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 אנחנו מתחילים את ישיבת המועצה. ערב טוב לכולם :ראש העיר

ערב טוב לכולם חברות וחברי מועצת העיר, מנכ"ל 

העירייה, מנהלים, עובדים, אנחנו נמצאים בשידור 

ישיר בפייסבוק לטובת תושבות ותושבי העיר 

שנמצאים בבית ורואים אותנו בשידור ישיר, לפי כל 

הכללים והתו הסגול אנחנו נמצאים כאן באולם 

פטל. כאן בשכונת יוס ,הספורט היפה בבית ספר רמז

אולם מכובד מאוד, בית הספר עבר גם שדרוג, ואני 

רוצה לפתוח את הערב במספר בשורות טובות 

וגדולות על העיר כפר סבא. קודם כל הבשורה 

הגדולה ביותר של השבועיים האחרונים, אבל זה לא 

זה מאבק של שנים, המאבק נגד הקמת  ,שבועיים

ות הכוח שמונעת גז בפאתי העיר, והמאבק נגד הריח

הקשים ממשק הלולים שפעל באופן לא חוקי הרבה 

מאוד שנים, עשרות שנים, במושב צופית. אז בשבוע 

לאחר מאבק  ,שעבר התבשרנו על ידי שר האנרגיה

ושל כל הרשויות כאן באזור שהתאגדנו  ,גדול מאוד

כגוף אחד, גם יישובי השרון וגם השומרון, שהתחנה 

וקמת בסמוך הגדולה ביותר שהייתה אמורה להיות מ

לא תוקם. המאבק הזה היה ארוך מאוד,  ,לנווה ימין

ואנחנו קוצרים פה הצלחה לאחר שממשלת ישראל 

קיבלה החלטה אמיצה והודיעה על ביטול ההקמה של 

רשויות,  17 ,כמו שאמרתי ,התחנה. המאבק הוא

שעשו פה מאבק דרמטי, אני אומר כמו המאבק של 

כל מי שעסק דוד בגוליית, ואני רוצה להודות ל

במלאכה, כולל השר יובל שטייניץ והשרה גילה 

ולעילאי  גמליאל ולצוות של העירייה ולאורן כהן
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ולכל השותפים במלאכה הלא פשוטה הזאת, בשורה 

גדולה לתושבי העיר ובשורה גדולה לכל מי שגר כאן 

במזרח העיר, יוספטל, וגבעת אשכול, והדרים, 

ישג השני שהוא וקפלן, ותשלו"ז והאוניברסיטה. הה

גם חשוב מאוד וישביח את איכות החיים כאן באזור, 

היא החלטת בית משפט לקבל את העמדה של עיריית 

כפר סבא נגד המשך פעילות משק הלולים במושב 

היה כאן משק של לולים  ,מי שלא יודע ,צופית. המשק

לשחיטה, אומנם היה לא בשטח שיפוט כפר סבא, אגב 

הכוח לא הייתה בשטח שיפוט כמו תחנת הכוח, תחנת 

כפר סבא, הייתה סמוך לצומת הפירות ליד שדי חמד, 

וכאן זה מושב צופית. אבל כמובן שהובלנו כאן 

מאבק אזורי, הפעילות גרמה למטרדי ריח קשים 

לכל תושבי מזרח העיר, בעיקר לתושבי  ,מאוד לכאן

וגני השרון תשלו"ז, גם בנושא  ,שכונת האוניברסיטה 

ללא פשרות בצורה נחרצת נגד מקום שפעל הזה פעלנו 

ללא רישיון  ,הרבה מאוד שנים ללא היתרי בנייה

עסק, והפך למפגע ממש לכל תושבי האזור ופגע 

באיכות החיים שלנו. בזכות הפעילות המשותפת 

שלנו, אגב גם בתחנת  היקריםבשיתוף התושבים 

הכוח היה ועד פעולה שמגיע לו את כל התשבחות 

רית דרום השרון, הצלחנו להביא והמועצה האזו

לאחר שבעל המקום הודה  ,לסיום מוצלח של המאבק

בבית המשפט בעבירות שיוחסו לו, והוחלט שפעילות 

הלולים תיפסק במהלך חודש נובמבר הקרוב. בשורה 

וזו בשורה מאוד חשובה לכל תושבי העיר,  שלישית 

הייתה לנו פגישה מצוינת היום עם שרת התחבורה 
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, יחד עם אורן כהן שעזר לנו מאוד בחיבור, מירי רגב

עם עילאי הרסגור, עם חברת המועצה עדי לוי סקופ, 

מנכ"ל העירייה, מהנדסת העיר. במסגרת הפגישה דנו 

בנושא הקמת הדפו, ואני ממש שמח לבשר לכל מי 

שצופה בנו בשידור, שהשרה נענתה לבקשתנו לבחון 

ה מירי שוב את מיקום הדפו. אני רוצה להודות לשר

זו. בנוסף  רגב על הנכונות והתמיכה שהביעה בעמדה 

קיימנו שורה של החלטות דרמטיות בתחבורה באזור 

החל מקידום ובחינה של מחלף קניאל, הנושא של 

רניחובסקי, כביש טש ה,המנהרה באזור שיכון עליי

הרחבתו וכמובן תקצובו העתידי, בחינה של  5504

וספת שהפנייה , וכמובן בשורה נ551-ו 541כביש 

בשכונה  80לקניאל לטובת תושבי השכונות כפ"ס 

הירוקה לא תיסגר והיא עברה לבחינה מחודשת, ועוד 

יותר חשוב שזה נכנס לתוכנית החומש. כפר סבא לא 

הייתה בתוכנית החומש שעברה, וגם לא בתוכנית 

החומש העתידית, והיא התחייבה להכניס את זה 

שזה נכנס לתכנון  בתוכנית החמש שנתי, וזה אומר

 ולעבודה הבין משרדית. 

לרצח יצחק  25-בשבוע שעבר ציינו את יום הזיכרון ה  

רבין. אחרי הרצח היה פה משבר עמוק בחברה 

הישראלית, והייתה הזדמנות לתקן את פני החברה 

בהובלת הדור הצעיר, שהובילו פעילות חברתית 

במטרה לאחד את העם. במיוחד בימים האלה על רקע 

קיטור והפילוג שיש כאן בעם ישראל חשוב להוביל ה

לשינוי. ההסתה והשנאה שוב תופסים מקום מרכזי 

בשיח החברתי שלנו, ואנחנו כמנהיגים צריכים לאחד 
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את העם בהידברות, בסובלנות, בדרכי שלום ונועם, 

ולא לתת לאלימות לנצח. אנחנו מקווים שהתקופה 

בו תקווה הזאת תביא זרעים של תקווה במקום שיש 

ציינו במספר  25-ויש בו עתיד. את יום השנה ה

יוזמות, ברוח התקופה בגלל הקורונה, היה שידור של 

הטקס העירוני בהשתתפות תלמידות ותלמידי תיכון 

רבין, היה קיום אסיפה כללית מקוונת של תנועות 

-הנוער העירוניות במסגרת מיזם ארצית לכיתות ט' ו

פערים בחברה י"ב, שעסקה בעיקר בצמצום 

הישראלית, בהתמודדות עם גבולות השיח ומאבק 

בהסתה. היו עוד מספר טקסים וירטואליים 

 במסגרות הבית ספריות. 

עדכון נוסף, השבוע חזרו ללימודים בכל בתי הספר  

ד', שחזרו למתווה -היסודיים תלמידות כיתות א'

שעות כל יום, בזכות  5ימים בשבוע,  5מורחב של 

תוספת תקציבית של העירייה, העירייה לקחה את זה 

על עצמה, שימוש במבנים עירוניים נוספים ככול 

העיר  שנדרש, וגם גייסנו תומכי הוראה. אנחנו

היחידה שהקשר בין מערכת הבוקר לצהרונים עובדת 

בקפסולה אחת, וזה עובד מצוין. סיירתי בימים 

האחרונים כל בוקר בבתי הספר, אני רוצה להודות 

למנהלים, לצוותי ההוראה, לכל מי שעסק בעבודה 

הלא פשוטה הזאת והיערכות מושלמת לפתיחת שנת 

ה לכיתות הלימודים בתנאים לא פשוטים, כי החלוק

בבית הספר, אז יש ילדים  50%זה הרחבה של 

שלומדים גם בחדר מורים וגם בחדרי ספח בכל מקום 

ניידת  0שאפשר, וזה עובד מצוין,  תקלות. הפעלנו גם 
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בדיקות נודדת בין בתי הספר יחד עם פיקוד העורף, 

גייסנו אותם למשימה והם עוברים מבית ספר לבית 

תודה גדולה לכל  ספר ובודקים את המורים. אז

לאט לאט העוסקים במלאכה. עוד עדכון לתושבים, 

פעילות תרבות, יש גם תערוכת פסלים במרחב חזרה 

כי כל הציבור נמצא בחוץ, אז אתם יכולים  ,הציבורי

להסתובב בעיר, ויש כאן תערוכה מקסימה של 

פסלים, תסתובבו תחוו תיהנו. החודש אנחנו גם 

את המודעות לאלימות מציינים את חודש מאבק והעל

מיליון נשים  243נגד נשים. על פי נתוני האו"ם 

היו נתונות לאלימות  49עד  15ונערות בעולם בגילאי 

מינית או גופנית מצד בני זוגן במהלך השנה האחרונה 

נשים חוותה אלימות. בישראל  3מכל  1הזו. כלומר 

לאור המצב של הקורונה חלה עלייה משמעותית 

נשים  19ת במשפחה בארץ, כאשר במקרי האלימו

מהן מאז  17נרצחו בשנה האחרונה על ידי בני זוגן, 

פרוץ משבר הקורונה. אנחנו פותחים מתוך ראייה 

עירונית בקמפיין עירוני חדש, יחד עם בנות ובני 

ונגמר  העיר תחת הסיסמא: "זה מתחיל במילים 

במעשים". בנוסף אנחנו נאיר את בניין העירייה 

בעיר, ונקיים מגוון של פעילויות כולל  ומגדל המים

בכל בתי הספר ומיצג אומנות ענק עם אומני העיר 

בנושא. מוטלת עלינו האחריות כחברה לשים סוף 

לאלימות, לשנות את השפה בה אנו מדברים, וכמובן 

להעניק מערך תמיכה לנשים, להוביל שינוי יחד עם 

 דור העתיד שלנו. 

א מוצבת במקום השבוע גם התבשרנו שכפר סב  



  04.11.2020 9   מן המנייןמועצה 

לרשויות איתנות  אנד ברדסטריט ןד הראשון במדד

תושבים,  200,000-ל 50,000בקרב ערים המונות בין 

מדובר בהישג משמעותי מאוד לעיר כפר סבא, שבשנה 

שעברה הייתה ממוקמת במקום השישי. המדיניות 

כאן היא אחראית, היא שקולה, חשיבה כלכלית עם 

יקר בתקופה האחרונה בע ,מתן שירות טוב לציבור

והמדיניות הזאת הוכיחה את עצמה. בנוסף חשוב 

להדגיש שכפר סבא מובילה בערים הירוקות, אנחנו 

עיר ירוקה ובתחלואה יש שיפור משמעותי, אני לא 

רוצה לדבר יותר מידי, אבל המתווה של גני ילדים 

ימים וגם ההורים הצעירים  5שאנחנו עובדים 

ו 6-עבור לשרואים אותנו שרוצים שנ דבר גם נימים 

ימים בשבוע בגני הילדים כרגע במתווה  5-על זה, ה

 10הידבקויות. זאת אומרת עברנו כבר עוד מעט  0יש 

ימים מאז פתיחת גני ילדים, ואין הידבקויות בתוך 

ימים עובד בצורה טובה  5-גני הילדים. המתווה של ה

מאוד, וזה חשוב מאוד, ואנחנו נראה איך אפשר 

ימים, אבל אנחנו נעבור את השבוע  6-ב אותו ללהרחי

הקרוב ונראה איך התחלואה תהיה, ולפי זה אנחנו 

נרחיב את המתווים ככול שניתן, כמובן בשיח עם כל 

 ההורים ועדכונם. 

 מה עם תקומה?  מהקהל:

הכול בסדר בתקומה. אני רוצה להודות לכל  ראש העיר:

המתנדבות והמתנדבים, לכל העובדות ועובדי 

העירייה שממשיכים בפעילות הסברה, יוזמות 

ורעיונות כל הזמן וקורים ברוח התקופה. מועדון 

ארוחת ערב שהיה פה, פעילות מקסימה. חלוקת 
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עציצים לקשישים, ועוד הרבה מאוד. אז אני רוצה 

ערב טוב ומוצלח, ואנחנו נעבור לסדר לאחל לכולנו 

היום. בסוף הישיבה ביקשו לדבר אמיר סילבר, עדי 

 לוי סקופ, פינחס כהנא וממה שיינפיין, תודה רבה. 

 

 .שאילתות .1

 

 פרויקט הנת"צ בעיר.  א.

 

פרויקט  אנחנו פותחים את הישיבה שאילתה ראשונה ראש העיר:

 הנת"צ בעיר. מנכ"ל העירייה תשובה. 

הנת"צ בעיר. ערב טוב, שאילתה בנושא פרויקט  איתי צחר:

לו שינויי בטיחות התבצעו השאילתה שואלת כך: א

יר, והאם עיריית כפר סבא סקבפרויקט לאור הת

שותפה לדעת נתיבי איילון שלא יהיה עומס תחבורתי 

עודף על רחובות מקבילים לוויצמן. כמענה לשאילתה 

נאמר כך, מי שמצוי בעולמות התכנון והביצוע יודע 

כי תכנית עבודה מורכבת משלבים: תכנון ראשוני, 

תכנון מוקדם, תכנון מפורט ותכנון לביצוע. התוכנית 

קטע עליו נשאלת השאילתה טרם הושלם, ומצוי למ

בהליך מתמיד של שיפורים כולל שיפורים 

בטיחותיים ושינויים, אשר לבסוף יהיה התכנון 

המיטבי ביותר שניתן, וכמובן הבטוח ביותר. באשר 

לעומסי התחבורה, תכלית התוכנית היא חלק 

מהפתרון ולא מהבעיה. תחבורה ציבורית יעילה 

ולא מוסיפה. נתיבי תחבורה מפחיתה עומסים 

ציבורית ושבילי אופניים, ביחד עם מרכז עיר 
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משודרג שמגביל את ההליכתיות, צפויים למתן את 

מגמת הגידול במספר כלי הרכב הפרטיים בעיר, ובכך 

 להקל על עומס התנועה במרכז העיר ובעיר בכלל. 

 שאלת המשך?  ראש העיר:

עלון יחצנות של  אנחנו לא צריכים ,ראש העיר הדר לביא:

הפרויקט, אנחנו מכירים אותו. אני רוצה לשאול 

כל מה שצריך כדי  אותך האם אתה מרגיש שעשית

לא  ,לוודא, לא שומעים? החבר'ה של ההגברה

שומעים אותנו, תראו מה אתם יכולים לעשות. עכשיו 

יותר טוב? אני אדבר לאט. אני רוצה לשאול אותך 

גיש שעשית כל מה עבור תושבי העיר, האם אתה מר

שנדרש כדי לוודא שהפרויקט הזה יהיה בטיחותי 

 עבורנו התושבים.

 עילאי יענה לך. ראש העיר:

אני מבקשת תשובה מראש העיר, הוא  ,עילאי סליחה הדר לביא:

 האחראי.

 מחזיק תיק התחבורה בבקשה.  ראש העיר:

 חבל שאתה מתחמק, אין לך תשובות?  הדר לביא:

  -יש תשובות ראש העיר:

 שאלתי אותך שאלה.  הדר לביא:

 יענה לך מחזיק התיק, בבקשה עילאי.  ראש העיר:

אף אחד לא מתחמק, אני לא מבין את הצורה הזאת  הנדין:-עילאי הרסגור

  -של ההתבטאות

האם עשיתם מה שצריך בשביל  ,עילאי, שאלה פשוטה הדר לביא:

 הבטיחות. 

ברור שעושים, מה את חושבת הדר באמת? מה את  הנדין:-עילאי הרסגור

ונוראים  ,חושבת שיש כאן כשלי בטיחות איומים 
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מת מאמינה שאף אחד לא רוצה לתקן אותם? את בא

 כאלה רשעים ונוראיים?  חנושאנ

  -אני לא הנושא פה הדר לביא:

 ושאנשים ייפלו לתוך בורות.  הנדין:-עילאי הרסגור

  -נשאלה שאלה פשוטה הדר לביא:

אני גם ראיתי דברים ששאלת עליהם. למשל  ,באמת הנדין:-עילאי הרסגור

אחד מהמקומות שאמרת שהמדרכה צרה, מסתבר 

שהיום, אנחנו הלכנו לשטח ובדקנו, היום היא צרה 

זה מגיע עד לרמות כאלה של  ,עוד יותר. כלומר

 התקטננות. 

.  הדר לביא: .  סליחה, עילאי.

ברור שיש ברור שאנחנו בודקים את הדברים האלה,  הנדין:-עילאי הרסגור

  -צוות שאנשים

 עילאי סליחה אני לא מבינה.  הדר לביא:

 -שעוסק את בבטיחות. ברור שיש הנדין:-עילאי הרסגור

  -רגע שנייה, שנייה ראש העיר:

 לא שומעים אותך.  הדר לביא:

 עילאי שנייה, הדר את מפריעה, את מפריעה.  ראש העיר:

 בינה. אני לא שומעת את התשובה, אני לא מ הדר לביא:

אז הוא ידבר יותר לאט, לא תפריעי לו, הוא ידבר  ראש העיר:

 ברור. בבקשה עילאי. 

 הפרעתי כדי להגיד שלא מבינים מה הוא אומר.  הדר לביא:

 אבל עילאי בזכות דיבור, הוא מדבר בשקט.  ראש העיר:

 אני מקשיבה בקשב רב.  הדר לביא:

 אז תיתני לו לדבר.  ראש העיר:

אני מקווה שעכשיו שומעים ומבינים. אני אחזור על  הנדין:-הרסגורעילאי 

דבריי, ברור שאנחנו עושים הכול כדי שהפרויקט 
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יהיה בטיחותי, הבטיחות היא בראש סדר עדיפויות 

שלנו. אנחנו בטח לא נפיל אנשים לבורות, ובטח לא 

נעשה כל מיני דברים איומים ונוראיים, כמו שמנסים 

אוד מסודר של סקרי בטיחות לתאר. יש תהליך מ

ואחרי זה תיקונים, ואחרי זה שוב תסקירי בטיחות 

 -ותיקונים, עושים את זה

  )הפרעות מהקהל(

אני מבקש לא להפריע. עושים את זה, אתה מפריע לי  הנדין:-עילאי הרסגור

לענות לחברת המועצה. עושים את זה באופן 

מתקנים, בודקים את  כשיש תסקיר ,איטרטיבי

התיקון, מתקנים שוב אם צריך, זה תהליך. את 

ביקשת לקבל מסמך עבודה פנימי, קיבלת את מסמך 

העבודה הפנימי הזה בשקיפות מלאה. היו כל מיני 

טענות על כל מיני דברים, שמראות על חוסר 

 התמצאות בצורה שבה עובדים פרויקטים מסוג כזה. 

  -אשוב אני לא הנוש הדר לביא:

  -, כל פעםתפרויקטים מסוג כזה יש אינטראקציו הנדין:-עילאי הרסגור

אקוסטיקה לא מיטבית ולכן  ,עילאי תעצור. תראו ראש העיר:

שכל אחד ידבר בתורו, נשאלה שאלה, עילאי ייתן 

תשובה ובזה זה יסתיים, תשובה קצרה עילאי, אנחנו 

 רוצים להמשיך תודה. 

טוב, אני מקווה שהתשובה שלי הובנה. וכמו  הנדין:-עילאי הרסגור

יש במה שאלת דברים כמו מדרכה צרה,  ,שאמרתי

אפילו עד כדי בלתי  שהיום היא עוד יותר צרה,

קיימת, אלא עוברים מתחת לקולונדה, סתם נתתי 

דוגמא אחת כדי להראות עד כמה הטענות לגבי 

 דברים בפרויקט לא מתבססות על משהו ממשי. 
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 . , הבטיחות היא עליךתודה עילאי. ראש העיר הדר לביא:

 

 אגף ההנדסה.  GISמערכת  ב.

 

 כן.תודה רבה שאילתה הבאה,  ראש העיר:

 אגף ההנדסה.  GISשאילתה בנושא מערכת  איתי צחר:

  )הפרעות מהקהל(

אמיר יעקב, אתה יודע איתו בשטח, אז בלי  ראש העיר:

 בבקשה, ולא להפריע תודה. תודה רבה.  תפרובוקציו

נדחה בזאת לישיבת המועצה הבאה המענה לשאילתה  איתי צחר:

)א( לתוספת השנייה  36שמן המניין, לפי סעיף 

 לפקודת העיריות נוסח חדש. 

 

 מדיניות לגבי מכפילי חנייה.  .ג

 

 כן, שאילתה הבאה.  ראש העיר:

שאילתה בנושא מדיניות לגבי מכפילי חנייה. המענה  איתי צחר:

לשאילתה נדחה בזאת לישיבת המועצה הבאה שמן 

)א( לתוספת השנייה לפקודת  36המניין, לפי סעיף 

 העיריות נוסח חדש. 

 

 מיקום הדיפו.  ד.

 

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

שאילתה בנושא מיקום הדפו. מה עמדת עיריית כפר  איתי צחר:

לחלופה של מיקום הדפו? כיצד ייתכן כי  סבא ביחס
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קולות, ומציגים  2-קברניטי העירייה מדברים ב

עמדות מנוגדות בפני הות"ל? ומי הגורם בעירייה 

אשר אמון על הנושא בטיפול בדפו? ואילו מאמצים 

להבטיח כדי שהעמדה תוצג באופן ברור? נעשים כדי 

מענה, במהלך  ,במהלך היום נערכה פגישת עבודה עם

היום נערכה, כפי שציין ראש העיר פגישת עבודה עם 

בראשות  ,שרת התחבורה תת אלוף במיל' מירי רגב

ראש העיר ביחד עם סגן ראש העיר עילאי הרסגור 

, המשנה לראש העיר אורן כהן, חברת המועצה הנדין

עדי לוי סקופ, אנוכי ומהנדסת העיר. בישיבה זו נדון 

הדפו המתוכנן, וסוכם כי בתוך בין היתר גם נושא 

שבועיים תיקבע פגישה נוספת בראשות השרה לדיון 

 בנושא זה. 

  )הפרעות מהקהל(

אני מבקש ממך יש את כל הדברים, אני מבקש ממך  ראש העיר:

לא להפריע. אתה לא צריך להתחנן, אתה לא צריך 

להתחנן, לא להתחנן, אין צורך להתחנן, תאמין לי 

אז אני מבקש, חבל שאתה יציגו בפניך.  ,יש את הכול

מפריע, תשאיר את הטלפון שלך פה אצל מעיין. מעיין 

 קחי את הטלפון שלו, ותקבל את הפרטים, תודה. 

אבל גם אנחנו נשמח לקבל את התשובה בתור חברי  אמיר סילבר:

 מועצה. 

 )הפרעות מהקהל(

קחי חבר'ה אל תפריע, אנחנו בישיבת מועצה, מעיין  ראש העיר:

 את הטלפון שלו, אנחנו ממשיכים תודה. 

רפי, רפי, שאלה כזו נשאלה בשאילתה, וגם אנחנו  אמיר סילבר:

 כחברי מועצה נשמח לקבל תשובה. 
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 -סליחה אדון אמיר סילבר ראש העיר:

  עיניים. את זה בארבע לא צריך לסגור אמיר סילבר:

 תודה רבה.  ראש העיר:

 אני חשבתי שיש שקיפות.  אמיר סילבר:

 סעיף הבא.  ראש העיר:

 אתה מדבר על שקיפות, זו השקיפות.  אמיר סילבר:

 טוב.  ראש העיר:

 מה הבעיה להציג את זה?  אמיר סילבר:

 מקומיים. שאילתה בנושא פרסום באמצעי תקשורת  איתי צחר:

עיניים? מישהו מפחד  4-למה צריך לסגור הכול ב אמיר סילבר:

 זה סקרי הבטיחות.  להציג את

האם עיריית כפר סבא פועלת על פי קריטריונים  איתי צחר:

בקביעת תקציב הפרסום בכל אחד מאמצעי  ברורים

 התקשורת המקומיים. 

  -סליחה, סליחה, סליחה :עו"ד יוסי סדבון

חבר'ה אתם מפריעים, אתם מפריעים למנכ"ל,  ראש העיר:

 בבקשה כן. 

והאם העירייה בוחנת את תפוצת העיתונים  איתי צחר:

  -המקומיים בהתאם

 סליחה, אתה קפצת שאילתה, יש שאלת המשך.  אמיר סילבר:

 רגע, תן למנכ"ל לענות.  ראש העיר:

  -אבל הוא קפץ לשאילתה אמיר סילבר:

 לא ענה.  אבל המנכ"ל עוד ראש העיר:

 אבל הוא עבר לשאילתה הבאה.  אמיר סילבר:

 הוא צריך לחזור לשאילתה הקודמת.  :עו"ד יוסי סדבון

.  ראש העיר: .  השאילתה הקודמת כבר.

על הדיפו לא קיבלנו תשובה. על הדיפו לא קיבלנו  :עו"ד יוסי סדבון
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 תשובה, אני מצטער איתי. 

 ענית על השאילתה?  ראש העיר:

 א, הוא רוצה שאלת המשך לשאילתה הקודמת. ל איתי צחר:

אנחנו אחרי השאילתה הקודמת, בבקשה אנחנו  ראש העיר:

 בשאילתה הבאה, כן המנכ"ל. 

 אבל אתם לא נתתם את הזכות לשאלת המשך.  אמיר סילבר:

 שאלנו אם יש שאלת המשך.  ראש העיר:

 מי שאל?  אמיר סילבר:

 פעמים.  3המנכ"ל  ראש העיר:

 אבל סליחה, אבל אנחנו לא שמענו.  אמיר סילבר:

אז תשאל שאלת המשך. עד כמה שזכור לי הדר שאלה  ראש העיר:

 שאלת המשך. 

 אני שאלתי שאלת המשך?  אמיר סילבר:

 הדר שאלה.  ראש העיר:

יש שאלת המשך, תנו לשאול שאלת לשאילתה הזאת?  הדר לביא:

 המשך, מה קשה? 

 תשאל שאלת המשך.  יר:ראש הע

השאילתה על המיקום של הדפו אני מצטער, אני  אמיר סילבר:

פשוט לא מצליח להבין את התשובה. ולכן אני אשאל 

שוב את מה שכתוב בשאילתה, כי מה שאתם סיפרתם 

זה סיפור. מה עמדת עיריית כפר סבא ביחס לחלופה 

של מיקום הדפו שהוצע על ידי הות"ל, בסמיכות 

העיר לשכונה הירוקה? כיצד יכול להיות שקברניטי 

קולות שונים? ומי הגורם בעירייה אשר  2-מדברים ב

אמון על נושא הטיפול בדפו? אלו היו השאלות. לספר 

לי שנפגשתם היום עם שרת התחבורה, עם אני לא 

יודע מי, זה לא מה ששאלנו. יש פה מישהו שמוכן 
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לקבל את המיקום של הדפו ושלח מכתב לשרת 

א יודע למי, התחבורה או למשרד התחבורה, או אני ל

שהמיקום מקובל עליו? יש גישה של חברת מועצה 

אחרת שהמיקום לא מקובל עליה, ולא הצלחנו להבין 

מי מדבר בשם העירייה ומה המטרה. לאן רוצים 

להגיע. אני פשוט לא מצליח להבין. אז אשמח לקבל 

 תשובה כמו שצריך. 

מה שאני אני רוצה להבין את מטרת השאלה, כי  הנדין:-עילאי הרסגור

  -מקבל מכם

אני רוצה להבין מי מדבר בשם העירייה, זאת  מטרת  אמיר סילבר:

 השאלה עילאי. 

.  הנדין:-עילאי הרסגור . מה שאני מקבל מכם זה רצון... ובלי שום מסר.

 מאחורי. 

,  ד"ר אסנת ספורטה: עילאי, מטרת השאלה היא לקבל תשובה. עילאי

  -מטרת השאלה

בואו, בואו, בואו, רגע, רגע, רגע, אסנת ספורטה  ראש העיר:

ואמיר סילבר, שאלת שאלה תקבל תשובה, בבקשה, 

 התשובה היא, כן המנכ"ל ייתן לכם תשובה, כן. 

קודם כל ריבוי דעות וקולות זה מצוין. נושא מאוד  איתי צחר:

בוך עם הרבה מאוד דעות ועם הרבה מאוד מאוד ס

קולות, ועם הרבה מאוד אינטרסים גם מחוץ לגבולות 

העיר כפר סבא. ראש העיר מוביל את זה ומוביל 

כמובן את המדיניות, ודעתו היא הדעה הקובעת. 

וכמו שנאמר במענה לשאילתה, בהמשך לפגישה 

שהייתה עם שרת התחבורה, יהיה על זה דיון עומק 

בעלי העניין, וראש העיר יתווה את  נוסף עם

 המדיניות לנושא הזה בהתאם להבנתו. 
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כלומר עד לרגע זה אין מדיניות עירונית איפה אנחנו  אמיר סילבר:

 מעדיפים את מיקום הדפו? 

  -יש והיא נאמרה איתי צחר:

  -זה מאוד פשוט, אבל זה הוצהר וזה הוכרז. הדפו ראש העיר:

 לתה. ... נכתבה בשאי איתי צחר:

נכתבה בשאילתה נכון. הדפו יהיה רחוק מבתי  ראש העיר:

התושבים, תודה שאתה מגחך אמיר, אני מבין שזה 

 מאוד מצחיק אותך. שאילתה הבאה. 

.. מה עלול לקרות זה לא מצחיק אותי, אני מפחד אמיר סילבר: . 

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

. אמיר סילבר: .  שהעירייה מדברת וכל אחד.

  יחד( )מדברים

אני רוצה להבין פעם אחת ולתמיד מה העמדה שלכם,  הנדין:-עילאי הרסגור

שלכם עד עכשיו היא רק לסכסך. לגבי  כי העמדה

תקומה אתם באתם לתושבים, שיסיתם את העירייה 

והתושבים אלה באלה, באתם לתושבים אמרתם 

את יודעים שביל האופניים אמור להיות צמוד  :להם

אליכם, אמור להרוס לכם את החיים. ואז ראש העיר 

לשסות את  םקיבל החלטה, ואז באתם והתחלת

רוכבי האופניים. ראיתם מה רפי סער עשה, הוא הרס 

  -לכם את שביל האופניים. לא תהיה רציפות

 ממך.  לסכסךעילאי, עילאי, למדנו  צביקה צרפתי:

  -אותם אנשים אומרים את אותם דברים הנדין:-לאי הרסגורעי

 אתה לימדת אותי לסכסך.  צביקה צרפתי:

 המטרה היא אך ורק, אך ורק לסכסך.  הנדין:-עילאי הרסגור

  -עילאי צביקה צרפתי:

אם היא לא הייתה לסכסך היינו שומעים את העמדה  הנדין:-עילאי הרסגור
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של כפר סבא מתקטננת על נושא הדפו, מה היא 

מתקטננת על נושא הדפו,  אהעמדה של סיעת כפר ספ

איפה אתם רוצים לראות את דפו. עד עכשיו שמענו 

 רק סכסוכים, רק סכסוכים. לא שמעתי שום פתרון. 

למדנו לסכסך ממך, למדנו לסכסך. אתה לימדת אותי  צביקה צרפתי:

  -לסכסך. עילאי אתה לימדת אותנו לסכסך

 ... תודה רבה.  ראש העיר:

  -אתם מסכסכים הנדין:-עילאי הרסגור

  -חבר'ה לא מכבד אף אחד, תודה רבה. עילאי ראש העיר:

עילאי גם האשמתם אותנו שאנחנו אמרנו לתושבי  אמיר סילבר:

  -מזרח העיר

חבר'ה שאילתה, אמיר סילבר נגמר הדיון, שאילתה  ראש העיר:

 הבאה תודה. 

  -זה נפתח הדיון אמיר סילבר:

.  ראש העיר: .  בואו, שאילתה הבאה, קיבלת תשובה.

גם בנושא הדפו אתם האשמתם אותנו שתושבי מזרח  אמיר סילבר:

העיר התחילו לצעוק, אבל למעשה אתם אלה 

 עיר. שהצעתם את המיקום במזרח ה

 תודה.  ראש העיר:

  -בלי שהתייעצתם עם התושבים אמיר סילבר:

 אתה טועה אבל בסדר.  ראש העיר:

.  אמיר סילבר: .  ואז התחילו לצעוק וכולכם.

 תמשיך להטעות, תמשיך להטעות, תודה.  ראש העיר:

 עילאי פשוט רוצים תשובה פעם אחת אמיתית.  אמיר סילבר:

תמשיך להטעות, להגיד דברים שלא קשורים בכלל  ראש העיר:

 למציאות, כן. 

בינתיים מי שמטעה זה אתה, אתה מטעה מתחילת  צביקה צרפתי:
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אני יושב בשקט, אני שומע את ההטעיות  ,הישיבה

 ואת הסיפורים, ואני משתדל לשבת בשקט. 

  הבנתי. ראש העיר:

 אל תלמד אחרים ואל תטיף לאחרים.  צביקה צרפתי:

  -תודה רבה צביקה צרפתי ראש העיר:

 תדאג לעצמך אדוני ראש העיר והכול יהיה בסדר.  צביקה צרפתי:

 אני שמח שאתה באת לישיבת המועצה, ברוך הבא.  ראש העיר:

אני שמח להיות פה, ואני שמח גם על התשובות  צביקה צרפתי:

 שקיבלת. 

 תודה רבה. אני אומר את זה בהרבה כבוד.  העיר: ראש

בדיוק במה אתה מתעסק כל היום ביח"צ יודע אתה  צביקה צרפתי:

 ובשטויות, כל היום אתה מתעסק בזה. 

 טוב.  ראש העיר:

תשובות אתה לא יודע לענות, נותן למנכ"ל להסתבך  צביקה צרפתי:

עם פוליטיקאים. תענה תשובות אתה. מה אתה שולח 

 את המנכ"ל לחזית? 

 יש מחזיק תיק תחבורה, טוב הלאה שאילתה הבאה.  ראש העיר:

 על תחנת הכח. אני חושב שלא דיברנו :הנדין-עילאי הרסגור

 

 פרסום באמצעי תקשורת מקומיים.  ה.

 

ציין כי עיריית כפר סבא מפרסמת נ כמענה לשאילתה איתי צחר:

גופי  באתרי אינטרנט ובעיתונים מקומיים שהם 

תקשורת מוכרים, המתנהלים לפי חוק, שביכולתם 

להעביר מסרים עירוניים בצורה אפקטיבית ובתפוצה 

הנדרשת. כל זאת באופן שוויוני ויחסי ככול שניתן, 

ום. מצורפת ומוצגת בנסיבות הרלוונטיות לכל פרס
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על המסך טבלה המסכמת את סך הוצאות הפרסום 

לדוגמא, אני לא  2013-עד היום. ב 2013בין השנים 

אקריא את הכול, הכול מופיע על המסך ובחומרים 

 - 2019-₪, ב 276,645כדוגמא  2016-₪ ב 337,500

₪ עד נכון  181,000עד נובמבר  2020-₪ וב 371,806

₪. דוברות העירייה  181,247לתחילת חודש זה 

בכל נושא חלוקת תקציב מפעילה שיקול דעת 

 הפרסום בין אמצעי המדיה המקומיים. 

 שאלת המשך?  ראש העיר:

לא הבנתי מה התשובה.  3לפני שאלת המשך על סעיף  ד"ר אסנת ספורטה:

 בשאילתה.  3סעיף 

  )הדר לביא יצאה מהישיבה(

 ? 3ל לגבי סעיף , כן מה את רוצה לשאו3סעיף  ראש העיר:

 בשאילתה.  3לא הבנתי את התשובה לסעיף  ד"ר אסנת ספורטה:

 שמה?  ראש העיר:

 שאני אקרא את השאילתה?  ד"ר אסנת ספורטה:

 מה את רוצה לדעת?  ראש העיר:

כתוב ככה: האם העירייה בוחנת את תפוצת  ד"ר אסנת ספורטה:

העיתונים המקומיים בהתאם לסקרים 

אובייקטיביים ומשתמשת במידע זה, עדי לאפיין את 

 חלוקת תקציב הפרסום? 

לא באופן שוטף, אין איזה רוטינה של בדיקות של  איתי צחר:

סקרים אובייקטיביים, כן יש מידע כזה ואחר על 

יה, אנחנו מנטרים תפוצה של אתרים, בעיקר במד

מידי שבוע את ההגעה שלנו לפרסומים, של פרסומים 

שלנו לציבור ולפי זה הדוברת מנווטת את הפרסומות 

 ואת הפרסומים למקומות שהם הכי אפקטיביים. 
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 ותוצאות הניטור הזה נשמרות? אפשר לראות את זה?  ד"ר אסנת ספורטה:

יד גלוי בוודאי, כמו כל חומר של העירייה, תמ איתי צחר:

 לציבור. 

 בסדר, אז אני אשמח גם לשאלת המשך.  ד"ר אסנת ספורטה:

 זו הייתה שאלת המשך.  איתי צחר:

 זו הייתה שאלת המשך.  ראש העיר:

 לא, זה היה בירור של התשובה לשאלה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 לא ניתנה תשובה.  4גם לסעיף  אמיר סילבר:

לפני שאלת  4ה לשאול את סעיף אני אשמח, אתה רוצ ד"ר אסנת ספורטה:

 המשך? 

 כן, שאלת המשך בבקשה.  ראש העיר:

רגע, יש כאן שאלה לשאילתה עצמה לפני שאלת  ד"ר אסנת ספורטה:

 המשך. 

 . 4לא נענה. פשוט לא ניתנה תשובה לסעיף  4סעיף  אמיר סילבר:

אלון, אתה רוצה להתייחס למבנה של שאילתות  איתי צחר:

  -ותשובה, כי זה

אני אשמח לשמוע שצריך לענות על מה שנשאל ולא  אמיר סילבר:

 מה שרוצים לענות. 

החוק מגדיר איך מבנה של שאלה צריך להיות, ואיך  איתי צחר:

מבנה של תשובה. אלון, יש השגות על כך, אני אשמח 

 שתתייחס. 

 שאלת ההמשך צריכה לנבוע מהתשובה העובדתית.  :עו"ד אלון בן זקן

לא לגבי שאלת המשך לגבי ההתייחסות של התשובה  איתי צחר:

 לכל הסעיפים. 

מי שמפריע בחוץ, אני אוציא אותו החוצה. אי אפשר  ראש העיר:

לנהל ככה ישיבת מועצה, זה לא רציני וזה לא קרקס 

 חד וחלק. אז אני אוציא אתכם החוצה. 
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 אבל לא לענות על שאילתה זה קרקס.  בר:אמיר סיל

.  ראש העיר:  תכבדו אותנו, אל תפריעו

יש שאלות מאוד ברורות, אנחנו נשמח לקבל  אמיר סילבר:

 תשובות, זה הקרקס. 

  -אמיר שנייה ראש העיר:

 יש פה שאלה.  אמיר סילבר:

רגע, רגע, סבלנות, פשוט מפריעים לך, החברים שלך  ראש העיר:

 בחוץ מפריעים לך לדבר, אי אפשר לשמוע סליחה. 

אל תחליט מי חבר שלי ומי לא, אני אחראי רק לעצמי  אמיר סילבר:

 כרגע. 

כל תושבי העיר הם חברים שלנו, כן הלאה. שאילתה  ראש העיר:

 הבאה בבקשה. 

 . רגע סליחה שנייה ד"ר אסנת ספורטה:

 שאלת המשך, מחכים לכם.  ראש העיר:

שנייה ראש העיר יש לי שאלת המשך אבל לפני זה  ד"ר אסנת ספורטה:

  -אני

 אז תשאלו שאלת המשך.  ראש העיר:

לא, אבל לפני זה מה שנאמר כאן זה שהתשובה  ד"ר אסנת ספורטה:

לשאילתה עצמה לא ניתנה. אז אם אפשר להסביר את 

ה כמו לשאול מה שלומך התשובה לשאילתה עצמה. ז

₪. אין קשר בין השאלה לתשובה. אז  50ולהגיד 

קודם כל תעזרו לנו להבין את התשובה לשאילתה, 

 ואז אני אשאל את שאלת ההמשך. 

 טוב.  ראש העיר:

הבנתי שאמיר אומר: 'אני לא מבין מה  4אז סעיף  ד"ר אסנת ספורטה:

 .' 4התשובה לסעיף 

 היא לא ניתנה.  אמיר סילבר:
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 זה מה שאמרת אמיר?  ד"ר אסנת ספורטה:

. האם העירייה מפעילה 4לא ניתנה תשובה לסעיף  אמיר סילבר:

שיקול דעת להימנע מפרסום באמצעי מדיה, אשר 

אינם עומדים בסטנדרטים עיתונאיים. למשל תקנון 

 האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות. 

כל מיני אנשי אני חושב שאם אתם רואים יש כאן פה  ראש העיר:

 תקשורת נוספים, תשאל אותם. 

 האם אתה מפרסם אצלם?  אמיר סילבר:

 כולם אנשי תקשורת.  ראש העיר:

 האם אתה מפרסם אצלם?  אמיר סילבר:

 אוהבים את כולם. ,כולם אנשי תקשורת  ראש העיר:

 האם אתה או עיריית כפר סבא... כנראה שלא.  אמיר סילבר:

 התשובה השיבה והתייחסה אליך חבר.  איתי צחר:

  -וגם אם כן אני אשמח אמיר סילבר:

ואומרים שאנחנו  ,התשובה השיבה והתייחסה איתי צחר:

המתנהלים לפי מפרסמים בגופי תקשורת מוכרים 

חוק, שביכולתם להעביר מסרים עירוניים. להבנתי, 

אבל אני לא יועץ משפטי, אין צורך לענות בצורה של 

שאלון של מבחן, של שאלה תשובה, שאלה תשובה, 

הזאתי משקפת את התשובה שאלה תשובה, תמצית 

כל מה שנשאלנו עליו, כולל כל הנתונים בצורה הכי 

טוב אני אעצור כאן,  שקופה והכי גלויה, שאגב,

בצורה הכי גלויה והכי שקופה ובצורה שמפרטת את 

רוח הדברים, ואת מדיניות העירייה, ואת הנתונים 

 בדבר הפרסום. 

 תודה רבה שאילתה הבאה.  ראש העיר:

אוקיי, אז שאלת ההמשך שלי, אני משנה אותה קצת  ד"ר אסנת ספורטה:
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את: לאור התשובה שלך איתי. שאלת ההמשך היא כז

האם במידה ואמצעי תקשורת או אמצעי מדיה יימצא 

כי לא עומד בסטנדרטים עיתונאיים, למשל תקנון 

האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות, האם אז 

 העירייה תימנע מלפרסם בו. 

  )הדר לביא נכנסה לישיבה(

את אמורה לשאול שאלת המשך עובדתית, לא שאלה  עו"ד אלון בן זקן:

היפותטית, והיא צריכה לנבוע מהתשובה עצמה, 

 שאלה עובדתית. לא האם ואם. 

 שאלה עובדתית האם יש בלוג שמקבל דמי פרסום?  :עו"ד אהוד יובל לוי

 לא שמעתי. ענית לאסנת לא?  איתי צחר:

 עניתי כן, אתה צריך להתקדם.  עו"ד אלון בן זקן:

 שאילתה הבאה.  יתי צחר:א

  -אבל השאלה נבעה מהתשובה. אסנת אמיר סילבר:

אם יהיה ככה וככה  ,הוא אמר שאלה לא היפותטית איתי צחר:

אם יסתבר, אלא שאלה עובדתית, זה מה שאני הבנתי 

 מהיועץ המשפטי, נכון? 

 זה מה שרשום בחוק, כן.  עו"ד אלון בן זקן:

את זה, זה לא משהו עתידי. האם אז אני אתקן  ד"ר אסנת ספורטה:

העירייה יודעת על אמצעי מדיה מסוים שמשתמשת 

בו ומפרסמת בו ואינו עונה בסטנדרטים עיתונאיים. 

למשל תקנון האתיקה המקצועית של מועצת 

 העיתונות? האם קיים גוף כזה? 

אין לי מושג איך לענות אפילו, איך להתחיל לענות  איתי צחר:

על השאלה. האם נבדק תקנון האתיקה למשל, 

הסטנדרטים כמו שנאמר ונכתב כאן, דוברת העירייה 

מפעילה שיקול דעת בכל נושא החלוקה בין 
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האמצעים. אנחנו פועלים מול אמצעים ואתרי 

אינטרנט ועיתונים מקומיים שהם גופי תקשורת 

נהלים לפי חוק ושהם אפקטיביים. אני מוכרים המת

לא יודע לענות האם כולם עומדים או לא עומדים 

בתקנון האתיקה, ואם נבדוק את תקנון האתיקה 

כמה הפרות היו לידיעות אחרונות, למעריב לנוער או 

לעיתון אחר. אז אפשר לבדוק את זה, כרגע אין לי 

את הנתונים האלה. מה שנאמר זה המידע המלא 

אפשר להבנתי להביא כרגע, והכול כמובן ככול ה

שקוף ופתוח, ואגב גם קיבלתם את כל הכרטסות 

וחלוקת ההכנסות וחלוקת ההוצאות וסעיפי תקציב 

 והכול, ביקשתם וקיבלתם את הכול. 

אז אני אתקן אותך, אני עדיין לא קיבלתי תשובה  אמיר סילבר:

 לשאלה הזו, ועברו מספר חודשים מאז. 

 ה רבה, שאילתה הבאה. תוד ראש העיר:

.  אמיר סילבר: .  וזו הייתה שאלה היחידה שנשאלה.

 אי אפשר... שאלות המשך. תודה המנכ"ל.  ראש העיר:

 תודה רבה. ד"ר אסנת ספורטה:

 

.  קולנוע חן.  –שינוי שיעור הארנונה  ו

 

 שאילתה הבאה בבקשה.  ראש העיר:

בנושא מה מענה לשאילתה, השאילתה עוסקת  איתי צחר:

התהליך שהביא להוצאת שומת ארנונה חדשה 

לקולנוע חן. האם לדעת העירייה המבנה אינו עונה 

ואילו  על הגדרה של נכס אשר אינו ראוי לשימוש?

שימושים העירייה מבקשת לעשות בשיתוף מפעל 



  04.11.2020 28   מן המנייןמועצה 

מענה: קולנוע חן הינו נכס בבעלות   המים בנכס זה?

נו פעיל מזה מפעל המים בשכונות המזרחיות, אשר אי

שנים רבות, והוגדר על פי הצהרת מפעל המים כמבנה 

. תהליך קביעת שומת ארנונה 2013הרוס החל משנת 

לפקודת העיריות,  330חדשה לנכס בוצע על פי סעיף 

תקופות במתן פטור למבנה הרוס או  3אשר מגדיר 

ניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו. תקופה ראשונה 

שנים  3ה לתקופה של מאפשרת פטור מלא מארנונ

ממועד מסירת ההודעה. קולנוע חן קיבל פטור זה 

. תקופה שנייה היא 31.12.15ועד  1.1.13מתאריך 

שנים שלאחר הפטור, חיוב ארנונה  5תקופה של 

 9-ו 8בסכום המזערי בהתאם להוראות לפי סעיפים 

לחוק הסדרים במשק המדינה, תיקוני חקיקה להשגת 

וע לסוג הנכס המתאים , הקב1992יעדי התקציב 

לבניין על פי השימוש האחרון שנעשה בבניין. קולנוע 

בתעריף המזערי  1.1.16חן מחויב מתאריך 

בקטגוריית משרדים, שירותים ומסחר, כלומר 

התקופה השנייה. חלפה תקופת התשלום וזו התקופה 

השלישית, והנכס נותר במצב של נכס הרוס או ניזוק, 

ס לעירייה הודעה בכתב על מחזיק הנככאמור ימסור 

 כך ולא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים. 

כמו שאתם מבינים אנחנו מתקרבים לסוף התקופה  

זו, ולכן בוצע כל ההליך. בנוגע להגדרת  בסוף שנה 

יידון  הנכס ככזה אשר אינו ראוי לשימוש, הנושא 

וייקבע על ידי העירייה מול בעלי הנכס על פי חוק, 

עת, סיור במקום, תצהירים וכל מה לאחר חוות ד

 שנדרש. 
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באשר לנושא השימושים המתוכננים בנכס, בהמשך  

לבקשת ראש העיר מתבצעת חשיבה ובדיקות, בנוגע 

לאפשרות לשיקום הנכס אשר עומד סגור מזה שנים 

ארוכות, אינו מביא כל תועלת לציבור, ואף מהווה 

 מטרד. 

למה אנחנו מגישים  ,להבין בשאלת ההמשךאני רוצה  ד קרן גרשון חגואל:"עו

שנים אחורה, ולמה העיתוי הזה דווקא  4את השומה 

עכשיו? כאילו איך יכול להיות שדווקא עכשיו אנחנו 

 שנים אחורה את השומה הזאתי?  4הולכים ובודקים 

על פי  1.1.13-הוגדר ב ,כמו שהסברתי באריכות איתי צחר:

תקופות שעומדות להסתיים  3החוק. החוק מגדיר 

זו. ולכן התהליך של בחינת המעמד החוקי  בסוף שנה 

שלו צריך להתבצע כעת. יש פה את הפירוט במענה 

 5שנים, לאחר מכן עוד  3לתשובה, תקופה ראשונה 

, ואחר כך אנחנו בתקופה 8שנים, זה סך הכול 

נו עושים את הבדיקות האלה. השלישית ועכשיו אנח

בנושא  יםויחד עם עוד בדיקות רבות אחרות שנעש

 הארנונה כמובן לנכסים של מפעל המים ואחרים. 

-מ"ר ל 494-אפשר להבין לגבי הגידול בשטח לחיוב מ ד"ר אסנת ספורטה:

 מ"ר?  887

 לא הבנתי את השאלה.  איתי צחר:

גדלה של השטח לחיוב, אני רואה שבשומה יש כאן ה ד"ר אסנת ספורטה:

מ"ר. בעקבות מה  877-מ"ר ל 494-כמעט הכפלה מ

 הגידול הזה? 

זה אתם כתבתם, לא בטוח שזה נכון, אין לי פה את  איתי צחר:

השומות של אז לעומת של היום. אתם כתבתם את 

זה, אני לא בטוח שזה נכון, אתם רוצים תפנו 
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ותבקשו את המסמכים, ואם ככול וזה מסמכים 

 ם, כמובן שהם יועברו. גלויי

.  ד"ר אסנת ספורטה: . יודע להסביר למה.  אתה לא 

אני מעריך שיצאה שומה לא סתם כי מישהו החליט  איתי צחר:

על מספר, מן הסתם זה על סמך מדידות, אבל אני לא 

 יודע לענות לך תשובה אחראית כרגע. 

 אוקיי תודה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

 

ויועצת אגף החינוך.  ז.  עלות העסקת יועץ ראש העיר לחינוך 

 

שאילתה בנושא עלות העסקת יועץ ראש העיר לחינוך  איתי צחר:

ויועצת אגף החינוך. שואלים שואלי השאילתה: האם 

להאריך את העסקת היועצים? אם בכוונת ראש העיר 

כן, לכמה זמן? מה צפויה להיות העלות הכוללת? 

 ובחלוף חודשיים אילו תוצרי עבודה הושגו? 

, כמענה נאמר כך: שר החינוך לשעבר, מר   שי פירון

וגב' מיכל נגרי הירש, החלו בתהליך  הרב שי פירון 

ליווי למערכת החינוך בעיר כפי שפורסם. העסקתם 

תתבצע על פי כל דין לתקופה שתיקבע על ידי ראש 

 ,העיר, ועל עוד פעילותם נחוצה. כפי שנאמר לא פעם

השקעתם העירייה בחינוך הינה בראש סדר 

 לקדם נושא זה.  העדיפויות, ונמשיך לבצע פעולות

 יש שאלת המשך?  ראש העיר:

 4, על סעיף 4שוב, לא המשך, לא עניתם על שאלה  ד"ר אסנת ספורטה:

בשאילתה. אני אקרא: בחלוף חודשיים אילו תוצרי 

עבודה הושגו אשר מהווים בסיס להמשך העסקתם? 
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 בדגש על אילו תוצרי עבודה הושגו. 

ד גדול ששר החינוך אני חושב שלכפר סבא זה כבו ראש העיר:

הדמויות המוערכות במדינת ישראל  תלשעבר, אח

מלווה אותנו ומייעץ לעיר ולעיריית כפר סבא. יש 

כולל תכנית מוגדרת  ,שורה של פעולות שנעשות

ומוסדרת, תכנית עבודה מסודרת, ישיבות עבודה עם 

כל צוותי החינוך, לרבות אגף החינוך על כל רבדיה, 

מנהלים בבתי הספר, מפקחות, עושים פה עבודה 

לעילא ולעילא, וכפר סבא העיר זכתה פה במערכת 

אנשים בכירים מאוד, שאני  2תומכת חזקה מאוד של 

תוצאות הפעולות שלהם בזמן מאמין שאתם תראו 

הקרוב, יש תכנית מסודרת, אנחנו נציג אותה בוועדת 

 החינוך, תודה. 

אני מסכימה איתך שזה כבוד גדול שהם מייעצים  ד"ר אסנת ספורטה:

לנו, ועדיין אני שואלת אילו תוצרי עבודה הושגו. אם 

  -אני מבינה נכון ממה שאתה אומר

 החינוך.  התוצרים יוצגו בוועדת ראש העיר:

  -תוצרים 2אז יש  ד"ר אסנת ספורטה:

.  ראש העיר:  נכון

  -שציינת עכשיו, אחד ד"ר אסנת ספורטה:

 רציניים.  אנשים ראש העיר:

דיברת שהיו הרבה פגישות, אז האם נוכל לקבל את  ד"ר אסנת ספורטה:

אמרת שיש  2-התיעוד של הפגישות מתי ועם מי? ו

נוכל לראות א ת תכנית העבודה תכנית עבודה, אז 

הדברים האלו, אלו התוצרים שאתה  2הזאת? את 

 מדבר עליהם? 

מהשיח וכמו שאת מתארת את העניין, זה  ,אסנת ראש העיר:
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  -נראה קצת זילות במה שנעשה ומה שעושים

 להיפך, להיפך.  ד"ר אסנת ספורטה:

  -לא, לא, לא ראש העיר:

ר ד"ר אסנת ספורטה:   -ק רוצהאני מברכת על התהליך, אני 

  -את יודעת אני הייתי מצפה ראש העיר:

 2להבין אילו תוצרי עבודה הושגו, והאם אלו  ד"ר אסנת ספורטה:

 התוצרים. 

אנשים מאוד רציניים. ברור שיש  2הייתי מצפה לכבד  ראש העיר:

  -ישיבות מסודרות

 מעולה, מעולה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 ות. יש לא מעט שעות עבודה שמתבצע ראש העיר:

 אז זה תוצר אחד.  ד"ר אסנת ספורטה:

 בסדר.  ראש העיר:

  -זה תוצר אחד, ואני שואל ד"ר אסנת ספורטה:

 חבל מאוד.  ראש העיר:

ראש העיר בוא רגע נצא מהפורמליסטיקה, אני באמת  ד"ר אסנת ספורטה:

 רוצה לדעת. 

לא פוליטיקה, את עושה פוליטיקה, אנחנו עושים זה  ראש העיר:

 חינוך. 

? התוצרים שאתה מדבר עליהם 2ראש העיר האם אלו  ד"ר אסנת ספורטה:

  -אחד זה בעצם תיעוד של ישיבות

 אנחנו בחינוך לא בפוליטיקה.  ראש העיר:

 והשני זה תכנית עבודה שגובשה?  ד"ר אסנת ספורטה:

 קשה.  טוב, שאילתה הבאה בב ראש העיר:

  -ראש העיר אני אשמח לתשובה. אני באמת ד"ר אסנת ספורטה:

  -קיבלת תשובה, התוצרים ראש העיר:

 אמיתי, אמיתי, אני רוצה לדעת.  ד"ר אסנת ספורטה:
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 קיבלת תשובה. התוצרים יוצגו בוועדת החינוך.  ראש העיר:

 אלו התוצרים, זו השאלה זו שאילתה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 התוצרים יוצגו בוועדת החינוך.  ראש העיר:

 אלו התוצרים?  ד"ר אסנת ספורטה:

 התוצרים יוצגו בוועדת החינוך.  ראש העיר:

 -השאילתה שאלה אלו ד"ר אסנת ספורטה:

  )צעקות מהקהל(

רגע סליחה אתה מפריע לי. השאילתה שאלה אילו  ד"ר אסנת ספורטה:

 צרי עבודה הושגו. תו

 התוצרים יוצגו בוועדת החינוך.  ראש העיר:

 אבל אילו? אילו? זה לא סוד מדינה.  ד"ר אסנת ספורטה:

.  ראש העיר: .  יוצגו.

  -זה לא ד"ר אסנת ספורטה:

  -יש תוצרים ראש העיר:

 זה לא תכנית עבודה של מדינת ישראל.  ד"ר אסנת ספורטה:

 אבל יש תוצרים.  ראש העיר:

 אילו תוצרים?  ד"ר אסנת ספורטה:

 יוצגו בוועדת החינוך.  ראש העיר:

 אבל שאלנו שאילתה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 יש תוצרים.  ראש העיר:

 אילו תוצרים?  ד"ר אסנת ספורטה:

 יש תכנית עבודה מסודרת. ראש העיר:

  -אל תגיד לי אסנת ספורטה:ד"ר 

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

  -אני מבקשת לא לעבור לשאילתה הבאה ד"ר אסנת ספורטה:

 שאילתה הבאה.   ראש העיר:

  -ואני עומדת על כך שלא נעבור עד שלא נקבל תשובה ד"ר אסנת ספורטה:
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 רואה אותך. בכפר סבא אסנת, הציבור  ראש העיר:

 בקשת לקבל תשובה לשאילתה. אני מ ד"ר אסנת ספורטה:

 לא ברור לי למה אתה מתחמק.  אמיר סילבר:

 אין מה להתחמק.  ראש העיר:

 למה להתחמק?  אמיר סילבר:

שאתה ראש העיר תענה או מישהו אחר  אין לי בעיה ד"ר אסנת ספורטה:

 בשמך. 

₪ בחודש על  70,000עיריית כפר סבא משקיעה  אמיר סילבר:

נגיע כמעט לכמעט מיליון ₪   -יועצים, בשנה אנחנו 

.  ראש העיר: .  לטובת החינוך. הרבה יותר .

שנים הייתה  3אנחנו נגיע לכמעט מיליון ₪. רק לפני  אמיר סילבר:

  -תכנית מאוד גדולה שעלתה מאות אלפי

 מה זה שייך? ראש העיר:

 אם לא מיליוני שקלים על תכנית חינוך.  סילבר:אמיר 

 מה זה שייך?  ראש העיר:

  -אנחנו מנסים להבין אמיר סילבר:

 מה זה קשור?  ראש העיר:

  -מה התוצרים? מה הבקרה אמיר סילבר:

 אבל זה לא שאלת המשך.  ראש העיר:

אנחנו מבקשים להבין מה התוצרים. החינוך זה לא  אמיר סילבר:

ם שהולכים לבית הספר ולגן לא באים כבוד, הילדי

 לשם בשביל כבוד, הם צריכים לקבל פדגוגיה. 

. ראש העיר:  אוקיי

אנחנו צריכים לדאוג לתושבי העיר ולילדי העיר,  אמיר סילבר:

  -אנחנו מנסים להבין

  -אני ממש מצר אמיר סילבר ראש העיר:

איך אנחנו מוציאים את החינוך מהבור שאליו הוא  אמיר סילבר:
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 נכנס. 

נוהג בניגוד  ראש העיר: שאתה לוקח את החוק לידיים, ואתה 

  -לפקודת העיריות. פקודת העיריות קובעת

פקודת העיריות, אתה כל הזמן מטיף לנו פקודת  צביקה צרפתי:

  -העיריות

  -אבל צביקה ראש העיר:

אני מקשיב לתשובה, ואתה מזלזל  אני יושב בשקט, צביקה צרפתי:

 ..   -שנים 3בתוכנית אסטרטגית.

 אתה מבלבל את כולם.  ראש העיר:

  -אתה מבזבז כספי ציבור, פעם ראשונה צביקה צרפתי:

 אנחנו לא מבזבזים כספי ציבור.  ראש העיר:

פעם ראשונה בהיסטוריה של כפר סבא שראש עיר  צביקה צרפתי:

ך. ואני מאוד מכבד את לוקח לו יועץ לענייני חינו

 הרב שי פירון. 

 אני לוקח את שי פירון בכבוד גדול.  ראש העיר:

שלא יהיה ספק בכלל. אבל אתה צריך להתבייש, אתה  צביקה צרפתי:

לטפל מבזבז את כספי הציבור. תתחיל להתעסק ו

  -בחינוך, יש לך תכנית מוכנה

 אתה האחרון שיש לו זכות דיבור.  ראש העיר:

תתחיל להפעיל אותה. המנכ"ל היה שותף לתוכנית  פתי:צביקה צר

התוכנית הזאת תכנית לעילא ולעילא, הזאת, 

 ותפסיק לבזבז תכנית ולעשות לעצמך כל הזמן יח"צ. 

 תודה רבה. שאילתה הבאה.  ראש העיר:

אני רוצה רגע לדייק ולהבהיר. אני בניגוד למה  ד"ר אסנת ספורטה:

  -שנאמר כאן, וצביקה ברשותך, אני מברכת

 חבל שאתם מזלזלים בשר החינוך לשעבר.  ראש העיר:

  -אני מברכת על גיוס היועצים האלו ד"ר אסנת ספורטה:
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 חבל מאוד.  ראש העיר:

 אני עדיין מבקשת תשובה לשאילתה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 טוב, קיבלת תשובה. שאילתה הבאה.  ראש העיר:

לא קיבלתי תשובה. אם הייתי מקבלת תשובה לא  ד"ר אסנת ספורטה:

 .  הייתי..

טוב, שאילתה הבאה, אני נתתי תשובה. לא מקובלת  ראש העיר:

 עליך התשובה זה בסדר. שאילתה הבאה. 

אמרת דברים, אתה אמרת שתענה בישיבת לא, אתה  ד"ר אסנת ספורטה:

ועדת החינוך. ואני שואלת כאן, זה המקום שלנו פעם 

 בחודש לשאול שאלות ולקבל תשובות. 

 וקיבלת תשובה.  ראש העיר:

כשאנחנו שולחים שאלות כתובות אף אחד לא  ד"ר אסנת ספורטה:

מתייחס. אנחנו אפילו לא מקבלים מכתב שאומר 

תקבלה. אז אם אני בקשתך התקבלה, שאלתך ה

ממתינה חודש שלם לישיבת מועצת העיר, כדי לקבל 

  -תשובה לשאילתה מאוד פשוטה

 קיבלת תשובות.  ראש העיר:

 לא קיבלתי.  ד"ר אסנת ספורטה:

קיבלת תשובות. את נואמת, את מבזבזת את הזמן  ראש העיר:

  -של כולם

 אין לי בעיה עם זה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 , לא, היא צודקת, אתה מזלזל בחברי המועצה. לא צביקה צרפתי:

  -אני משקיעה זמן ואני מגיעה לפה ד"ר אסנת ספורטה:

שלחתי לך מכתב התפטרות מפלגי שרון, אתה אפילו  צביקה צרפתי:

התפטרותך התקבלה. אתה מזלזל בכל  "לא שולח

 חברי המועצה פה. 

 אתה מזלזל בנו.  ראש העיר:
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  -תסתכל על עצמך בבוקר במראה צביקה צרפתי:

  -אתה מזלזל בתושבי כפר סבא ראש העיר:

  -תסתכל על עצמך בבוקר צביקה צרפתי:

 . 8-ישיבות הגעת ל 32שמתוך  ראש העיר:

,  צביקה צרפתי: במראה, שתתחיל להתייחס לאנשים האלה לא אליי

 -אני לא צריך כבוד

, אז אל ישיבות מועצה לא היית 24צביקה צרפתי  ראש העיר:

 תדבר על זלזול. 

 אלא חברי מועצה האלה לא אליי, אני לא צריך.  צביקה צרפתי:

 תודה רבה שאילתה הבאה.  ראש העיר:

לשאלה, אני לתשובה ראש העיר אני עדיין מחכה  ד"ר אסנת ספורטה:

  -ממש

 קיבלת תשובה שאילתה הבאה.  ראש העיר:

  -ממש מבקשת לא להתקדם ד"ר אסנת ספורטה:

 

 חינוך בתקופת הקורונה.  ח.

 

  -שאילתה הבאה בנושא חינוך בתקופת הקורונה איתי צחר:

  -לא להתקדם, אנחנו לא שואלים את השאילתות ד"ר אסנת ספורטה:

  -מה המתווה של עיריית כפר סבא לחזרה ללימודים איתי צחר:

  כדי לסמן וי, ד"ר אסנת ספורטה:

  -בדגש על מעבר להנחיות משרד החינוך איתי צחר:

  -אנחנו שואלים שאילתות על נושאים שחשובים לנו ד"ר אסנת ספורטה:

.  איתי צחר: .  האם בכוונת עיריית כפר סבא.

חשובים לתושבים. ואני מאמינה ואני בטוחה  ד"ר אסנת ספורטה:

 שחשובים גם לך ראש העיר. 

  -תושבי כפר סבא ראש העיר:
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 ולכן אני מבקשת תשובה.  ד"ר אסנת ספורטה:

עכשיו אני ברשות דיבור, ואת תיתני לי לדבר. את  ראש העיר:

 תיתני לי לדבר, תכבדי קצת לא יזיק לך, קצת. 

 אני אתן אחרי שאני אקבל תשובה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 לא מתנהגים ככה, תכבדי, תודה רבה.  ראש העיר:

  -כמענה לשאילתה איתי צחר:

 -אני ד"ר אסנת ספורטה:

 אני בזכות דיבור עכשיו ולא להפריע.  ראש העיר:

  -ראש העיר ד"ר אסנת ספורטה:

 אני בזכות דיבור, אבל שאלת שאלה.  ראש העיר:

  -אם אני מפריעה, אם אני מפריעה ד"ר אסנת ספורטה:

 שאלת שאלה תקבלי תשובה.  ראש העיר:

אם אני מפריעה אתה מוזמן להוציא אותי. אם אני  ד"ר אסנת ספורטה:

  -הגעתי

 את לא מוכנה לקבל תשובה?  ראש העיר:

 אנא כבד אותי.  ד"ר אסנת ספורטה:

לא מוכנה? הבנו את הפרובוקציה, תודה רבה.  ראש העיר:

 ה הבאה. שאילת

 אנא כבד אותי ותענה לשאילתה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 אסנת, את לא מכבדת אף אחד, חבל, תודה רבה.  ראש העיר:

אסנת, הוא כנראה מעדיף כמו ישיבת המועצה  אמיר סילבר:

הקודמת שאין חברי מועצה, כולם בשקט, טיק טק 

דקות נגמרת ישיבת המועצה. הוא לא רוצה  10טק, 

  -א לא לשתף, הוא לא רוצהלתת מידע, הו

  -כמענה לשאילתה נאמר איתי צחר:

 -שחברי מועצת העיר יהיו חלק מניהול העיר אמיר סילבר:

  -המתווה פורסם במלואו להורים איתי צחר:
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.. שלו.  אמיר סילבר:  זה.

  -להלן קישור. כידוע, הושקעה מחשבה איתי צחר:

  -טוב, אני מבקשת ד"ר אסנת ספורטה:

  -רבה ומשאבים רבים איתי צחר:

  -שיירשם בפרוטוקול שאם השאילתות שלנו ד"ר אסנת ספורטה:

  -בשמירה על קפסולות הבוקר איתי צחר:

  -שלי לפחות, לא נענות ד"ר אסנת ספורטה:

ו איתי צחר:   -ב'-גם בפעילות הצהרונים של כיתות א' 

  -אני לא מוצאת שום סיבה להישאר ד"ר אסנת ספורטה:

' איתי צחר:   -וכן על פתיחה מדורגת של צהרוני כיתה ג

  -ולעשות כאן הצגה ולהיות קהל בהצגה ד"ר אסנת ספורטה:

  -אנו מודעים היטב לכך איתי צחר:

 חה. אז המון תודה ובהצל ד"ר אסנת ספורטה:

שהדבר מהווה קושי עבור הורי ילדים אלו, ועבור  איתי צחר:

  -אך המטרה היא חזרה אחראית ,הילדים

אם שר החינוך במדינת ישראל בא לעיר כפר סבא  ראש העיר:

ללוות אותה, אל תפריע! אל תפריע! אתה מפריע 

אני פשוט מתבייש. אולי נחזור לסגור את לכולם. 

 הישיבות לקהל, מה אתם אומרים? 

  )צעקות מהקהל(

 תודה רבה גם לך.  ראש העיר:

אתה גם יכול לסגור אותם לחברי המועצה, כי אתה  אמיר סילבר:

 לא מתייחס. 

 )ד"ר אסנת ספורטה וצביקה צרפתי יוצאים מהישיבה(

כמענה, אני ממשיך את המענה. אנו מודעים היטב  איתי צחר:

לכך שהדבר מהווה קושי עבור הורי ילדים אלו ועבור 

הילדים, אך המטרה היא חזרה אחראית ושמירה על 
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בריאות הילדים והצוותים. מוצג על הלוח קישור, 

יכנס אליו? שמפרט את המתווה של אתה יכול לה

חזרה ללימודים, כפי שהופץ לכלל ההורים. כפי 

שהוסבר באריכות להנהגת ההורים ולחברי ועדת 

  -הקורונה של

חבר'ה, תעצור שנייה את הישיבה. אני מודיע לכם פה  ראש העיר:

בצורה רשמית וחד משמעית. אני לא מוכן לרגע לקבל 

לא מקובל עליי את ההתנהגות הזאת. לא מוכן. 

, להפרעה סשישיבת מועצה הופכת להיות לקרק

בשצף דיבור. יש פקודת העיריות שקובעת חד וחלק, 

יש שאילתה, יש מענה, יש שאלת המשך, יש מענה, 

פינחס אל תענה לי. אני ברשות דיבור ובזה נגמר, 

עכשיו, אני מנהל את הישיבה. לא מנהלים פה עכשיו 

ולא מכבד אף אחד ממי  שיח בעניין הזה. לא מכובד

שיושב כאן ההתנהלות הזאת. לא מקובל עליי. ואמיר 

עוד מילה אחת אני אוציא אותך החוצה, אני פשוט 

אוציא אותך החוצה. אני מודיע לך, מודיע לך כאן, 

מודיע לך כאן, אתה בקדנציה הקודמת לא נכנסת 

איש.  50לישיבות, אתה מפריע, אתה מפריע. יש פה 

איש סליחה. אז תשאל את קבינט  50אבל יש פה 

הקורונה, תפנה לקבינט הקורונה. רואים אותנו עוד 

 אנשים בבית, תכבד. 

  )צעקות מהקהל(

איש נקודה. תכבדו. קצת תכבדו, תודה  50יש פה  ראש העיר:

 רבה. 

המתווה מוצג על הלוח, וכפי שהוסבר באריכות  איתי צחר:

להנהגת ההורים ולחברי ועדת הקורונה של הנהגת 
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ההורים, עימם נפגשנו מספר רב של פעמים בתקופה 

האחרונה. נושא התשלום יסוכם בסוף בהמשך 

למדיניות העירייה ולמציאת מקור תקציבי שאושר 

 על ידי מועצת העיר. 

 שאלת המשך?  ראש העיר:

  -כן, אני רואה שיש מתווה סילבר:אמיר 

אני מבקש קצת להסביר  ,רגע שנייה, היועץ המשפטי ראש העיר:

אחד.  ,למי שנמצא כאן, איך מתנהלת ישיבת מועצה

שתיים, איך עובדת, שהציבור גם יידע, איך עובדת 

דרך של השאילתות, איך זה עובד. שלוש, מה תפקיד 

עצה. האם הקהל שאני מאוד מכבד ואוהב בישיבת מו

שלא  ,זה נכון להפריע לסדר היום בצורה כזאת

לאפשר, לא למנכ"ל העירייה לענות, לא לפקידות 

הבכירה, לא לראש העיר, האם כך מקובל, מה החוק 

אומר ופקודת העיריות אומרת, שהציבור יידע, 

 תודה. 

התשובה לגביה  ,, שאילתהטוב, לעניין שאילתה עו"ד אלון בן זקן:

נקראת בישיבת המועצה, אם יש לחבר המועצה 

שאלה שנובעת מהתשובה, הוא רשאי להעלות אותה. 

התשובה תענה בקצרה. אין דיון אחרי שאילתות. 

אסור להתקיים דיון בעניין הזה, עוברים לשאלה 

הבאה. בנושא התנהגות של הקהל. הקהל לא אמור 

הישיבה נתן לו ליטול חלק בישיבה, אלא אם כן יו"ר 

או למישהו מהקהל לדבר. ויש ליו"ר גם  ,רשות

סמכות להתרות במי שמפריע מהקהל, ואפילו 

 להוציא אותו מחדר הישיבות. 

ואם לא עונים לשאילתה? אתה לא עונה על הדבר  פינחס כהנא:
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  -העיקרי. שואלים שאילתה

 -פינחס יקר, פינחס יקר אני רוצה ראש העיר:

 וקיבלת תשובה. שאלת שאלה  זקן:עו"ד אלון בן 

אני אתן לו תשובה. פינחס יקר אתה נמצא איתנו  ראש העיר:

שעות בוועדת  6-ו 5ות גם לפעמים רכואבישיבות, ש

תכנון ומשנה. אני חושב שאין שאלה או סוגיה שאתה 

מעלה ואתה לא מקבל תשובה עם הרבה מאוד, אמיר 

לנו  יעקב אתה מפריע לנו פעם שנייה. אתה מפריע

פעם שנייה, פעם שלישית אני לא אגיד. אל תביא 

 אותי למצב שאני אוציא אותך.

  )צעקות מהקהל(

 50איש סליחה,  50אבל תראה מה אתה עושה. יש פה  ראש העיר:

איש סליחה. אנחנו לא נעבור על החוק. אתה רוצה 

שאני אעבור על החוק? אתה רוצה שאני אעבור על 

ה. אתה רוצה שאני החוק? אני שאלתי אותך שאל

איש נקודה.  50אעבור על החוק? הרי המדינה קבעה 

אז פינחס, פעם שלישי אני אוציא אותך, אל תגרום 

 לי לזה. 

ואני אומר פינחס ואתה יודע את זה כאן והציבור  

שעות  5-6שישמע, כל ישיבת ועדת משנה שעורכת 

אתה מקבל את כל התשובות בצורה מלאה, מפורטת, 

יה אחת שאתה מעלה ושואל, אני עוצר ואם יש סוג

את הישיבה ואני מבקש שיסבירו לך שוב ושוב ושוב, 

עם הרבה מאוד סבלנות. אותו דבר כאן. אבל פה זה 

פשוט בגלל שיש פה ציבור, אז לוקחים את זה 

למקומות אחרים, חבל. כל שאילתה נענית בצורה 

טובה מאוד, נותנים את כל ההסברים, אתם גם 
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, ואתם שואלים ול את הצוות המקצועייכולים לשא

מבקשים מידע, מקבלים את כל אותו חדשות לבקרים 

המידע לפי חוק חופש המידע בצורה הכי טובה 

שיכולה להיות, לא מסתירים שום דבר, הכול נמצא 

באתרי האינטרנט בצורה שקופה, לא חושב שיש 

הרבה רשויות במדינת ישראל שמתנהלות בצורה 

כזאת. אנחנו בין הבודדות במדינה שלקחנו את זה כל 

המועצה, גם בשיתוף ציבור,  כך רחוק, גם בישיבות

גם בלשקף את הכול, ואני חושב שכדאי לכבד את מה 

שקורה כאן. זה לא מובן מאליו. גם זה שאנחנו 

יושבים באולם כזה, גם זה שזה משודר בפייסבוק, 

גם שכל התמלילים של כל הישיבות הכול מופיע 

בצורה הכי שקופה ומשתפת, זה לא מובן מאליו, אז 

 . תודה רבה. הצעות לסדר. אני מצפה לכבד

סליחה א' יש שאלת המשך לשאילתה. ודבר שני,  אמיר סילבר:

כשיענו את התשובות לשאילתות כפי שנשאלו, אז לא 

למתווה,  חזרהלתהיה שום בעיה. כן, יש לי שאלה 

,  חזרה ללימודים בתקופת הקורונה. בכיתות ג'

הצהרונים של כיתות ג' לא נפתחו, אני הייתי שמח 

ת מה המתווה שלהם, למה בבתי ספר שבהם יש לדע

מספיק תלמידים לפתוח את הצהרונים והתלמידים 

 בבוקר בקפסולות, אז הצהרונים לא חזרו לשם. 

ו איתי צחר: ב' לפני -אז קודם כל צריך להתחיל מכיתות א' 

ג'. עיריית כפר סבא ככול שאנחנו יודעים -שעוברים ל

בריאות זה הרשות היחידה שנוהגת באחריות ל

התלמידים, ושומרת על קפסולות הבוקר גם 

. וצריך להבין -בצהריים ובצהרונים בכיתות א' ו ב'
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מה המשמעות של זה, וחשוב שהתושבים ואנחנו 

מדברים עם המון תושבים בעת הזו, ומסבירים להם 

את זה, מה השיקולים ומה הסיבות. כי כמו ששמעתי 

הולכת לא אחת ולא שניים אומרים, שהקורונה לא 

לישון בצהריים, ואם בבוקר החובה היא להקפיד על 

קפסולות, ובצהריים מתערבבים, אז מה הועילו 

חכמים בתקנתם. אנחנו נוקטים באסטרטגיה של 

יציאה מהגל הזה, אסטרטגיה שהמטרה שלה לעשות 

את הדברים בהדרגה ובאחריות בהתאם לרוח 

הדברים שאנחנו למדנו ולומדים ממשרד הבריאות 

קוד העורף. עכשיו צריך להבין וחשוב לדעת, בואו ופי

ניקח בית ספר לדוגמא וניקח את בית ספר גולדה 

כדוגמא, כי הוא בית הספר שיש בו בכיתות ג' הכי 

כיתות  3הרבה תלמידים בצהרון. בכל שכבה יש 

ב', כל כיתה זה פחות או יותר -בשגרה בכיתות א' ו

לקים מדריכים. אם אנחנו עכשיו מח 2צוות של 

ושומרים על הקפסולות, אנחנו יכולים לשמור על 

מדריכים  2קבוצות קטנות עם  2מתווה הפעלה רגיל, 

ג'. ציינת בית  והכול בסדר. הבעיה מתחילה בכיתה 

ספר לדוגמא כבית ספר גדול, שאמרת שיש מספיק 

כדוגמא. אז חשוב להבין שבבית ספר גולדה שהוא 

וידיעתי ואני לא בית ספר עם הכמות, למיטב זיכרוני 

חושב שאני טועה, יש בו הכי הרבה ילדים רשומים 

, וזה   18ילדים, שמחולקים  36לצהרונים בכיתה ג'

בכיתת אם  9-בכיתת אם שנייה ו 9בכיתה אם אחת, 

שלישית. ויש לנו כאן דילמה. כי בבוקר הם 

, 9קפסולות של  6-מתחלקים סטטיסטית בואו נגיד ל
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נשאלת השאלה האם זה נכון . עכשיו 5-ו 4, 4-ו 5, 9

לערבב אותם, האם זה נכון להמתין כמה ימים כמו 

שהסברנו ולראות מה קורה בפתיחה המדורגת. האם 

זה נכון להצמיד מדריכים לו היה לנו, כי תגברנו 

ב', בואו נשים -מאוד את הקפסולות של שכבות א' ו

בצד את סוגית התקציב שהעירייה משקיעה מאות 

ווה הזהיר והאחראי הזה, שגם לזה אלפי שקלים במת

נניח בצד  צריך לתת מענה כספי ומקצועי. אבל בואו 

את סוגית הכסף. גם כוח אדם, גם אם עכשיו נצטרך 

, אז  6ונרצה לאייש  ג' קפסולות בכל בית ספר בכיתה 

לא נוכל לאייש מיידית את כוח האדם הזה בכוח אדם 

יד בואו , אפשר להגטוב ואיכותי. עכשיו יש עוד סוגיה

יודעים, כולנו  נפתח לקבוצות הגדולות. הרי אנחנו 

יום או יומיים במקצוע, ודקה אחרי שנפתח פה 

בקבוצה גדולה בבית ספר גולדה למשל, גם הקבוצה 

ג'  נגיד 3שיש בה בכיתה  ילדים שרשומים  9, יש 

, הם יגידו אותנו זה 4-ו 5קפסולות של  2-בצהרון ב

תרון. ומה יגידו בבתי לא מעניין, גם אנחנו רוצים פ

ספר עם כמות נרשמים קטנה יותר, אז זו הדילמה 

שלנו. אמרנו אנחנו פתחנו את כל מערכת החינוך 

תקלות כמעט, ואנחנו  0מספר פעמים השנה בזמן, עם 

עושים הפקות לקחים על בסיס קבוע, ואמרנו 

שההחלטה האחראית והנכונה למען הבריאות של 

המתין ולפתוח את זה הצוותים ושל הילדים, זה ל

בצורה מדורגת ואחראית. אנחנו מעריכים את המצב 

הזה כל יום, רואים מה קורה, בודקים הידבקויות, 

בודקים צוותים, בודקים חיסורים, ואני מאמין 
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שבתוך מספר ימים גם נעבור לשלב הבא, כמו שכל 

המשק כולו עובר לשלבים האלו. זו ההחלטה וזו 

 הסיבה. 

 ודה רבה. ת אמיר סילבר:

 

 הצעות לסדר. .2

 

 תודה רבה. הצעות לסדר.  ראש העיר:

לפני שאנחנו מתחילים, היועץ המשפטי האם אפשר  הדר לביא:

לקדם את ההצעה השלישית לסדר בסדר להיות 

ראשונה? יש פה תושבים שמחכים לבקש זכות דיבור 

 בנושא? 

 לפי החוק הצעות יידונו לפי סדר הגשתן.  עו"ד אלון בן זקן:

 אלא אם יש הסכמה.  הדר לביא:

 של כולם.  100% עו"ד אלון בן זקן:

אם יש הסכמה של חברי מועצת עיר לקדם את  יא:הדר לב

  -השאילתה

לא, הסכמה של כל חברי המועצה. סדר יום נקבע  עו"ד אלון בן זקן:

מראש. והשאילתות והצעות לסדר נידונות לפי סדר 

 ההגשה שלהם. 

ז  הדר לביא: אלא אם יש הסכמה של כל חברי המועצה להזי

הזיז את בסדר, אני אשמח אם נוכל להצביע, פשוט ל

ההצעה לסדר השלישית להיות הראשונה, כיוון שיש 

פה תושבים שמחכים כבר שעה לבקש לדבר, שעה 

 ורבע. 

אלון, מבחינתי אין לי בעיה, פשוט חבל שהתושבים  ראש העיר:

 ישבו כאן, זה מבחינתי בסדר להקדים את זה. 
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 אם אין התנגדות של אף אחד.  עו"ד אלון בן זקן:

 תודה.  הדר לביא:

אני לגבי המענה של אותה הצעה לסדר,  ,טוב ראש העיר:

 שמתייתרת. 

 לדעתי אנחנו צריכים להציע קודם את ההצעה. הדר לביא:

דחיית הפקעה שטח צמוד  תההצעה לסדר אומר ראש העיר:

 לתקומה לטובת מהיר לעיר. 

סליחה ראש העיר, אנחנו צריכים להציג את ההצעה  הדר לביא:

 שלנו. 

אז בואו נשאיר את זה ככה, חבר'ה תודה, בואו  עיר:ראש ה

 נמשיך בסדר היום. 

 אבל כבר אישרת את זה.  אמיר סילבר:

  -לא רגע הדר לביא:

 נו באמת.  אמיר סילבר:

 לא הצגנו הצעה לסדר פשוט.  הדר לביא:

בגלל שאני רוצה לתת קדימון, את לא נותנת לי לדבר  ראש העיר:

 אה. כרגיל, אז בואו נמשיך הל

אתה מנהל הישיבה. אתה רוצה לתת קדימון, תן  הדר לביא:

 קדימון. 

בסדר חבר'ה, הצעה לסדר הראשונה לפי סדר  ראש העיר:

 שהוגשה, תודה. 

אתה מעניש את התושבים שמחכים? כי מישהו לא  הדר לביא:

נתן לך לדבר, אתה ראש הישיבה תעשה מה שאתה 

 רוצה. 

 

נטיעות עצים בעיר, ובעיקר ברחובות העיר מטעם סיעת "כפר סבא  א.

 מתקדמת". 
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 בבקשה המנכ"ל, הצעה לסדר נטיעות עצים בעיר.  ,כן ראש העיר:

 בבקשה, סיעת כפר סבא מתקדמת.  איתי צחר:

ההצעה לסדר דנה בנושא נטיעת עצים בעיר, בעיקר  פינחס כהנא:

 הצגנו הצעה לסדר 5.6.2020ברחובות העיר. בתאריך 

בנושא נטיעות עצים בעיר. ההצעה כללה מספר 

סוגיות, בין השאר הכנת תכנית להורדת הטמפרטורה 

בעיר בעיקר על ידי נטיעות, החלטה על נטיעות כל 

הגומות הריקות בעיר בתוך שנה, ותוכנית להגדלת 

בית גידול שורשי העצים והשגת כל היתרונות 

בעיר. תשובת העירייה הציגה  הנוספים שיש לעצים

חוסר אמון ביכולת העצים להוריד את הטמפרטורה 

בעיר, היא חוסר הבנה על חשיבות העצים במרחב 

. שלחתי כמובן להנהלת העיר חומר מקצועי העירוני

רב בנושא, שמצטבר לאחרונה בהיקפים אדירים גם, 

תוך ציון העובדה שבתקופה זו ערים רבות בארץ 

בצורה משמעותית אובססיבית את  ובעולם הגדילו

היקף הנטיעות בערים, וגם התחייבו לכך למשך שנים 

הבאות. אנחנו חוזרים אליכם חברי המועצה, אשר 

הצביעו לפני יותר משנה להורדת ההצעה מסדר 

היום, וזאת לאחר שהנושא הוצג במועצת העיר, גם 

דרך שאילתות, ולאחר שפעמיים בדיונים נמסר 

מצאת בתקופת נטיעות משמעותית, לכולנו שהעיר נ

יינטעו  2020עצים, ובשנת  940נטעו  2019ושבשבת 

עצים. תושבים לא מרגישים תנופת נטיעות,  1,350

אלא חשים כריתת עצים לרוב בגלל פיתוח, גיזומים 

משמעותיים. לו הייתה תנופת נטיעה היא הייתה 
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מורגשת ברחובות העיר. בימי קורונה אלה למדנו על 

ת הטבע העירוניים בסביבה המיידית לבית, חשיבו

סביבה נעימה ומוצלת. ביקשתי נתונים מהעירייה על 

הנטיעות, ומנתונים שקיבלנו מהעירייה כבקשתנו 

הייתה שנת  2015מתברר שהיקף נטיעת העצים היה: 

 2018עצים,  804 2017עצים,  691נטעו  2016שמיטה, 

בשונה ממה שנמסר עצים,  840 - 2019עצים,  806 -

עצים  540נטעו עד כה  2020-בישיבת המועצה. ב

עצים שמתוכננים לנטיעה. מדהים לי  1,350מתוך 

היה לשמוע שאין בכלל מפת נטיעה. אנחנו סברנו 

שמתעדכנת. אני רוצה  של סקר עצים שכבה שיש

אנחנו הכנו תוך  ,להגיד שבעזרת יעל שנמצאת כאן

ידע שקיבלנו של יום את מפת הנטיעה, על בסיס מ

המיקום של הנטיעות, לא סיפור גדול. יש כאן 

לכאורה מידע א' לא נכון שנמסר בישיבת המועצה, 

וגם ברור שאין כאן תנופת נטיעות ברחובות העיר. 

מהעצים נטעו  30%רק  2019יש לציין למשל שבשנת 

ברחובות העיר, היתר בפארק כפר סבא בשצ"פ 

להחלטה, וזה דבר הירוקה ועוד. הצעה  80בשכונה 

פשוט אני אומר לכם, גם כשהיה דיון בתקציב אני 

אמרתי אל תגבילו את מחלקת גנים ונוף, אל תגבילו 

אותם בתקציב, זה לא סיפור גדול, וזה מופיע 

בפרוטוקול גם מנכ"ל העירייה גם ראש העיר אמרו, 

זה נשמע הגיוני. אז למה אנחנו נשארים עם הגומות 

החלטה: לטעת עד סוף השנה הריקות האלה? הצעת 

את כל הגומות הריקות בעיר, כולל מגרשי החנייה. 

לכו תראו את מגרש החנייה הגדול ברחוב התוכנה 
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ליד חניון מטרופולין, מגרש עצום שיש שמה גומות 

ולא נוטעים, ומתעסקים עם זה הרבה זמן, זו לא פעם 

ראשונה שזה עולה, עשרות גומות ריקות. עד סוף 

, ויש ץלטעת ברחובות שאין בהם אף ע השנה הבאה

כאלה רחובות בעיר. כדוגמת רחוב אז"ר, זה לא 

תבור ר להאמין מרחוב אז"ר מרחוב הגליל מזרחה ה

מדרכה רחבה, שביל כזה של חנייה אזור חנייה, אין 

שם אף עץ אחד בכל הרחוב הזה. גם ברחוב נחשון 

אותו דבר, זה רחובות ששיפצו אותם, אין שמה עץ 

לאורך רחוב נחשון, מקום שהולכים לדואר,  אחד

לעיר וכו'. רחוב יבנה, אין שמה עץ אחד ברחוב יבנה, 

זה לא להאמין, פשוט לא להאמין. אז להכפיל את 

ולהציג  2020הנטיעות בהשוואה למתוכנן בשנת 

תכנית רב שנתית של נטיעות שתציג תנופת נטיעות 

למה  משמעותית, זה לא סיפור גדול, ואני לא מבין

 פשוט לא עושים את זה. 

טוב, מנכ"ל העירייה ייתן לך תשובה מקצועית, אבל  ראש העיר:

על הדרך אנחנו אומרים את זה בצורה מאוד גלויה 

והצהרתית, שכל מה שקשור לנטיעת עצים ובכלל 

ברחבי העיר מתבצעת כל הזמן כמדיניות עירונית, עם 

ם המון דגשים על כך. משקיעים הרבה מאוד מאמצי

בנושא, אבל כמובן שיש גם פערים, יש רחובות בכפר 

סבא אם אתה מדבר על רחוב נחשון, בכלל כל האירוע 

לא ם הייתי פה א ניאשל רחוב נחשון הוא אירוע, ש

היה קורה לעולם, כולל הריסת תנועת הנוער, והבינוי 

שיש שם, ונכון רחוב נחשון לא זכה לשדרוג, כולל 

רה שלי בכל מקום נטיעת עצים. יש הנחיה ברו
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יינטעו  שאפשר לנטוע עצים. בכל מדרכה וכביש חדש 

עצים, זה חלק מהעבודה שנעשית, אתם יכולים 

לראות מקומות שהתפתחו לאחרונה, אתם יכולים 

ללכת לחנייה החדשה ברחוב ירושלים, ותראו איזה 

נטיעות עצים היו שם. המנכ"ל ימשיך את התשובה 

 כן. 

כמה עובדות. דבר ראשון עיריית כפר  קודם כל ,טוב איתי צחר:

סבא, אני מקריא, מקום ראשון לעיריית כפר סבא 

במיזם יער עירוני של משרד החקלאות. בכנס 

שהתקיים, מתי שזה התקיים אני לא רואה פה את 

, במסגרת מיזם מיוחד שיזם 2019התאריך, בסוף 

משרד החקלאות ניהול היער העירוני, התבשרה 

 84.5ל זכייתה ציון הגבוה ביותר עיריית כפר סבא ע

ובמקום הראשון בתוכנית שפיתחה בנושא, זה משרד 

החקלאות אומר. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

בדקה את שביעות הרצון של תושבי העיר כפר סבא 

מהשטחים הירוקים והפארקים, תושבי העיר כפר 

סבא דירגו את העיר כפר סבא במקום הראשון, לכן 

אומרים ותושבים מרגישים, או  תושבים :כשנאמר

תושבים מרגישים תנופה כזו שלילית, אז  :נכתב

לפחות על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל פי 

משרד החקלאות שאמון על כך, מתקבלת תמונה מעט 

שונה. ודבר נוסף נציין את התקשורת והקשר הרציף 

והמצוין שיש לנו עם משמר האילנות בהנהלתו 

ו נמצאים איתם בקשר רציף שוטף הנוכחית, שאנחנ

ויום יומי, וכמו שנאמר בפעם הקודמת גם עכשיו 

נציין שעיריית כפר סבא מכירה בחשיבות הרבה של 
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נטיעת עצים במרחב האורבני, ומשקיעה בכך 

מאמצים רבים מידי שנה. העירייה אף זכתה להוקרה 

על פועלה כמו שציינתי, וזכתה במקום ראשון בארץ 

העצים בעיר. לצורך מינוף הייעור בניהול משאב 

העירוני גם נעשתה פנייה לקק"ל, לקרן קיימת 

לישראל, מהם התקבלו למשתלה העירונית, אגב 

משתלה עירונית שיזמנו בפארק העירוני לגדל עצים 

משלב השתיל לטובת שימוש מאוחר יותר במרחב 

הפתוח, ולצורך גידול ונטיעתם ברחבי העיר, והם 

עצים שנמצאים כבר במשתלה  400-מתווספים לכ

בשלבי גידול מתקדמים. בנוסף אני אציין שגם 

אדריכלית העיר, גם מנהל אגף חזות העיר וכל הצוות 

שלו, עובדים על תכנית לייעור ולשתילה מסיבית, 

נטיעה מסיבית של עצים באזורי חיץ, ובשביל הדורות 

שנה  30-ו 20הבאים, דברים שנהנה מהם כולנו בעוד 

ם, ויינטעו בזמן הקרוב, בהדרגה כמובן. ועשורי

מתוך ניסיון רב שנים גורמי המקצוע סבורים, כי לא 

 , ואין בזהבכל מקום ובכל מצב זה נכון לשתול עצים

בשביל לחלוק על החשיבות הרבה שאין מה לדבר 

עליה מכל הערכים הסביבתיים, שכמו שצוין וגם 

הנתונים שאנחנו נבדקים בהם מוכיחים שכנראה 

אנחנו מבינים את זה. העירייה תמשיך לקדם את ש

הנטיעות ברחבי העיר, על פי תכנית עבודה, אגב 

אותה תכנית עבודה שקיבלתם והפכתם למפה 

בקלות, אז כנראה שיש מיפוי לאיפה אנחנו נוטעים, 

לאיפה נטענו, וגם לגומות הריקות, ונמשיך לעשות 

את זה במסגרת תכנית העבודה עם יעדים ועם 
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ם, ונמשיך למדוד את עצמו, עד כאן התשובה מדדי

 המקצועית להצעה לסדר. 

.  פינחס כהנא: רפי אני רוצה להגיד, אתה מקודם ציינת נכון

בוועדת משנה לתכנון יש דינמיקה שהיא דינמיקה 

חיובית, זה נכון. וכאן לצערי אתה לא מצליח ליצור 

את הדינמיקה הזאת. ואני חושב שחלק מהסיפור זה 

בדיוק תשובה מסוג זה בכל התשובות לשאילתות. 

תעבור בשקט על כל השאילתות ועל התשובות 

שניתנו, וזה נכון מה שאמרו כאן האנשים, אתה לא 

מקבל את התשובות. אני צריך לקבל עכשיו הרצאה 

על היער העירוני ועל ההישגים. אני אומר דבר פשוט, 

יש כאן גומות ריקות, יש כאן מגרשי חנייה ריקים 

עם גומות, פשוט צריך לטעת את זה, ולא צריך לקבל 

יודע איפה אני גר,  אני יודע שזו עיר הרצאה, אני 

נהדרת, אני יודע איך העיר בהשוואה לאחרים. אנחנו 

רוצים לטעת את כל הרחובות, קרה כאן את 

הקורונה, אנחנו רוצים שיהיה צל, רוצים מסלולי 

אופניים, וזה לא סיפור גדול, ולא לקבל הרצאות 

אקדמיות, זה פשוט, מה הבעיה להגיד עד סוף השנה 

ת. למה מגרש החנייה אנחנו שמים את כל הבורו

מאחורי פיס אשכולות צריך להיות עם גומות, אין 

שמה אף עץ, למה? על יד בתי הספר. אין לזה שום 

סיבה שבעולם. אז מה הבעיה לעשות מזה פרויקט 

  -₪ 700שכל עץ עולה 

היה כל כך פשוט, מי שיקשיב בבית,  הלוואי וזה ראש העיר:

הו. אבל אנחנו פינחס, יבין שזה רק לתקוע את העץ וז

מבינים יש אזורים שלמים שלא הכינו שם תשתיות, 
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טפטפות, ולכן צריך לפרק ואין מערכות השקיה, ואין 

מדרכות שלמות ולמתוח קווי השקיה, כי לא חשבו 

העיר הזאת לא נבנתה בשנתיים  ,על זה. מה לעשות

שאני ראש עיר, יש פה הרבה מאוד כשלים לאורך 

יות, שלא חשבו על זה. שנים רבות של פיתוח תשת

ולכן גם הערוגות התייבשו ולכן גם העצים מתו. כי 

היו מתכננים מערכות השקיה ומעבירים שרוולים, 

מחברים את אותם רחובות לצנרת מים והשקיה, אז 

אני בא ואני נוטע את העץ, אבל זה לא כך. אנחנו 

מבינים את זה היטב. אבל גם אתה רואה בוועדות 

שיש על כל עץ, ואתה רואה גם משנה את המלחמה 

בוועדות משנה שכל פעם כשיש תכנית שבאה פוגעת 

חלילה בעץ, אז מקשיבים גם לך וגם לכל אחד שמעיר 

ההערה, ולכן גם משנים תכניות לפי עצים, ושומרים 

על עצים, אז זה לא אג'נדה רק אתה מוביל אותה, זו 

אג'נדה שאני הנחיתי אותה בצורה חד משמעית. 

עיר ירוקה, כל מה שקשור לנטיעת עצים אנחנו 

תתבצע, אבל כמובן זה לא פשוט, כי לקחת רחוב 

ולפרק את כל המשתלבות, ולהעביר שם צנרת, ולחפש 

, זה  את מקור המים, לשים שם מערכת השקיה וכו'

עולה כסף. אם זה היה כל כך פשוט, אתה יודע בעבר 

היו נוטעים עצים ועוברים עם כזה רכב ומשקים 

, זה לא התקופה, אבל אני חושב שאין פער םאות

בינינו, אנחנו נבצע נטיעות עצים ככול שניתן, כמה 

שיותר, זה טוב לעיר, זה טוב לחממה, זה טוב ליקום, 

ולכן אני מבקש להסיר מסדר היום, כי אנחנו פועלים 

 בהתאם תודה. 
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רפי, הנושא של התשתיות העירייה כבר התגברה על  פינחס כהנא:

ר עברנו את השלב הזה. זה לא סיפור מסובך, זה, כב

  -זו לא תשובה נכונה

  -פינחס אני חושב ראש העיר:

  -תיקח את זה כפרויקט פינחס כהנא:

  -אני מדבר אליך ראש העיר:

 עצים נכרתים כל שנה.  200רבותיי, בכפר סבא  פינחס כהנא:

  -פינחס, אני מבין ראש העיר:

 עצים ברחובות העיר בכל העיר?  200אז מה נשאר לנו  פינחס כהנא:

,  ראש העיר: אבל אנחנו בשיח, ואני מכבד אותך, אין פער בינינו

אין פער בינינו, אני חושב שמה שאתה אומר זה ברור, 

הפער היחידי שקיים  .מה שנאמר זה ברור ואין פער

זה שיש מקומות שאנחנו צריכים להבין שיש פה 

מציאות שתעלה הרבה מאוד כסף, אבל מצד שני בכל 

מקום שניתן ואפשר, אני אומר לך את זה פה בפני כל 

 תושבי כפר סבא, ייטעו עצים, זאת ההנחיה. 

  -אני מציע שתבדוק את האמירה הזאת פינחס כהנא:

.  ראש העיר:  טוב, אבל אתה פותח דיון

  -באמת רפי, תבדוק, תאסוף את הצוות ותבדוק פינחס כהנא:

  -פינחס, פינחס ראש העיר:

זה לא נכון שבכל מקום שאפשר לטעת נוטעים, זה  פינחס כהנא:

 פשוט לא נכון. 

  -אז אם יש מקומות ראש העיר:

.  פינחס כהנא: . עצים בשנה בעיר  300, 400או  500או  800זה לא.

  -ברחובות

  -אני מאשר ראש העיר:

 זה כלום.  פינחס כהנא:
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פינחס אני מאשר ומאפשר לך לשבת עם דני הרוש  ראש העיר:

ביחד עם מחלקת הגינון, במקומות שאפשר לנטוע 

-עצים וזה רק עניין של נטיעה, יציגו בפניך רחוב

אם זה עניין של נטיעות ייטעו, מקום, -מקום ,רחוב

אבל אם יש מקומות שבהם אין תשתיות, ואנחנו 

צריכים לקחת את רחוב נחשון ולפתוח אותו ואת כל 

המשתלבות, כי לא שמו שם מערכות השקיה, ולא 

העבירו שם שרוולים, אגב רק שתדע שבכל 

הפרויקטים החדשים שמאז שאני ראש עיר, מעבירים 

וולים, על כל רעיון או על כל שרוולים כדי שיהיו שר

דבר שיעלה. אם זה תאורה, אם זה נניח הנחיה 

לעשות גינון כזה או אחר נוסף, יש שרוולים. אפילו 

את השרוולים אין. זאת אומרת אם אנחנו נכנסים 

לפרויקט של תשתיות, אפילו את השרוול כדי להעביר 

את הצנרת מים אין. אז זה לא רק לנטוע את העצים, 

בכל מקום שאתה חושב שיש בו בעיה, אני מזמין ולכן 

אותך כלאחר כבוד לפגישה עם מחלקת הגינון, תשב 

איתם, מבטיח לך שיינטעו עצים בכל מקום שאפשר 

ייטעו את העצים, זה לא עניין של כסף. המשאב 

העיקרי של נטיעת עצים זה לא הכסף הגדול, הבעיה 

לא  זה מקומות שאין בהם תשתיות, ואז אנחנו כבר

הופכים רק לנטיעת עץ או לתקוע את העץ ולשתול 

אותו, אנחנו הופכים את זה לפרויקט של פתיחת 

משתלבות, העברת התשתיות, חיבור למקור מים, 

להביא ראש מערכת, תאמין לי אני מבין בזה מצוין. 

הלוואי וזה היה כל כך פשוט, לכן אתה מוזמן כלאחר 

קום אני אומר יד בפגישה עם מחלקת הגינון, ובכל מ
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לך, אני מאשר להם לנטוע בכל מקום שאפשר, אוקיי? 

אין פער, תודה רבה. אתה רוצה להסיר מסדר היום? 

  -אתה רוצה שאני

 פינחס אולי תשנה את ההצעה?  אמיר סילבר:

 מקובל עליך?  ראש העיר:

.  אמיר סילבר:  הצעת החלטה שכל גומה שבה יש השקיה ייטעו

אני חושב שהגשתי הצעה, אני חושב שהיא הצעה  פינחס כהנא:

טובה, אתם לא פעם ראשונה שמורידים את זה 

  -והולכים מכאן הבית ושוכחים

  -אני לא חושב, אני לא ראש העיר:

  -יש הרבה מקומות שיש תשתית של מים ולא נוטעים פינחס כהנא:

אז אם יש, אני אומר לך פה אם יש מקומות שיש בהם  יר:ראש הע

תשתית של מים, ואתה יודע עליהם, מחלקת הגינון 

מקבלת עכשיו הוראה ישירה כאן בשידור חי לנטוע 

  -עצים, אם זו הבעיה. שב עם דני הרוש

  -אני מעביר את כל המידע, כל המידע פינחס כהנא:

סיור, תראה לו איפה  תעשה איתו ,שב עם דני פינחס ראש העיר:

חסר, ואם חסר ייטעו עצים, מאוד פשוט. מאוד מאוד 

פשוט, אנחנו בעד. במקומות שאין תשתיות וזה 

 תשתיות, יש בעיה. 

זה מה שתחליט, תחליט שכל מקום  ,אתה יודע מה פינחס כהנא:

  -איפה שיש פתרונות

  -אני אומר לך, אני אומר לך פינחס ראש העיר:

 לעשות את זה. אז  פינחס כהנא:

  , יהיה עץ... איפה שיש תשתית דני הרוש:

הוחלט, איפה שיש בעיה... אני מזמין אותך לשבת עם  ראש העיר:

המחלקה, בכל מקום שאתה רואה, הרי בסופו של 
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יודע גם הציבור הוא מבחינתנו סוג של  דבר אתה 

העברת מידע, כשמתלוננים יש עץ שהתייבש או שעץ 

כזאת או אחרת, מחליפים אותו בעץ שקרתה לו בעיה 

אחר. אם יש מקום שיש בו תשתית של מים, והעץ 

התייבש, הרי אנחנו חיים בעולם דינמי, העץ התייבש 

מסיבות אחרות לא מסיבות של מים, תחלואה או לא 

יודע מה, או שהוא נקלט, ניטע עץ אחר, אם אתה 

יודע על מקומות כאלה, שב עם דני בצורה מסודרת, 

בכל מקום שצריך ישתלו את העצים,  ,ן ליתאמי

 אוקיי? 

  -גם עכשיו רפי אתה אמרת פינחס כהנא:

אני איתך, אתה רוצה שאני אעביר עוד שלב. עוד  ראש העיר:

שלב, עד ט"ו בשבט הקרוב תביאו את כל הרשימה 

שיש בהם תשתיות, אני אומר לך שייטעו עצים, 

 בסדר? יותר מבורך מזה? 

 בסדר.  פינחס כהנא:

אני את העץ הראשון אטע איתך ביחד, יותר מזה?  ראש העיר:

 היום? אז אפשר להסיר את ההצעה מסדר קדימה. 

 תשים את ההחלטה, כמו שאמרת.  פינחס כהנא:

לא, ההחלטה שלך היא גורפת לכל העיר. אני מסביר  ראש העיר:

 לך את מה שאמרתי. 

ממה אתם מפחדים? אני בטוח שחברי המועצה רוצים  פינחס כהנא:

את הנטיעות האלה, ממה אתם מפחדים לקבל 

 החלטה שעד סוף השנה ניטע את כל... 

טוב פינחס, מי בעד לאור דבריי להסיר את ההצעה  ראש העיר:

 מסדר היום? 

,  איתי צחר: תהילה, עדי, אורן, רפי, אמיר קולמן, איתן צנעני
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דני, ראש העיר, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל 

אתה מצביע? לא. מי נגד להסיר את ההצעה מסדר 

 היום? מי נגד? אמיר סילבר, פינחס, הדר, יוסי. 

 אוקיי תודה רבה.  ראש העיר:

 -מי נמנע? קרן נמנעת איתי צחר:

 רגע, אני יכול להציע הצעה?  פינחס כהנא:

  -קרן איתי צחר:

פינחס למרות הכול, אתה מוזמן, בוא אני אומר לך  ראש העיר:

את זה ממקום טוב. אתה מוזמן לשבת עם סגן ראש 

העיר ועם מחלקת הגינון, ובכל מקום שחסרים עצים 

יות, ייטעו וישתלו עצים. תודה רבה ויש בהם תשת

 הנושא הבא. 

 . צעהאני יכול להציע הצעה רפי? אני יכול להציע ה פינחס כהנא:

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא  :238החלטה מס' 

נטיעות עצים בעיר, ובעיקר ברחובות העיר מטעם סיעת "כפר סבא 

 מתקדמת".

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

 .וממה , מאירלירית

 .אמיר סילבר, פינחס, הדר, יוסי -נגד 

.  -נמנע   קרן

 יובל.  –לא השתתף בהצבעה 

 

מחויבות אישית והעצמת הנוער בעידן הקורונה מטעם סיעת "סיעת כפר  ב.

 סבא בראש".
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 הנושא הבא, כן.  ראש העיר:

והעצמת הנוער הצעה לסדר בנושא מחויבות אישית  איתי צחר:

בעידן הקורונה. בבקשה מטעם סיעת כפר סבא 

 בראש. 

    -ההצעה לסדר שלנו ד קרן גרשון חגואל:"עו

  )הפרעות מהקהל(

 כן קרן בבקשה.  ראש העיר:

קידום ההצעה שלנו לסדר, המטרה שלה היא  ד קרן גרשון חגואל:"עו

והעצמת מחויבות אישית וקהילתית של תלמידי 

התיכון בכפר סבא, וסיוע על הדרך גם למערכת 

החינוך. אז בעצם מדובר בהצעה מאוד פשוטה. אנחנו 

מזהים שמאז תחילה המשבר של הקורונה מערכת 

החינוך לא הצליחה לתת מענה לצרכים החברתיים 

גרות של תלמידי בתי ספר, בכל שכבות הגיל. גם המס

הבלתי פורמלית, בבתי הספר וגם בפעילות בלתי 

פורמלית. לדוגמא תנועות הנוער והחוגים שמתקשים 

לפעול בימים האלה. אנחנו יודעים שכפר סבא היא 

בהתנדבות חברתית, אבל לאור משבר  העיר שמוביל

הקורונה בעצם לא מעט מסגרות לא מסוגלות לעשות 

הוקפאו. אז את ההתנדבויות הרגילות והפעילויות 

בעצם ההצעה כאן היא שניקח את תלמידי התיכונים, 

נכשיר אותם בסיוע של אגף הנוער החברה לתרבות, 

יכשירו אותם ילוו אותו, יגבשו תכנית להדרכה של 

, ויהפכו אותם למדריכי נוער -ילדי כיתות ה' ו ו'

צעירים. כמובן דרך הזום. מניסיון אנחנו רואים 

מתחושה אישית וגם  אלא ,שבאמת, לא מניסיון

מהסובבים אותי, אנחנו מזהים שיש הרבה ילדים 
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מכיתות ה' עד ו' שאין להם שום פעילות אחר 

הצהריים, ולכן בעצם זה פתרון שנותן מענה גם 

ו'  לתלמידי התיכון לתת ולהתנדב, וגם לתלמידי ה' 

לקבל את המענה הזה דרך הקהילה עצמה. אז הצעת 

א תקדם הפעלת ההחלטה היא שעיריית כפר סב

תכניות מחויבות אישית לתלמידי התיכונים, תוך 

מתן דגש על מעורבות חברתית קהילתית בתוך תחומי 

העיר כפר סבא. כחלק מהתוכית תוצע הכשרת 

מד"צים מקרב תלמידי תיכונים, אשר ישולבו 

בהעברת תכנים ומפגשים וירטואליים עם קבוצות 

בעיר תלמידים בני כיתות ה' ו' מבתי החינוך 

כפעולות העשרה. אני רק אציין הערה אחת, ההצעה 

של עיריית כפר הזאתי היא לא פוטרת את המחויבות 

סבא למצות את כל האפשרויות העומדות לרשותה, 

כדי להבטיח מתווה מקסימאלי לתלמידי כיתות ה' 

ו', אלא בעצם היא פן נוסף להעשרה בלתי -ו

 פורמלית, על ידי שימוש במדריכי נוער. 

 כן מנכ"ל העירייה ייתן לך תשובה.  אש העיר:ר

מענה להצעה לסדר, התנדבות ומעורבות חברתית  איתי צחר:

הינם ערכים מרכזיים בעשייה שלנו, של אגף קהילה 

וחברה, ושל יתר יחידות ואגפי העירייה בכלל. ערכים 

אלו מלווים אותנו כחוט השני ומסייעים בידינו 

לבנות חברה חזקה וחסינה בפני אתגרים ומשברים, 

החלשות באמצעות ראיית האחר, וחיזוק החוליות 

בחברה. בבסיס החזון של המחלקה לנוער להכשיר 

בני נוער לכדי בוגרים מיטביים, אשר מעורבים 

ומשפיעים בקהילה בה הם חיים. בני הנוער מקבלים 
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כלים בתחומים שונים ומחזירים לקהילה. כפר סבא 

נוער בכ 80%מובילה ברמה הארצית עם   120-מתנדבי 

חילים זאת מסגרות שונות ברחבי העיר. אנו מנ

באמצעות מספר עקרונות מנחים, אשר מלווים אותנו 

לאורך הדרך. ראשית עבודה ברצף רב ממדי ובראשו 

ראיית הרצף הגילאי. המחלקה מפתחת את תחום 

ההתנדבות החל מגני הילדים ובתי הספר בעיר, דרך 

צעירים ומבוגרים בגיל השלישי, מה שדורש 

שונים יצירתיות, חדשנות והתאמה של נתיבים 

להתנדבות לגיל וליכולות של המתנדב. הממד השני 

מתייחס לרצף וממשקי העבודה החל מיחידות 

העירייה ועד עמותות מגזר שלישי, עסקים ומשרדי 

ממשלה, במטרה למקסם את האפשרויות הגלומות 

הן ברמת הצרכים והן ברמת המענים, בנה מדור 

נוער פלטפורמות שונות ובהם מתבצע שיח  התנדבות 

מתמיד ולמידה של הנושאים השונים. ממד נוסף הינו 

רצף בזמן ובמקום. המדור השכיל לחבור ולשתף 

פעולה עם גורמים רבים, ולכן מייצרים נתיבי 

התנדבות על כל רצף שעות היממה, תוך שימוש 

מושכל בכלל המבנים העירוניים, במטרה לקדם 

ולהרחיב את תחום ההתנדבות בעיר. במסגרת 

קבוצות מנהיגות,  30יימות מעל הפעילות ק

המשלבות נושאים בתחומים שונים, עשרות קבוצות 

אשר נפתחות בהתאם לצרכי ובקשות הנוער. תנועות 

הנוער, ארגוני הנוער וקבוצות המנהיגות ברובן פעלו 

מתחילת הקורונה מהסדר הראשון, והתנדבו בקהילה 

עבור התושבים לרבות כפי שהוצע כאן מול תלמידים, 
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פעילויות התנדבות,  בות תלמידים בכיתות שנקבו.לר

במהלך התקופה החל מחודש מרץ מתקיימת פעילות 

התנדבותית בשיתוף רכזי המעורבות החברתית, על 

מנת שכלל בני הנוער יגיעו ויתנדבו. בין הפעילויות 

חונכות עד הבית, מלגאים סטודנטים  :למשל נציין

נוער ובני נוער חונכים באופן פרטני ילדים  ובני 

ומסייעים בשיעור הבית ובחומר השותף. עשרות 

ילדים ובני נוער מקבלים עזרה בהכנת שיעורי בית, 

. כמובן שעל הדרך גם נהנים  הכנה למבחנים וכו'

מחברה ומשיח עם נער מתנדב. קיבלנו פידבקים 

מצוינים מההורים, ובנוסף לזה גם קומונת הצופים 

הישראלי מפעילים הנוער העובד ותוכנית אות הנוער 

שיעורים פרטניים ושיעורים בזום בחטיבות הביניים, 

ומסייעים לצוות החינוכי. דוגמא נוספת סיירת 

נוער מתנדבים צעירים ומבוגרים יצאו  הסברה. בני 

כל יום במשך חודש שלם בשעות הבוקר ואחר 

הצהריים למרחב העירוני למסע הסברה לתושבים, 

. בנושא שמירה על הכללים בצל  . . הקורונה. 

הטכנולוגי, סיוע טכנולוגי לאזרחים ותיקים 

ולצוותים חינוכיים בהתקנת תוכנת זום, סיוע בסיסי 

 –בהפעלת מחשב ותוכנות. פרויקט "אמץ שכן" 

בפיילוט ארצי של משרד החינוך להוביל את נבחרנו 

פרויקט "אמץ שכן", בו מחברים בין בני נוער 

משפחתי, החיבור  וצעירים לוותיקי העיר ללא עורף 

נעשה על ידי שיחות שבועיות ודאגה לשלומם. סיירת 

לאורך כל התקופה יוצאים בני נוער רבים  –שמחה 

לשמח קשישים בימי הולדת, קשישים בודדים או 
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קשישים אשר נמצאים במצב רגשי קשה. בני הנוער 

מגיעים שרים להם ומשמחים אותם מתחת למרפסות 

 -הבית. קרקס עד הבית

איתי, לא נעים לי להפסיק אותך באמצע, אבל  קרן גרשון חגואל: ד"עו

ההצעה לסדר בכלל לא דיברה על כל הפעילויות 

 היפות האלה, והם באמת מאוד יפות. 

שנייה אחת, קרן ברשותך, בין הפעילויות היפות  איתי צחר:

והרבות האלה שעמלו צוות האגף והמחלקה בשביל 

שנוגעות ישירות,  להגיד אותם לציבור, יש גם כאלה

ויש כאלה שנוגעות בצורה אכיפה לשאלה שלך. למשל 

נוער אשר מגיעים לשמח ילדים  קרקס עד הבית, בני 

שנמצאים בבידוד, מביאים להם ערכת מתנה 

ומעבירים להם את הזמן בשירים וריקודים. כמובן 

יש כאן דוגמאות רבות אחרות, איסוף מזון ואריזתו, 

פות, שמרטפייה, הדרכה סיוע בחלוקת מזון ותרו

בשמרטפייה של עובדי בית החולים מאיר, ניקיון 

חופים שהיה מבצע, קמפיין הסברה רשתי, הכנת 

טקסים מקוונים סביב חגים מועדי זיכרון, טלפונים 

שוטפים אחת לשבוע לשורדי השואה תושבי העיר כדי 

לדרוש בשלומם. בני הנוער נרתמים בכל התנדבות 

לה והתושבים, ועושים זאת ולכל בקשה של הקהי

באהבה רבה. לקראת חנוכה מתקיים מבצע חלוקת 

 400לערך על ידי  1,800-נרות לשורדי השואה בעיר, כ

בני נוער, שארזו ויחלקו במשך שבוע ימים את השי 

בבתים. קו חם לילדים ולנוער וסיירת לילה, צוות 

נוער, אשר  הנוער מתקשר באופן יומיומי עם בני 

פן שוטף לחמשת מרכזי הנוער, מסתובב מגיעים באו
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 , ברחובות העיר מידי יום בכל המרחב העירוני

משוחח עם בני הנוער ומזמין אותם לפעילות ערכית 

וחינוכית. פעילות פנאי, מידי יום מתקיימות לפחות 

פעילויות זום עירוניות לבני הנוער, אשר מזמינות  5

נוער את כלל בני הנוער להתחבר וליהנות. תנועות ה

שמפעילות גם את הילדים בגיל המדובר, שזה חלק 

מפעילות ההתנדבות שנשענו עליהם, תנועות הנוער 

מפעילות במהלך השבוע מספר פעילויות שוטפות 

בזום לכלל החניכים, בין השאר בכיתות הייעודיות 

שנשענו עליהם, כולל פעילויות ייעודיות לגיוס ילדים 

בתיאום רכזי  ונוער. הפעילות מתקיימת בזומים

המעורבות החברתית ואחר הצהריים. מרכז 

מפעיל אולפן ויש  29המוזיקה העירוני ונוער גלריה 

פה עוד ועוד ועוד פעילויות, שחלקן נוגעות במישרין 

בכיתות הספציפיות שדיברת עליהם, חלקן במעגלים 

המשפחתיים שלהם, וחלקם במעגלים רחבים יותר, 

אפשרות לסייע נלקחת וזה הפעילות, כל יוזמה וכל 

ואנחנו מקיימים פעילויות  ע"י בני הנוערידיים  2-ב

 רבות איתם, כפי שפורטו חלק קטן מהם במענה. 

אני כמו שניסיתי להגיד לך כבר קודם, אני חושבת  ד קרן גרשון חגואל:"עו

שכל מה שציינתם זה מקסים, ואני שמחה להיות חלק 

א מתקיים מקהילה כזאתי. אני עדיין יודעת שזה ל

ו' לא מקבלים, זה נחמד -הלכה למעשה, כיתות ה' ו

שאתם טוענים שתנועת הצופים מעבירים פעילויות, 

אבל הם מעבירים לחניכים שלהם, הם לא מעבירים 

בגילאים לילדים  אאת זה לקבוצות אחרות. אני אימ

האלה, אני שומעת מה הבן שלי או החברים שלו 
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מתקיים. ההצעה  מקבלים, ואני אומרת לכם שזה לא

כאן הייתה מאוד ספציפית, אני ביקשתי לנסות לבוא 

, -ולקדם איזה שהיא פעילות לתלמידי כיתות ה' ו ' ו

פעילות לא פורמלית אחרי שעות בית הספר, כחלק 

מהתנדבות של תלמידי תיכון בעיר, זאת הייתה 

 הבקשה, אני לא חושבת שקיבלתי מענה לבקשה שלי. 

 הישיבה(יצא מ"ר רפי קובי ד)

אנחנו מבינים את המצב שבו אנחנו נמצאים, יש לנו  ראש העיר:

יוזמות, רעיונות, לא רק תלמידי  אין ספור מחשבות, 

ה' ו' גם תלמידי חטיבות הביניים גם לגבי התיכונים, 

גם לגבי תנועות הנוער. כל יוזמה ורעיון שאנחנו 

אנחנו מקבלים ממשרד החינוך או  ,הוגים ומעלים

יאות הודעות והנחיות ברורות וחד משרד הבר

משמעיות לא להתקדם. אתמול בערב הגיעה הנחיה 

לגבי החינוך ממשרד החינוך, לגבי החינוך הבלתי 

פורמלי ותנועות הנוער, שגם אם היה לנו ויש לנו 

תכנית להפעיל אחר הצהריים, גיבשנו תכנית להפעיל 

אחר הצהריים את תלמידי היסודי וחטיבות 

צורה מסודרת, כבר אנחנו עובדים עליה והתיכונים ב

קרוב לחודש, אבל משרד החינוך ומשרד הבריאות לא 

מאפשרים לנו לעשות שום פעילות כזו. בזום יש. אבל 

אחת הבעיות והייתה היום שיחה עם שר החינוך 

בעניין, ומחר יש שיחה עם שר הבריאות, שראשי 

רשויות באים מבקשים גם ממשרד החינוך ובעיקר 

ד הבריאות לאפשר לנו לקבל החלטות בהתאם ממשר

אם בכפר סבא היום אנחנו  ,למצב בעיר. זאת אומרת

נמצאים באחוז תחלואה מאוד מאוד נמוך, זה אומר 
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שנתחיל מהדברים הכלכליים, שהמסחר בכפר סבא 

יכול להיות פתוח, החנויות במרחב הציבורי יכולות 

להיות פתוחות, ומערכת החינוך יכולה להיפתח 

להביא את ה' ו' צורה הדרגתית. נתנו רעיונות של ב

בשעות הצהריים, נתנו רעיון להביא את כיתות ה' רק 

ו' רק בימי שישי על חשבון העירייה, הייתה מחשבה 

, י"א ו ' י י"ב -להביא אחר הצהריים את תלמידי 

וחטיבות הביניים לשעתיים אחר הצהריים כמו סוג 

תי וספורט, כל של פעילות שתעסוק בעיקר בגוון חבר

הרעיונות האלה כולל תנועות הנוער, שאני מקבל 

עשרות הודעות מתנועות הנוער, שהם רוצים לחזור 

לפעילות, זאת אומרת בני הנוער עצמם מתכתבים 

איתי ישירות. כל הרעיונות האלה מתבטלים על ידי 

ולכן אנחנו צריכים קבינט הקורונה בגלל המצב. 

יים הקרובים, לראות כרגע לעבור לדעתי את השבוע

מה יהיה מצב התחלואה במדינת ישראל. מחר יש לנו 

שיחה עם שר הבריאות בבוקר, ואני הולך ללחוץ 

אותו מאוד שיאפשר לערים ירוקות בעיקר, ולראשי 

ערים לפעול בצורה מדודה. אנחנו יכולים להביא את 

התלמידים פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, 

אחרות, להפעיל אותם אחר לקבוע שעות לימודים 

הצהריים. אני יכול להגיד לכם שגם בתי הספר וגם 

צוותי ההוראה וגם החברה לתרבות, כולם ערוכים 

ניתן. אז לכן  לכל אופציה אפשרית. אבל לצערנו לא 

אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום,  ,קרן

ויכולנו אחרת.   הלוואי 

 אבל מדובר על וירטואלי.  אמיר סילבר:
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 כן.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

 לא מפגש פיזי. נכון קרן?  אמיר סילבר:

 כן.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

 במה?  ראש העיר:

 בהצעת החלטה זה מפגש וירטואלי.  אמיר סילבר:

 אבל זה מתקיים.  ראש העיר:

 אני אומר לך בוודאות שזה לא מתקיים.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

אז מה שאפשר את יכולה לשבת עם מירב ועם שרון  ראש העיר:

ועם עדי, ולגבש רעיונות, ומה שאפשר לעשות עושים. 

טוב, אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום, אם 

אפשר פה אחד אני אשמח. אם לא, אני אעלה 

מי בעד להסיר את להצבעה, אז אני מעלה להצבעה. 

 ההצעה מסדר היום? 

,  איתי צחר: ממה, מאיר, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן

אמיר קולמן, אורן, עדי ותהילה. פספסתי מישהו 

שם? ורפי לא הצביע. מי נגד להסיר את ההצעה מסדר 

היום? אמיר סילבר, פינחס, הדר, יוסי, קרן. מי 

 נמנע? 

ולמרות הכול קרן, אני אומר פה עדי נמצאת כאן  ראש העיר:

יוזמות רעיונות מחשבות איתנו, תשבו ביחד  אם יש 

 דברים שאפשר לעשות ולבצע יעשו. 

 )רפי קובי נכנס לישיבה(

 אבל זו היוזמה.  אמיר סילבר:

 ובשמחה תודה.  ראש העיר:

 זו היוזמה, היוזמה כתובה.  אמיר סילבר:

 אמיר תודה. הצעה לסדר היום הבאה.  ראש העיר:

בכמה סעיפים  אתהאני רוצה להעיר הערה קטנה.  פינחס כהנא:
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אתה שלחת את חברי המועצה לדבר עם אנשי 

המקצוע גם בסעיף הזה, ואני בטוח שאתה יודע 

 -שבהוראת המנכ"ל חברי מועצה לא יכולים להיפגש

פינחס תשמע, אתה לוקח את הרוחב, לא רוצה להגיד  ראש העיר:

את הרוחב, אבל יש ראשי ערים שחברי האופוזיציה 

חד. אני אומר לך להיפך, לא מורשים לדבר עם אף א

למרות שאתה באופוזיציה, אם יש לך רעיונות, 

הצעות, אתה מוזמן לשבת עם עובדי העירייה עם 

מנהלי מחלקות, מה כל כך מורכב. תקבל את זה 

 בצורה מוערכת. 

 אבל לא נותנים לי, לא נותנים לי לדבר איתם.  פינחס כהנא:

  -טוב ראש העיר:

יודע את זה.  פינחס כהנא:  אני בטוח שאתה 

 אוקיי, בסדר.  ראש העיר:

 אני צריך לפעמים לפנות אליך שאתה תסדיר את זה.  פינחס כהנא:

 חבל שאתה אומר דברים שאינם נכונים.  ראש העיר:

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא  :239החלטה מס' 

מחויבות אישית והעצמת הנוער בעידן הקורונה מטעם סיעת "סיעת 

 כפר סבא בראש".

ממה, מאיר, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר קולמן,  -בעד

  אורן, עדי ותהילה.

 .אמיר סילבר, פינחס, הדר, יוסי, קרן -נגד 

 . , יובלרפי –לא השתתף בהצבעה 

 

דחיית הפקעת שטח צמוד לתקומה לטובת מהיר לעיר מטעם סיעת  ג.

 "סיעת כפר סבא מתקדמת".
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הצעה לסדר דחיית הפקעות שטח צמוד לתקומה  ראש העיר:

 לטובת מהיר לעיר, כן. 

ערב טוב לכולם, יש פה תושבות שחיכו הרבה זמן,  הדר לביא:

ואני אודה לראש העיר אם הוא ייתן להם להציג את 

הנושא. אני אגיד כיוון שחלק מחברי המועצה מאוד 

מעורים, לפני שהן מדברות שתבינו למה הכוונה, מה 

ההצעה לסדר שעליה נצביע. ההצעה היא שעיריית 

ע בגוש כפר סבא תדחה את העבודות בשטח המופק

ו  שלהם, עד מעבר הדיירים לבניינים אחרים, שייבנ

במסגרת פינוי הבינוי. במידת הצורך יעבדו ברצועה 

צרה שצמודה לכביש הקיים, ורחוקה מבתי 

התושבים. ההצעה מנוסחת בצורה רחבה בכוונה, כדי 

לאפשר לעבוד ולהחליט לפי גורמי המקצוע, אבל היא 

עים מהנושא כן מנסחת את העיקר שהתושבים שנפג

צריכים. אז אם זה בסדר ומקובל נשמח לתת להם 

 לדבר ולשמוע אותם. 

יגיד  ראש העיר: טוב, עילאי אתה רוצה להגיד כמה מילים? עילאי 

כמה מילים ואנחנו נענה, ואני חושב שמי שהיה כאן, 

 אמיר יעקב נו באמת. 

  )צעקות מהקהל(

ציבור בחייך. אמיר, אמיר בוא עזוב, אל תעבוד על ה ראש העיר:

בוא תהיה תקשורת אמינה, תשמור על אמינות. נכון 

אתה היית בשטח, ראית בעיניים, אז בוא. גם הקלטת 

אותי ושמעת, נכון? אז בוא תכבד. אני אגיד לכל מי 

ששומע אותך עכשיו את מה שאתה אומר, שיחזור 

בבוקר,  08:00-ליום שישי שראית אותי בשטח ב



  04.11.2020 71   מן המנייןמועצה 

 קלט. ישמע מה נאמר שם, וזה מו

 )צעקות מהקהל( 

 טוב, תתעסק בקטנות, כן בבקשה.  ראש העיר:

  -מנסים לעשות כאן הנדין:-עילאי הרסגור

 יש פה תושבות שמחכות זמן רב.  הדר לביא:

,  הנדין:-עילאי הרסגור לעשות כאן עניין סביב נושא שכבר הגיע לפתרון

ולכן אני לא מבין את ההצעה הזאת לסדר. במיוחד 

שאחרי שראש העיר  ,זה יכול להיות אני לא מבין איך 

הכריז בצורה מאוד ברורה, שהמדרכה לא תגיע אל 

 ,סף בתי התושבים, אלא תצטמצם באופן משמעותי

שמציעים לא רק  .עדיין מגישים הצעה לסדר כזאת

הצעה כזאת לסדר, אלא שגורם מתוך אותה סיעה 

שהגיש את ההצעה לסדר ניסה עכשיו להתסיס 

קבוצות של רוכבי אופניים, ושאל איך נתתם לזה 

שראש העיר ביטל את שבילי האופניים. כלומר אותה 

קצותיו. להתסיס מצד  2-סיעה מחזיקה את המקל ב

ליבנו אחד תושבים שגרים בתקומה, וליבנו איתם, 

איתם ואנחנו רוצים שיקבלו בתים חדשים, אנחנו 

מאוד מאוד רוצים שזה כבר ייקרה. מצד שני 

להתסיס תושבים מעולים וטובים שרוצים שבילי 

אופניים, ואני עם התושבים האלה, אני גם רוצה 

שבילי אופניים. לשסות את הקבוצות אלה באלה, 

ט הדברים. זה פשו 2כשאותה סיעה בדיוק עושה את 

לא יאומן, אני נדהמתי כשראיתי את ההצעה לסדר 

הזאת, אחרי שראיתי את אותה התבטאות של אותו 

חבר סיעה, שאני לא אזכיר את שמו, כי העניינים כאן 

לא אישיים, אומר את ההיפך, אני פשוט לא מבין את 
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זה. אבל לגופו של עניין הבעיה נפתרה, המדרכה לא 

ברצועה צרה יותר,  תגיע אל סף בתי התושבים, נעבוד

לצערי, כי אני מאוד רוצה  ,לצערי אני אומר

שהתוכנית הזאת תתבצע, אנחנו כן ננסה למצוא 

פתרון לאופניים בגבולות שנקבעו על ידי ראש העיר, 

אנחנו מחפשים עכשיו פתרון יצירתי, כדי שרוכבי 

האופניים גם יוכלו לנסוע, ולא להתנגש בהולכי רגל, 

תושבי כפר סבא. ואנחנו כמובן וזה האינטרס של כל 

שולחים מכאן את אהבתנו לתושבים, אנחנו רוצים 

שיהיו לכם דירות חדשות, אנחנו לא רוצים לפגוע 

 בכם, אנחנו נעשה את זה על הצד הטוב ביותר. 

 תודה רבה.  ראש העיר:

, האשמה והסתה היא האשמה חמורה מאוד, עילאי הדר לביא:

עשה אותה, בוודאי אני מקווה שזו פעם אחרונה שת

שהיא לא מבוססת על דבר. יש פה תושבות שמחכות 

זמן רב הן רוצות לשתף אותנו במה שהן מרגישות 

 וכואבות, אני אשמח שתיתן להם לדבר ראש העיר. 

למה זאת האשמה שאת אומרת שהיא לא נכונה כשיש  הנדין:-עילאי הרסגור

 הוכחות? אני לא מבין את זה. 

 שבות שמבקשות לדבר. יש פה תו הדר לביא:

לא, את אמרת שאמרתי משהו לא נכון. ויש לי את כל  הנדין:-עילאי הרסגור

 ההוכחות לזה. 

נותן זכות  ראש העיר: נותן זכות דיבור, אני לא  לא, לא, אני לא 

פעמים, אני  3דיבור. אני חושב שאחרי שהייתי בשטח 

פעמים בשטח, אני אדבר פה  3חושב שאחרי שהייתי 

שהייתי בשטח, וקיבלנו החלטות מאוד  לתושבת

מאוד רציניות, ומאוד מכובדות, והסכמנו על דברים 
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 -מעל ומעבר למה שהיה מתוכנן שם כדי

  )הפרעות מהקהל(

לא, אנחנו לא בשיח, אנחנו לא בשיח. הגעתי לשטח  ראש העיר:

-ביום חמישי בלילה, הגעתי לרחוב ביום שישי ב

בבוקר, הבאתי את המהנדסת של העיר יחד עם  08:00

הצוות, הא ביום שישי בבוקר הייתי עם הצוות 

המקצועי, עם מנהל הפרויקט, עם מנכ"ל החברה 

שם, הכלכלית, עם הצוות הבכיר. ביום ראשון הייתי 

לא הייתם, הייתי שם שוב פעם, עם הצוות כשאתם 

של המתכנן, ביום שני הגעתי יחד עם מהנדסת העיר, 

, מנכ"ל העירייה היה שם, יחד עם סגן ראש העיר

מצאנו את כל הפתרונות האפשריים. אני חושב 

שבמקום הזה שלוקחים את הציבור בתקופה כל כך 

ם, זה מורכבת וגורמים לו למפח נפש, זה לא במקו

מיותר, הדברים פתירים, באנו פתרנו את הנושא, 

ביום שישי כבר מצאנו את הפתרון. ומאותו רגע, אל 

תפריעו לי, אל תפריעו לי, אל תפריעו לי, אמיר יעקב 

תודה רבה, חבל שאתם, אני אומר את זה פה גם 

לתושבי תקומה האהובים והיקרים, ואני באמת 

יודעים  את זה, הייתי אוהב אתכם מכל ליבי, אתם 

שם מספר פעמים, אני לא חושב שזה מובן מאליו 

ימים לשטח, עושה את  4-פעמים ב 6שראש עיר מגיע 

כל מה שצריך, פותר את כל הבעיות ואז יש אחרים 

שבאמת גורמים לכם מפח נפש, מסיתים אתכם, 

אומרים לכם דברים לא ענייניים, לא נכונים, זה 

רייה פה פועלת מיותר מאוד בעיקר בעת הזו. העי

בתקופה לא פשוטה, עושה את כל מה שצריך למענכם 
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 , באהבה גדולה, באכפתיות, את יודעת את זה כאן

אני אומר את זה לכם, הייתי איתך בשטח לא פעם 

אחת, יצא סיכום מסודר, יצא לתכנון, אתם תראו 

את התוצאות בשטח, אני אדאג באופן אישי, כל מי 

ג באופן אישי לפרסם, שרואה אותי עכשיו, אני אדא

ואני מבקש פה מהצוות המקצועי לצלם את המקום 

עכשיו כמו שהוא נראה, ולצלם את המקום אחרי 

שהעירייה תבצע את העבודה, ואז הציבור בכפר סבא 

יראה האם סגן ראש העיר וראש העיר התכוונו למה 

שאמרו, או שחברי אותה מועצה שהגיעו ביום שישי 

ים אחרים, אנחנו נפגש להלהיט אתכם אמרו דבר

בעוד מספר חודשים ונראה את התוצרים בשטח. אבל 

כל השאר לא רלוונטי, אני מסיר את זה מסדר היום, 

 תודה רבה. 

  -רפי הדר לביא:

 מי בעד להסיר את זה מסדר היום?  ראש העיר:

  -רפי, אף אחד לא מלהיט את התושבים הדר לביא:

 תודה רבה.  ראש העיר:

 ל שאתה מתייחס לזה ככה. חב הדר לביא:

 להעלות את זה להצבעה.  ראש העיר:

 מי בעד להסיר מסדר היום?  איתי צחר:

.  אמיר סילבר: .  רגע סליחה, אבל זה נפתח לדיון.

 היועמ"ש אנחנו בדיון?  הדר לביא:

 אנחנו לא בדיון, תודה רבה קיבלת תשובה.  ראש העיר:

 אתה לא קובע אם אנחנו בדיון.  הדר לביא:

 היועץ המשפטי לדעתי היה כאן דיון.  אמיר סילבר:

 . כן, אני מעלה להצבעה. להצבעה את זה מעלה אני ראש העיר:
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  -ממה, מאיר איתי צחר:

אני לא מבינה מה הפחד שלך מקבלת החלטות  הדר לביא:

 רשמית. 

  -ראש העיר... עילאי,  איתי צחר:

  רשמיות?למה לפחד מלקבל החלטות  הדר לביא:

  -אלון אני מבקש את עזרתך אמיר סילבר:

  -אמיר קולמן, רפי, אורןדני, איתן,  איתי צחר:

 אני מבקש את עזרת היועץ המשפטי.  אמיר סילבר:

 אורן, עדי ותהילה. מי נגד?  איתי צחר:

  -אלון אמיר סילבר:

  -איתי, איתי :עו"ד עדי לוי סקופ

 מי נגד?  ראש העיר:

  -אלון היועץ המשפטי סילבר:אמיר 

תודה רבה. מי נמנע? טוב לא משתתפים בהצבעה:  ראש העיר:

 קרן גרשון, את משתתפת בהצבעה? את בעד או נגד? 

 הדיון עוד לא הסתיים.  אמיר סילבר:

נגד. הדר לביא את משתתפת  ראש העיר: נגד? יוסי סדבון 

 בהצבעה? לא משתתפת. 

 נגד.  הדר לביא:

  -נחס כהנאפי ראש העיר:

 אמרתי נגד.  הדר לביא:

נגד. ואמיר סילבר?  ראש העיר:  נגד. פינחס כהנא? 

  -לפני שאני מצביע אני מבקש אמיר סילבר:

נגד?  ראש העיר:  אתה בעד או 

  -אני מבקש את חוות דעתו של היועץ המשפטי אמיר סילבר:

 לא משתתף בהצבעה? תודה, ההצבעה ירדה.  ראש העיר:

  -אני מבקש את חוות דעתו של היועץ המשפטי אמיר סילבר:



  04.11.2020 76   מן המנייןמועצה 

 ההצעה ירדה.  ראש העיר:

  -כי החל דיון אמיר סילבר:

 חבל שאתם מתנהלים בצורה כזאת.  ראש העיר:

  -ורציתי את זכות הדיבור אמיר סילבר:

 לא מכבד אף אחד.  ראש העיר:

  -אני ביקשתי את זכות הדיבור. היה דיון אמיר סילבר:

  -ות את התושבים תאמין לי אמירלהלא ראש העיר:

  -היה דיון אמיר סילבר:

  -אני אומר פה את זה ראש העיר:

  -ואני מבקש אמיר סילבר:

  -אני אומר את זה בפני תושבי תקומה ראש העיר:

 את זכות הדיבור.  אמיר סילבר:

יודע ראש העיר:   -אתה 

  -אתה יכול לעמוד מולם, אני רוצה את זכות הדיבור אמיר סילבר:

המעשים בסוף ייראו. אני אציג את זה לפני חברי  ראש העיר:

  -מועצה

 עדיין אני רוצה תשובות.  אמיר סילבר:

הישיבה הזאת מוקלטת ומוסרטת, איך אמר פעם  ראש העיר:

, תראו את שפתיי רואים את זה, read my lipsאחת 

  -טתהיא מוסרטת ומוקל

  -גם קראתי את השפתיים בעניין הדפו אמיר סילבר:

. אני גם אערוך את הישיבה הזאת ואני אציג  ראש העיר: אנחנו..

  -בפני תושבי כפר סבא את מה שנאמר על ידיכם

  -שמעתי מה אמרת בעניין הדפו אמיר סילבר:

 את מה שנאמר לציבור ואת מה שנעשה בפועל.  ראש העיר:

  -אתם מבלבלים את התושבים אמיר סילבר:

.  ראש העיר: .  תודה רבה.
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  -הנושא הבא שעל סדר היום איתי צחר:

  -אני מבקש אדוני היועץ המשפטי אמיר סילבר:

 תודה רבה.  ראש העיר:

 אני מבקש את עזרתך.  אמיר סילבר:

.. אני לא מבינה למה הדר לביא: . 

  -אדוני היועץ המשפטי אני מבקש את חוות דעתך אמיר סילבר:

 אני לא מבינה למה אתה מתגונן.  הדר לביא:

 היה כאן דיון.  אמיר סילבר:

אנחנו מאמינים לך, אבל אני לא מבינה למה אתה  הדר לביא:

  -מתחמק מלקבע את האמירה הזאת

 גיא תודה רבה שיהיה לך בהצלחה.  ראש העיר:

 ומזל טוב.  אמיר סילבר:

 )הפרעות מהקהל(

 תודה רבה תמשיך בשלך. הבנו.  ראש העיר:

,  אמיר סילבר: אני מבקש את חוות הדעת של היועץ המשפטי

התפתח כאן דיון, וזכותי לבקש את זכות הדיבור 

 לפני ההצבעה. 

, אני חושב שאתה לא מכיר את ההוראות של החוק עו"ד אלון בן זקן:

קודם כל לא היה פה דיון, ההוראות של החוק 

  -קובעות שאחרי

  -היה כאן אמיר סילבר:

ה כאן דיון. אחרי שמעלים את ההצעה לסדר, לא הי עו"ד אלון בן זקן:

 10אם יש התנגדות לקיים דיון, אז אפשר במשך 

דקות להביע דעה למה לא צריך לקיים דיון, ואחרי 

 זה להצביע, וזה מה שעשו. 

אבל ישר הורידו את ההצעה מסדר היום. לא שאלו  אמיר סילבר:

אם זה דיון, והתפתח דיון גם בלי שיהיה כאן מתנגד. 
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  -בר גם סגן ראש העיר, גם הדר, גם ראש העירדי

  -אם ישמותר אין בעיה.  עו"ד אלון בן זקן:

  -היה כאן הרבה יותר והיו כאן התנגדויות אמיר סילבר:

,  עו"ד אלון בן זקן: אם יש כמה מחברי המועצה שמתנגדים לקיים דיון

 דקות.  10מותר להם לדבר במשך 

 אז אני ביקשתי את זכות הדיבור לפני ההצבעה.  אמיר סילבר:

  -ההצעה לסדר שלכם הוצגה, וה עו"ד אלון בן זקן:

.  אמיר סילבר:  והתפתח דיון

ה לא דקות למ 10וחברי המועצה דיברו כאן במשך  עו"ד אלון בן זקן:

 צריך לקיים דיון, הביאו את זה להצבעה. 

  -אבל דה פקטו התפתח דיון אמיר סילבר:

בסדר היועץ המשפטי, מכיוון שאתה חווה את חוות  ראש העיר:

דעתך המשפטית המקצועית, וחבר המועצה לא מוכן 

לקבל את החוק ואת חוות דעתך המשפטית, והוא 

  -מתווכח עם היועץ המשפטי

  -ני פשוט רוצה שחוות דעתךא אמיר סילבר:

אבל זה דבר שאתה יודע, אני חושב שקצת כבוד לא  ראש העיר:

יזיק, כשיועץ משפטי אומר את מה שהוא אומר, חבר 

מועצה גם אם הוא אופוזיציה, וגם אם הוא לא מוכן 

  -לקבל

  -רפי אני מבקש שתפסיק לסכסך אמיר סילבר:

 ק. את מה שנאמר צריך לכבד את החו ראש העיר:

  -את הכבוד שלי ליועץ המשפטי יש לי אמיר סילבר:

 תודה רבה.  ראש העיר:

 הוא הדמות המשפטית.  אמיר סילבר:

 הנושא הבא, אמיר זה ירד מסדר היום.  ראש העיר:

  )מדברים יחד(
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מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא  :240החלטה מס' 

דחיית הפקעת שטח צמוד לתקומה לטובת מהיר לעיר מטעם סיעת 

 "סיעת כפר סבא מתקדמת".

ממה, מאיר, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר קולמן,  -בעד

  רפי, אורן, עדי ותהילה.

 .פינחסקרן, יוסי, הדר,  -נגד 

 . , יובלאמיר סילבר –עה לא השתתף בהצב

 

 . 27.10.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  .3

 תקציב רגיל. 4העברות מסעיף לסעיף  א. 

 תקציב בלתי רגיל. 5העברות מסעיף לסעיף  ב. 

 פתיחת חשבונות בנק לכספי פיתוח.  ג. 

 

. 27.10.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  איתי צחר:

מצורף בזאת פרוטוקול ועדת כספים מיום 

בצירוף חומרים נלווים. הצעת החלטה:  27.10.2020

מאשרים את המלצות ועדת כספים כמפורט 

בנושאים  27.10.20בפרוטוקול הישיבה מיום 

 כדלקמן: 

העברות תקציב רגיל. ב.  4א. העברות מסעיף לסעיף   

תקציב בלתי רגיל. ג. פתיחת  5מסעיף לסעיף 

חשבונות בנק לכספי פיתוח. האם אפשר לאשר זאת 

  פה אחד? אושר פה אחד?

 אושר פה אחד, תודה רבה.  ראש העיר:

 -יש לי שאלה בנושא התב"ר מחשוב. אני רוצה אמיר סילבר:

  )הפרעות מהקהל(
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צה להבין מה בקשר לתב"ר בנושא מחשוב, אני רו אמיר סילבר:

הפרויקט המשמעות שלו, וכמה מתוך הסכום הזה 

הוא עבור מחשבים לתלמידים שאין להם מחשבים 

 בבית, אם יש בכלל הערכה כזאת. 

לא שמעתי טוב את החלק השני של השאלה, כמה  איתי צחר:

 תלמידים יש שאין להם מחשבים? 

נו מתוך התקציב הזה, מתוך תקציב המחשוב כמה ממ אמיר סילבר:

  -מיועד למחשוב בבתי הספר ומחשבים לתלמידים

אתה יכול להפנות לסעיף ספציפי שאתה שואל עליו  איתי צחר:

 בנושא המחשוב, כדי שהגזבר יתייחס במדויק? 

 זה מה שחיפשתי, שנייה.  אמיר סילבר:

לגבי השאלה השנייה, אז יש מיפוי מדויק, ואנחנו  איתי צחר:

פועלים לצמצם את הפער הזה בדיוק כפי שכבר 

השבנו בהרחבה ממספר מקורות, כולל קול קורא של 

משרד החינוך שפורסם, כולל משת"פ עם עמותות 

 שונות, ויש מיפוי מדויק. 

השאלה שלי זה כמה מהתקציב הזה הוא עבור  אמיר סילבר:

 המחשבים? 

 אז לא שמעתי טוב.  יתי צחר:א

 ספציפית.  אמיר סילבר:

אז התקציב מיועד במלואו לצורכי מחשוב של מערכת  צביקה דוידי:

החינוך בבתי הספר, יש מפרט מלא כל אחד מבתי 

הספר יש לו מנעד מאוד רחב לגבי הצרכים לציוד 

הקצה שדרוש לו. על כל הפנים התקציב במלואו 

נוך וצורכי בית הספר מיועד למחשוב למערכת החי

 בלבד. 

 לבתי הספר לא לתלמידים.  אמיר סילבר:
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אני לא בטוח שזה, אני אגיד את זה בזהירות ואני  איתי צחר:

אבדוק לאחר מכן, אבל אני לא חושב שבכסף הזה 

אפשר לקנות ציוד מחשוב שיסופק לתלמידים, יש 

וכו'. זה חשוב כי הקול  השאלה בתקופת הקורונה 

דברים האלה מוגדרים בדיוק מה מותר קורא הזה, ה

ומה אסור, כמובן שכל מה שניתן לעשות אנחנו 

 נעשה. 

אבל הכספים להשלמת פערי מחשוב הם הרבה   

פעמים מתקציבי אגף שירותים חברתיים קהילתיים, 

או מתרומות או משת"פ עם עמותה, או מקול קורא 

ספציפי לזה, פחות לדעתי מהסעיף הנקודתי שעכשיו 

 עה. בהצב

אז אני אחדד האם מערכות מחשוב הללו יכולות  אמיר סילבר:

 לעבור לתלמידים בהשאלה לתקופה זמן קצובה? 

לפי שיקול דעת בית הספר זה אכן קורה, גם זה אני  איתי צחר:

מעריך שכל מנהלת בית ספר או מנהל בית ספר ינהל 

 את זה לפי הבנתו. 

 תודה.  אמיר סילבר:

 זאת פה אחד? ראש העיר? תודה.  אפשר לקבל איתי צחר:

 תודה רבה פה אחד.  ראש העיר:

 

את המלצות ועדת כספים כמפורט מאשרים פה אחד  :241החלטה מס' 

 בנושאים כדלקמן:  27.10.20בפרוטוקול הישיבה מיום 

 תקציב רגיל.  4א. העברות מסעיף לסעיף  

 תקציב בלתי רגיל.  5ב. העברות מסעיף לסעיף  

 ג. פתיחת חשבונות בנק לכספי פיתוח. 
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 . 1.11.2020אישור המלצות ועדת תמיכות מיום  .4

 .2020המשך דיון בבקשות לתמיכה לשנת  א. 

 דיון בעמותות בהן התגלתה סטייה מהקבוע בתבחינים. ב. 

 

המלצות ועדת נושא הבא שעל סדר היום אישור  איתי צחר:

, מצורף בזאת פרוטוקול 1.11.2020תמיכות מיום 

, אשר דנה בהמשך בקשות 1.11.2020הוועדה מיום 

. כמו כן מצורף בזאת פרוטוקול 2020לתמיכה לשנת 

הוועדה שדנה בעמותות בהן התגלתה סטייה מהקבוע 

בתבחינים. הצעת החלטה: מאשרים את המלצות 

כמפורט בפרוטוקולי  1.11.2020דת תמיכות מיום וע

, בנושאים שלהלן: א. המשך 1.11.2020הוועדה מיום 

. ב. דיון בעמותות 2020דיון בבקשות לתמיכה לשנת 

 בהן התגלתה סטייה מהקבוע בתבחינים. 

 )הדר לביא יצאה מהישיבה( 

 אפשר לאשר פה אחד? תודה רבה, הנושא הבא.  ראש העיר:

 

 1.11.2020את המלצות ועדת תמיכות מיום מאשרים פה אחד  :242מס' החלטה 

 , בנושאים שלהלן: 1.11.2020כמפורט בפרוטוקולי הוועדה מיום 

 . 2020א. המשך דיון בבקשות לתמיכה לשנת  

 ב. דיון בעמותות בהן התגלתה סטייה מהקבוע בתבחינים. 

 

 הארכת מינוי של עו"ד יואב סברוב כחבר בוועדת ערר לענייני ארנונה.  .5

 

של עורך דין יואב סברוב,  הנושא הבא הארכת מינוי איתי צחר:

אני מקווה שאני אומר את השם נכון, כחבר בוועדת 

ערר לענייני ארנונה. מאשרים הארכת מינויו של 
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עורך דין יואב סברוב כחבר בוועדת ערר לענייני 

 . 5.10.2024ונה עד ליום ארנ

 אפשר לאשר פה אחד?  ראש העיר:

אני נמנעת, מכירה היכרות אישית את יואב, אני  ד קרן גרשון חגואל:"עו

יכולה להגיד עליו דברים טובים, אבל אני אמנע 

 מההצבעה. 

 את לא נמנעת, את לא משתתפת אולי.  :עו"ד איתן צנעני

 כן, אני הכוונה לא משתתפת.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

אוקיי, פה אחד מלבד קרן שמכירה את יואב אישית,  ראש העיר:

 בה קרן. תודה ר

 
מאשרים פה אחד )קרן גרשון חגואל לא משתתפת בהצבעה(  :243החלטה מס' 

הארכת מינויו של עורך דין יואב סברוב כחבר בוועדת ערר את 

 .5.10.2024לענייני ארנונה עד ליום 

 

 עדכון הרכב ועדות עירייה. .6

 

 הנושא הבא.  ראש העיר:

עדכון הרכב ועדות עירייה. הצעת החלטה: מאשרים  איתי צחר:

ויו"ר ועדת שמות  למנות את אמיר קולמן כחבר 

במקום עורך דין איתן צנעני. עורך דין איתן צנעני 

. 2ימונה כממלא מקומו של אמיר קולמן בוועדה. 

מאשרים למנות את ליעד בראל גיל כחברה בוועדת 

ים . מאשר3מל"ח במקומה של חלי סממה פדידה. 

למנות את פקד אלעד נחום כחבר הוועדה לבטיחות 

. מאשרים 4בדרכים במקומו של רב פקד אפי חרפי. 

למנות את פקד אלעד נחום כחבר הוועדה למיגור 
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. מאשרים 5אלימות במקומו של רב פקד אפי חרפי. 

למנות את פקד אלעד נחום כחבר הוועדה לקידום 

אם מעמד הילד במקומו של רב פקד אפי חרפי. ה

 אפשר פה אחד? 

 אפשר לאשר פה אחד? פה אחד עבר, תודה רבה.  ראש העיר:

 
 מאשרים פה אחד: :424החלטה מס' 

למנות את אמיר קולמן כחבר ויו"ר ועדת שמות במקום עורך דין . 1 

איתן צנעני. עורך דין איתן צנעני ימונה כממלא מקומו של אמיר 

 קולמן בוועדה. 

. למנות את ליעד בראל גיל כחברה בוועדת מל"ח במקומה של חלי 2 

 סממה פדידה. 

. למנות את פקד אלעד נחום כחבר הוועדה לבטיחות בדרכים 3 

 מקומו של רב פקד אפי חרפי. ב

. מאשרים למנות את פקד אלעד נחום כחבר הוועדה למיגור אלימות 4 

 במקומו של רב פקד אפי חרפי. 

. מאשרים למנות את פקד אלעד נחום כחבר הוועדה לקידום מעמד 5 

 הילד במקומו של רב פקד אפי חרפי.

 

 לכלית לפיתוח אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה הכ .7

  כפר סבא בע"מ.  

 

נושא הבא, אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי  איתי צחר:

לפיתוח כפר סבא בע"מ.  העירייה בחברה הכלכלית

הצעת החלטה: מאשרים מינויו של גזבר העירייה מר 

צביקה דוידי כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה 

הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ במקומו של מר 
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שגיא רוכל ובכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד 

 הפנים. 

 אפשר לאשר פה אחד? תודה רבה, הנושא הבא.  ראש העיר:

 

מינויו של גזבר העירייה מר צביקה  מאשרים פה אחד את :245החלטה מס' 

דוידי כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח 

כפר סבא בע"מ במקומו של מר שגיא רוכל ובכפוף לאישור ועדת 

 המינויים במשרד הפנים.

 

 אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה לתרבות הפנאי  .8

 בכפר סבא בע"מ.  

 

עובדי העירייה בחברה אישור מינוי דירקטור מקרב  איתי צחר:

לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ. הצעת החלטה: 

מאשרים מינויו של גזבר העירייה מר צביקה דוידי 

נית כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה העירו

לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ, במקומו של מר 

שגיא רוכל ובכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד 

 הפנים. 

 פה אחד? תודה רבה.  ראש העיר:

 

מינויו של גזבר העירייה מר צביקה  מאשרים פה אחד את :246החלטה מס' 

דוידי כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה העירונית לתרבות 

הפנאי בכפר סבא בע"מ, במקומו של מר שגיא רוכל ובכפוף לאישור 

 .ועדת המינויים במשרד הפנים
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 אישור מינוי מועצה דתית. .9

 

 הנושא הבא.  ראש העיר:

, נציג סיעת תפו"ח 5הצעת החלטה, יש שינוי בסעיף  איתי צחר:

הרכב המועצה הדתית יאושר בהמשך. מאשרים את 

. הרב ששון טרבלסי, נציג מועצת העיר 1כדלקמן: 

ווגל, נציגת 2מטעם סיעת "דרך חדשה".  . גברת גילה 

. הרכב בנימין 3מועצת העיר מטעם סיעת מרצ. 

מיניץ, נציג סיעת מרצ מטעם השר לשירותי דת, 

. מר ליאור מנחם, נציג מועצת 4מומלץ מועצת העיר. 

. מר שמעון אשוואל 5נופה". העיר מטעם סיעת "ת

נציג סיעת "כפר סבא בראש" מטעם השר לשירותי 

. מר דב שלומוביץ, נציג 6דת, מומלץ מועצת העיר. 

. 7מועצת העיר מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". 

גב' אורית מסמי, נציגת סיעת "כפר סבא אחת" 

וסיעת היחיד של חברת המועצה ד"ר אוסנת ספורטה, 

 8-תי דת, מומלצת מועצת העיר. ומטעם השר לשירו

גב' מיכל סויד, נציגת סיעות "הליכוד" ו"הרשימה 

שלנו", מטעם השר לשירותי דת, מומלצת מועצת 

 העיר. 

 מי בעד?  ראש העיר:

  )הדר לביא נכנסת לישיבה(

שנייה, יש דיון. אני מבקש זכות דיבור, אולי החברים  עו"ד אהוד יובל לוי:

האחרים ירצו קודם, מהאופוזיציה שלא מקבלים 

 זכות דיבור. 

 לא שמעתי סליחה?  ראש העיר:

אם יש מישהו אחר שרוצה בבקשה, אם לא אני  עו"ד אהוד יובל לוי:
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 אפתח. 

אני רציתי לבקש התייחסות, קראתי לעומק את  הדר לביא:

 צאו ממשרד לשירותי דת לגבי חידושההנחיות שי

המועצות הדתיות. אחד הנושאים מדבר על  הרכבי

ייצוגיות, כלומר שצריכים לייצג היטב את הרכב 

המועצה. אני רציתי לשאול את סיעת הליכוד 

והרשימה שלנו באיזה אופן המועמדת שלכם מייצגת 

 את הבוחרים שלכם את הסיעה שלכם? 

שיקולים שלנו אנחנו עושים את זה אני חושב שאת ה אורן כהן:

בתוך הסיעה, ואנחנו לא צריכים להסביר לך שום 

דבר. אבל אני אגיד לתושבים, מדובר במישהי שהיא 

מהטובים שאנחנו יכולנו לבחור, מאחר וקודם כל 

היא אישה לוחמת, אני לא יודע אם את מכירה אותה, 

היא בהנהגת ההורים של בר אילן, היא אשת עסקים 

חה, היא חברותית, כיף לדבר איתה, אנשים מצלי

פונים אליה, היא מקובלת על החברה, עוסקת 

בנתינה, אישה אפרופו מגדר, כל כך הרבה דברים 

 טובים ויש לך עוד שאלות. 

, רק שלהבנתי היא הייתה היא נשמעת אישה נפלאה הדר לביא:

ברשימה של סיעה אחרת, שאינה הסיעה שלך, ולכם 

אם אתה מעדיף נשאיר את זה  שאלת הייצוגיות.

 לשאלות משפטיות, אבל חשבתי לקבל תשובה ממך. 

  -אז מה השאלה? שאלת למה בחרנו לא שאלת עו"ד אהוד יובל לוי:

 באיזה אופן היא מייצגת את הבוחרים שלך.  הדר לביא:

.  עו"ד אהוד יובל לוי:  הרגע אמרתי

 תודה.  הדר לביא:

אני רוצה להשיב, א' אני בכלל לא חושבת שהשאלה  עו"ד עדי לוי סקופ:
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שלך היא רלוונטית, אבל לעניין השאלה של למה היא 

ראויה באופן כללי. גברת מיכל סויד מעבר להיותה 

מוצלחת ביותר בהמשך לדבריו של אורן, ומתנדבת 

בקהילה באופן תמידי שנים על גבי שנים בכפר סבא, 

החילוני באופן  גם מקרבת בין הזרם הדתי לבין הזרם

קבוע, בראייה מקרבת, מחברת, בעד שוויון מגדרי, 

רואה את החשיבות של הייצוג הנשי, רבת כישורים, 

רבת זכויות ותרומה לקהילה, ואין שום רלוונטיות 

לעניין באיזה סיעה כזו או אחרת היא הייתה, אין 

לזה שום רלוונטיות, אנחנו מצאנו אותה מתאימה 

בטח לא חייבת לך דין וחשבון על ביותר לייצג, ואני 

מי אני בוחרת לייצג את הבוחרים שלי, כמו שאני לא 

את  שואלת אותך למה את בחרת דווקא גבר לייצג

הסיעה שלך, ולא בחרת אישה לייצג את הסיעה שלך, 

תמוה כמי שחושבת שהיא מקדמת שוויון  וזה בהחלט

מגדרי, אבל זה את תיתני את הדין לבוחרים 

 שלך ביום שבו תצטרכי לתת את הדין. והבוחרות 

  -ההקנטות וההקטנות הדר לביא:

ההחלטות שלך הם שלך, אז בבקשה לא שאלתי אותך  עו"ד עדי לוי סקופ:

 אל תשאלי אותי, תודה. 

את לא צריכה להסביר לי איך אני מקבלת החלטות,  הדר לביא:

תודה. אני חושבת שזה יעבור לבחינה משפטית, כי 

תכן ויש פה פגם, אבל אני מבינה את לפי דעתי יי

הכוונות הטובות שלכם בבחירת הגברת, ונשמע 

 שהיא מאוד ראויה. 

 מי שבוחן את המועמדויות זה משרד שירותי דת.  עו"ד אלון בן זקן:

.  עו"ד אהוד יובל לוי:  ברשותך רפי
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סיימתם את השיח עדי? את רוצה להוסיף עוד משהו?  ראש העיר:

 טוב. 

סיעת תפו"ח בחרה בעורך דין מנשה אליאס, וזה כבר  יובל לוי:עו"ד אהוד 

עלה לפני שנתיים, וגם עלה לאחרונה בישיבת 

הקואליציה. הציפייה שלנו שחבר המועצה לשעבר 

עורך דין מנשה אליאס יעלה להצבעה כמו כל 

החברים, דבר ראשון. דבר שני, מר ששון טרבלסי 

כממונה, יצר  ,שכיהן עד לפני מספר ימים כיו"ר

בשנים האחרונות מספר שאלות, וחלק מהנושא של 

בחינת כשרות לחבר מועצה דתית, צריכה להתייחס 

לשאלות האלה. השאלות שיו"ר טרבלסי העלה החלו 

בשאלה האם הוא תושב העיר תושב קבע, כשיר 

להיות חבר מועצה. במהלך השנים נטען שהוא לא 

ק בדירת תושב העיר, לאחר מכן נטען שהוא מחזי

שרד, הכלל שמרכז חיים או לפי הייעודים 

המסורתיים אשתו של אדם ביתו, נטען שאשתו או 

ילדיו לא גרים בעיר מגורי קבע, מכיוון שאנחנו לפי 

צריכים לחוות דעה על פי החוק, אז אני  3סעיף 

מבקש שהדברים האלה א' ייבדקו, מרכז חייו, 

ר מועצה להבדיל ממינוי של שר כפקיד, מינוי של חב

מחייב את השאלות האלה למענה מדויק. במהלך 

השנים שהוא כיהן בהם הייתה טענה שבמקווה 

בקפלן נערכו צילומים, טענה אחת בתוך המקווה, 

טענה שנייה מחוץ למקווה. הטענה הזאתי גם קיבלה 

  -אישור מגורמים מסוימים

יובל, אני לא מבין למה אתה ראש העיר:   -רגע שנייה 

למועצת העיר לחוק  3אני מעלה טענות לפי סעיף  יובל לוי: עו"ד אהוד
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  -שירותי דת

  -זה לא התפקיד של מועצת העיר עו"ד אלון בן זקן:

  -סליחה, אני עכשיו מעלה טענות לגבי עו"ד אהוד יובל לוי:

  -אין למועצת העיר עו"ד אלון בן זקן:

  -אני בזכות דיבור עו"ד אהוד יובל לוי:

 יכולת הכשירות, אני רק אומר.  עו"ד אלון בן זקן:

 בסדר.  עו"ד אהוד יובל לוי:

 שתדע, בסדר?  עו"ד אלון בן זקן:

  -אני בזכות דיבור ואני עו"ד אהוד יובל לוי:

גם הזהות של יו"ר מועצה דתית היא צריכה להיבחן  עו"ד אלון בן זקן:

  -ולקבל החלטה במועצה הדתית

  -אין לי שום עו"ד אהוד יובל לוי:

 ואחרי זה גם היא תיבחן.  עו"ד אלון בן זקן:

, השר לא, לא, לא, כל שלושת הגופים רב העיר עו"ד אהוד יובל לוי:

, ככה 3ומועצת העיר מעלים שאלות, ככה אומר סעיף 

אומר גם חוזר מנכ"ל. עכשיו אני מעלה שאלה, האם 

ת לכאורה יימצאו ראוי אם אכן כל מה שטענתי טענו

כאמת, האם ראוי שאדם בתפקיד ניהולי אם אכן 

נעשו צילומים בתוך מקווה יכול להמשיך בתפקידו 

 להיבחר מחדש. 

  -אני ראש העיר:

 אני אמשיך.  עו"ד אהוד יובל לוי:

  -כן, אני מציע ראש העיר:

שאלה נוספת לענייני ניהול כספים, עלו טענות קשות  עו"ד אהוד יובל לוי:

לגבי שימוש במשאבי המועצה הדתית כמחסן 

לעסקים, עלו טענות קשות לגבי הסדרים כספיים 

  -וחריגות מהסדרים כספיים
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 למי אתה מתכוון?  ראש העיר:

.  עו"ד אהוד יובל לוי:  אני מדבר על מר ששון טרבלסי

  -אני חושב ש ראש העיר:

  -הוא מועמד הוד יובל לוי:עו"ד א

  -מכיוון שזאת ישיבת מועצה, ואתה אומר פה דברים ראש העיר:

  -קשים עו"ד אהוד יובל לוי:

 לא פשוטים.  ראש העיר:

  -כן, אני מעלה טענות לכאורה עו"ד אהוד יובל לוי:

יובל, אתה מעלה פה טענות שאינם אמת. חלק  עו"ד איתן צנעני:

  -מהטענות שהעלית

 מקווה... באתה אישרת לי שטרבלסי צילם  עו"ד אהוד יובל לוי:

 -הטענות שהעלית עו"ד איתן צנעני:

  -אתה אישרת לי עו"ד אהוד יובל לוי:

  -הטענות שהעלית עו"ד איתן צנעני:

אתה אישרת לי, אתה בעצמך אישרת לי ששון  עו"ד אהוד יובל לוי:

טרבלסי ביצע צילומים בתוך המקווה בקפלן, כדי 

  -למצוא גניבות

יובל לוי הטענות שהעלית עלו גם לפני הבחירות  עו"ד איתן צנעני:

הקודמות, הטענות האלה נבדקו על ידי המחלקה 

המשפטית של המשרד לענייני דתות ונדחו. חבל 

אינן אמת, ואתה חושף את שאתה ממחזר טענות ש

  -עצמך לתביעת לשון הרע. אתה יודע שהטענות שלך

 אני לא חשוף לשום טענת לשון הרע.  עו"ד אהוד יובל לוי:

... על מנת להשמיץ, אתה מעלה אותם שוב. הטענות  עו"ד איתן צנעני:

  -האלה הם טענות

  -האיומים שלך עו"ד אהוד יובל לוי:

  -שנבדקו עו"ד איתן צנעני:
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  -האיומים שלך עו"ד אהוד יובל לוי:

 והוכחו כלא נכונות.  עו"ד איתן צנעני:

.  עו"ד אהוד יובל לוי: .  האיומים שלך לא במקום. אני נמצא ככה.

  -יובל אין פה ראש העיר:

מכיוון שאנחנו צריכים להעלות דעת ואני אמרתי את  עו"ד אהוד יובל לוי:

  -דעתי

  -יובל אני ראש העיר:

  -אדוני היקר סליחה אהוד יובל לוי:עו"ד 

  -... על טענות שאתה מעלה עו"ד איתן צנעני:

אתה אישרת באוזניי שהצילומים נעשו במקווה  עו"ד אהוד יובל לוי:

 בקפלן כדי למנוע גניבות. 

  -טוב ראש העיר:

  -אז אני אומר שכל עוד עו"ד אהוד יובל לוי:

נב עו"ד איתן צנעני:   -דקויובל, הדברים האלה 

  -והטענות האלה נמצאו כאמת עו"ד אהוד יובל לוי:

וייבדקו על ידי המחלקה המשפטית של המשרד  עו"ד איתן צנעני:

לענייני דתות, אתה מעלה פה השמצות בלי שמץ של 

ראייה, זה לא רציני, אתה עורך דין, אתה מחזיק 

מעצמך כעורך דין רציני, תתנהג בהתאם. תבוא עם 

 רים, השמצות ורכילויות. ראיות לא עם דיבו

יש לי את הראיות שלי, אדון צנעני. מן הסתם אתה  עו"ד אהוד יובל לוי:

מדבר על בדיקות שנעשו במשרד לשירות דת, ואתה 

יודע שהבדיקות האלה העלו ממצאים, והוא גם 

הוזהר לא פעם בדברים מסוימים. מן הסתם אתה 

יודע שאתה אישרת לי לגבי הצילומים במקווה 

  -בקפלן, אז אני מציע לך

 ה צילומים אתה מדבר? על איז עו"ד איתן צנעני:
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הבלנית שהייתה שמה, עכשיו  ,צילומים נגד אשתו של עו"ד אהוד יובל לוי:

  -אני מציע לך

  -חבר'ה אני לא אוהב את השיח ראש העיר:

  -כי גם אתה עורך דין עו"ד אהוד יובל לוי:

  -יובל, יובל תשמע ראש העיר:

. על השאלה של מה ראוי לעורך דין עו"ד אהוד יובל לוי:   -אם אנחנו..

  -יובל תשמע אני ראש העיר:

  -דווקא במועצת העיר אדון צנעני עו"ד אהוד יובל לוי:

  -יובל אני לא אוהב ראש העיר:

אתה נהגת שלא ראוי, לא בדרך ראויה לעורך דין. אז  עו"ד אהוד יובל לוי:

 בוא נעלה את זה בכל הסמכויות. 

והדברים  יובל אני חושב שצריך לכבד את המועצה ראש העיר:

  -שאתה אומר

  -3אני מכבד, אני מעלה לפי סעיף  עו"ד אהוד יובל לוי:

  -לא, לא, סליחה ראש העיר:

  -לחוק שירותי דת 3אני מעלה לפי סעיף  עו"ד אהוד יובל לוי:

  -אוקיי אני ראש העיר:

.. כנגד מועמד עו"ד אהוד יובל לוי:   -את הטענות.

  -הטענות כאלה ואחרות ראש העיר:

 שלהערכתי הוא לא ראוי.  עו"ד אהוד יובל לוי:

  -יש מקומות אחרים להעלות אותם ראש העיר:

  -לא אדוני סליחה. החוק עו"ד אהוד יובל לוי:

אני חושב שמה שנאמר פה דברים חמורים, אני  ראש העיר:

שזה נאמר בפורום כזה, מקווה שהם בדוקים, וחבל 

  -צריך לכבד את האדם. אנחנו במקום

  -אני מכבד את מי שמכבד אותי עו"ד אהוד יובל לוי:

  -אחר לגמרי ראש העיר:
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  -מי שלא מכבד עו"ד אהוד יובל לוי:

  -טוב ראש העיר:

. עו"ד אהוד יובל לוי: .  מי שמעלה מועמדות של אדם שאינו.

  )מדברים יחד(

 ממה ביקש זכות דיבור, ממה בבקשה.  ראש העיר:

יובל עם כל הכבוד ויש לי כבוד  ממה שיינפיין: אני רוצה להתייחס, 

אליך, אתה לא דייקת בדברים. סיעת תפו"ח לא דנה 

מעולם בשמו של מנשה אליאס, תן לי לסיים, בשמו 

  -של מנשה אליאס

 קח את המיקרופון. ורנר קח את המיקרופון,  ורנר עו"ד אהוד יובל לוי:

מעולם סיעת תפו"ח, מעולם לא דיברת איתי על  ממה שיינפיין:

הנושא, אתה היום אמרת לי שלפני שנתיים סיכמת 

איתי כמו שכל חברי המועצה סיכמו, סוכם שסיעת 

 תפו"ח תשים מועמד מטעמה. 

 א ידעת? וביום ראשון בישיבת קואליציה ל עו"ד אהוד יובל לוי:

 סליחה, סליחה, מה הקשר?  ממה שיינפיין:

 לא הצבעת ביום ראשון?  עו"ד אהוד יובל לוי:

 לא, לא.  ממה שיינפיין:

 לא אישרת את ההחלטה למנות את מנשה אליאס?  עו"ד אהוד יובל לוי:

 לא. יובל, תן לי לסיים, תן לי לסיים.  ממה שיינפיין:

 ית בישיבת קואליציה? שאלה, האם הי עו"ד אהוד יובל לוי:

 יובל תן לי לסיים.  ממה שיינפיין:

 היית בישיבת קואליציה?  עו"ד אהוד יובל לוי:

 הייתי.  ממה שיינפיין:

 הצבעת בעד הרשימה?  עו"ד אהוד יובל לוי:

לא הצבעתי. ותן לי לסיים ותן לי להגיד לך דבר אחד,  ממה שיינפיין:

שאתה  ההצבעה היא פה. אתה מעולם לא אמרת לי
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שם את מנשה אליאס, ואם היית אומר לא היית 

מקבל את הסכמתי. אז אתה הסכמת את זה לבד ולא 

איתי. ולכן אני לא נותן את קולי למנשה אליאס חד 

וחלק. ואני מציע לך יובל, דייק בדברים, כי את 

הכביסה המלוכלכת צריך לכבס בבית, אני לא רוצה 

  -לכבס אותה בחוץ. אז תהיה

  -בישיבת הקואליציה וד יובל לוי:עו"ד אה

. ממה שיינפיין: .  לכן ההחלטה למנות את מנשה אליאס.

  )מדברים יחד(

 הצבעת בעד.  עו"ד אהוד יובל לוי:

דעתי ולכן אני לא אצביע, לא מצביע לא על ... נעשתה  ממה שיינפיין:

על השם של מנשה אליאס, לא אאשר אותו בישיבת 

 מועצה. 

  -חבר'ה תודה רבה. אני מעלה ראש העיר:

כיו"ר הסיעה אני מבקש לכלול את השם של מנשה  עו"ד אהוד יובל לוי:

 אליאס. 

היועץ המשפטי שאלה, ברגע שיש חילוקי דעות  ראש העיר:

 -בסיעה

מר ורנר אתה דיברת עם, מר ורנר אתה נוכח פה,  יובל לוי: עו"ד אהוד

אתה דיברת עם ממה ודרשת ממנו להסיר את אליאס 

 והוא סירב, הוא אמר לך שהוא מחויב לאליאס? 

טוב חבר'ה אני מעלה את זה להצבעה ללא נציג סיעת  ראש העיר:

תפו"ח בשלב זה, מאחר והתגלו חילוקי דעות בתוך 

עלה רק את המועמדים הרב ששון הסיעה, ולכן אני מ

ווגל, הרב בנימין מיניץ, מר ליאור  טרבלסי, גילה 

ואל, מה דבר שלומוביץ, גב' ומנחם, מר שמעון אש

אורית מסמי, גב' מיכל סויד. מי בעד אישור 
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המועמדים, הרכב המועצה הזו? וכשסיעת תפו"ח 

תחליט על המועמד שתביא אותו למועצת העיר 

 ? בהתאם תודה, מי בעד

 סליחה ראש העיר, הערה קטנה, כבוד ראש העיר.  עו"ד יוסי סדבון:

.  ראש העיר:  כן יוסי

לפני ההצבעה, אני באופן אישי מאוד מעריך את  עו"ד יוסי סדבון:

ששון טרבלסי, ואני חושב שהוא באמת בן אדם 

שעושה כמיטב הבנתו ויכולתו. אבל אם אכן יש 

טענות, אנחנו צריכים לקבל כמו שאמר ידידי פה 

צנעני, אם נבדקו הטענות ונמצא שאין להם בסיס, אז 

ני אין בעיה בכלל. אבל אם יש טענות שלא נבדקו, א

מצפה שלפני שאנחנו מצביעים נקבל מסמך מסודר, 

שאומר שאין בסיס. אני לא נמצא במסגרת ועדת 

בדיקה, ואין לי את הכלים, פעם היו לי, אין לי את 

הכלים לבדוק כשרות של מישהו. אבל יש אנשים או 

גורמים שצריכים לבדוק את העניין הזה, ולקבל את 

כנכונות, אז החלטתם. אם אכן הטענות האלה יוכחו 

 בהחלט אני אצטרף לעניין הזה. 

יוסי, אתה בא מתחום עריכת הדין ואתה יודע שאדם  אורן כהן:

  -זכאי עד שלא הוכח אחרת. הוא לא אשם עד ש

 -לא, לא, אין לי טענה עו"ד יוסי סדבון:

יוסי.  עו"ד איתן צנעני:  יש פרוצדורה כזאת 

בבקשה. כן  כן אני מבקש איתן תיתן לו תשובה ראש העיר:

 תשובה. 

יוסי, יש פרוצדורה כזאת, אחרי שהמועצה מאשרת  עו"ד איתן צנעני:

את השמות, זה עובר ללשכת השר. המחלקה 

המשפטית בוחנת שם שם, בודקת את הטענות אם יש 
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ולאחר מכן מאשרת, אגב זה תהליך של חודשים, זה 

לא שאנחנו מאשרים היום ומחר בבוקר יש מועצה 

 דתית. 

אם הנושא הזה כן, אז מה התפקיד שלנו בהצבעה?  יוסי סדבון:עו"ד 

  -חייב אישור שלהם

  -אתה לא בוחר עו"ד איתן צנעני:

 יוסי, תן לאיתן להסביר לך.  ראש העיר:

המועצה מאשרת את הנציגים של הסיעות. כל סיעה  עו"ד איתן צנעני:

מביאה את השם של הנציג שלה, ואת זה אנחנו 

  -א בוחרים פה את היו"ר, ולאמאשרים. אנחנו ל

 אני מסכים איתך.  עו"ד יוסי סדבון:

 יפה.  עו"ד איתן צנעני:

  -איתן אני רק רוצה להזכיר שאמרו לנו את זה גם על אמיר סילבר:

  -טוב, אני מצר על ראש העיר:

גם אמרו לנו את זה על דברים אחרים שמשרד הפנים  אמיר סילבר:

 אותם אחר כך.  לנו ביטל

  -טוב איתן ואמיר סילבר ראש העיר:

.  אמיר סילבר:  ... צחוק מעצמו

  -אני מבקש ככה, חבר'ה אני מצר על השיח ראש העיר:

 הדברים האלה נבדקו ואושרו, תנוח דעתך.  עו"ד איתן צנעני:

מכיוון שמר ששון טרבלסי לא נמצא כאן, אני חושב  ראש העיר:

שזה לא מכובד ולא מכבד אף אחד ממי שנמצא כאן 

  -היום לומר ולדון אותו בצורה כל כך לא ראויה

  -אף אחד לא דן אותו עו"ד אהוד יובל לוי:

  -בעיקר ש ראש העיר:

נגדו, והוא חייב לענות עליהם.  עו"ד אהוד יובל לוי:  ויש... 

  -איתן צנעני אמר את מה שאמר ר:ראש העי
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 -הוא לא יכול לכהן עו"ד אהוד יובל לוי:

,  ראש העיר: למי שיש טענות כאלה ואחרות, יובל ויוסי סדבון

  -אתם מוזמנים לשלוח מכתב

 לי אין טענות.  עו"ד יוסי סדבון:

  -לא, אני שומע מדבריך שאתה נכנסת ראש העיר:

 אתה לא הבנת אותי.  עו"ד יוסי סדבון:

 הצטרפת למקהלה.  ראש העיר:

 ממש לא.  עו"ד יוסי סדבון:

אז ככה זה נשמע. אם יש למישהו מהנוכחים כאן  ראש העיר:

טענה כזו או אחרת, הוא מוזמן לפנות ללשכת השר, 

ליועץ המשפטי של השר, להעלות את טענותיו בפניו, 

ט ואם אכן כן והשר יחליט או היועץ המשפטי יחלי

שיש בעיה, אז כמובן שהמינוי לא יאושר. וכבר היו 

דברים מעולם. ובמידה ולא אז אני מבקש שלאחר 

מכן בישיבת המועצה אחרי אחרי אחרי, תתנצלו 

בפניו. אז אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד ההרכב 

מינויו של  5כפי שהצגתי אותו בישיבה ללא סעיף 

 סיעת תפו"ח? כן מנכ"ל. 

בעד? אמיר סילבר, פינחס כהנא, הדר לביא, יוסי  מי איתי צחר:

סדבון, קרן, תהילה, עדי, אורן, רפי, אמיר קולמן, 

איתן צנעני, דני, ראש העיר, עילאי, לירית, מאיר 

יובל.   וממה. מי נגד? 

 תודה רבה הסעיף הבא.  ראש העיר:

 )עו"ד אהוד יובל לוי יצא מהישיבה(
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. 1את הרכב המועצה הדתית כדלקמן: מאשרים ברוב קולות  :247החלטה מס' 

 הרב ששון טרבלסי, נציג מועצת העיר מטעם סיעת "דרך חדשה". 

ווגל, נציגת מועצת העיר מטעם סיעת מר"צ. 2   . גברת גילה 

. הרכב בנימין מיניץ, נציג סיעת מר"צ מטעם השר לשירותי דת, 3 

 מומלץ מועצת העיר. 

 . מר ליאור מנחם, נציג מועצת העיר מטעם סיעת "תנופה". 4 

. מר שמעון אשוואל נציג סיעת "כפר סבא בראש" מטעם השר 5 

 לשירותי דת, מומלץ מועצת העיר. 

ם סיעת "כפר סבא . מר דב שלומוביץ, נציג מועצת העיר מטע6 

 מתקדמת". 

. גב' אורית מסמי, נציגת סיעת "כפר סבא אחת" וסיעת היחיד של 7 

חברת המועצה ד"ר אוסנת ספורטה, מטעם השר לשירותי דת, 

 מומלצת מועצת העיר. 

גב' מיכל סויד, נציגת סיעות "הליכוד" ו"הרשימה שלנו", מטעם  .8 

 השר לשירותי דת, מומלצת מועצת העיר. 

אמיר סילבר, פינחס, הדר, יוסי, קרן, תהילה, עדי, אורן, רפי, אמיר  -דבע

  קולמן, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, לירית, מאיר וממה.

 יובל.  -נגד 

 

  46בקשת שבעה חברי מועצה לביטול החלטות מועצת העיר לפי סעיף  .10

 א' לפקודת העיריות.  

 

מועצת העיר לביטול  סעיף הבא בקשת שבעת חברי איתי צחר:

א' לפקודת  46החלטות מועצת העיר לפי סעיף 

מצורפת בזאת בקשה חתומה על ידי שבעה העיריות. 

חברי מועצה לביטול החלטות מועצת העיר מיום 

  -כמפורט בבקשה. אתם רוצים 14.10.2020
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 כן, יוסי סדבון בבקשה.  ראש העיר:

לישיבה שלצערי הרב נבצר הבקשה הזאת מתייחסת  עו"ד יוסי סדבון:

מאיתנו להגיע, נבצר מאיתנו בגלל הנחיות של פיקוד 

נייר שמדבר  העורף, אני עד עכשיו לא קיבלתי שום 

על זה שההנחיות האלה לא מחייבות אותנו, או 

שהיינו צריכים ללכת לפי תקנות של סגר לא מיוחד, 

אבל זה כרגע לא משנה. החלטות שהתקבלו בכל מה 

של התקציב, לפי מיטב הבנתי והיועץ  שקשור בנושא

המשפטי פה יאמר לי, קיבלנו אותם בסך הכול 

יומיים לפני הישיבה. אנחנו צריכים לקבל אותם פרק 

יגות זמן הרבה יותר ארוך בעניין הזה, ולכן ההסתי

  -שלנו, זה דבר אחד. דבר שני

 מה קיבלת יומיים לפני?  עו"ד אלון בן זקן:

 כל הנושאים הכספיים, את כל מה שקשור פה. את  עו"ד יוסי סדבון:

זו ועדת כספים אתה יודע, אתה מדבר על ועדת  עו"ד אלון בן זקן:

 כספים? 

כן, אבל חברי המועצה לפני שמצביעים צריכים לקבל  עו"ד יוסי סדבון:

  -את זה פרק זמן

 יומיים.  עו"ד אלון בן זקן:

 מי אמר?  עו"ד יוסי סדבון:

 זה כתוב בתקנון ישיבות מועצה לגבי ועדות.  עו"ד אלון בן זקן:

 כך זה עבד מאז ומעולם.  ראש העיר:

 גם במועצה הקודמת.  :איתי צחר

אבל יש גם תקנון ועדות עירייה שאושרה במועצת  עו"ד אלון בן זקן:

  -העיר כבר לפני

  -לא, גם עכשיו :איתי צחר

 שנים.  10-יותר מ עו"ד אלון בן זקן:
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 גם הישיבה הזאת נכנס לוועדת כספים, זה אותו דבר.  ראש העיר:

 שעות.  48זה משהו אחר,  עו"ד אלון בן זקן:

 אין הבדל.  ראש העיר:

לפקודת העיריות מסירת  14אלון, לפי סעיף  הדר לביא:

ההזמנות הזמנה לישיבה שידונו בתקציב, תשלומי 

ימים  10חובה, חוק עזר, תימסר לחברי המועצה 

 לפחות לפני יום הישיבה. 

 זו הזמנה לישיבת מועצה. אני אומר לזימון לוועדה.  עו"ד אלון בן זקן:

 10נון לפני שנים? לא הבנתי, תק 10תקנון לפני  ראש העיר:

 שנים? 

לא, אני מדברת על פקודת העיריות, זו הזמנה  הדר לביא:

לישיבת מועצה שעוסקת בנושאים, שעסקה בהם 

ועדת כספים. ולכן עוסק בנושאים תקציביים האם 

 זה חל פה. 

לא, לא, לא, לוועדת כספים כמו לכל ועדה אחרת חוץ  עו"ד אלון בן זקן:

 48נו מזמינים מוועדות שנאמר אחרת בחוק, אנח

 שעות לפחות מראש. 

אני לא מדברת על ועדת כספים. אני מדברת על  הדר לביא:

ישיבת מועצת העיר, בה התבקשנו לאשר סוגיות 

 -תקציביות, כלומר את מה שוועדת כספים המליצה

זה לא סוגיות תקציביות, זה רק תקציב. העברות  עו"ד אלון בן זקן:

 תקציב.  מסעיף לסעיף לא נחשב אישור של

 העברות מסעיף לסעיף זה לא סוגיה תקציבית?  הדר לביא:

 ימים מראש.  10ולכן לא צריך לשלוח  עו"ד אלון בן זקן:

העברות מסעיף לסעיף זה לא סוגיה תקציבית  הדר לביא:

 לגישתך? 

 זה לא אישור של תקציב.  עו"ד אלון בן זקן:
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 -םזה לא רשום אישור של תקציב בחוק, רשו הדר לביא:

 רק אישור של תקציב.  עו"ד אלון בן זקן:

 ידונו בה בתקציב.  הדר לביא:

 רק אישור על תקציב.  עו"ד אלון בן זקן:

זה לא מה שכתוב היועמ"ש, אבל כנראה שלא נדון  הדר לביא:

 בזה עכשיו לעומק. 

 בסדר, את יכולה לבדוק את זה, זה מה שאני יודע.  עו"ד אלון בן זקן:

בסדר אוקיי, נבדוק את ההיבט המשפטי, הנקודה  עו"ד יוסי סדבון:

  -המשמעותית בעיניי

  -יוסי, אם היועץ המשפטי ראש העיר:

 בסדר.  עו"ד יוסי סדבון:

תראו, זה מפליא כל פעם מחדש שיועץ משפטי אומר  ראש העיר:

שפקודת העיריות אומרת את את חוות דעתו, ואחרי 

'נבדוק את זה.' אז  מה שהיא אומרת, אתם אומרים: 

, אני... שהיועץ המשפטי של קודם כל תבדקו את זה

 כפר סבא מכיר את הפקודה היטב. 

יודע.  עו"ד יוסי סדבון:  אני 

.  עו"ד אלון בן זקן: .  רשום במפורש הזמנת ישיבה.

ראיתי גם חוות דעת של היועץ המשפטי שלא  עו"ד יוסי סדבון:

 התקבלו. 

 לא בהעברות מסעיף לסעיף.  עו"ד אלון בן זקן:

  -חבל שאנחנו לא מכבדים אחד את השני, אתה יודע ראש העיר:

לא, לא, אני מאוד מכבד את היועץ המשפטי, והרבה  עו"ד יוסי סדבון:

  -פעמים אני פונה ליועץ המשפטי

  -איזה נופך של שמעתי קצת ראש העיר:

  -טענהין לי לא, לא, לא, א עו"ד יוסי סדבון:

 התנשאות.  ראש העיר:
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  -איפה שאני לא מסכים עם היועץ המשפטי עו"ד יוסי סדבון:

.  ראש העיר: .  אוקיי.

ליועץ המשפטי לממשלה,  למחוז או אני פונה או עו"ד יוסי סדבון:

 וזכותי. 

 אוקיי.  ראש העיר:

זה דבר אחד. דבר שני או הנקודה המרכזית שבגינה  סדבון:עו"ד יוסי 

רציתי דיון, סליחה להשיג או מבקש לבטל את 

החלטות המועצה זה לגבי סעיף ט' אישור מינוי 

דירקטור בתאגיד הביוב פלגי השרון, לקבל פה אחד, 

המינוי של ראש העיר לפלגי השרון. אני רוצה לציין 

אישי זה בסדר  פה בפני כל חברי המועצה, באופן

גמור שראש העיר יהיה בפלגי השרון, אין שום מניעה 

מבחינה משפטית או אחרת למנות אותך ראש העיר 

  -להיות דירקטור בפלגי השרון, ולאחר מכן אם

יוסי אם היית בקואליציה היית אתה יו"ר  ראש העיר:

 הדירקטוריון. 

  -רק רגע, רגע עו"ד יוסי סדבון:

 יפה זה מופיע בבקשה שלכם, אני לא רואה. א עו"ד אלון בן זקן:

לא, אני אומר בשיא הרצינות אם היית בקואליציה  ראש העיר:

 היית יו"ר פלגי השרון. אבל אתה לא. 

.  עו"ד יוסי סדבון:  נכון, נכון

  )מדברים יחד(

 למה אתם לא נותנים לי להשלים לדבר.  עו"ד יוסי סדבון:

 בבקשה בכבוד.  ראש העיר:

אבל יוסי סליחה, תפנה אותי, יוסי רק תפנה אותי  עו"ד אלון בן זקן:

בבקשה איפה זה מופיע בבקשה שלכם? הבקשה 

 נושאים.  6, 2, 1שלכם מדברת על 



  04.11.2020 104   מן המנייןמועצה 

 מה פתאום.  7לא,  עו"ד יוסי סדבון:

 האחרון? האחרון טוב סליחה.  עו"ד אלון בן זקן:

ב שראית. מכל מקום אין מניעה סליחה בסדר, טו עו"ד יוסי סדבון:

לבחור את ראש העיר לפלגי השרון, זה תאגיד שמותר 

לבחור, ואני אישית מצדד בזה. אין לי בעיה עם זה. 

אלא מהי? מאחר ואתה ראש העיר פנית לרשם 

האגודות השיתופיות בבקשה לבטל את ההחלטה 

שלו, להפסיק את פעולתך כיו"ר תאגיד, סליחה מפעל 

ודה שיתופית. יכול להיווצר מצב המים, שזה אג

שבתוך שבוע שבועיים רשם האגודות השיתופיות 

יקבל את הבקשה שלך, ואז אנחנו נמצא במצב 

יו"ר מפעל המים וגם  שככה: אתה גם ראש עיר, גם 

ניגוד עניינים מובהק, אני  בתאגיד, אני רואה בזה 

מציע לדון בנושא הזה אחרי קבלת החלטה של רשם 

פיות, אם הוא מקבל את בקשתך אני האגודות השיתו

מתנגד, אם הוא לא מקבל את בקשתך להיות יו"ר 

מפעל המים אני מאשר, פשוט. לדחות את זה, אני 

הבנתי שההחלטה של רשם האגודות השיתופיות 

אמורה להתקבל בתוך שבוע שבועיים. אני לא רואה 

בזה שום בעיה. ואני רואה בעיה גדולה מאוד שאם 

יו"ר מפעל המים וגם תעסוק בנושא אתה חוזר להיו ת 

של חיבור של מפעל המים לתאגיד הביוב, זה יכול 

להיות בעייתי מאוד מבחינתנו שבן אדם אחד עושה 

 את כל שלושת התפקידים. 

יוסי, אני לא מצליח להבין למה צריך ללכת הפוך,  עו"ד אלון בן זקן:

  -למה צריך ללכת הפוך? אם תהיה החלטה כזאת

יו"ר  :ראש העיר אני אתן התייחסות, אני כרגע בשלב הזה יש 
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מכהן במפעל המים, שמו מוטי דלג'ו, עושה עבודה 

מצוינת, התברכנו. אני חושב שבסך הכול יש שיתוף 

פעולה מעולה ומצוין בין העירייה לבין מפעל המים 

לבין התאגיד, ולכן המצב כרגע הוא השערתי, והוא 

לטה כמו שהיא. לא קיים, אז אנחנו נעביר את ההח

 מעבר לזה יש עוד משהו? 

אז האם במקרה שכן תחזור למפעל המים אתה תעזוב  אמיר סילבר:

 את פלגי שרון? 

 כן, מי דיבר? לא שמעו.  ראש העיר:

האם במקרה ותחזור למפעל המים, אתה תעזוב את  אמיר סילבר:

 תפקידך כדירקטור בפלגי שרון. 

  -כרגעזה לא רלוונטי  עו"ד אלון בן זקן:

מכיוון שאנחנו לא נביאים, אז בואו נחכה ונראה מה  ראש העיר:

 יהיה. אני מעריך מה יהיה, יש לי הערכה. 

  -לי אין הערכה אבל אני שואל אמיר סילבר:

 לי יש הערכה.  ראש העיר:

  -והיה אם תחזור אמיר סילבר:

  -תאמין לי אתה יודע ראש העיר:

.  אמיר סילבר: .  כדי למנוע מצב.

יש סדרה עכשיו על שחקנית שחמט בנטפליקס, לכו  ראש העיר:

תראו מאוד מעניין, יש כמה מהלכים קדימה, לא 

עושים צעד אחד קדימה, מסתכלים כמה צעדים 

 קדימה. סדרה מצוינת אגב שווה לראות אותה. 

 המלכה גמביט היא מדהימה.  עו"ד יוסי סדבון:

מיד כמה מהלכים קדימה. סדרה מצוינת לא, אנחנו ת ראש העיר:

 אגב מומלצת. 

  -מי בעד איתי צחר:
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 נכון קרן?  ראש העיר:

  -אנחנו מצביעים מי בעד איתי צחר:

 שווה לראות. אתה רואה?  ראש העיר:

 מי בעד לבטל את החלטות המועצה?  איתי צחר:

אגב מי רואה את הסדרה הזאת בנטפליקס? מי עוד  ראש העיר:

  -ירים ידו? עבר. טוב

  -מי בעד לבטל את ההצעה כפי שהגיש איתי צחר:

מי בעד לבטל את החלטות מועצת העיר כמבוקש  :אלון בן זקןעו"ד 

 בפנייה של שבעת חברי מועצה? 

נגד  איתי צחר: מי בעד? אמיר סילבר, הדר לביא, יוסי, קרן. מי 

לבטל את הצעות המועצה? תהילה, עדי, אורן, רפי, 

אמיר קולמן, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, לירית, 

מאיר וממה. פינחס אתה בעד לבטל? פינחס כהנא 

 את החלטות מועצת העיר.  בעד לבטל

 חבר'ה תודה רבה, הישיבה סגורה.  ראש העיר:

 

החלטות מועצת  לבטל אתאת ההצעה ברוב קולות  דוחים :248החלטה מס' 

 א' לפקודת העיריות. 46העיר לפי סעיף 

 אמיר סילבר, הדר, יוסי, קרן, פינחס.  -בעד

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

  לירית, מאיר וממה. 

 

  -רגע ראש העיר עו"ד עדי לוי סקופ:

 יש דקה מהמקום.  אמיר סילבר:

כן סליחה, סליחה, סליחה, הישיבה פתוחה דקה.  ראש העיר:

 אמיר סילבר דקה.

 אני אבקש להיות אחרון ברשימה בבקשה.  אמיר סילבר:
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  -ראש העיר לפני עו"ד עדי לוי סקופ:

 רגע שנייה אחת את הסדר.  ראש העיר:

 רגע ראש העיר, רפי?  עו"ד עדי לוי סקופ:

 כן.  ראש העיר:

  -לפני הדקה עו"ד עדי לוי סקופ:

  -רגע שנייה, נעשה את זה לפי הסדר, עדי ראשונה ראש העיר:

 רגע שנייה, שנייה.  עו"ד עדי לוי סקופ:

 בבקשה עדי סליחה.  ראש העיר:

שנייה לפני דקת קריאה רגע, אני רוצה להציג את  עו"ד עדי לוי סקופ:

אירועי חודש המאבק באלימות נגד נשים, ולהקרין 

פיין. גם את הסרטון כאן בחשיפה הראשונה של הקמ

ואני מבקשת להציג את זה לא במסגרת הדקה, אלא 

אם כן למישהו יש כאן התנגדות. אפשר להראות את 

 הסרטון בבקשה? 

  )הצגת סרטון(

לפני חודשיים היינו כאן בישיבת מועצת העיר  עו"ד עדי לוי סקופ:

ודיברנו על האירועים שהיו. בעצם הקמפיין הזה הוא 

נגד נשים. ואני תוצר לקראת חודש המאבק באלימ ות 

רוצה קצת לשתף אתכם, סליחה זה מפריע לי, אני 

-רוצה בבקשה לשתף אתכם באירועי החודש. ב

מצוין יום המאבק באלימות כנגד נשים  25.11.20

בעיריית כפר סבא. היות ונושא מניעת האלימות 

נמצא בראש סדר העדיפויות של העירייה, הוחלט 

לנושא, וזה  להקדיש חודש שלם להעלאת המודעות

בהמשך ישיר לכך שכפר סבא נאבקת לאורך כל השנה 

נגד נשים באופן בלתי מתפשר. הקמפיין  באלימות 

העירוני שראיתם עכשיו בפעם הראשונה, ייפתח 
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בפרסום חוצות נרחב בו מופיעים בני נוער ובנות 

נוער, ומשפטים הנאמרים לנשים ולנערות תחת 

ונגמר במ עשים." הסיסמא "זה מתחיל במילים 

לקמפיין יתלוו פעילויות רבות ובהם סדרת הרצאות 

להורים שיהיו פתוחות לכלל הקהילה ויתקיימו 

ומטרתן לצייד כמה שיותר  טמאמאנבשיתוף של ליגת 

תושבים ותושבות בכלים לזיהוי אנשים ונשים 

במצוקה, על מנת שיוכלו להגיש עזרה ראשונה, 

מתחילים ובעצם להכשיר שומרי ושומרות סף. אנחנו 

בסדרה של הכשרת שומרי ושומרות סף בקהילה 

שסייענו לכולנו להרגיש מוגנים ומוגנות יותר בתוך 

בנוסף יצאנו השבוע בקול קורא לאומנים הקהילה. 

ואומניות העיר להשתתף במיצג אומנות ענק ייחודי 

אמנים ואמניות  20-וראשון מסוגו, בהשתתפות כ

ובלת החברה במבואת היכל התרבות בכפר סבא, בה

לתרבות הפנאי ומועצת נשים עירונית. אני מבקשת 

כאן להודות, חשוב לי מאוד שתשמעו את התודות 

למי שעמלים ועמלות כל השנה במאבק החשוב הזה. 

למי שמובילה את כל אירועי החודש, שני כהן חן 

מנהלת הרשות למניעת אלימות סמים ואלכוהול 

נשים ויועצת  התנהגויות בסיכון, בשיתוף עם מועצת

ראש העיר למעמד האישה טלי רונה, אגף חברה 

וקהילה, החברה לתרבות הפנאי ואגף תרבות, אגף 

, שימו לב כמה טמאמאנחינוך, רשות הספורט, ליגת 

שותפויות, אגף שירותים חברתיים קהילתיים 

ונפגעות תקיפה מינית. האלימות  והמרכז לנפגעי 

כלפי נשים היא מגיפה שלצערנו עדיין חיה ובועטת 
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ברחבי העולם, וכמו במאבק במגפת הקורונה על 

כולנו להיות מאוחדים כנגדה. יש לנו גם שותפויות 

דברים עליהם, על במאבק ארצי, שאנחנו כל הזמן מ

.. מגדר מגיל  העברת התקציבים הממשלתיים, חינוך.

לידה ועוד ועוד. אנחנו כולנו מחויבים ומחויבות 

להצלחת המאבק, זו שליחות משותפת של כולנו ולא 

נרפה, כפי שאמרנו פעם ועוד פעם ועוד פעם ולו לרגע 

 קורבנות אלימות. תודה.  0עד להשגת המטרה של 

 רבה עדי. אמיר סילבר. תודה  ראש העיר:

 ביקשתי להיות אחרון בבקשה.  אמיר סילבר:

 אחרון בבקשה. פינחס כהנא.  ראש העיר:

קראנו ברשתות החברתיות שהעירייה עם המועצה  פינחס כהנא:

ת"ל הצעות למיקום הדפו במזרח והאזורית הציעה ל

העיר. הצעה ראשונה נפסלה על הסף, הייתה עוד 

'. זה לא סביר בעיניי  הצעה, הייתה עוד הצעה וכו

שבנושא כה משמעותי לעיר הוועדות הקשורות 

לנושא ישירות כמו ועדה מקומית לתכנון ובנייה, 

ועדת משנה לתכנון ובנייה, לא שותפות בכלל למהלך 

 כזה. 

חברי הוועדה חברי מועצת העיר מייצגים את תושבי  

העיר ובעלי האחריות לכלל התושבים וחובה לדעתי 

ץ עימם. ראינו מה קרה, לדעתי ללא שיקול להתייע

ומעורבות רחב, בעת הליך מיקום הדפו בצפון העיר. 

זה נכון בכל נושא תכנוני בעל משמעות כשרוצים גם 

לגייס תמיכה רחבה בקונצנזוס בהחלטה. לדעתי זה 

 מה שקורה בפועל בוועדת המשנה לתכנון ובנייה. 

תשובת העירייה שנושא הדפו עוד יגיע לדיון, לא  
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רצינית. מתי היא תגיע, כשהתוכנית תופקד? לאחר 

שההצעות הוגשו? לדעתי זה לא התנהלות שממצה 

את כלל הכוחות ושיקול הדעת בעיקר מול תכניות 

ארציות, תכניות תשתית ועוד. לצערי הייתי יכול 

עות להגיד אותו דבר על ועדת גבולות, הבסיס להצ

 ועוד.  4העירייה בנושא, הרחבת כביש 

 טוב. מי עוד? ממה? ממה אין צורך. אמיר סילבר.  ראש העיר:

תקופת הקורונה הביאה עימה קשיים שונים איתם  אמיר סילבר:

אני ומשפחתי נאלצים להתמודד, ועל כן החלטתי 

בצער לעזוב את מועצת העיר שאני כה אוהב וכה 

 תר. רוצה להפוך אותה לטובה יו

כעובדי מערכת הבריאות אנו נדרשות בהתאמות  

מיוחדות וגמישות רבה, בכדי לתת מענה מתאים 

לילדנו הצעירים ולדאוג לחוסנם הנפשי והחברתי. 

לצערי אינני מרגיש שאני יכול למלא את חובתי, כפי 

בפעילותי הציבורית המקומית  2013שהתרגלתי מאז 

ן המטרות ממרצי וזמני למע 110%והארצית, ולתת 

 החברתיות בהן אני מאמין ורוצה לקדם. 

מאז הצטרפותי לפעילות הציבורית תמיד בהתנדבות,  

עסקתי בנושא עיקרי אחד והוא מערכת החינוך 

. 6העירונית, בדגש על החינוך לגיל הרך מלידה ועד 

לצערי ראינו את התוצאות שהתפרסמו בקשר לחינוך 

אותם אני לא  םהעירוני, נכון אלו היו בעיקר הציוני

מקדש בכלל, אך כל מי שהתמודד כאן במערכת 

הבחירות שמע וראה את חוסר האונים ואי שביעות 

 . 6הרצון של ההורים, ובעיקר בגילאי לידה עד 

לא הוצג בשנתיים האחרונות, שום לצערי שום חזון  
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תכנון, שום שיפור בגני הילדים, שום פדגוגיה ושום 

חשיבה מחוץ לקופסה שלא קודם כאן כבר שנים 

רבות. במערכת הבחירות נפגשתי עם שלושת 

המועמדים המרכזיים הדר יוסי ורפי. שלושתם שמעו 

את אותם הדברים, את המטרות שלי, החלומות שלי 

, כולל תכניות 18לחינוך איכותי מלידה ועד 

טיביות לקדמן, אשר מיושמות כבר בערים אופר

 אחרות בארץ אך לא בעירנו. 

רפי, לאחר הבחירות קיוויתי כי משהו מכל התכנונים  

והמטרות שהבטחת יתממשו, כי לפני הכול ילדיי וכל 

משפחתי גרים כאן בעיר והצלחתך היא גם הצלחתי 

והצלחתם, ללא כוכבית, ללא קריצות, כי אלו החיים 

אחרי שנתיים אני יכול להגיד שאני  עצמם. עכשיו

 מאוכזב. 

ההתחלה הייתה מבטיחה, ציפיתי לשיתוף, לשינוי  

מדיניות בכל הנוגע לגיל הרך ולחינוך בכלל, ציפיתי 

שיהיו דברים שהם מעל לפוליטיקה הקטנה, שהחינוך 

שנים קדימה ונחזור להיות מקום ראשון  10יצעד 

קבל בתגובה, בחינוך, וכל מי שיאמר כפר סבא מיד י

איזו מערכת חינוך מדהימה יש לכם פשוט תענוג, כפי 

 שהיה אך לפני שנים לא רבות. 

אבל לא מצאתי שום חדש תחת השמש השוקעת.  

מצוקת ההורים והצוותים נשארה כשהייתה, וגם 

דברים  2החילופין האינסופיים באגף החינוך. 

אחרונים, כפר סבא התברכה בתושבים אכפתיים 

גלים מעורבות בנושאים רבים שעל סדר רבים, שמ

היום. אנחנו רואים שוב ושוב את חיי הקהילה, 
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 ריכוז החלטות 
 

 הצעות לסדר. .2

 

ברחובות העיר מטעם סיעת "כפר סבא נטיעות עצים בעיר, ובעיקר  א.

  מתקדמת".

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא  :238החלטה מס' 

נטיעות עצים בעיר, ובעיקר ברחובות העיר מטעם סיעת "כפר סבא 

 מתקדמת".

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

 .וממה , מאירלירית

 .אמיר סילבר, פינחס, הדר, יוסי -נגד 

 קרן, יובל.  -נמנע 

 

מחויבות אישית והעצמת הנוער בעידן הקורונה מטעם סיעת "סיעת כפר  ב.

 סבא בראש".

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא  :239החלטה מס' 

סיעת "סיעת מחויבות אישית והעצמת הנוער בעידן הקורונה מטעם 

 כפר סבא בראש".

ממה, מאיר, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר קולמן,  -בעד

  אורן, עדי ותהילה.

 .אמיר סילבר, פינחס, הדר, יוסי, קרן -נגד 

 , יובל.רפי –לא השתתף בהצבעה 
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דחיית הפקעת שטח צמוד לתקומה לטובת מהיר לעיר מטעם סיעת  ג.

 מתקדמת"."סיעת כפר סבא 

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא  :240החלטה מס' 

דחיית הפקעת שטח צמוד לתקומה לטובת מהיר לעיר מטעם סיעת 

 "סיעת כפר סבא מתקדמת".

ממה, מאיר, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר קולמן,  -בעד

  רפי, אורן, עדי ותהילה.

 .פינחסקרן, יוסי, הדר,  -נגד 

 . יובל ,אמיר סילבר –לא השתתף בהצבעה 

 

 . 27.10.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  .3

 תקציב רגיל. 4העברות מסעיף לסעיף  א. 

 תקציב בלתי רגיל. 5העברות מסעיף לסעיף  ב. 

 פתיחת חשבונות בנק לכספי פיתוח.  ג. 

 

את המלצות ועדת כספים כמפורט מאשרים פה אחד  :241החלטה מס' 

 בנושאים כדלקמן:  27.10.20בפרוטוקול הישיבה מיום 

 תקציב רגיל.  4א. העברות מסעיף לסעיף  

 תקציב בלתי רגיל.  5ב. העברות מסעיף לסעיף  

 ג. פתיחת חשבונות בנק לכספי פיתוח. 

 

 . 1.11.2020אישור המלצות ועדת תמיכות מיום  .4

 .2020המשך דיון בבקשות לתמיכה לשנת  א. 

 דיון בעמותות בהן התגלתה סטייה מהקבוע בתבחינים. ב. 
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 1.11.2020את המלצות ועדת תמיכות מיום מאשרים פה אחד  :242החלטה מס' 

 , בנושאים שלהלן: 1.11.2020כמפורט בפרוטוקולי הוועדה מיום 

 . 2020א. המשך דיון בבקשות לתמיכה לשנת  

 ב. דיון בעמותות בהן התגלתה סטייה מהקבוע בתבחינים. 

 

 הארכת מינוי של עו"ד יואב סברוב כחבר בוועדת ערר לענייני ארנונה.  .5

 

מאשרים פה אחד )קרן גרשון חגואל לא משתתפת בהצבעה(  :243החלטה מס' 

הארכת מינויו של עורך דין יואב סברוב כחבר בוועדת ערר את 

 .5.10.2024לענייני ארנונה עד ליום 

 

 עדכון הרכב ועדות עירייה. .6

 

 מאשרים פה אחד: :244החלטה מס' 

למנות את אמיר קולמן כחבר ויו"ר ועדת שמות במקום עורך דין . 1 

איתן צנעני. עורך דין איתן צנעני ימונה כממלא מקומו של אמיר 

 קולמן בוועדה. 

. למנות את ליעד בראל גיל כחברה בוועדת מל"ח במקומה של חלי 2 

 סממה פדידה. 

. למנות את פקד אלעד נחום כחבר הוועדה לבטיחות בדרכים 3 

 מקומו של רב פקד אפי חרפי. ב

. מאשרים למנות את פקד אלעד נחום כחבר הוועדה למיגור אלימות 4 

 במקומו של רב פקד אפי חרפי. 

. מאשרים למנות את פקד אלעד נחום כחבר הוועדה לקידום מעמד 5 

 הילד במקומו של רב פקד אפי חרפי.
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 לכלית לפיתוח אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה הכ .7

  כפר סבא בע"מ.  

 

מינויו של גזבר העירייה מר צביקה  מאשרים פה אחד את :245החלטה מס' 

דוידי כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח 

כפר סבא בע"מ במקומו של מר שגיא רוכל ובכפוף לאישור ועדת 

 המינויים במשרד הפנים.

 

 אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה לתרבות הפנאי  .8

 בכפר סבא בע"מ.  

 

מינויו של גזבר העירייה מר צביקה  מאשרים פה אחד את :246החלטה מס' 

דוידי כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה העירונית לתרבות 

לאישור הפנאי בכפר סבא בע"מ, במקומו של מר שגיא רוכל ובכפוף 

 .ועדת המינויים במשרד הפנים
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 אישור מינוי מועצה דתית. .9

 

. 1את הרכב המועצה הדתית כדלקמן: מאשרים ברוב קולות  :247החלטה מס' 

 הרב ששון טרבלסי, נציג מועצת העיר מטעם סיעת "דרך חדשה". 

ווגל, נציגת מועצת העיר מטעם סיעת מר"צ. 2   . גברת גילה 

. הרכב בנימין מיניץ, נציג סיעת מר"צ מטעם השר לשירותי דת, 3 

 מומלץ מועצת העיר. 

 טעם סיעת "תנופה". . מר ליאור מנחם, נציג מועצת העיר מ4 

. מר שמעון אשוואל נציג סיעת "כפר סבא בראש" מטעם השר 5 

 לשירותי דת, מומלץ מועצת העיר. 

. מר דב שלומוביץ, נציג מועצת העיר מטעם סיעת "כפר סבא 6 

 מתקדמת". 

. גב' אורית מסמי, נציגת סיעת "כפר סבא אחת" וסיעת היחיד של 7 

חברת המועצה ד"ר אוסנת ספורטה, מטעם השר לשירותי דת, 

 מומלצת מועצת העיר. 

גב' מיכל סויד, נציגת סיעות "הליכוד" ו"הרשימה שלנו", מטעם  .8 

 השר לשירותי דת, מומלצת מועצת העיר. 

יוסי, קרן, תהילה, עדי, אורן, רפי, אמיר אמיר סילבר, פינחס, הדר,  -בעד

  קולמן, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, לירית, מאיר וממה.

 יובל.  -נגד 
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  46בקשת שבעה חברי מועצה לביטול החלטות מועצת העיר לפי סעיף  .10

 א' לפקודת העיריות.  

 

החלטות מועצת דוחים ברוב קולות את ההצעה לבטל את  :248החלטה מס' 

 א' לפקודת העיריות. 46העיר לפי סעיף 

 אמיר סילבר, הדר, יוסי, קרן, פינחס.  -בעד

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

  לירית, מאיר וממה. 

 

 


