019השקיפות של הרשויות המקומיות של 

, אכן יש רשימה של רשויות שהן צברו על ידי שבי"ל

את מירב הנקודות, אבל כפר סבא היא לא היחידה. יש 

קריית  ראשון לציון, רעננה, עכו, עפולה, חולון,

ביאליק, מגדל העמק. אז אנחנו במקום טוב, אבל 

 אנחנו לא לבד. 

 ? ...ואיזה ציון קיבלנו  איתי צחר:

 הציון המקסימלי ביחד עם רשימה של רשויות.  ד"ר אסנת ספורטה:

 מי קיבל את הציון המקסימלי?  ראש העיר:

 צה לומר, כל הרשויות שכרגע נקבתי בשמן. ואני כן רו ד"ר אסנת ספורטה:

תודה רבה לכל הצוות המקצועי בעיריית כפר סבא  ראש העיר:

 שעושה עבודה מצוינת. תלמדו להעריך. 

 לגמרי, מצטרפת. יש צוות מקצועי מעולה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 לא לזלזל במה שנעשה פה. יש פה איזה זילות בעניין.  ראש העיר:
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זה לא זלזול. זה  העיר, זה שמציעים הצעה אחרתראש  הדר לביא:

 דעה אחרת. 

לא, יש איזה סוג של, טוב. חבר'ה, תודה רבה, אני  ראש העיר:

  מעלה את זה להצבעה.

אין מה לפחד, כי גם היום הציבור יכול להאזין  אמיר סילבר:

  לישיבה. כולל הכל.

לקבל את ההצעה לסדר כפי שהביעה אותה מי בעד  ראש העיר:

 אסנת? 

.  איתי צחר:  אמיר, פנחס, אתה בעד? פנחס, הדר, אסנת, יוסי

 מי בעד להסיר את ההצעה לסדר? מי נגד ההצעה?  ראש העיר:

עילאי, עדי, אורן, רפי, אמיר, איתן, דני, ראש העיר,  איתי צחר:

ויובל.   פליאה, לירית, מאיר 

 תודה רבה. נושא הבא.  תהילה.מי נמנע?  ראש העיר:

 

יפורסם התמלול  דוחים ברוב קולות את הצעת ההחלטה: :811מס'  החלטה

 .המלא של דיוני ועדת התכנון והבנייה למען שקיפות מלאה לציבור

 פנחס, הדר, אסנת, יוסי. אמיר סילבר, -בעד

יאה, , איתן, דני, ראש העיר, עילאי, פלקולמן עדי, אורן, רפי, אמיר -נגד

 יובל. לירית, מאיר, 

 תהילה. -נמנע

 

 

  שאילתות. .5

 

  מעבר מטוסים מעל העיר מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". . א
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שאילתות. שאילתה ראשונה בנושא מעבר מטוסים  איתי צחר:

ידי פינחס כהנא וסייעתו.  מעל העיר, שמוגשת על

נשאלנו כך. על בסיס מה נעשות הטיסות מעל העיר? 

האם זו סטייה ממסלול? מה עושה העירייה כדי למנוע 

שיש נכתב  ישירהטיסות אלו? בתשובה לשאילתה 

תחנת ניטור זמנית. כוונה לקדם פניה לבחינת הקמת 

האם נעשתה פניה כזו? האם התושבים מיודעים על ידי 

העירייה לגבי הטיסות מעל העיר? וכל זה על רקע 

בים במסלולי הטיסה ומעבר מטוסים מעל השינויים הר

כפר סבא בשנים האחרונות. כמענה נאמר כך. עיריית 

כפר סבא פועלת באופן פעיל בנושא תנועת המטוסים 

תב"ג מעל העיר לאור השינויים בתבניות הנוחתים בנ

ההפעלה של נתב"ג לאורך השנים. חשוב להדגיש כי 

לעדכוני מינהל רשות התנועה הנ"ל מתנהלת בהתאם 

התעופה האזרחית, רת"א, לתוכנית המתאר הארצית 

 ,, ומה שקרוי תבנית התפעול4.2, תמ"א של נתב"ג

נתיב שעובר מעל העיר כנתיב במסגרתה הוגדר ה

תה ובלבד שלא יכלול מטוסים עם ארבעה מנועים. לנחי

העיר ולא מצפונה ומזרחה, הטיסות שטסות מעל 

וידוע לנו, סטייה מהנתיב, אך סטיות מהוות ככל 

שכאלה לעיתים מבוצעות על ידי פקחי הטיסה 

שבסמכותם לאשר סטיות מנתיבי הטיסה. סגן ראש 

, פנה לאחרונה העיר כפר סבא, עילאי הרסגור הנדין

רשות שדות התעופה בנושא זה, אך טרם התקבלה ל

התייחסות הרשות. בנוסף, העירייה נמצאת כיום בשני 

הליכים משפטיים סביב נושא זה. עתירה לבג"ץ 
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, למתן צו על תנאי. עתירה זו היא 2151/19 שמספרה

רעש על ידי שר התחבורה, גם  סיפיבנושא קביעת 

תירה עלנחיתות. מה שקורה במסלולים מעל העיר. 

עת"מ , שנייה היא עתירה מנהלית שהגשנו

לעצירת  ,, לבית המשפט המחוזי בלוד9275/05/19

. עתירה זו נדחתה על התוכנית המוצעת על ידי רת"א

ידי בית המשפט המחוזי. כל המידע אודות הפעילות 

המשפטית של העירייה נמצא בזירת השקיפות. יש כאן 

סביבתית, מאבק בתמ"א קישור למידע בנושא שקיפות 

נתב"ג. בוועדת המשנה לתכנון ובנייה מיום  2.4

בשל העלייה הוחלט ברוב קולות כי, אחד,  3.2.2020

בפעילות במסלול הצפוני והתגברות התלונות על רעש 

מטוסים בעיר, מומלץ להקים תחנת ניטור רעש על מנת 

מנה של מטרדי הרעש בכפר מהילקבל תמונת מצב 

שתיים, קידום פעילות פברואר. סבא. ההחלטה מ

עירונית למען הפחתת תנועת המטוסים בשעות הלילה 

. ומסמך מפורט של הערות 3/21בכלל. בפרט במסלול 

לתוכנית יוגש לוועדה המחוזית על ידי עורך דין נרי 

יש גם בזירת ירקוני, המייצג את העירייה לנושא זה. 

ו השקיפות את הקישור לפרוטוקול ולהחלטות. לקחנ

את שלושת ההחלטות האלה, ובאשר לפניה בנושא 

תחנת ניטור רעש, טרם התבצעה הפניה האמורה 

למשרד להגנת הסביבה. אנחנו פועלים יחד עם היחידה 

תה בשבועות הקרובים האזורית הסביבתית להגיש או

ה לאחר גיבושה המקצועי, מיקומים וכולי, בחינה איפ

ידה המלצתנו ביחד עם היח ם,נכון שהיא תוק
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לגבי הוועדה המחוזית לתכנון הסביבתית האזורית. 

ובנייה, אנחנו מרכזים את ההערות והתיקונים שעולם 

לקראת דיון במועצה הארצית. דיון ראשוני בוועדה 

 2020למרץ  11המחוזית לתכנון ובנייה יתקיים ביום 

בנושא תיקונים לתמ"א המדוברת. הדיון עסק בהצגת 

ף אשר נדחה בשל הקורונה. התוכנית, ונקבע דיון נוס

, 2020למאי  12המועצה הארצית, בישיבתה מיום 

החליטה להאריך לתקופה נוספת את המועד להגשת 

. 2020ליולי  1-הערות והשגות למועצה הארצית עד ל

, שזה המועד האחרון המקורי להעברת 10.6היום, 

פוי הערות העירייה לוועדה המחוזית לקראת דיון שצ

, הוגשו על ידינו ההערות על 21.6.2020להתקיים ביום 

שמטפל עבור העירייה  ,נרי ירקוני ,ידי עורך הדין

עם הצוות המקצועי של בנושא הזה. כמובן בתיאום 

שהוא מומחה  אגף ההנדסה ועורך דין נרי ירקוני

אותנו בהליכים מומחה, הוא מייצג -בתחום, אם לא ה

שאילתה הבאה בנושא פרסום המשפטיים בנושא. 

 לציבור. הצעת התקציב 

 סליחה, אני יכול להעיר?  פינחס כהנא:

 סליחה, שאלת המשך.  איתי צחר:

התשובה שאתה הצגת כאן, היא מתייחסת לנושא  פינחס כהנא:

שכבר הצגתי אותו בשאילתה הקודמת. הרי לא מדובר 

נית הארצית. מה שקורה, אני כרגע על השינוי בתוכ

 , חילקתי דרכם מצגת שעשתה דורית, אבל שאפשר

פינחס, רק שנייה, ברשותך. שאלת ארבע שאלות,  איתי צחר:

להבנתי, אין לי בעיה לחזור על זה. כל הארבע שאלות 
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מה נעשות הטיסות, נענו, אחת לאחת. על בסיס 

ממסלול, הסברנו. מה עושה הסברנו. האם זה סטייה 

לבחינת הקמת תחנת העירייה, הסברנו. האם יש כוונה 

..ניטור, הסברנו. האם התושבים מיודעים, הסברנו.  .. 

סליחה, אני מבקש שניהול הישיבה יעשה על ידי יושב  אמיר סילבר:

 ראש הישיבה. 

באמת מעריך אותך מאוד, מי שמנהל אמיר סילבר, אני  ראש העיר:

 . את הישיבה זה ראש העיר

ניהול  :אמיר סילבר את התשובה יכול להקריא מנכ"ל העירייה, 

 אדוני ראש העיר. ...הישיבה 

.  ראש העיר:  אמיר, אתה לא תלמד אותי ולא תחנך אותי, תאמין לי

 וחלילה לא אותך, אני מבקש, חס  אמיר סילבר:

אז תתחיל להתנהג קצת בצורה אחרת, זה לא מתאים  ראש העיר:

 אני פשוט מופתע. לך. באמת לא מתאים לך. 

יישארו ברמה אני מבקש שהדיונים הפוליטיים  אמיר סילבר:

הפוליטית כדי לשמור על נבחרי, סליחה, על עובדי 

 שלנו. הציבור 

 . זה לא פוליטי, זה עמידה בחוק המקצועי איתי צחר:

מקצועי, כן. לא להעיר על מה מותר לו, מה לא, ניהול  אמיר סילבר:

הישיבה על ידי ראש העיר. אני מבקש ומתעקש שכך 

 יהיה. 

 .מקצועית תשובהזו מקצועי. זו עמידה בחוק ה איתי צחר:

 נקודה. ראש העיר מנהל את הישיבה.  ראש העיר:

ר סיעתך, שהוא לא הבין את באמר חבר המועצה, ח איתי צחר:

וניתנה לו הבהרה מקצועית.   התשובה המקצועית, 

 אז אני מבקש, אל תענה לו תשובה מקצועית.  ראש העיר:
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 האם יש שאלת המשך?  איתי צחר:

 שיהיה ברור,  כהנא:פינחס 

 פינחס, שאלה.  ראש העיר:

חולק כאן חומר שמתייחס, השאלה היא שלא נעשה,  פינחס כהנא:

 לדעתי, מספיק, 

 לא, זה עמדה. לשאול שאלה. תשאל את השאלה. ראש העיר:

זה שיש זליגה מכל איך אתם מתכוונים למנוע את  פינחס כהנא:

טי. אהכיוונים לטיסות מעל העיר? אף אחד, זה לא פיר

. גם הנחיתות שמגיעות מצפון ...מהפיקוח נותן מישהו 

עוברות מעל העיר ובכל שעות היום, והציבור פשוט 

מודע לזה. היום זה ימים של רגיעה אז קצת זה, אבל 

צריך להיערך. אנחנו נערכים בנושאים של תשתית 

 ידי. וזה לא עניין של סטיות. מאוחר מ

בק, ולמא לנושאם במענה לשאלה איך אנחנו נערכי איתי צחר:

עניתי בהרחבה, אז אני אענה שוב. גם בעתירה לבג"ץ 

על זה, גם בעתירה מנהלית על זה, גם בהתנגדות 

 לתוכנית המתאר הארצית כפי שהוסבר בהרחבה. 

 אגב, זה לא רק,  ראש העיר:

זה לא שייך לתוכנית המתאר הארצית, איתי, אתה  פינחס כהנא:

 מבלבל בין הדברים. 

 . ...קוני מבלבל וגם יכול להיות. גם עורך דין נרי יר איתי צחר:

ל מרכז העיר, שהפיקוח מע שנחסכותגם לגבי הטיסות  הנדין:-עילאי הרסגור

..ככל הנראה מתיר להם לטוס  . . 

תשובה. המאבק הוא לא חבר'ה, תודה רבה. ניתנה  ראש העיר:

מאבק רק של העיר כפר סבא, הוא מאבק אזורי 

 שנמצאים בו הרבה מאוד ראשי רשויות. 
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 ל שש שנים על ידי עיריית כפר סבא. שמתנה איתי צחר:

שמתנהל פה כבר הרבה מאוד שנים, ומי שמוביל אותו  ראש העיר:

 כמובן זה עיריית כפר סבא. כן, שאילתה הבאה.

 

פרסום הצעת התקציב לציבור  -2020שאילתה לישיבת מועצת העיר מרץ  . ב

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

 

בנושא פרסום הצעת התקציב לציבור שאילתה הבאה  איתי צחר:

בנושא פרסום ושקיפות של הצעת התקציב על ידי  

המענה לשאילתה. בהמשך  סיעת "כפר סבא בראש".

והדיון בנושא  2020לאישור תקציב העירייה לשנת 

התקציב העירוני בישיבה זו, לרבות הלו"ז לאישור 

הועלתה לזירת  2020התקציב, הצעת התקציב לשנת 

השקיפות לעיון הציבור, כולל העדכון עקב השפעות 

ור להצעת התקציב כפי קורונה. מצורף קישנגיף 

צה שלא שאושרה בוועדת הכספים לקראת ישיבת המוע

. האם יש שאלת 2020מן המניין לאישור תקציב לשנת 

 המשך? 

 לא. תודה, שאילתה הבאה.  ראש העיר:

 

עידוד השתתפות עסקים מקומיים באירועי יום העצמאות מטעם סיעת  . ג

 "כפר סבא בראש".

 

עסקים מקומיים שאילתה הבאה. עידוד השתתפות  איתי צחר:

באירועי יום העצמאות. שאלות על איך מתקיים הליך 

רישוי, האם נגבית אגרה, כיצד נבחרים הדוכנים, אילו 
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כמענה ועוד. את המידע  להנגישפעולות נעשות על מנת 

נחלו  2019נאמר כך. אירועי יום העצמאות בשנת 

הצלחה מסחררת והשנה, עקב התפשטות נגיף 

ד הבריאות ומגבלות הבידוד הקורונה, הנחיות שמר

והיציאה למרחב הציבורי, העירייה קיימה את כל 

תושבי העיר. אירועי הלאום באופן מותאם ומונגש לכל 

העירייה הניידים  כחלק מהאירועים האלו, מופעי

נקודות ברחבי העיר  150-שהסתובבו בעיר הגיעו לכ

קהלי יעד שונים, מגדולים ועד קטנים. והיו מכוונים ל

מחזק מאוד עצם קיום האירועים במרכז העיר  ל,ככל

את העסקים ברחוב ויצמן וברחובות הסמוכים, לרבות 

עסקי המזון אשר ביום זה נפח פעילותם גדל 

הרישוי ועידוד השתתפות באשר לסוגיית משמעותית. 

עסקים מקומיים באירועים, העירייה מוציאה קול 

קורא לספקים המתמחים באירועים מסוג זה, כאשר 

חלק מהדרישות מהספק שנבחר במסגרת הקול הקורא 

עיר. זאת הוא שיתוף בעלי עסקים מהעיר ותושבי ה

בתנאי כמובן שהעסקים האלה עומדים בכל דרישות 

בות אישורי משרד הבריאות הרישוי הנדרשות, לר

מצורף ומוצג, יוצג מיד הקול  לדוכני ממכר מזון.

, 2020הקורא שהופץ לקראת אירועי יום העצמאות 

שלפני התפרצות נגיף הקורונה תוכננו בצורה מסוימת, 

ויש בו התייחסות מפורשת לעדיפות לדוכני מזון 

מקומיים. בנוגע לשאלה על אגרה, אכן נגבית אגרה 

תלוי , 3,000-ל 1,000בין וכנים בגובה שנע מבעלי הד

, האגרה כאשר דוכן לממכר מזוןבגודל וסוג הדוכן, 
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עבורו הינו גבוהה יותר. חשוב לציין כי בחלק 

מהשירות שמקבל בעל הדוכן, הוא מקבל את כל 

התשתית להקמת הדוכנים במימון העירייה. חשמל, 

ירת תהליך בחדוכנים, גנרטורים, תאורה, נראות ועוד. 

תוך התאמה לביקוש די הספק בעלי הדוכנים נעשה על י

הקהל, על פי ניסיון הספק שנבחר, תוך מגמה להתאים 

את סוג המזון בדוכנים באופן שיגוון את כל סוגי 

ויפגע בבעלי העסקים המקומיים  האוכל ושלא יתחרה 

העירייה מפקחת באופן מלא מול הספק  במרכז העיר. 

עלי הדוכנים עומדים שנבחר, כדי לוודא שכל ב

במהלך השבועות בדרישות הרישוי. בכוונת העירייה 

הקרובים, לצאת בקול קורא לאומנים וספקים 

להירשם לפורום עירוני  ,מקומיים בתחום התרבות

בכדי לעודד ולתמוך שילובם באירועים עירוניים. האם 

 יש שאלת המשך? 

 תודה רבה, השאילתה הבאה. ראש העיר:

 

אי ביצוע החלטות ועדת המשנה לתכנון ובנייה והוועדה המקומית  . ד

 לתכנון ובנייה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

 

שאילתה בנושא אי ביצוע החלטות ועדת המשנה  איתי צחר:

לתכנון ובנייה והוועדה המקומית בנושא שני שלטי 

פרסום שהוצבו בעיר מטעם סיעת "כפר סבא 

כמענה נאמר שכפי שהוחלט בישיבת  מתקדמת". 

לגבי השלט  2.12.2019המשנה לתכנון ובנייה מיום 

ובישיבת שהוצב ברחוב בן יהודה בסמוך לקנטרי, 
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לגבי  3.2.2020של ועדת התכנון והבנייה מיום  המליאה

, שני 55השלט שהוצב בדרך הפועל בצומת, עם כביש 

ילת חודש מרץ. האם יש השלטים הנ"ל הוסרו בתח

 שאלת המשך? 

חודשים להסיר שילוט שנבנה ללא  3כן. למה לוקח לנו  הדר לביא:

 היתר? 

את זה  כי זה לוחות הזמנים שהספק היה יכול לעשות איתי צחר:

בצורה סדורה. הוא קיבל את ההנחיה בהמשך להחלטת 

ב חשוהמועצה וזה לוחות הזמנים שהוא ביצע את זה. 

לציין שבכל השלטים היה אישורים קונסטרוקטיביים, 

וזה לא מוסיף על  .האישורי בטיחות וכל הדברים האל

 הוצב ללא היתר, ולפיכך הוא הוסר. הבעיה שזה 

 

תהליך גיבוש חוות דעת דיפו למטרו בכפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא  . ה

  מתקדמת".

 

 

שאילתה הבאה בנושא תהליך גיבוש חוות דעת דיפו  איתי צחר:

  למטרו בכפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

קונסטרוקטיביים. להגיד אישורים , אי אפשר איתי פינחס כהנא:

 באמת. 

 הייתה שאלת המשך והיא נענתה.  איתי צחר:

מה זה קונסטרוקטיביים? מה זה שייך דובר על היתר.  פינחס כהנא:

 לדיון הזה? 

תהליך גיבוש חוות דעת דיפו למטרו בכפר סבא. האם  איתי צחר:

אחרונה של הקו בזמן ההחלטה על העתקת התחנה ה
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, האם אנחנו דחפנו שהוקם בסמיכות אל הדיפוהידוע 

להעתקת מיקומו לכפר סבא? מה אמור להיות גודלו 

וכולי? האם נעשה מעקב? מדוע התוכנית לא הובאה 

 םלוועדת המשנה לתכנון ובנייה? כיצד אנחנו מתכווני

,  נוע תוכנית זו?למ תוכנית הקמת המטרו בצפון גוש דן

בא מאז הדיון /ב, מוכרת לעיריית כפר ס101"ל תת

בוועדה לתשתיות לאומיות בחודש אפריל  הראשון

. אנו מברכים על הרצון להקים מערכת הסעת 2019

 ,המונים אשר תשפר איכות חייהם של תושבי העיר

ותאפשר לעיר לצמוח באופן מיטיבי בטווח הארוך. עם 

בשינויים בתוכנית הדיפו זאת, העירייה לא עודכנה 

שפורסמה  M1של קו המטרו המתוקנת בזרוע הצפונית 

, כשבוע בלבד לפני הדיון המתכונן 2020למאי  20ביום 

מיקום הדיפו על פי התוכנית המתוקנת כפי  בות"ל.

שניתן לראות בתרשים שמצורף לשאילתה, בעייתי 

רב של סיבות הנוגעות הן לעיריית כפר  מאוד ממספר

סבא והן למועצה האזורית דרום השרון, בדגש על 

גן חיים, אשר מתוכנן  מרחק ב להיותתושבי היישוב 

תחם הדיפו. מיד עם היוודע כמה עשרות מטרים ממ

התוכנית הצהיר ראש העיר כי תוכנית הדיפו לא תקום 

לו פע ,ביחד עם ראש מועצת דרום השרון .ולא תהיה

על תוכנית זו. באשר לתחנת לדחיית הדיון בות"ל 

 M1הדיפו, תחנה זו הינה התחנה האחרונה בזרוע של 

של המטרו. התכנון כדיפו היה מתחילת התכנון ואף 

, מה 78, סעיף 77, סעיף /ב101תתל/פורסם במסגרת 

לערוך שינוי תכנוני לשטחים הללו. שאומר על כוונה 
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נוסעים בדיפו, ורק בתחילה אכן לא תוכננה תחנת 

לאחר דרישת העירייה הוכנס לתכנון הדיפו תחנה 

מערביות של כפר -שתשרת את תושבי השכונות הצפון

סבא. חשוב להדגיש כי דרישה זו לא כללה קירוב 

, אלא רק הקמת תחנה בצמוד אליו, או הדיפו לעיר

מיקומו המקורי בסמוך אליו, למען תושבי העיר. 

ונם, פורסמו מיד עם פרסום ד 200-וגודלו המקורי כ

, לקראת הדיון הראשון 78, סעיף 77תוכנית סעיף 

רית אף . גבולות התוכנית המקו2019בות"ל באפריל 

, כחודש לאחר 2019בחודש יוני  העירוני GIS-הוכנסו ל

פרסום התוכנית, כך שהיה זמין לציבור בצורה מונגשת 

על גבי מפה, והמידע במלואו זמין באתר מינהל התכנון 

שם פורסמו מסמכי התוכנית. כמו כן, פורסמו בנושא 

כתבות בעיתונות הארצית והמקומית. במהלך השנה 

על תוכנית המטרו האחרונה היו מספר דיונים עם נת"ע 

 ה. לרבות תחנות העוברותבכללות ,העובר בכפר סבא

בעיר, המשך הקו לתחנה מזרחית ודיוק התחנות 

והיציאות מהן. השינוי בתכנון הדיפו הוצג בפני הצוות 

המקצועי בעירייה מספר ימים לפני פרסום התוכניות 

המפורטות שהתקבלו לראשונה בעירייה, בו זמנית עם 

, כפי 2020למאי  20-באתר מינהל הפרסום בפרסומים 

ר קודם, כשבוע לפני הדיון, כנדרש על פי חוק. שנאמ

כפי שכבר  לתכנון ובנייה, באשר לדיון בוועדת המשנה

ולא  צוין לעיל, התוכניות המפורטת טרם פורסמו

התקבלו כלל עד למועד הנקוב לעיל, ולפיכך לא ניתן 

פורסם  ,היה לדון בהם בוועדה. כל שהיה עד אז
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ושו הודעה על על ידי הות"ל, שפיר 78, 77בסעיפים 

הכנת תוכנית המטרו וקביעת תנאים להוצאת היתרי 

ך לא היו שום מסמכים שניתן א ,בנייה בתחום המטרו

היה להתייחס אליהם או לבדוק אותם או לדון בהם. 

כפי שנאמר בתחילת המענה לסיכומו של עניין, 

לשאילתה, אין בכוונת עיריית כפר סבא להתנגד 

פוכו של הדבר הוא הי בכללותה.לתוכנית המטרו 

הנכון, אנו מברכים עליה. תוכנית זו חשובה לעיר כפר 

סבא ותאפשר לה לצמוח באופן מיטבי ומקיים, תוך 

אנו נוסעים. עם זאת,  מעבר לתחבורה ציבורית עתירת

בתכנון הדיפו. דיוק נוסף בהחלט נדרוש שינוי 

במזרח העיר בצמידות לתחנת בתחנות, הוספת תחנה 

הרכבת המזרחית וכן תחנה ביוספטל העומדת בפני 

  עירונית מקיפה. האם יש שאלת המשך? התחדשות

על התשובה, התוכנית אנחנו מסכימים,  כן. תודה הדר לביא:

חשובה. למיטב ידיעתנו התוכנית הועברה, לפחות 

תבדקו את הנתונים  לאפריל, אז 30-לראש העיר, כבר ב

 לה. הא

בדקנו. המהנדסת בדקה מספר פעמים וזה התאריך  איתי צחר:

 שהועבר אלינו. 

השאלה היא אוקי, נעביר לכם את המידע שיש לנו.  הדר לביא:

 האם אנחנו, בכוונתנו, 

 איך המידע הזה הגיע אליכם שהוא לא קיים?  ראש העיר:

 אני אראה לך את המייל בשמחה.  הדר לביא:

 מייל.  ראש העיר:

 מייל לעירייה?  איתי צחר:
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 לראש העיר.  הדר לביא:

 שאומר שהדיפו הוגדל?  20-מייל לראש העיר ב איתי צחר:

 30-אם אתם רוצים להיכנס לזה, מייל לראש העיר ב הדר לביא:

לאפריל עם הכותרת "התכוניות החדשות של הזה". 

אני אראה לכם בשמחה, כנראה הייתה טעות. השאלה 

להתעקש על התחנה שצמודה האם אנחנו רוצים  ,היא

 לדיפו? 

בלי תחנה שצמודה לדיפו, הדיפו לא, נגיד את זה הפוך.  איתי צחר:

, יש לו M1לפי כל הבדיקות המקצועיות שלנו, קו 

ובר בכפר סבא עד הצד המזרחי, וזה פיצול. חלקו ע

והזכרנו אותו.  ,הקו שיהיה בלב העיר ויגיע מזרחה

הקו השני הוא קו שתוכנן להסתיים ברעננה. על מנת 

לתת שירות לכל החלק של השכונות הירוקות ולמערב 

אם לא תהיה הצדקה לזה,  4העיר, לא יחצו את כביש 

 78, 77במתווה שפורסם בסעיפים  ,וזה הדיפו. הדיפו

בנתנו הוא נכון, הוא טוב, הוא לא פוגע באיכות לה

החיים, וזה המיקום הנכון שלו. ועל הדרך, במרכאות, 

אפשר להרוויח גם תחנה וחיבור וקישוריות לתשתית 

המטרו. בלי הדיפו, המטרו לא יגיע לחלק הזה בכפר 

 100%קטלית של ייפרו, אפשר להגיד בוודאות סבא

  .כמעט

 אנחנו מתעקשים על תחנה. הדר לביא:

אני רוצה לחדד את הדברים, בגלל דברים שנאמרו  הנדין:-עילאי הרסגור

ני פורומים כאן, ששמעתי ברשתות החברתיות, בכל מי

 בתקשורת. מלכתחילה, זה גם מה שנאמר בתשובה,

.  הדר לביא:  סליחה, עילאי, זה לא דיון
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 לא, אבל חשוב לי להוסיף לתשובה.  הנדין:-עילאי הרסגור

אבל אתה דן על משהו שהוא לא בשאילתה. לא רבים  הדר לביא:

 איתך. 

הדיפו היה אמור להיות אל תפריעי לי. מלכתחילה  הנדין:-עילאי הרסגור

, אבל הוא היה אמור לשרת אך ורק 4ממזרח לכביש 

את תושבי רעננה, בגלל שהתחנה האחרונה הייתה 

התחנה מגיע הדיפו. צריך לשים איפשהו ברעננה. אחרי 

דיפו, והוא מגיע אחרי התחנה האחרונה. התחנה 

 האחרונה שירתה רק את תושבי רעננה. 

זה לא מה שאמר איתי. המטרו היה צריך להיגמר  פינחס כהנא:

 ברעננה. זה לא נכון. זה לא נכון. 

אמרת שאנחנו אתה אומר את זה באותה אחריות שבה  הנדין:-עילאי הרסגור

דונם מהפארק, או שהפעם אתה אומר  30לוקחים 

 אמת? 

עכשיו אמר לך איתי, המטרו היה צריך להיגמר  פינחס כהנא:

 ברעננה. 

המטרו, אם תלמד קצת את הנושא הזה ותתעמק  הנדין:-עילאי הרסגור

בנתונים, תבין שיש הבדל בין תחנת המטרו האחרונה 

לא מבחינת תחנת אבל  הקו,לבין הדיפו, שהוא קצה 

 המטרו. 

.  הדר לביא:  עילאי, שאלתי שאלה המשך. הזמן רץ, בבקשה תענו

..גם הדיפו לא היה צריך  פינחס כהנא: . . 

 . 4בכל מקרה הוא היה אמור להיות ממזרח לכביש  הנדין:-עילאי הרסגור

 אתה הובלת אותו לשם.  פינחס כהנא:

 אני מאוד גאה שהצלחתי,  הנדין:-עילאי הרסגור

 עילאי, לא קיבלתי תשובה. כל הכבוד על עבודתך.  הדר לביא:
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יחד עם הצוות המקצועי, להוסיף תחנה למען תושבי  הנדין:-עילאי הרסגור

..כפר סבא.  . . 

.  פינחס כהנא:  זה מה שהצלחת? הוא לא היה צריך להיות בכלל כאן

  שאילתה, זה לא דיון.חבר'ה, תודה רבה, זאת  ראש העיר:

 רק לא קיבלתי תשובה לשאלת ההמשך.  הדר לביא:

 המנכ"ל ענה לכם.  ראש העיר:

אני לא קיבלתי תשובה. אנחנו הולכים להתעקש על  הדר לביא:

תחנת הנוסעים הצמודה לדיפו. זה מה שאני מבינה 

 ממה שאמרת? 

מנכ"ל אמר בצורה מאוד ברורה, בואו נחדד. מה שה ראש העיר:

בסדר? ולכן לכפר סבא בלי תחנה, לא יהיה דיפו. 

 חשובה התחנה. 

 לא, לא, היפך.  הנדין:-עילאי הרסגור

אני שומעת שני דברים שונים ואני לא מבינה מה  הדר לביא:

 התשובה. 

בלי דיפו, לא תהיה תחנה. ולכפר סבא חשובה התחנה.  ראש העיר:

ות לק שעשו ודעפא-הנכונה, לפני הפליקבמתכונת 

פלאק ממש בחודש האחרון, -התכנון, כי הם עשו פליק

במתכונת הנכונה היה שטח מוסכם שהיה רחוק 

ומיקם גם תחנה. כרגע, החליט מי  ,מהשכונה הירוקה

שהחליט, לעשות מעשה, שהוא מעשה לדעתי שאין לו 

וזימנו ישיבה, במפתיע, הודיעו אותה ביום  תקנה, 

חמישי, אני לא זוכר בדיוק, שבוע לפני ביעי או ביום ר

הישיבה, לפני ערב החג, זה היה לפני ערב שבוע, ואמרו 

"בעוד שבוע יש דיון". אנחנו כמובן נערכנו, דאגנו 

אנחנו ו לשיהוי, נתבטל. כרגע נכנסישהדיון הזה 
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ואני מקווה ומעריך  מקימים מערך שלם שיטפל בזה,

א, אנחנו נדאג שהוא ואם ל שבסוף מישהו יקבל שכל.

והדיפו יחזור למתכונתו הקודמת. יקבל את השכל, 

 נושא הבא. 

רגע, רפי. אם לא היה ברור בצורה ברורה וחד  :עו"ד עדי לוי סקופ

כפי  תנגדים בצורה נחרצת לדיפומשמעית, אנחנו מ

 שהוא, 

 חד וחלק.  ראש העיר:

הייתה השאלה? אמרת שזה שאילתה ולא דיון, זה לא  :הדר לביא

 בבקשה, לכבד את כולם. 

 אבל נראה דורש, נראה מקיים. כן, נושא הבא.  ראש העיר:

 

 מאגרי מידע בעקבות קורונה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". . ו

 

שאילתה הבאה לישיבת המועצה בנושא מאגרי מידע.  איתי צחר:

מציינים כותבי השאילתה, סיעת "כפר סבא 

מתקדמת", כי עודכנו במהלך העדכון שקיבלו על 

כך שאנחנו יוצרים על  ,הפעילות העירונית בקורונה

קשר עם כל הקשישים בעיר, והם שואלים, כיצד נאסף 

ע המידע בימי החירום ובימי שגרה? האם כל המיד

ו  נאסף באישור מפורש הנחתם על ידי התושב שנתוני

ישמשו למאגר העירוני? מה הם השימושים במאגר 

 כמענה נאמר כך,רשאי להשתמש בו? אז המידע ומי 

 העירייה מנהלת מאגר מידע ששמו "יצירת קשר עם

" הרשום כמאגר מידע ברשם סבא תושבי העיר כפר

גר במשרד המשפטים. מספרו של מאמאגרי המידע 
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ומוגדר עבורו מנהל מאגר  700061404המידע הוא 

מידע כחוק, שהוא עובד עירייה, או מנהלת בעירייה. 

מצב קישור לאתר רשם מאגרי המידע במשרד 

המשפטים בו ניתן למצוא את רישום המאגר. כל 

הפעילויות באמצעות מאגר זה, מתבצעות במדויק על 

 פי הוראות החוק. האם יש שאלת המשך? 

 לא. תודה רבה.  סילבר:אמיר 

שאילתה הבאה, טיפול במשטחי החול בגני הילדים. גם  איתי צחר:

כאן מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". סליחה, הצעה 

 לסדר. בבקשה, טיפול במשטחי החול בגני הילדים. 

 

 הצעות לסדר:  .6

 

 במשטחי החול בגני הילדים מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". טיפול . א

 

ת או יותר פחו ,תראו, מזה שנים רבות עולות תלונות   אמיר סילבר:

בתקופת הזמן הזו, על תחזוקת החול בגני הילדים. כל 

כל שנה חבר מועצה אחר, או חברת שנה זה עולה. 

היו מעלים את זה. הנושא הזה עלה  ,מועצה אחרת

בזמנו גם מול אנשי המקצוע בעירייה. הוחלט שגנים 

ר שלהם תוסדר על פי עקרון של ארגז שישופצו, אז החצ

, כדי להקטין את משטחי החול,  חול, שטח מרוצף וכו'

יותר לסנן את החול ולטפל בו. יחד  ובעצם שיהיה נוח

מקטין את שטח החול, עדיין אין  עם זה, למרות שזה

לנו תוכנית סדורה, או לפחות שאני לא מכיר אותה, 

י כמה מאז שאנחנו התעסקנו בנושא הזה. וביררת
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מהלך בתקופה. אין תוכנית סדורה איך אנחנו פעמים ב

מטפלים במענה ובקריאות שנפתחות מהגנים איך 

והאם יש  ,מטפלים בחול, איך מסננים, מתי מסננים

בכלל תהליך של ריסוס בחול והחלפת החול. כדי 

החול רק בארגז החול, שיהיה ברור, אני לא מדבר על 

ם החצר יכולה להגיע אלא בחצר כולה. בגנים הוותיקי

מטר רבוע. זה שטח מאוד  400-ו 300גם לגדלים של 

מאוד גדול. בזמנו בדקנו את האופציה, העירייה בדקה 

את האופציה לקנות מכונת ניקוי חול, סינון חול, 

תה באופן עצמאי, והרעיון הזה התמסמס ולהפעיל או

שביקשנו זה להגדיל את מספר סינוני דבר נוסף לו. 

 החול בחצרות, 

 לכמה פעמים בשנה?  ראש העיר:

גנים שאנחנו יודעים שיש ביקשנו להגדיל את זה, ב אמיר סילבר:

להם בעיה של נשירת פרי עץ, אז לארבע פעמים לפחות 

 ,בשנה, שכשנפתחת קריאה על ידי הגננת או צוות הגן

נו סף של פעמים אז אפשר להגיע לשם לסנן מספר 

וכמובן לרסס במקרה הצורך. יש גנים שאנחנו יודעים 

שהם הגנים החדשים, חצר הרבה יותר קטנה, שלא 

דורשים ואין להם עצים, לצערנו או לשמחתנו, תלוי 

איך מסתכלים על זה, אין להם עצים כמו לגנים 

ל בשנה הוותיקים, ואז הם לא צריכים שני סינוני חו

החלטה כפי שאנחנו מבקשים וטיפול מוגבר. הצעת ה

להעלות אותה, זה להכין תוכנית שנתית לטיפול בחול 

בגני הילדים, כולל החצר וארגז החול, ומספר הפעמים 

לריסוס בתוכנית כמובן יינתן מענה בהן יסונן החול. 
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יינתן המענה לצוות  במידת הצורך ומה פרק הזמן שבו 

וכנית הזו תפורסם לצוותים, להנהגת שהת הגן. כמובן

ההורים, והכל יהיה שקוף כמו שהעירייה אוהבת 

 ועושה. 

, בעקרון העירייה מקדישה הרבה תשומת לב טוב ראש העיר:

למערכת זה, כי הוא נושא חשוב מאוד גם לנושא ה

העירונית וגם לי במיוחד, ולכן היא פועלת במסגרת 

תחזוקת המבנים וגני השעשועים, גני המשחקים בגני 

הילדים לסינון חול, זה מתבצע שלוש פעמים בשנה. 

אתם רואים טבלה מסודרת, מפורטת, כל גן איפה זה 

יש גם מקומות שיש מתבצע. יש מקומות שיש חול ו

דשא  פחותחזרה לחול. דשא סינטטי. יש מתווה של 

סינטטי, רק שתדעו. לכן אנחנו מקפידים הקפדה יתרה 

אז כמו על כל הטיפול בארגזי החול ברחבי העיר. 

שאתם רואים, התוכנית מדברת על שלוש פעמים בשנה 

בצורה מפורטת. אתם רואים כל גן פה בטבלה, מתי 

ומבוקר זה מפוקח שעובר תהליך לסינון חול. כמובן 

ומסודר. ואם יש צורך גם להחליף חול, אז גם מחליפי 

, לא רק מסננים אותו. אם יש צורך להחליף את החול

חול אז מחליפים גם חול. מוסיפים גם חול ומרעננים 

אותו. זה מתבצע בינואר עד אפריל, במאי עד אוגוסט 

ובספטמבר עד דצמבר. זה המועדים בתוכנית העבודה 

 יש לך עוד משהו להוסיף? המוסדרת. מנכ"ל, 

שהרעיון לקנות מכונה לא מוסמס, כמו שנאמר, הוא,  איתי צחר:

 זה עם קבלן, פשוט אנחנו עושים את 

אז אני מתנצל על המילה. לא מוסמס, לא יצא לפעול,  אמיר סילבר:
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 אני מתנצל. 

ת של מיקור חוץ ולא הוא יצא לפועל, רק באמצעו איתי צחר:

ה שיסננו את ארגזי החול. אז באמצעות עובדי עיריי

כמו שאנחנו לא נוהגים למסמס  ,הוא לא מוסמס

לגבי הנושא הנוסף זה שיש כמובן זמן דברים אחרים. 

תקן גם לנושא של טיפול בכל פניית תחזוקה, לפי 

, היא מערכת CRMהפרטים שלה. יש לנו מערכת 

מקרים ותגובות, שמנוהלת במוקד העירוני וביחידת 

והדבר האחרון הוא שבהחלט נעלה, מחר כבר  השירות.

בטח, יש לנו תוכנית, היא לא עלתה, אין שום בעיה 

ואין שום מניעה להעלות אותה לזירת השקיפות. נעלה 

ה ללשונית של החינוך שם יחד עם כל יתר המידע את ז

 הרב שנמצא שם. 

פתית, אז רק כדי להבין, יש תוכנית סינון חול גם תקו אמיר סילבר:

שלוש פעמים שנה לגנים, גם אם נפתחת קריאה, אז 

או  ,מגיעה מכונה לפעם נוספת לסנן את החול, להחליף

 לטפל. 

 מנטריש ויש תברואן לנושא הריסוסים שהזכרת.  איתי צחר:

ואז הוא מזמין  ,שמגיע ראשון, מאבחן את הבעיה

מאוד מהר, בדרך תברואן. יש לנו גם תברואן שמגיע 

מאתר את הבעיות, ר, יום, ממש תוך זמן קצכלל באותו 

מטפל בהן אם הוא יכול בעצמו, ואם לא אז הוא מביא 

נוסף שמוסמך לטפל במפגע תברואתי גורם מקצועי 

  ככל שקיים.

מאוד גבוהה  אנחנו מטפלים בזה ברגישות מאוד ראש העיר:

 ורואים בזה חשיבות גבוהה מאוד. 
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אז קודם כל, כל הכבוד, שאפו. אני אסיר את ההצעה  אמיר סילבר:

מסדר היום מבחינתי, רק אבקש שהתוכנית המלאה 

 תעלה לאתר השקיפות. 

 היא תהיה כבר מחר.  ראש העיר:

 וכל הכבוד. תודה רבה.  אמיר סילבר:

 

כינוס ועדת עסקים קטנים ובינוניים לאור משבר הקורונה מטעם סיעת   ב.

  בראש"."כפר סבא 

 

הצעה לסדר הבאה בנושא כינוס ועדת עסקים קטנים  איתי צחר:

סיעת "כפר סבא ובינוניים לאור משבר הקורונה מטעם 

  בראש". 

אני רוצה להגיד לכם, זה בכלל לא דבר חדש שאני  עו"ד יוסי סדבון:

את העניין הזה לפני ראש העיר באחת הפגישות העלתי 

שלנו, בסוף השנה הקודמת. אני חושב שזה לא תקין 

שהוועדה לעסקים קטנים ובינוניים לא מתכנסת מזה 

שנה וחצי. ראיתי התכתבויות בדואר אלקטרוני שראש 

הוועדה טוען שלא בשלו התנאים לכינוס הוועדה. 

עה בעסקים, והפגי לנו את בעיית הקורונההיום, שיש 

אני חושב שיש דחיפות מאוד גדולה לכנס את הוועדה 

 ,הזאת ולהציג תוכנית עבודה לאישור המועצה. לכן

לכנס את הוועדה בתוך ההצעה שלנו היא פשוטה, 

נשמח  ולהגיש תוכנית תוך חודשיים, ואנחנוחודש 

אני חושב שעצם  מאוד אם ההצעה הזאת תתקבל. 

ידי העירייה והיא לא המציאות שיש ועדה שהוקמה על 

 מתכנסת, היא תקלה חמורה. 
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אנחנו מביאים הצעת החלטה מוסכמת כמובן עם יובל  ראש העיר:

ואורן, שאורן כהן יהפוך להיות יושב ראש הוועדה 

, תתכנס העיר לעסקים קטנים. לאחר אישור מועצת

לדון בסדר היום של הוועדה. אפשרי הוועדה בהקדם ה

מעתה והלאה אורן הביע את רצונו לקדם את זה, 

וכמובן יובל נתן את הסכמתו. יובל מסיבותיו 

ללא שום קשר, העירייה פועלת, כמו  האישיות.

שאמרנו בתחילת הדברים, בצורה רצינית מאוד בכל 

מה שקשור בפעילות לקידום המגזר העסקי. אתם 

העיר, "כפר סבאים קונים רואים את הקמפיין בכל 

וזה לא רק בכפר סבא". רואים את זה בכל מקום. 

הקמפיין, היה את הפטור בארנונה. אנחנו דאגנו 

לדחות את תשלום אגרות השילוט. אני מאפשר, אני 

לא חושב שיש עוד עיר במדינה שמאפשרת להציב 

שולחנות וכיסאות ללא תשלום ברחבי העיר. העתיקו 

נו היינו הראשונים בעניין הזה. את זה מאיתנו, אנח

יכולים להציב במרחב  ,בתי קפה, מסעדות, בתי אוכל

הציבורי, כמובן כדי לשמור על בטיחות הלקוחות 

שלהם, אז הם יכולים להציב שולחנות וכיסאות 

יש מערכת יחסים טובה מאוד עם במרחב הציבורי. 

המגזר העסקי והמסחר, ואנחנו עדיין מקדמים עוד 

  איונות כדי לחזק אותם. שורה של ר

אני מברך על מינוי של יושב ראש ועדה. דרך אגב, יש  עו"ד יוסי סדבון:

לך ועדת ביקורת ברביעי, רק שתדע. בכל אופן, אני 

באמת לא קיבלתי תשובה למה שנה וחצי לא התכנס. 

עכשיו אנחנו הולכים לפתור את זה דבר אחד. דבר שני, 
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את התכנסות הוועדה זה, הייתי מבקש לקצוב בזמנים 

 60יום אז שיהיה  30-והגשת תוכנית. אם צריך יותר מ

יום. אם צריך עוד חודשיים לגבש את מה שאתה, ראש 

לראות מה הסוחרים והעיר, קובע כדברים שכבר נעשו, 

הם מקצועיים, שהם ש רוצים. יש ועדה של אנשים

חברי ועדה, שיכולים לתרום גם ברעיונות. הייתי 

 אם אפשר, לתקצוב בזמנים את הנושא הזה.  ,מבקש

אורן יעדכן אתכם. אני מאמין שהוא מחכה להתחיל  ראש העיר:

לפעול. לאחר הוועדה הוא יעדכן אתכם בלוחות 

 הזמנים. 

כבר בימים הקרובים אנחנו נקבע דיון, וזה יהיה יותר  אורן כהן:

 מהר ממה שאתה חושב. 

למה שנה וחצי הוועדה לא ל יוסי ויש תשובה לשאלה ש ד"ר אסנת ספורטה:

 התכנסה? 

יובל, מסיבותיו האישיות, פרט אותן בפני, ולכן הוא  ראש העיר:

לא כינס את הוועדה. אני מכבד את זה, אבל העירייה, 

ללא שום קשר לוועדה, הוועדה היא ועדת רשות, היא 

לא ועדת חובה. העירייה פועלת, נותנת את תשומת 

מקצוע בשיתוף עם הסוחרים. היו לכל אנשי ה הלב

פגישות איתם ויש שיתוף פעולה מצוין. תודה, הנושא 

 הבא. אנחנו רק נעלה להצבעה בבקשה את המינוי של, 

 לא, לא את זה. להסיר את ההצעה לסדר.  איתי צחר:

אנחנו נעלה להצבעה, מסירים את זה מסדר היום,  ראש העיר:

? זכותך. מה שאתה וסיאתה רוצה להסיר את זה, י

  מרגיש. 

אני סומך על אורן שהוא אכן יכנס, ואני מניח שנקבל  עו"ד יוסי סדבון:
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 פרטים בהמשך לגבי לוח הזמנים של הוועדה. 

  אז אתה מסיר את זה מסדר היום?  ראש העיר:

 יר את זה מסדר היום. מסאני  עו"ד יוסי סדבון:

 תודה רבה, הנושא הבא.  ראש העיר:

 

 ועדה לילדים ונוער בסיכוי מטעם חברת המועצה ד"ר אסנת ספורטה. . ג

 

.  איתי צחר: הצעה לסדר בנושא בנידון קודם גם, ילדים בסיכון

 אסנת, בבקשה. 

ל, בפעם הקודמת, תודה רבה. אני רק אתקן, המנכ" ד"ר אסנת ספורטה:

בהצעת ההחלטה הקודמת אתה התייחסת 

באינפורמציה שהצגת לבקשה הזאת. אתה קראת מתוך 

ואתה ציינת ההצעה לסדר הזאת, לא מהקודמת, 

 ZOOM-. אז הישיבה בZOOM-שהתקיימה ישיבה ב

שהתקיימה היא רלוונטית לתקופה הקורונה, לא 

לתקופה שבה דנו בהצעה הקודמת, ששם זה היה 

אז כמו . רק היה חשוב לי לדייק את זה. 2019גוסט באו

שאמרתי, בתקופת הקורונה עלה חשש, גם אצלי וגם 

אצל חברי ועדה אחרים, שילדים ונוער שנמצאים 

ממילא במצב סיכוני, תהיה רגרסיה במצב שלהם, 

. ZOOM-ולכן, כן, קיימנו באפריל ישיבה של הוועדה ב

היענות גדולה מאוד ואני שמחה ומברכת על כך. הייתה 

אני אקרא את הרקע להצעת ההחלטה, היא קצרה. 

משבר הקורונה השפיע על כלל תושבי העיר, ביניהם גם 

על הילדים ובני הנוער המוגדרים בסיכוי או בסיכון. 

הוועדה לילדים ונוער בסיכון קיימה דיון בנושא 
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זו סקירה רחבה  שמעה .השפעת המשבר על אוכלוסייה 

וניות של אנשי המקצוע המנהלים את היחידות העיר

, רוזי המטפלות בה. ואני מנצלת את ההזדמנות הזאת

צוע לא כאן, אבל לומר שוב תודה רבה לכל אנשי המק

ששטחו בפנינו את כל הפעילות וגם שיתפו אותנו 

אז הוועדה שמעה סקירה  בפערים שקיימים בשטח.

לים את היחידות רחבה של אנשי המקצוע הנה

ודנה בפערים שעדיין דורשים העירוניות המטפלות בה, 

התייחסות. בהמשך לכך, העלו חברי הוועדה המלצות 

קונקרטיות. אם אני לא טועה היו שם עשר המלצות 

קונקרטיות להתערבויות אפשריות. הפרוטוקול 

וההמלצות נשלחו להנהלת העיר, אבל לא זכו לשום 

אתקן כאן, עד שהנושא הזה  התייחסות, ואני עכשיו

הועלה בתקשורת. כשהנושא הועלה בתקשורת קיבלתי 

תך התקבלה, תודה". זו התשובה מייל, "פניי

שקיבלתי, עם כלום התייחסות למהות. בשל חשיבות 

בחרנו גם כאן להעלות את הצעת  ודחיפות הנושא

ההחלטה הבאה להצבעה המועצה. ואני, לפני שאני 

 ,, אני אומר שבמינהל תקיןאקרא את הצעת ההחלטה

ועדות לא היו צריכות להביא את ההמלצות שלהן 

להצבעה במועצת עיר. אני גם יודעת בוודאות 

שההחלטה הזאת תיפול. כי כל ההצבעות שמתקיימות 

כאן הן לגמרי לא ענייניות. וגם כשאנחנו מביאים 

אחר הצעות החלטה שהן מה שחבר קואליציה כזה או 

ו מציע, אז הקואליציה אוטומטית אומר, או כותב, א

נגד. אבל  כל אחד והמצפון שלו שהוא בסדר, מצביעה 
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עיריית "הצעת ההחלטה היא כזאת, ישן בלילה. אז 

המלצות הוועדה לילדים ונוער כפר סבא תלמד את 

בחן את המלצותיה ות 2020לאפריל  30-בסיכוי מה

בהקשר של השפעת משבר הקורונה על ילדים ובני נוער 

וועדה בהחלטות בסיכוי, והעירייה תעדכן את חברי ה

ואני אחזור  שהתקבלו בהקשר לאוכלוסייה זו".

ואומר, כל החלטה של העירייה תתקבל בהבנה 

ובהערכה, ובלבד שההמלצות ייבחנו ותהיה התייחסות 

  אליהם. תודה. 

אפשר בבקשה להקריא עוד פעם? אני חייבת לציין  די לוי סקופ:עו"ד ע

 שאני באמת לא מבינה את ההצעה. 

ההצעה אומרת ככה, א', העירייה תלמד את המלצות  ד"ר אסנת ספורטה:

העירייה תבחן את ההמלצות, והיא תעדכן את  הוועדה,

חברי הוועדה שגיבשו אותן, מה קיבלו, מה לא קיבלו, 

  מה רוצים לשנות. 

אני באמת, קודם כל אני רוצה להלין על ההערה שלך  עו"ד עדי לוי סקופ:

לגבי ההתייחסות להצעות לסדר. למיטב זכרוני, תקנו 

דווקא קיבלנו הצעה לסדר, אותי אם אני טועה, אנחנו 

אוד ענייני, ואני לפחות אחת או שתיים. היחס הוא מ

מבקשת ממש לחלוק על מה שאת אומרת כאן. ההערה 

ככה, זה כמו החלטה, הגורמים  השנייה, זה מזכיר לי

המקצועיים בעירייה יעשו עבודתם, חברי המועצה 

יבואו לישיבות מועצה, לא הבנתי את ההצעה, מה 

ההצעה הקונקרטית? יש וועדה, הוועדה רושמת את 

ת כיו"ר הוועדה, כמו שאני פרוטוקול, מעבירה. אה

יו"ר ועדת תרבות, יש ועדת תרבות, היא מקבלת 
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החלטות, חלק מהחלטות, זה תלוי מאוד בחברי 

הועדה, איך הם מקדמים, ביו"ר. חלק מההחלטות 

אז אני ממש לא יכולות להיות מקודמות, חלק לא. 

מבינה את ההצעה של ההחלטה. מה זה אומר, שמה, 

יו יסתכלו על ההערות של שחברי מועצת העיר עכש

ניתן  הוועדה הזאת כמו שהם, זאת אומרת, למשל, בוא 

לדוגמה את ממה, הוא במקרה לא נמצא כאן. יש 

גמלאים, יש ישיבות, ממה מעביר לכל חברי מנהלת 

אם יש לי שאלות בהנאה רבה. המועצה. אני קוראת 

אני יוצרת קשר עם ממה, אני שואלת אותו בדברים 

, אז לא הבנתי פי פעולה נרקמים.יתומסוימים, ש

יו"ר באמת שלא הבנתי את הצעת ההחלטה.  את 

הוועדה, תפקידך לבצע את תפקידך כיו"ר וועדה. את 

מצפה מאיתנו, חברי המועצה, שנעשה את תפקידך? 

הוועדה, זה חלק  את, תפקידך, לקדם את האג'נדה של

 מהתפקיד שלך. 

.  ד"ר אסנת ספורטה: עדי, קודם כל את לגמרי צודקת, זה ברור מאליו

ההצעה הזאת לא הייתה אמורה לעלות אם היינו 

עושים את הברור מאליו, ואני אדייק. אני קוראת שוב, 

אוקי? "עיריית כפר סבא תלמד", לא הוועדה, הוועדה 

להם מנדט. עשתה את העבודה. חברי המועצה כאן, אין 

האלו, לוועדה יש לי אין מנדט ליישם את הדברים 

מנדט להמליץ, אוקי? וההצעה אומרת שהעירייה, 

אוקי? אני אומר את זה בצורה ברורה. העירייה, אנשי 

יקראו את ההמלצות ויבחנו אותם ויחליטו  ,המקצוע

גם זה  ,לא ליישם שום דבר .מה לא ליישםמה ליישם, 
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לבחון מה , לקרוא ,רק צריך שלושה דבריםבסדר. 

כן את חברי הוועדה בהחלטה שלהם. ם ולעדשוהאם ליי

 נורא פשוט ואת צודקת, טריוויאלי. 

 אוקי. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? מכיוון ראש העיר:

 שדנו בזה בתחילת הישיבה. 

ל הסרה אפשר להצביע על דבר כזה? אפשר להצביע ע ד"ר אסנת ספורטה:

 מסדר היום? או שצריך להצביע בעד ונגד? 

 אין מה להוסיף. דנו על זה כבר בתחילת הישיבה.  ראש העיר:

זה אחת מהאופציות בחוק. אחת מהאופציות זה לא  עו"ד אלון בן זקן:

 לקיים דיון בכלל ולהסיר את ההצעה מסדר היום. 

   כנגד?  ומה, זה עולה להצבעה ד"ר אסנת ספורטה:

 כן.  עו"ד אלון בן זקן:

.  ד"ר אסנת ספורטה:  אוקי

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?  ראש העיר:

עדי, אורן, רפי, אמיר קולמן, איתן, דני, ראש העיר,  איתי צחר:

יובל, אתה בעד להסיר  עילאי, פליאה, לירית, מאיר. 

י מתנגד מסדר היום? לא שמעתי, כן? יובל ותהילה. מ

ההצעה מסדר היום? אמיר סילבר, הדר  להסיר את

 לביא, אסנת ויוסי. 

 

ועדה  בנושא ה לסדרהצעהמסדר היום את אשרים להסיר מ :218מס'  החלטה

ונוער בסיכוי מטעם חברת המועצה ד"ר אסנת ספורטה  .לילדים 

עדי, אורן, רפי, אמיר קולמן, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה,  -בעד

 יובל, תהילה.לירית, מאיר, 

 אמיר סילבר, הדר לביא, אסנת, יוסי.  –נגד 
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אני רוצה לשבח את הצוות המקצועי ואת אגף  ראש העיר:

שירותים חברתיים. אני חושב שרוזי אמרה את עמדתה 

ברורה מאוד, ואת דעתה. יש פה עובדות בצורה 

ועובדים סוציאליים שעושים פה עבודה ימים כלילות, 

. אני חושב שהם אנשי מקצוע ברמה לאורך כל הזמן

הכי גבוהה במדינה. אין נושא שמגיע והוא לא מטופל. 

נושאים מאוד מאוד רגישים. כל הנושאים של ילדים 

נוער שמוגדרים בסיכון ובסיכוי. אנ י חושב ובני 

שאפשר לכבד את העשייה שלהם ואני סומך עליהם 

  מאוד. נושא הבא. 

 גם אנחנו סומכים עליהם, אבל,  עו"ד יוסי סדבון:

להציג רפי, זה מאוד מפריע לי שכל פעם אתה מנסה  אמיר סילבר:

 כאילו אנחנו נגד עובדי הציבור. 

 לא אמרתי את זה.  ראש העיר:

אתה בדיוק אומר את זה ורומז את זה, וזה ממש לא  אמיר סילבר:

 לעניין. 

 תודה רבה, אתה מפריע.  ראש העיר:

אנחנו כולנו מעריכים את עובדי העירייה, אבל יש  אמיר סילבר:

 תפקיד לוועדת העירייה. 

 אמיר, אתה התקלקלת מאוד, חבל מאוד.  ראש העיר:

 יכול להיות. יכול להיות.  אמיר סילבר:

 יכול להיות, חבל.  :ראש העיר

 אבל זה יחס גורר יחס.  אמיר סילבר:

לא מכבד את תושבות ותושבי כפר סבא שרוצים לראות  ראש העיר:

 את הדיון. אז תכבד לפחות את מי שיושב בבית.

יכול להיות שזה לא מכבד, אבל זה גם לא מכבד אותנו  אמיר סילבר:
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העירייה. שאתה כל הזמן רומז שאנחנו פוגעים בעובדי 

 וערכים. הם מאוד מאוד מ

 אני לא אמרתי את זה, להיפך.  ראש העיר:

אתה בדיוק עושה את זה. יש ועדה, התפקיד של  אמיר סילבר:

הוועדה זה להמליץ. אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה 

 , הכל בסדר. ...לקרוא את ההמלצות, שאת לא רוצה 

בשלך. ותמשיך. אתה לא מכבד גם אתה בשלך ואתה  ראש העיר:

את הדיון ואתה לא מכבד את הזמן של האנשים. אתה 

 את לפחות את הישיבה.  לא בזכות דיבור, תכבד

 ה מסדר היום. הסרתם את ז אין דיון. :הדר לביא

 לא, יש דיון. בישיבת מועצה יש דיון.  ראש העיר:

דרך אגב, הייתי שמחה להבין אם ככה, מה המשמעות   ד"ר אסנת ספורטה:

 של הוועדה? או בכלל של ועדות? 

ו ראש העיר: ועדות, את אל תלמדי אותי מה זה תפקידן של 

גם מוועדת החינוך התפטרת הרי מכל הוועדות. 

 התפטרת.  ...התפטרת, וגם 

תפטר אותי. לא, דרך אגב אני חברה. אלא אם כן  ד"ר אסנת ספורטה:

 זכותך. 

תכנון ובנייה שחשבת התפטרת מכולן. חוץ מוועדת  ראש העיר:

 שאר שם וזה בסדר. להי

לא, לא. אתה מוזמן להתעדכן. אני חברה בוועדה ואני  ד"ר אסנת ספורטה:

 מגיעה לישיבות וגם לוקחת חלק. 

בישיבה הבאה. אדם אחראי לא היה חבר'ה, אנחנו  ראש העיר:

 מוועדת חינוך.מתפטר 

אבל אני כן אשמח להגיד מה המשמעות, אני לא  ד"ר אסנת ספורטה:

מה המשמעות של התפטרתי, אני חברה. תתעדכן. 
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ואם אף  ,הוועדות אם אין להן מנדט אפילו להמליץ

 ? אחד לא מתייחס להמלצות שלהם

 את מפריעה. טוב, את טועה ומטעה.  ראש העיר:

 אוד מאוד להבין, אז למה דרך אגב לא, אני אשמח מ ד"ר אסנת ספורטה:

 כי את טועה ומטעה.  ראש העיר:

לא, למה לא קיבלת את הצעת ההחלטה הזאת? הצעת  ד"ר אסנת ספורטה:

 ההחלטה אמרה רק "תתייחסו". 

  

 אישור מינוי נציג ציבור בדירקטוריון החברה לתרבות ופנאי בע"מ. .7

 

טוריון החברה לתרבות, ציבור בדירק אישור מינוי נציג ראש העיר:

  וספורט. יש הצעת החלטה כאן,פנאי 

 תודה רבה.  ד"ר אסנת ספורטה:

איריס  רו"חאת  למנות מאשריםאנחנו תודה גם לך.  ראש העיר:

כדירקטורית, נציגת ציבור בחברה לתרבות ופנאי  שחם

את קורות , יש לי פה איריס היא תושבת העיר בע"מ.

החיים שלה, היא עשתה עבודה מצוינת, הייתה פעילה 

ר, רו"ח במקצועה, ואני רוצה לאשר אותה גם בציבו

 כדירקטורית, נציגת ציבור בחברה לתרבות ופנאי. 

 האם אפשר פה אחד?  איתי צחר:

מועמדת  רק שנייה, שאלה. אני חושבת שאיריס היא הדר לביא:

מצוינת וראויה ואני מברכת על מינוי של אישה 

 לתפקיד, ובטח אישה עם המון זכויות בקהילה. 

 אבל?  ראש העיר:

שנה וחצי להביא דירקטור למה לקח  ,אני רוצה לשאול הדר לביא:

 לאישור? 
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 מה השאלה?  ראש העיר:

שנה וחצי להביא דירקטור אני רוצה לשאול, למה לקח  הדר לביא:

 לאישור? 

כי אנחנו הרחבנו גם את, לא רק בחברה הזאת,  ראש העיר:

 בתאגידים אחרים, הרחבנו את מספר חברי התאגידים. 

 פה לא הורחב אף אחד, הכיסא היה פנוי שנה וחצי.  הדר לביא:

 חרים שפשוט לא אושרו. בסדר. ואישרנו. היו חברים א ראש העיר:

 פנימית בקואליציה? אלינו לא הבאת אף אחד.  הדר לביא:

היא, יש לה את כל הקישורים ולכן היא מוגשת עכשיו  ראש העיר:

 למועצה. 

 אז אני מבינה שאין הסדר.  הדר לביא:

ד. האם אפשר לאשר והתאגיד עובד בצורה טובה מאו ראש העיר:

 את זה פה אחד? 

 כן.  הדר לביא:

 איריס היא מועמדת מצוינת.תודה.  ראש העיר:

 

למנות את רו"ח איריס שחם כדירקטורית, אושר פה אחד  :318מס'  החלטה

 נציגת ציבור בחברה לתרבות ופנאי בע"מ.

 

 אישור מינוי דירקטוריון תאגיד הביוב "פלגי השרון". .8

 

הנושא הבא שעל סדר היום, אישור מינוי דירקטוריון  איתי צחר:

תאגיד הביוב "פלגי השרון". הצעת החלטה, מאשרים 

 ,למנות את המועמדים הבאים כנציגי עיריית כפר סבא

אחד, כחברי דירקטוריון תאגיד הביוב "פלגי השרון". 

שתיים, צחי רפי סער, ראש העיר, כנציג מועצת העיר. 
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 ,ירייה. שלוש, רונית קורןכנציג עובד ע ,בן אדרת

כנציגת ציבור.  ,ינפלדיכנציגת ציבור. ארבע, איריס ש

מצורפת לחברי המועצה חוות דעת של היועץ המשפטי 

 של התאגיד. האם אפשר לאשר פה אחד? 

ו ן גם כא אמיר סילבר: יש לי שאלה. עד כמה שאני זוכר, אנחנו מינינ

נציגי ציבור כולל את רפי, את ראש העיר. מה הסיבה 

 שאנחנו מביאים שוב לאישור? 

ורטת המפיש תשובות לכל השאלה הזאת בחוות הדעת  איתי צחר:

של היועץ המשפטי. אם אלון ירצה להרחיב או להוסיף, 

 שהו להוסיף, זה לא אלון, אבל אם אלון ירצה, יש לו מ

לא, לא היה שום תשובות, רק אישור למינויים. אבל  הדר לביא:

אנחנו מינינו ארבעה נציגים כולל את ראש  19באפריל 

העיר, ועכשיו אתם מבקשים מאיתנו בעצם למנות 

 שוב. מה הסיבה? 

   לבקשת, אני חושב שזה הבקשה של,  ראש העיר:

יש ועדה שאמורה, ברשות המים או משהו, מאשרים  עו"ד אלון בן זקן:

זו  אותם, או במשרד המשפטים. ועדת שפניץ היא 

שממנה אותם. יכול להיות שהמינוי שלהם לא הושלם 

 מאיזושהי סיבה. 

. הדר לביא:  לא הבנתי

סיבה גם שבמשך שנה לא הייתה ממשלה. אנחנו  ראש העיר:

צריכים לזכור שבשנה האחרונה, מדצמבר, רק אני 

 רוצה להזכיר לכולם שמדצמבר, 

 , מבקשים מינויים אחרים. אבל אתם ממנים הדר לביא:

אז חלק מהמינויים עברו, ורוב המינויים שהגיעו  ראש העיר:

לוועדות פשוט לא אושרו בגלל הלך הרוח. בגלל מה 
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 שקרה במדינה. 

על "פלגי  בעה נציגים שהעלינואז לא אישרו אר הדר לביא:

 השרון" ועכשיו אנחנו רוצים ארבעה נציגים אחרים? 

פועלים, הסיבה היא קודם כל, כפי שציינתי, אנחנו  איתי צחר:

אנחנו, תאגיד הביוב פועל לפי חוות הדעת של היועץ 

מסוים שלו שצורפה אליכם. יש פרק זמן  המשפטי

שצריך להשלים את התהליך. פרק הזמן הזה לא 

הושלם ולכן, למען הזהירות, זה מובא עכשיו פעם 

 נוספת. אני יכול להקריא, זה הסבר ארוך למדי. 

אוקי, קיבלתי. אני קיבלתי תשובה. לא השלמנו תהליך  הדר לביא:

 בזמן. 

 מצוין, תודה.  איתי צחר:

 אז מי בעד?  ראש העיר:

בזמן, התהליך לא לא אנחנו השלמנו את התהליך  לא צחר:איתי 

יש ועדה  להתייחס,הושלם בזמן. רשות המים צריכה 

 שצריכה להתייחס. 

מינוי בתאגידים עירוניים, בעיקר בתאגיד שהוא  ראש העיר:

תאגיד שקשור גם לרשות המים, לוקח הרבה מאוד 

זמן. הם מאוד קפדניים בתהליכים שלהם. וגם, אנחנו 

ינו את הלך הרוח במדינה. לא הייתה ממשלה, לא רא

יה הקפאת תהליכים, אז זו היו שרים, חלק מהזמן ה

 התוצאה. 

אחרים לא, אתה מבלבל אותי יותר. כי דירקטורים  הדר לביא:

 אושרו. התהליכים עבדו במדינה. 

 לא אושרו. חלקם אושרו וחלקם לא.  ראש העיר:

 בחברה לתרבות ופנאי, בחברה הכלכלית,  הדר לביא:
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 . ...לא בתאגיד.  איתי צחר:

 זה שתי ועדות שונות.  :עו"ד אלון בן זקן

 והתאגידים של משרד המשפטים לא אושרו?  הדר לביא:

  זה לא אותו תאגיד וזה לא אותו גוף שממנה. ראש העיר:

ותנו מהתהליך ואנחנו מתחילים אותו אז פשוט זרקו א הדר לביא:

 שוב? 

 אני לא משתמש במילה "זרקו". ראש העיר:

 אני שאלתי את אלון. בסדר גמור, תודה.  הדר לביא:

עדכון הרכב ועדות העירייה, רגע, האם אפשר לאשר  איתי צחר:

 תודה. פה אחד? 

 תודה.  ראש העיר:

 

למנות את המועמדים הבאים כנציגי  פה אחד מאשרים :418מס'  החלטה

עיריית כפר סבא, כחברי דירקטוריון תאגיד הביוב "פלגי השרון". 

 רפי סער, ראש העיר, כנציג מועצת העיר.  .1

 צחי בן אדרת, כנציג עובד עירייה. 2     

 רונית קורן, כנציגת ציבור .3     

 ינפלד, כנציגת ציבור.יאיריס ש .4     

 

רגע, איתי, אני רוצה באמת לברך על מינוי של שלוש  סקופ:עו"ד עדי לוי 

דירקטוריות, נציגות ציבור. זה משהו שהוא ממש, 

 ממש יש לברך עליו. 

  זה לא חשוב, עדי.  ראש העיר:

לקידום נשים חזקות, דומיננטיות, מוכשרות בצורה  עו"ד עדי לוי סקופ:

רגילה, ואני בטוחה שכל העיר תרוויח מהנשים בלתי 

 האלה ומפועלן. תודה רבה. 
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 ב, זה שלוש נשים שגם לא היו פעילות פוליטיותאג ראש העיר:

בשום מקום. זה נטו, נטו, נטו על טהרת האיכות הכפר 

סבאית. חלק מהנשים סיימו קורס דירקטוריות 

רתי ואני ממנה אותן. אין פה הליך תולבקשתן נע

נקי מאוד, טהור מאוד. אני טי לחלוטין, זה הליך פולי

לא חושב שבכפר סבא היה מעולם תהליך כזה שמינו 

שלוש נשים טובות, מקצועיות, לא קשורות לשום 

  . תודה. מפלגה פוליטית, לתאגידים עירוניים

 חד משמעית. כל מילה בסלע.  עו"ד עדי לוי סקופ:

רוצה לציין עוד איזה מינוי עתידי שעל רפי, אולי היית  עו"ד אהוד יובל לוי:

   הפרק? 

 יגיע לסדר יום, נודיע.  הואשכ :ראש העיר

 וזה לא האחרון?  עו"ד אהוד יובל לוי:

 כן, זה לא האחרון. יש עוד בקנה.  ראש העיר:

 

 עדכון הרכב ועדות עירייה. .10

 

 **הדר לביא יצאה מהישיבה

עדכון הרכב ועדות שעל סדר היום, נושא הבא  איתי צחר:

מאשרים למנות את . הצעת החלטה, אחד, העירייה

המשנה לראש העיר וחבר המועצה, אורן כהן, כיושב 

ראש הוועדה לעסקים קטנים ובינוניים במקומו של 

לוי. שתיים, עורך דין אהוד יובל  חבר המועצה

מאשרים למנות את אמיר יהודה כחבר מומלץ סיעת 

"הליכוד" בוועדת עסקים קטנים ובינוניים במקומו 

 האם אפשר לאשר פה אחד?  פרזמה.של אסף 
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אני רוצה לשאול שאלה לפני. אורן, קודם כל אני  ד"ר אסנת ספורטה:

. אני משוכנעת שזה מינוי ראוי ותעשה מברכת אותך

, יובל, אני רוצה רק לשאול את יובל עבודה מצוינת.

 האם זה, השינוי הזה ביוזמה שלך? 

אני בשמך. עניתי יובל, בבקשה, אין לך מה לענות,  ראש העיר:

 מבקש להעלות את זה להצבעה. 

 כדי לקבל הצבעה איך להצביע,  ד"ר אסנת ספורטה:

 תצביעי כאוות נפשך. תודה.  ראש העיר:

 כדי לקבל החלטה,לא,  ד"ר אסנת ספורטה:

אני עשיתי את זה גם בצורה . אני מברך את אורן עו"ד אהוד יובל לוי:

מבית. אני חושב שהוא יוכל לתרום, אני חושב פו

אמר העיר שאתם ראיתם שכבר בתקציב שעבר ראש 

שהוועדה גם תקבל תקציבים וזה התפתחויות 

חיוביות. לכל אחד מאיתנו יש שאיפות ויש דברים 

 רת. שמתפתחים אח

 מי בעד? תודה רבה, אני מעלה את זה להצבעה.  ראש העיר:

ההסכם הקואליציוני בדקתי את אני שואלת כי אני  ד"ר אסנת ספורטה:

 שלך, יובל. 

 זה לא עניינך. תודה רבה.  ראש העיר:

 אמור למלא,  ועברתי אחד אחד על המינויים שהיית ד"ר אסנת ספורטה:

 את זה להצבעה. אני מעלה  ראש העיר:

יובל, האם זה בהסכמתך.  ד"ר אסנת ספורטה:  ואני רוצה להבין, 

אני רוצה שתבינו מה קורה. יובל, אל תענה בבקשה.  ראש העיר:

 הניסיון שלך לבזבז זמן, 

לצערי לתכנון ובנייה,  ממלא מקום יו"ר ועדת משנה  ד"ר אסנת ספורטה:

 לא מונית.
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שלך, אסנת, הוא ניסיון, אני אומר את זה גם  הניסיון ראש העיר:

למי שרואה אותנו בבית, למשוך את הישיבה כדי שהיא 

תגיע לארבע שעות ושלא נדון על הנושאים החשובים, 

 אז הבנו את התרגיל. 

אזורי התעסוקה בעיר, ממלא מקום  מנהלתגם יו"ר  ד"ר אסנת ספורטה:

מת יו"ר מפעל המים, ועדת השקיפות, הוועדה להק

חמישה מינויים בהסכם  כללה אקדמית.מ

אמת רוצה לדעת, ואני ב. הקואליציוני שלא מומשו

 יובל, 

סטר בתודה רבה, יוסי, זה חשוב מאוד לעשות פה פילי ראש העיר:

כשיש פה כספים של עמותות. תודה רבה, אני מעלה 

  את זה להצבעה.

 אני אשמח לדעת. יובל,  ד"ר אסנת ספורטה:

 ,אורן ,מי בעד לאשר את מינויו של המשנה לראש העיר ראש העיר:

ומי בעד מינויו של תמיר  ,כהן כיושב ראש הוועדה

" בוועדת עסקים יהודה כחבר מומלץ סיעת "הליכוד

 ? קטנים במקומו של אסף פרזמה

 האם אפשר פה אחד?  איתי צחר:

  תודה רבה, נושא הבא. ראש העיר:

 

 :מאשרים פה אחד :518מס'  החלטה

למנות את המשנה לראש העיר וחבר המועצה, אורן כהן, כיושב  . 1  

ראש הוועדה לעסקים קטנים ובינוניים במקומו של חבר המועצה 

 עורך דין אהוד יובל לוי.

. למנות את אמיר יהודה כחבר מומלץ סיעת "הליכוד" בוועדת 2  

  במקומו של אסף פרזמה.עסקים קטנים ובינוניים 
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 .2020אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  .9

 

קת תמיכות לעמותות ולגופים אישור חלו נושא הבא, איתי צחר: 

מאשרים חלוקת . הצעת החלטה, 2020נתמכים לשנת 

 2020לעמותות ולגופים נתמכים בשנת תמיכות 

 .2020ליוני  8בהתאם להמלצת ועדת תמיכות מיום 

וטבלת  8.6.2020מצורף בזאת פרוטוקול הוועדה מיום 

פירוט תמיכות מוצעת. האם אפשר לאשר זאת פה 

  אחד?

לי שאלות. חלק מהעמותות לא השלימו את  רגע, היו אמיר סילבר:

כל הטפסים. זה מה שכתוב פה. אני רוצה להבין האם 

 בכלל אפשר לדון בתמיכות במצב כזה. 

   גזבר? אלון?  ראש העיר:

כמו שרשום בפרוטוקול, כל העמותות שמוזכרות  עו"ד אלון בן זקן:

מפורטות ברשימה, הגישו את כל המסמכים שהן 

 י הנוהל. צריכות להגיש לפ

יה, אולי אני לא מבין. אנחנו הולכים אז אני שואל שני אמיר סילבר:

להצביע על הטבלה הראשונה בנפרד ועל הטבלה 

 השנייה בנפרד? בטבלה הראשונה יש לכל, 

את העמותות שהשלימו את כל רק על הראשונה שיש  איתי צחר:

 המסמכים על פי דרישות החוק. האם אפשר לאשר

 אותן פה אחד? 

רגע, לא, אני רוצה רגע לשאול כמה שאלות. אני  רו"ח תהילה מימון:

מצטערת, אני מודה שלא ראיתי שהיה שינוי בהחלטה, 

אז אני עדיין תקועה על ההחלטה הראשונה עם לא 
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ם אני שואלת שאלה על עמותות. אז א 80יודעת כמה, 

עמותה שלא מאושרת עכשיו, אתם מוזמנים לעצור 

אותי. יש כמה דו"חות ביקורת שקיבלתי כשביקשתי 

הרבה מאוד הערות שהיו בדו"חות אותם, ויש 

הביקורת שאני לא ראיתי אותן מתוקנת. אז אני רוצה 

"אתלטי ברל שחייה", -עמותת למשל "ביתלהבין מה, 

ה, כמה משתתפי העיר יש בהן העמותות האל השרון",

 והאם הן עומדות בקריטריון של כמות משתתפים? 

.  רו"ח שגיא רוכל: אין לי תשובה כרגע. זה נבחן על ידי המפקח המקצועי

יודע לענות צוין על ידו ש יש עמידה בתבחין, אני לא 

 לך כרגע באופן פרטני. 

שהם לא עומדים. מה קרה לא, בדו"ח הביקורת צוין  רו"ח תהילה מימון:

 מאז? 

יודע לענות לך לגבי אני לא יוד רו"ח שגיא רוכל: ע לענות. כרגע, אני לא 

 השנה הזאת. 

אז אני לא יודעת איך אנחנו יכולים להצביע על משהו  רו"ח תהילה מימון:

שלא עומד בקריטריון או שאנחנו לא יודעים את 

כדורגל, סבא גבי הפועל כפר התשובה. אותו דבר ל

נרשם שהם לא עמדו בקריטריון סף ייצוג נשי בהנהלה 

, אבל אני 2019-. אני יודעת שהדבר תוקן ב2016-ב

זה יכול לקרות, ואיך אנחנו העברנו שואלת אתכם איך 

ויכול להיות 2018, 2017, 2016-כמה מיליוני שקלים ב  ,

זה שעוד הרבה שנים קודם, ואיך אנחנו מונעים מ

 לקרות בשנים הבאות? 

אנחנו, קודם כל הליקוי תוקן, ואנחנו נקפיד בבקרה  רו"ח שגיא רוכל:

על מנת לוודא שזה לא יחזור. שינינו את תהליך 
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 לוודא שבנושאים האלה זה לא יחזור. העבודה על מנת 

איך עכשיו נעשה תהליך הבקרה בשונה משנים  רו"ח תהילה מימון:

 קודמות? 

בתבחינים האלה, כפי שציינת, הוגדר מי שאחראי על  רו"ח שגיא רוכל:

הייתה מישהי, נפל והוא בודק את זה בצורה זה. קודם 

 בין הכיסאות המקרה הספציפי הזה. 

, תהילה. זה, כשדיברתי השאלה היא שאלה מצוינת ראש העיר:

בתחילת דבריי על מסורת של התנהלות שהייתה פה, 

אנחנו פה דקדקנו  כך זה היה הנוהג בכל השנים עברו.

ו נעלה עוד מדרגה גם השנה. בהתנהלות, ואנחנ

ועובדה, אישרו פה תמיכות לאורך הרבה מאוד שנים. 

וזה בסדר, שוב פעם, יש, נחלק את זה לבין הטכני לבין 

האחריות הציבורית שלנו בסופו ות הציבורית. האחרי

של דבר, לאפשר לעמותות לפעול, וכמובן שיפעלו 

לכל הכללים. ואנחנו צריכים גם ללמד אותן. בהתאם 

יש פה תהליך, זה לא ייגמר בחודש או בחודשיים, זה 

יכול להיות תהליך של כמה חודשים, שילמדו שיש 

ו, כמו בגלל זה אנחנהתנהלות קצת אחרת ושונה. 

שאמרתי בתחילת דבריי, שכרנו שירותים של משרד 

האנשים שמנהלים את כל הנושא בקרה. חיצוני. תהיה 

כדי  ,הזה יעשו את זה בצורה הרבה יותר מוקפדת

שאנחנו בנושאים הטכניים, לא אנחנו, העירייה יש לה 

את התקציב, היא רוצה לתת את התמיכות, העמותות 

 נכונה וכך יהיה. צריכות להגיש את זה בצורה 

רגע, יש לי עוד שאלות. עמותת "אתגרים" קיבלה  רו"ח תהילה מימון:

ניקוד נמוך, אפשר להסביר מה, קראתי את ההסבר, 
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מה בעצם הסיבה שעמותת "אתגרים" לא מקבלת, גם 

  "קו לחיים", למה הן לא מקבלות תמיכה?

היא לא נמצאת כרגע לדיון, אבל אני ארשום את  רו"ח שגיא רוכל:

 השאלה. באיזה נושא היא מקבלת תמיכה רק? 

 באנשים עם מוגבלויות.  רו"ח תהילה מימון:

 לא, נושא התמיכה.  רו"ח שגיא רוכל:

היא תחת רווחה. אני חושבת שאחת הסיבות שהיא לא  רו"ח תהילה מימון:

חמש מקבלת זה כי עמותות הרווחה מתוקצבות פי 

כשהן מחלקות תווי שי וסלי מזון, מה שלא מאפשר 

לעמותה כזאת, ואני העליתי את זה במסגרת 

זה של הקריטריונים ולכן ביקשתי להפריד את הנושא ה

כי זה בדיוק מה שאנחנו אנשים עם מוגבלויות. 

מוצאים את עצמנו, לא מאשרים בגלל ציונים נמוכים 

 והם לא יכולים לעבור את הסף. 

לא, אבל, קודם כל זה דיון לקריטריונים, אבל הניקוד  גיא רוכל:רו"ח ש

, זה לא קשור. זאת אומרת, -של העמותה לא מושפע מ

היא יכולה לעמוד, גם עמותה שמקיימת את תנאיי 

כפי שהוגדר בקריטריונים, מקיימת את הבסיס 

הפעילות על פי אותם חמשת, ששת הכללים הבסיסיים, 

מדה בל ייתכן והיא לא עיכולה ליהנות מתמיכה. א

י  בכך. אני לא יודע לענות לך כאן בעל פה. אבל שוב, אנ

 תשובה,  , אבל איןבטוח שגם רוזי לא זוכרת בעל פה

 ראוי לבחינה ותיקון.  ראש העיר:

יודע אם לתיקון, ראוי לבחינה.  רו"ח שגיא רוכל:  אני לא 

 ואם אפשר, לתקן. לא עכשיו, אלא, לבחינה,  ראש העיר:

 אם הם לא עמדו,  רו"ח שגיא רוכל:
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כן  הן. לא יאפשרו להןאני חושבת שהקריטריונים  רו"ח תהילה מימון:

קיבלו  קיבלו ניקוד, אבל הן אומרת, הןעמדו. זאת 

 ניקוד נמוך מאוד בגלל שיש הרבה מאוד, 

לא, לא, אין קשר בין הניקוד שהן קיבלו לבין אחרים.  רו"ח שגיא רוכל:

 אחד מקבל את הניקוד באופן עצמאי.כל 

 זה לא עניין תקציבי.  ראש העיר:

,  רו"ח תהילה מימון: אז אני אשמח להסבר יותר מקיף על הניקוד, כי אוקי

חושבת, לא לתקצב שתי עמותות כאלה, יש לזה אני 

אמירה ערכית משמעותית מאוד. אנחנו צריכים לבחון 

. אולי הן לא צריכות להיות איך אנחנו כן עושים את זה

עשות את זה תחת עמותות הרווחה. אנחנו כן צריכים ל

בדרך אחרת כדי לאפשר לעמותות שהן ערכיות בצורה 

ולם פה מסכימים על משמעותית מאוד, ואני חושבת שכ

זה, להיכנס לתוך סל התמיכות. אנחנו פוסלים עמותות 

 משמעותיות. 

שיהיה בהצעות לקריטריונים.  מעולה, זה בדיוק הדיון רו"ח שגיא רוכל:

איך מתקצבים, איזה קריטריון קובעים ואיך בוחנים 

במתווה הקיים. יש דירוג על פי מספר פרמטרים 

ם עמותות, , געכשיו בתבחינים וכל עמותה מדורגת.

שוב, אני לא יודע להגיד כי אני לי את הניקוד כרגע 

מול עיניי של העמותה הספציפית הזאת, אבל מדרג 

המפקח המקצועי, אנחנו כמעט שלא מתערבים 

בניקוד, אלא אם כן אנחנו מוצאים פגם מהותי, ואנחנו 

אבל אני, שוב, יכול להיות כן, נחזיר את זה לבדיקה. 

באחד התבחינים זה הכל. או בחלק מהם.  שלא עומדת

ולכן הציון הנמוך זה לא קשור לעמותות אחרות 
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ולתוספות אחרות. וכמובן שאפשר לקבוע לנושא 

מו שנקבע למשל לנושא ספציפי תוספת, זה לא קשור. כ

פעילות של קשישים. אין בעיה לקבוע, זה חלק 

 מהתבחינים. זה בדיוק המיקוד שאת מדברת עליו. 

אוקי, אז אני רגע אסכם את ההתייחסות שלי. אני  תהילה מימון:רו"ח 

מכבדת מאוד את מה שאמרת, ראש העיר, לגבי 

השיקולים שלך בתמיכות ואיך לחלק אותן. אני עדיין 

הולכים  85%מתקשה מאוד להצביע על תמיכות שהן 

לדת,  1%לחינוך,  1%לרווחה,  11%לעמותות ספורט, 

אחוז. אנחנו פה בשברירי אחוז לכל יתר היחידות פה. 

חשוב מאוד לעשות סדר מחדש בנושא אני חושבת ש

הזה, לראות איך אנחנו מתקצבים את הילדים והנוער. 

זה מה שחשוב לנו, לקדם כמה שיותר. נכון, זה דיון על 

קריטריונים, אבל אנחנו היום בעצם אומרים שאנחנו 

מהתמיכות ללכת למקום  85%או , 80%-מאפשרים ל

מסוים על חשבון מקום אחר. אני מבינה, ובאמת, אני 

שמעתי אותך הרבה פעמים וגם דיברנו על זה, אני 

של לשנות הכל בבת אחת.  לגמרי מבינה את הקושי

 מבינה. אני חושבת שזה צריך ממש להיות על השולחן. 

  אז אני אעזור לך וכולנו. כן, יוסי.  ראש העיר:

אני מסכים שתקציבי התמיכות הם נמוכים. גם  ו"ד יוסי סדבון:ע

 לספורט. 

מסכים איתי? כי אני לא אמרתי. לדעתי תקציב  רו"ח תהילה מימון:

  התמיכות בספורט הוא גבוה. 

. אני חשוב לא, אני יודע, את מסתכלת על היחסיות עו"ד יוסי סדבון:

 שצריך בכלל,
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גם ביחס לערים אחרות. אני עשיתי השוואה בין עשר  רו"ח תהילה מימון:

 ערים, אנחנו מאוד מאוד גבוהים. מאוד גבוהים. 

אני יודע. אני חושב שבכלל כל נושא התקציב, מדדים  עו"ד יוסי סדבון:

חייבים להיבחן בנפרד. דיברנו על זה שבתוך 

לעניין של התמיכות, כחודשיים יפורסמו מדדים. אבל 

משל ספורט לנוער, זה חינוך לא מאחר ונושא של ל

פורמלי שמרחיק את הילדים ממקומות שאנחנו לא 

רוצים שיהיו בהם, אני חושב שדווקא צריך לטפח את 

ולהגדיל את זה. וזה ממש לא משנה לי אם ברשויות 

אחרות סמוכות יש פחות תקציב או יותר תקציב. זה 

לו, ולפי קבוצות שמשתתפות, כל אחד לפי המדדים ש

בעניין הזה היקף פעילות וכדומה. אני חושב  ולפי

את תקציב התמיכות שאנחנו טעינו פה. הורדנו 

השנה. אני חושב שלשנה הבאה צריך  14%-לספורט ב

 . 20%-להגדיל אותו לפחות ב

 תודה. כן, אמיר.  ראש העיר:

בדיוק אז תהילה, קודם כל, גם תהילה וגם יוסי, זה  אמיר סילבר:

מה שאני הצגתי בישיבה הקודמת על נושא התבחינים. 

אנחנו בסוף, שימו לב, כולנו מסכימים שיש לבחון את 

הכל מחדש ולקבוע קריטריונים ותבחינים חדשים 

מתאימים לימינו, כדי לתת בדיוק את אותם הנושאים 

את המענה הזה. אם שאנחנו רוצים לקדם, לתת להם 

כמובן עמותות עמותות רווחה.  אצל הנוער,זה ספורט 

לחינוך בלתי פורמלי. זה בדיוק הדברים, אנחנו שוב 

חוזרים לזה. היה דיון שנה שעברה, היה דיון בישיבה 

רק לפני שעתיים, אנחנו שוב חוזרים אבל מפחדים 
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ד ילקבל את ההחלטה. לא ברור לי מה כל כך מפח

 או לכנס ישיבה על זה. בלכנס ועדה 

 לא מפחדים. כן, הגזבר יענה לך.  ראש העיר:

בסוף הזה יש לי שאלה. לפי מה הוחלט לשנות פה את  אמיר סילבר:

התקצוב של העמותות? חלק ירדו, חלק עלו, אני אשמח 

 על זה הסבר. לקבל 

.  ראש העיר:  הגזבר יענה לך בקצרה. כן

אני מסכים עם כל מה שאמרת על נושא התבחינים,   רו"ח שגיא רוכל:

צריך לקבוע כללים. אבל אני רוצה רק לחדד את 

ההבדל בין קביעת התבחינים לבין קביעת התקציב לכל 

נושא ונושא. ואני חוזר ואני מבהיר, ואמרתי את זה 

גם בישיבות קודמות, אם אתם, כחברי מועצה, כנבחרי 

תר מהתקציב לנושא ציבור, רוצים לייעד חלק גדול יו

בישיבות התקציב. הדיון על התמיכות  מסוים, אנא,

הוא קובע את החלוקה. תייעדו בישיבות התקציב 

, נושא ב', וכך הקריטריונים  סכום גדול יותר לנושא א'

יהיו הכלי לחלוקתו. אבל הם לא יקבעו. התבחינים לא 

כסף יחולק, זה דיוני התקציב. אני מבין יקבעו כמה 

רה הכוללת לגמרי, אבל בסוף, על מנת לשנות את האמי

זה לא רק בתוך התבחינים עצמם, אלא  ,המשקלותאת 

מה שקובע את החלוקה זה הסל הכספי שנמצא בתוך 

כל נושא ונושא בספר התקציב העירוני. ושכחתי, מה 

 הייתה השאלה שלך, אמיר. 

 השינוי בתקצוב, אני אשמח להבין. חלק התקציב עלה, אמיר סילבר:

חלק ירד, אני אשמח להבין מה היו השיקולים, 

 קריטריונים, לפי מה זה עובד. 
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תציין משהו אני אז שוב, למשל בתמיכות הספורט, אם  רו"ח שגיא רוכל:

התמיכה  ,אבל בתמיכות הספורט אנסה להסביר אותו.

יש הראשון, מחולקת על פי שלושה אומדים. האומד 

היא מחולקת על פי  בסיסית.קבוצה שנקראת תמיכה 

פרמטר של אחוז מסוים מהמחזור, ואחר כך יש תקרה 

ולענפי ספורט  יחידיםספורט לענפי , לכל נושא

 ,קבוצתיים לפי גודל הפעילות, יש מדרגה מספר אחת

וזה החלק הראשון שנקרא תמיכה בסיסית. החלק 

חינים, זה זה חלק שמבוסס על פי התבהשני שמחולק 

נקרא חלק על פי הניקוד. לכל פריט ופריט, או נושא 

ונושא בתבחינים יש ניקוד על פעילות כזו ואחרת, 

תוספות כאלה ואחרות לנושאים  ועליו אחרי זה יש

שונים ובסוף יש כמות נקודות. כל גוף מקבל כמות 

 מסוימת של נקודות. קח למשל, לא יודע, מי אמרת לי? 

 סתם, אני מסתכל על, לא מכיר,  סילבר:אמיר 

,  רו"ח שגיא רוכל:  תן לי עמותה. לא, תן לי משהו ספציפי

אתה רוצה למשל, התמיכה עלתה.  ולוחמי הטאיקוונד אמיר סילבר:

 מספר? 

, יש להם, קיבלו שתי נקודות, 13טאיקוונדו קיבלו  רו"ח שגיא רוכל:

 13להם. יש להם שזה לפי כמות הספורטאים שיש 

ספורטאים תחרותיים, קיבלו שתי נקודות. בהתאם 

לזה, ערך נקודה, הם קיבלו תמיכה בסיסית ועוד את 

ערך הנקודה כפול מספר הנקודות, וכך זה בכל 

-זור ההעמותות האחרות. ערך הנקודה כמדומני, בא

 שקלים לנקודה. טוב, אני לא זוכר בעל פה.  1,500

 את העיקרון. בסדר, תודה. בסדר, לא,  אמיר סילבר:
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 אני אעלה את זה להצבעה.  ראש העיר:

מי בעד לאשר את התמיכות, את הצעת ההחלטה,  איתי צחר:

מאשרים חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים 

ועדת תמיכות מיום  בהתאם להמלצת 2020לשנת 

ועל פי הרשימה המצורפת. מי בעד? פנחס,  8.6.2020

עדי, אורן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה, יוסי, 

מאיר ויובל. מי נגד? תהילה. מי נמנע? אמיר  לירית,

 סילבר, אסנת, רפי, אמיר קולמן ואיתן צנעני. 

 רבה לכולם, נושא הבא. תודה  ראש העיר:

 

חלוקת תמיכות חלוקת תמיכות רוב קולות מאשרים ב :618מס'  החלטה

בהתאם להמלצת ועדת  2020לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

 ועל פי הרשימה המצורפת. 8.6.2020תמיכות מיום 

פנחס, יוסי, עדי, אורן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית, מאיר,  -בעד

 יובל.

 תהילה. –נגד 

 אמיר קולמן, איתן צנעני. רפי, אמיר סילבר, אסנת,-נמנע 

 

 

אישור מתן ערבות להתחייבות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ  .11

 פעימה שניה. -על פי הסכם הלוואה

 

החברה הכלכלית ערבות להתחייבות  אישור מתן ראש העיר:

לפיתוח כפר סבא על פי הסכם הלוואה. זה פעימה 

 שנייה. דברי הסבר. 

הפרויקט בגדול, זה חלק מהפרויקט הרחב מאוד  איתי צחר:
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אנרגטית. להפוך את העירייה לעירייה מאופסת 

העירייה הראשונה בארץ ששמה את זה כמטרה וכיעד. 

 50%-עד סוף השנה הזאת אנחנו צפויים להגיע לכ

איפוס אנרגטי, זה חסר תקדים בעיקר בהתחשב בכך 

שיצאנו לדרך מייצור חשמל בהיקף של אחוזים 

בודדים, פחות מחמישה אחוז. במסגרת הפרויקט 

, מבנים מותקנים גגות סולריים על גבי מתקנים

בבתי קיימים, ובנוסף פרויקט של קירוי מגרשי ספורט 

ספר. עד עכשיו קורו ארבעה ובשנה הקרובה, בכפוף 

לאישור בין השאר, נקרה עוד כעשרה לרווחת תלמידי 

המודל הוצג בדירקטוריון החברה הכלכלית העיר. 

שהיא הזרוע הביצועית והיזמת של הפרויקט הזה, 

יר נדרשת בעצם לאשר את ואנחנו נדרשים, מועצת הע

מתן הערבות של העירייה להתחייבות של החברה 

הכלכלית שמיועדת למימוש הפרויקט הזה. הצעת 

עיריית כפר ההחלטה היא, "מאשרים מתן ערבות של 

סבא להתחייבויות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 

מיליון ש"ח עבור  37בע"מ על פי הסכם הלוואה בסך 

מגגות סולאריים וקירוי מגרשי  פרויקט ייצור חשמל

ספורט סולריים, וזאת בכפוף לאישור משרד הפנים". 

 האם אפשר לאשר זאת פה אחד? 

א' לפקודת  202אתה יכול רגע להסביר את סעיף  ד"ר אסנת ספורטה:

 העיריות? 

.  איתי צחר:  אלון

רשות  ,לא, זה הסכום שערבות, עד שלושה אחוז ערבות רו"ח שגיא רוכל:

עד שלושה אחוז  מקומית רשאית לערוב לחובו של אחר
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מתקציבה בכל שנת תקציב, שסך הערבויות הכוללות 

ללא  ת על סך הערבות לשנת תקציב נתונה,אינן עולו

ועד  ךאישור שר הפנים, באישור מועצה. מעבר לכ

היא צריכה  ,ערובעשרה אחוז מתקציבה, היא רשאית ל

לקבל את אישור שר הפנים. זאת אומרת, צריכה 

יה על פי הכללים, ובמקרה הזה זה מובא ילהיערך פנ

ה תועבר לאישור משרד ילפי אותו סעיף, לכן הפני

כמה?  800עד עשרה אחוז מתקציב העירייה זה  הפנים.

מיליון שקלים הסכום  80. עד מיליון 800פחות,  850

 הכולל. 

 תודה, שגיא.  ר:ראש העי

אלון, שנייה רגע, ראש העיר, ברשותך, אלון, משהו  איתי צחר:

 להוסיף. תודה. האם אפשר לאשר זאת פה אחד? 

  ד. פרויקט חשוב מאוד. תודה רבה, פה אח ראש העיר:

 בהצלחה לחברה הכלכלית.  דני הרוש:

 ולעירייה.  איתי צחר:

 

מתן ערבות של עיריית כפר סבא  מאשרים פה אחד :718מס'  החלטה

להתחייבויות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ על פי הסכם 

מיליון ש"ח עבור פרויקט ייצור חשמל מגגות  37הלוואה בסך 

סולאריים וקירוי מגרשי ספורט סולריים, וזאת בכפוף לאישור 

 .משרד הפנים

 

כדי לחדד, על רק, סליחה שאני חוזר טיפה אחורה  :אמיר סילבר

ההצבעה הקודמת, על התמיכות. אני שאלתי קודם 

ואני רוצה לוודא שזה אכן כך. אנחנו הצבענו רק על 
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 הטבלה הראשונה. 

 ברור.  ראש העיר:

 אוקי, תודה.  אמיר סילבר:

רגע, מה אמרת, הראשונה? הטבלה הקצרה יותר שיש  איתי צחר:

 . עמותות 18או  17-בה רק את ה

 עמותות.  17 ראש העיר:

הטבלה שבה יש רק את העמותות שהגישו את כל  ד"ר אסנת ספורטה:

 המסמכים. 

 שמילאו את כל התנאים.  ראש העיר:

 

 .2019דיון בדו"ח ממונה תלונות הציבור  .12

 

עולותיו של הממונה הנושא הבא, דיון בדו"ח בדבר פ איתי צחר:

. מובא בזאת לדיון דו"ח 2019על תלונות הציבור לשנת 

על פי  2019הממונה על תלונות הציבור לשנת העבודה 

לחוק הרשויות המקומיות, ממונה על תלונות  15סעיף 

הדו"ח נשלח אל חברי המועצה  .2008הציבור תשס"ח 

. האם מישהו רוצה לדון במשהו? 2020למרץ  17ביום 

 ר, בבקשה. המבק

 דוד, בבקשה. מבקר העירייה.  ראש העיר:

 ערב טוב.  דוד ציון תורג'מן:

ן אותי אלון אם אני טועה, אם לא נדרש עקרונית תק איתי צחר:

להציג רק את העיקרים אולי דוד, אבל זה לא הצבעה, 

 זה דיון. החומר נשלח אליכם לפני מספר חודשים. 

 החומר מונח בפניכם.  ראש העיר:

 אולי תכוונו את המבקר בשאלות אם יש.  איתי צחר:
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אני אשמח לקבל רגע סקירה ראשונית ואחר כך אנחנו  ד"ר אסנת ספורטה:

ויהיו.   נשאל שאלות במידה 

הממונה התקבלו בלשכת  2019-טוב, על קצה המזלג. ב דוד ציון תורג'מן:

תלונות, כאשר בשנה קודמת  172על תלונות הציבור 

פחות.  14%תלונות. משמע ירידה של  199התקבלו 

נמשכת  2019-ל 2012בין השנים  ,מסקירת הנתונים

בה הנתונים הצביעו  2017מגמת הירידה, פרט לשנת 

, מספר 2019שנת . 29%על עלייה נקודתית של 

זהו הנתון הנמוך . 172התלונות המשיך לרדת ועמד על 

שמונה השנים אחרונות. אנחנו רואים שם ביותר מזה 

תלונות בשנת  542-את הגרף ואת הירידה המתמדת מ

השנה. אני רוצה לציין שבנוסף  172-ועד ל 2012

לתלונות שהגיעו למבקר העירייה, ישנם פניות 

שמגיעות לפניות הציבור. השנה הגיעו עשר פניות אל 

דמת, ככה שאנחנו בירידה די פניות שנה קו 66מול 

במשך בנוסף לזה, . 85%, 80%-משמעותית של כ

ת התלונות , אני נוהג לחלק אהשלוש האחרונות

לתלונות מוצדקות, לא מוצדקות ומוצדקות חלקית. 

אנחנו רואים את שה את השקף. פה תעביר בבק

 2012ההתפלגות של התלונות לפי יחידות, בין השנים 

ה ברורה במספר התלונות. לגבי . רואים יריד2019עד 

 60%ישנם שקף של תלונות מוצדקות ולא מוצדקות, 

עלייה במספר  11%של תלונות מוצדקות. כלומר, 

למרות , התלונות המוצדקות יחסית לשנה שעברה

אני רוצה לציין גם כן שהייתה מגמת ירידה בתלונות. 

מהתלונות בנושא של דו"חות חניה הם  70%-ש
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וגם לגבי אישורים לטאבו, אנחנו  ערעורים לתובע.

פתחנו בביקורת לפני שנה בנושא הזה. השנה ישנה 

במספר התלונות על הטאבו,  50%-ירידה של כ

תלונות. ככה  22-ל 40-מאישורים לטאבו, שזה ירידה 

 שהעניין הזה הובהר היטב. זה על קצה המזלג. 

 י יצא מהישיבה.חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לו** 

 תודה רבה.  אסנת ספורטה:ד"ר 

תודה על ההקשבה, אנחנו סוגרים את הישיבה  ראש העיר:

 ופותחים ישיבה נוספת. 

 אני רוצה להגיד מילה.  פינחס כהנא:

 בבקשה.  ראש העיר:

, אנחנו מקבלים, זה שנה  פינחס כהנא: שנייה, אנחנו מקבלים א'

דו"ח מאוד מפורט. אני חושב שהתלונות של האנשים 

זה באמת הפעימות שאתה מרגיש אותן. אז אני חושב 

 מרשה לעצמי שצריך להגיד תודה לרמת הפירוט. אני

לכתוב, כי אין טעם בשעה הזאת לדבר, אבל יש כמה 

דברים, רק שתיים, שלוש נקודות. אחד, צריך לשים לב 

של התחבורה וכולי, בניגוד לדברים  שבנושאים

אחרים, יש עלייה של תלונות. אז צריך להיות כאן 

אולי איזה הקשבה לציבור. או יש כאן איזושהי, אולי, 

האם כשנותנים מספרים, האם בעיה. השאלה גם, 

מספיק מפרסמים את כל הנושא הזה של התלונות. יש 

הזה עלייה בתלונות של חזות העיר. מרגישים מהדו"ח 

את הפעימה. זה מספרים נמוכים ויש כמובן תלונות 

אחרות שמגיעות בעקיפין, אבל לא הבנתי, אוקי, אני 

 ,אכתוב את זה
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 ריכוז החלטות 

 לבקשת שבעה חברי מועצה. 2020עיכוב בהעברת התקציב העירוני לשנת  .1

 

דוחים ברוב קולות את ההצעה: עיריית כפר סבא תציג,  :917החלטה מס' 

 .2021בישיבת המועצה הבאה, את לוח הזמנים לדיונים בתקציב 

 .אמיר סילבר, פינחס, הדר, אסנת, יוסי  -בעד

תהילה, עדי, אורן, רפי, אמיר קולמן, איתן, דני, ראש העיר, עילאי,   -נגד 

 .פליאה, לירית, מאיר, יובל

 

 לתמיכות עיריית כפר סבא לבקשת שבעה חברי מועצה. קריטריונים .3

 

להקים ועדה עם כל  :דוחים ברוב קולות את הצעת ההחלטה :801החלטה מס' 

חברי מועצת העיר ואנשי מקצוע נבחרים שיודעים איך לכתוב את 

וייכתבו קריטריונים חדשים שיוצגו למועצת  אותם קריטריונים, 

 העיר תוך שלושה חודשים במגוון נושאי הליבה.

 , פנחס, הדר, אסנת, יוסי.סילבר אמיר -בעד

, דני, ראש העיר, עילאי, תהילה, עדי, אורן, רפי, אמיר קולמן, איתן -נגד

 פליאה, לירית, מאיר, יובל.
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 שקיפות בוועדה לתכנון ובנייה לבקשת שבעה חברי מועצה.  .4

 

יפורסם התמלול  דוחים ברוב קולות את הצעת ההחלטה: :811החלטה מס' 

 המלא של דיוני ועדת התכנון והבנייה למען שקיפות מלאה לציבור.

 הדר, אסנת, יוסי.אמיר סילבר, פנחס,  -בעד

עדי, אורן, רפי, אמיר קולמן, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה,  -נגד

 לירית, מאיר, יובל. 

 תהילה. -נמנע

 

 הצעות לסדר:  .6

 

 ועדה לילדים ונוער בסיכוי מטעם חברת המועצה ד"ר אסנת ספורטה. ג. 

 

ועדה  בנושא לסדר מאשרים להסיר מסדר היום את ההצעה :218החלטה מס' 

ונוער בסיכוי מטעם חברת המועצה ד"ר אסנת ספורטה  .לילדים 

עדי, אורן, רפי, אמיר קולמן, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה,  -בעד

 לירית, מאיר, יובל, תהילה.

 אמיר סילבר, הדר לביא, אסנת, יוסי.  –נגד 

 

 אי בע"מ.אישור מינוי נציג ציבור בדירקטוריון החברה לתרבות ופנ .7

 

אושר פה אחד למנות את רו"ח איריס שחם כדירקטורית,  :318החלטה מס' 

 נציגת ציבור בחברה לתרבות ופנאי בע"מ.

 

 



   10.6.2020 136    מועצה מן המניין

 אישור מינוי דירקטוריון תאגיד הביוב "פלגי השרון". .8

 

למנות את המועמדים הבאים כנציגי  מאשרים פה אחד :418החלטה מס' 

עיריית כפר סבא, כחברי דירקטוריון תאגיד הביוב "פלגי השרון". 

 רפי סער, ראש העיר, כנציג מועצת העיר.  .1

 צחי בן אדרת, כנציג עובד עירייה. 2     

 רונית קורן, כנציגת ציבור .3     

 ינפלד, כנציגת ציבור.יאיריס ש .4     

 

ן  .10  הרכב ועדות עירייה.עדכו

 

 :מאשרים פה אחד :518החלטה מס' 

למנות את המשנה לראש העיר וחבר המועצה, אורן כהן, כיושב  . 1  

ראש הוועדה לעסקים קטנים ובינוניים במקומו של חבר המועצה 

 עורך דין אהוד יובל לוי.

. למנות את אמיר יהודה כחבר מומלץ סיעת "הליכוד" בוועדת 2  

  קטנים ובינוניים במקומו של אסף פרזמה.עסקים 
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 .2020אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  .9

 

חלוקת תמיכות חלוקת תמיכות רוב קולות מאשרים ב :618החלטה מס' 

בהתאם להמלצת ועדת  2020לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

 המצורפת.ועל פי הרשימה  8.6.2020תמיכות מיום 

פנחס, יוסי, עדי, אורן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית, מאיר,  -בעד

 יובל.

 תהילה. –נגד 

 אמיר סילבר, אסנת, רפי, אמיר קולמן, איתן צנעני.-נמנע 

 

אישור מתן ערבות להתחייבות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ  .11

 פעימה שניה. -על פי הסכם הלוואה

 

מאשרים פה אחד מתן ערבות של עיריית כפר סבא  :718החלטה מס' 

להתחייבויות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ על פי הסכם 

מיליון ש"ח עבור פרויקט ייצור חשמל מגגות  37הלוואה בסך 

סולאריים וקירוי מגרשי ספורט סולריים, וזאת בכפוף לאישור 

 משרד הפנים.

 

 

 

 

 


