
 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 itayt@ksaba.co.il   |  09-7649389פקס. 

 
 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 ףתש"ה'אב,  גי"
 2020אוגוסט,  3

 534439  אסמכתא:
 
 

 לכבוד
 חברי מועצת העיר

 
 שלום רב, 

 
 

 הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לבקשת שבעת חברי מועצההנדון:  
 

 תש"ף, אב ה'ב ט"ו, 5.8.2020הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין, שתתקיים ביום רביעי, 

סיום עם הישיבה תחל מיד  , כפר סבא.31יאיר רוזנבלום רח' אולם הספורט "אריק איינשטיין", ב

 ישיבת המועצה שמן המניין לחודש אוגוסט.

 

אך תשודר משתתפים  50-בהתאם להנחיות משרד הבריאות תוגבל להישיבה תתקיים 

 .בפייסבוק העירוני

 

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המשק:

 חובה לעטות מסיכת אף ופה. •

 א ידיים בכניסה.חובה לשמור על היגיינה ולחט •

 מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי. 2חובה לשמור על מרחק  •

 חובה למלא הצהרת בריאות טרם הכניסה לישיבה.  •

 

 על סדר היום

 דיון לבקשת שבעה מחברי המועצה בנושאים הבאים:

 פרסום יומני ראש העיר -

 על מהימנות המידע הנמסר למועצת העיר -

 מכרזים והתקשרויות ארוכות טווח של עיריית כפר סבאעדר יה -

 שקיפות בדיוני הוועדה לתכנון ובניה -

 חברי מועצה. שבעה מצ"ב הבקשה שהוגשה על ידי 

      ברכה,ב

 איתי צחר
 סבא -עיריית כפרמנכ"ל 

 



 

  
 

                                                                                                                         2/8/2020 
 לכבוד

 רפי סער  
 ראש עיריית כפר סבא 

 
 

 דרישה לזימון ישיבה שלא מן המנייןהנדון: 
 העיריותא' לתוספת השנייה בפקודת 9בהתאם לסעיף 

 
 הח"מ מבקשים לכנס את מועצת העיר לישיבה שלא מן המניין לדיון במספר סוגיות.

 להל"ן סדר היום המוצע והצעת החלטה ביחס לכל סעיף בו. 
 

 על סדר היום:
 פרסום יומני ראש העיר  -
 על מהימנות המידע הנמסר למועצת העיר -
 העדר מכרזים והתקשרויות ארוכות טווח של עיריית כפר סבא -
 שקיפות בדיוני הוועדה לתכנון ובניה -

  



 

 פרסום יומני ראש העיר  .1
במהלך קמפיין הבחירות, הבטחת ראש העיר לפרסם את יומן העבודה שלך באופן שוטף באתר  

ימים של שקיפות. בפועל, עברו חודשים ארוכים מאז   100העיריה. חתמת על הצהרה זו של תנועת 
נכנסת לתפקיד ונמנעת מלפרסם את יומנך.  גם לאחר שמועצת העיר קיבלה החלטה על כך, במרץ  

דשים רבים עד שיומני ראש העיר וסגניך עלו לראשונה לאתר העיריה. באוגוסט עברו חו 2019
פנו חברי האופוזיציה בשאילתא על כוונתך לפרסם את שמות משתתפי הישיבות ובאיזה  2019

 תדירות אתה מתכוון לפרסם את יומנך. על כך השיב מנכ״ל העיריה איתי צחר: 
 

רסמים בזירת השקיפות באתר העירייה כולל היומן ״יומני ראש העיר וסגני ראש העיר בשכר מפו
 . ביומנים מפורטים המשתתפים בפגישות. היומנים מפורסמים אחת לחודש.״2018לחודש דצמבר 

 
ואתה ראש העיר פנית לקהל והוספת: ״״אני רוצה שתדעו שזה טרחה. כן. זה בסדר, זו שקיפות, 

 ודש.״אבל זו עבודה ואנו עושים מאמץ לעשות את זה פעם בח
 

חשף עיתון צומת השרון כי שמות רבים ביומן ראש העיר   2019כעבור זמן קצר, בחודש אוקטובר 
רשומים בראשי תיבות או שלא מוזכרים בכלל. ביניהם גם שמות של קבלנים, ובעלי עניין כאלו  

 ואחרים. על חשיפה זו הגיב כתב העיתון ״שקוף״ עידן בנימין: ״מה שאתה מספר לי פוגע באמון
הציבור ובשקיפות. במידה וראש העיר נפגש על סמך מה שאתה אומר לי עם קבלנים ואנשי ציבור 
בלי לדווח עליהם כראוי הוא כנראה לא הבין את משמעות השקפת היומן. נגיד שבעוד שנה אתה 
מגלה שאיזה קבלן קיבל היתר מיוחד לחריגות בניה ואף אחד לא יודע שהוא נפגש עם ראש העיר  

י כן בנושא הזה. יכול להיות שהוא קיבל את ההיתר באופן מקצועי. אבל אם הוא נפגש עם שנה לפנ
 ראש העיר וזה הוסתר יש פה חשש לתופעת המאעכריות בעירייה״

 
מאז חשיפת צומת השרון הפסקת לפרסם באופן עקבי את יומנך. רק לפני חודשים ספורים פורסם  

חודשים.  נכון למועד הגשת הצעה זו לא פורסם אף   7, בעיכוב של מעל 2019הרבעון האחרון של 
. לצערנו ברור כי אתה מתחמק מפרסום היומן, וזה לא נעשה 2020לא חודש אחד מאז תחילת שנת 

 לא מידי חודש, וגם לא מידי רבעון. 
בכך הפכת לראש העיר היחיד שמפר לא רק החלטת מועצת העיר מפורשת בעניין אלא גם את  

 עצמך. לפני ואחרי הבחירות.ההתחייבויות שלך ב
 

 הצעת החלטה:
מועצת העיר כפר סבא רואה בשקיפות חשיבות עליונה וחוזרת על החלטתה כי יומני ראש העיר  
וסגניו בשכר יפורסמו באופן שוטף באתר העיריה. מועצת העיר מטילה על מנכ״ל העיריה לבצע 

ותו כלפי תושבי כפר סבא לנוהג מעקב אחר ישום החלטה זו וקוראת לראש העיר לכבד את מחוייב
 בשקיפות בענייו יומן העבודה שלו ושל סגניו.

 
 

 על מהימנות המידע הנמסר למועצת העיר .2
ביקשנו חברי מועצת  3.6.2020בישיבת מועצת העיר לאישור תקציב העיריה שהתקיימה ביום 

ים, לאור  העיר להבין האם תקציב התחבורה הציבורית בשבת מסתתר תחת סעיפים כאלו ואחר
אופס. מנכ״ל העיריה הצהיר בפני  -אוטובוסים בהפעלת הרשות  - העבודה כי הסעיף בשמו המקורי 

חברי מועצת העיר כי התקציב אינו מסתתר אלא לא נקבע עדיין וכי לכשתתקבל החלטה יהיה צורך  
ות דרך לתקצב פעילות זו בסעיף תקציבי גלוי וידוע. המנכ״ל אף הבהיר כי הקצאת תקציב יש לעש

 ועדת כספים.
 



 

 
 

בהמשך הישיבה נשאל המנכ״ל בשנית והשיב פעם נוספת כי ככל שתתקבל החלטה על הפעלת 
 תחבורה ציבורית בשבת הרי שיהיה גם לתקצב אותה בהתאם.

 

 



 

 
 

 
 

פעם אחר פעם חזרו ראש העיר והמנכ״ל על כך כי אין תקציב מוסתר לביצוע תחבורה ציבורית 
 כשתהיה החלטה נכון. נתקצב. ניעד.בשבת. 

 



 

ובכן מה רבה היתה ההפתעה לגלות שבדיוק כמו שחשבנו, הפעלת התחבורה הציבורית בשבת כן 
הגיעה מתקציב פעילות פלורליסטית, כך בהתאם לתשובת עוזר מנכ״ל העיריה שנשלחה לבקשתו 

 של אמיר סילבר.
ש ובראשונה דורשים שפעולות הח״מ כולם תמכו בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת אך ברא

העיריה יעשו בדרך של מנהל תקין ויתוקצבו על ידי מועצת העיר בהתאם. עיריה לא מנהלים 
 בתקציבים סמויים ולא בטריקים ולא בשטיקים.

אין להשלים עם מצב שפקידים בכירים מוסרים מידע שאינו נכון לחברי מועצת העיר בבואם לאשר  
 את התקציב העירוני.

 
 החלטההצעת 

 
ככל שיוחלט על המשך הפעלת תחבורה ציבורית בשבת הדבר יעשה בהתאם לתקצוב גלוי וידוע 

 שיאושר בועדת כספים ומועצת העיר.
 העיריה לא תחביא תקציבים בסעיפי פעילות נסתרים 

 
 
 

 העדר מכרזים והתקשרויות ארוכות טווח של עיריית כפר סבא .3
 

המקומיות של מבקר המדינה אשר עסק בהעסקת פורסם דוח ביקורת ברשויות  2015בשנת 
יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות. תופעת העסקת היועצים על ידי הרשויות המקומיות היא 

נרחבת, והרשויות שנבדקו העסיקו  עשרות יועצים בהיקף מצטבר כולל של עשרות מיליוני ש"ח 
סיק יועצים חיצוניים בתפקידים בשנה. נוהל התקשרויות ברשויות המקומיות קובע כי אין להע

שמעצם טיבם או בהתאם לחוק עליהם להיות מאוישים על ידי עובדי הרשות המקומית או במקביל 
לעובד הרשות, וכמו כן  אין להעסיק יועצים במאפייני העסקה הדומים מהותית או טכנית למאפייני 

 העסקה של עובד רשות מקומית הממלא תפקיד דומה.

 
לקצוב את פרקי הזמן להתקשרויות עם יועצים  ו״ח כי על הרשויות המקומיות המבקר קבע בד 

לתקופות שיאפשרו לבחון את תנאי ההתקשרות בהליך תחרותי, ובכך לאפשר ליועצים אחרים  
להגיש את מועמדותם. דרך זו נועדה לאפשר את קבלת ההצעה הטובה ביותר ומתן הזדמנות שווה 

 למתמודדים.
 



 

המבקר הוסיף כי התקשרות המתחדשת מדי שנה ללא הגבלת זמן, ובלי שהרשות המקומית בודקת 
הצעות חלופיות, נוגדת את כללי המינהל התקין, פוגעת במתן שוויון הזדמנויות לכלל היועצים, 

ואינה עולה בקנה אחד עם השמירה על עקרונות היעילות והחיסכון. הדבר חמור במיוחד כאשר  
 א קדם הליך תחרותי. להתקשרות ל

 
 

לפני כחודש פרסם ראש עיריית רעננה חיים ברוידא, כי קבלנים וספקים חיצוניים, משתכרים משך  
שנים בסכומי עתק, אך ההתקשרות עימם לא עברה הליך פומבי, תחרותי, כלכלי כפי שנדרש 

א לתוכנית רב במערכת עירונית. ״גילינו כי ניתן לחסוך מיליוני שקלים מכספי הציבור, אם נצ
שנתית להסדרת מערך ההתקשרויות עם ספקים חיצוניים.״ בין היתר ציין לדוגמה כי הצליח להביא  

 לחסכון של כמעט מחצית מעלות שכירת שירותים משפטיים לעיריה לאור בחינה זו.
 

 המצב בכפר סבא: 
י הדין עיריית כפר סבא מעסיקה בהתקשרות ארוכת טווח, מזה עשרות שנים, את משרד עורכ

טויסטר הררי לצורך יעוץ משפטי שוטף לעיריה. הסכם ההתקשרות האחרון שנמסר לי על ידי עוזר 
. כבר בפתיח שלו נרשם אז כי המשרד מספק מזה עשרות שנים 2002מנכ״ל העיריה הוא משנת 

שנים לא נבחנה ההתקשרות עם  18-שירותים משפטיים לעיריית כפר סבא. ככל הידוע, למעלה מ
טויסטר הררי באמצעות יציאה להליך תחרותי. היות שמדובר על התקשרות בהיקף של מעל משרד 

הוק, בנוסף לתשלום הריטיינר, גם הם ללא -מיליון שקל בשנה ואליה מצורפות עבודות נוספות אד 
ביצוע הליך תחרותי, הרי שלאורך השנים מדובר בהתקשרות של עשרות מיליוני שקלים, ללא 

 שיוויני כנדרש ובהתאם לאמור בדו״ח מבקר המדינה.שנעשה הליך מכרז 
 

 הצעת החלטה:
 

יום דו״ח ביחס להתקשרויות ארוכות טווח המחייבות בחינה והסדרה   60מנכ״ל העיריה יכין בתוך 
באופן של מכרז פומבי. הדוח יוגש למועצת העיר. בין הנושאים שיבדקו הם העסקת שירותי יעוץ 

 משפטיים .
 העיריה תגבש ותציג מדיניות ביחס לקציבת משך ההתקשרויות עם יועצים.

חודשים ביחס לכל התקשרות שהבחינה העלתה כי יש לקיים בהליך   3העיריה תקיים מכרז בתוך 
 פומבי תחרותי לגביו.

 
 
 
 

 שקיפות בדיוני הוועדה לתכנון ובנייה .4
 

א השקיפות בועדות תכנון ובניה ופעם אחר  במהלך הקדנציה הזו ביקשו הח״מ מספר פעמים לקדם את נוש
פעם נתקלים אנו בסירוב של ראש העיר לפתוח את דיוני הועדה. בין אם על ידי שידור הישיבות, בין אם על 

 ידי פתיחתם לקהל.
תושבים המעוניינים לקרוא את תמלולי ישיבות הוועדה נדרשים, בניגוד למקובל במוסדות תכנון אחרים, 

 רדי הוועדה ולשמוע את הדיון. אין אינם מורשים לקבל את התמלול המצוי בידי העיריה.להגיע פיזית למש
 

הדיון. תרבות הדיון שלו שונה לחלוטין  למען האמת די ברור מדוע ראש העיר מבקש שלא לחשוף את תמלולי
כאשר יש מצלמה, כאשר יש הקלטה. היחס המזלזל והמשתלח בחברי הוועדה ניכר מאוד בדיונים שאינם 

 משודרים. להל״ן דוגמה מאחת מישיבות הוועדה.
 

 טוב, אז קדימה, סיכמנו את העניין. תודה.  ראש העיר: 



 

 מקומית. רק בתוכניות בסמכות  עליזה זיידלר גרנות:
 אז זה משהו שמצביעים עליו?  פינחס כהנא: 

 לא.  עליזה זיידלר גרנות:
 זה משהו, איך מקבלים החלטה?  פינחס כהנא: 

 לא מקבלים החלטה.  עליזה זיידלר גרנות:
 עליזה, תקשיבי, אני יורד מהישיבה. אני סיכמתי את הנושא, נושא הבא, תודה.  ראש העיר: 

 לא מבין, יש הצבעה על זה?  רגע, אבל אני פינחס כהנא: 
 לא, אין הצבעה על זה.   ראש העיר: 

 על הצעה, איך הנוהל?  פינחס כהנא: 
 לא, זה לא הצעה. תעלה הצעה לוועדה.  ראש העיר: 

 אני מעלה הצעה.  פינחס כהנא: 
 ותשלח את זה לתקשורת, בבקשה, לפני שאתה מגיע אלינו. בסדר, פנחס?  ראש העיר: 

 מה?  פינחס כהנא: 
 תפרסם בעמוד הפייסבוק.  אש העיר: ר

 לא הבנתי.  פינחס כהנא: 
 כן, עליזה, בבקשה.  פינחס כהנא: 

 כן, מיכל.   עליזה זיידלר גרנות:
 סליחה, אני רוצה להבין מה, אני מעלה הצעה, אז מה,   פינחס כהנא: 

 עכשיו. תודה.אנחנו, עליזה, בבקשה, אנחנו בסדר יום. אחר כך תסבירו לו את הכללים, לא  ראש העיר: 
 

לצערנו פרסום תמלולי הישיבות נדרש לא רק כדי לשקף לציבור את דיוני הועדה, אלא גם כדי לרסן את  
 תרבות השיח של ראש העיריה בישיבות אלו.

ישיבות הוועדה  לפני מספר חודשים ביקשו הח״מ לשלוח לכל חברי מועצת העיר בדרך קבע את תמלולי
 ע״פ הזכות הקנויה בחוק תכנון ובניה לשליש מחברי מוסד התכנון.

כעת אנו מבקשים לקבל החלטה כי תמלולי הדיונים יועלו באתר הועדה לצד הפרוטוקולים ויהיו זמינים לכל 
 תושב המעוניין לעיין בהם.

 
 הצעת החלטה:

 ישיבות ועדת תכנון ובניה )משנה ומליאה( יפורסמו דרך קבע באתר הועדה תמלולי
 
 



 

 
 
 
 
 


