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העירייה,   : ראש העיר  מנכ"ל  המועצה,  וחברי  לחברות  טוב  ערב 

ערב   חשוב  והכי  עובדים,  עובדות  מנהלים,  מנהלות 

פותחים   אנחנו  סבא.  כפר  ותושבי  לתושבות  טוב 

ישיבה   ינואר.  לחודש  עיר שמן המניין  ישיבת מועצת 

ראשונה לשנה הזו, נאחל שתהיה שנה טובה ומבורכת  

ונח  וממדינתנו  מהעולם  תיעלם  זור  ושהקורונה 

של   סיכום  שיציג  קצר  בסרטון  נפתח  אנחנו  לשגרה. 

בעיר,   הספר  בבתי  שהתקיימה  ייחודית  פעילות 

לשוויון   המודעות  העלאת  חודש  אירועי  במסגרת 

זכויות לאנשים עם מוגבלויות. בסרטון תוכלו לצפות  

המוכשרים   והתלמידים  התלמידות  שהכינו  ביצירות 

לא  שהתקיימה  מגוונת  מפעילות  כחלק  כל  שלנו,  ורך 

חודש דצמבר, תחת הכותרת בכפר סבא מוגבלות היא  

שלנו.   בעיר  למעשה  הלכה  שהיא  כותרת  מגבלה,  לא 

הגבלות   תחת  כאן  הישיבה  את  פותחים  אנחנו  כמובן 

סבא   כפר  העיר  תושבי  ובכלל  הממשלה,  והנחיות 

נמצאים בסגר בשל עלייה בתחלואה, אז אנחנו נתחיל  

 בסרטון בבקשה.  

ן      *** *** הקרנת סרטו

החוויה   ראש העיר:  את  שחוויתם  מקווה  אני  ממשיכים,  אנחנו 

הקורונה   לגבי  נתונים  כמה  המרגש.  הסרטון  של 

אחד,   הישיבה.  את  סבא    26%ונתחיל  כפר  מתושבי 

חוסנו כבר על ידי החיסון, אך עדיין יש עלייה בנתון  

נמשיך להקפיד   יש מגמה מדאיגה. אז אנחנו  הארצי. 

אומר   אני  ההנחיות.  ותושבי  על  לתושבות  פה  זה  את 

ומסכות.  העיר.   כמובן  היגיינה  מרחק,  על  שמירה 

מבצע החיסונים מתגבר ומהיום התחילו לחסן גם את  
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גם   וכל הצוותים החינוכיים,  עובדות ההוראה  עובדי 

קופות   ידי  על  וכעת  כללית  חולים  קופת  ידי  על 

אנחנו   מאוד.  טובה  בצורה  עובד  וזה  החולים, 

שירו  לתת  לגיל  ממשיכים  גם  האוכלוסיות  לכל  תים 

השלישי גם לחבר'ה הצעירים, כדי להנעים את הזמן  

בבית. אני רוצה להגיד תודה לכל הצוותים שעובדים  

גם   הסברה,  גם  מאוד,  רחבים  הם  השירותים  זה.  על 

חלוקת סלי מזון, גם משלוחים של ספרים מהספרייה  

ידי   על  גם  נעשה  זה  וכל  השלישי.  הגיל  של  לבתים 

מחר  מתנדב  העירייה.  ועובדי  עובדות  ידי  על  וגם  ים 

  , א' ולכיתות  לגנים  ההרשמה  את  מתחילים  אנחנו 

מאוד   טובה  עבודה  פה  הייתה  בהצלחה.  שיהיה 

של   עצמה  באופרציה  גם  לקחים  מאוד  הרבה  והפקנו 

יותר   הרבה  תהיה  השנה  ההרשמה  אז  ההרשמה, 

יהיה   והשירות  אדם,  כוח  גם  הוספנו  רחבה,  טובה, 

יותר  שירות    הרבה  מרכז  יש  קודמות.  משנים  טוב 

חדש לחינוך, שהוא ייתן גם מענה טלפוני וגם שיחות  

עובדות   לכל  רבה  מגיע תודה  ופה  וידאו עם ההורים. 

ועובדי אגף החינוך ובהצלחה לכל ילדי וילדות הגנים  

ובתי הספר. אנחנו זכינו בשבוע שעבר בקול קורא של  

ל קורא הוא  רשויות בארץ להתחדשות עירונית. הקו  4

של   תקציב  לנו  המתחם    7נותן  כל  לתכנון   ₪ מיליון 

נוסף   בוסט  עוד  קיבלנו  וככה  סבא.  בכפר  האורבני 

אני   לכך  ומעבר  העירונית.  ההתחדשות  של  לתהליך 

לכל   רבה  ותודה  לכולם,  רבה  תודה  להגיד  רוצה  רק 

לעבודה.   חזרנו  אבי,  על  ב"שבעה"  אותי  שניחם  מי 

א  מילים  מספר  אגיד  רק  לאוהדות  ואני  חרונות 
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אוהבים   אנחנו  בחוץ.  שנמצאים  הכדורגל  ואוהדי 

מאוד את הפועל כפר סבא, ואנחנו מבינים את הצורך  

להקים אצטדיון עירוני. אנחנו בוחנים את זה בכובד  

משפטיים  משתנים  של  שורה  יש  נכסיים,    , ראש, 

לא   זה  גדול,  מאוד  מאוד  אירוע  זה  כלכלים,  כמובן 

פרויקט  זה  קטן.  מ   פרויקט  למעלה    100- שעלותו 

על   אנחנו  ואנחנו מבינים את הצורך, אבל  מיליון ₪, 

זה ואנחנו נעדכן אתכם על כל התפתחות שתהיה. בכל  

כמעט   כבר  ממשלה  אין  שא'  להבין  צריך  מקרה 

פרויקט   להקים  לסייע  שאמורים  הגופים  שנתיים, 

כזה גדול כמעט אינם מתפקדים. הקרקע אינה קרקע  

ו להקים איתה פרויקט כזה.  שאפשר למסחר אותה א 

משפטיים   הליכים  גם  ויש  עובדים.  אנחנו  זה  על  וגם 

לבשר   נוכל  הנתונים  את  כשיהיה  אחרים.  או  כאלה 

ונהיה   איתם,  זום  לנו  יש  מחר  והאוהדים,  לאוהדות 

את   פותחים  ואנחנו  רבה  תודה  אז  ממוקדים.  יותר 

 הישיבה.  

 

 .שאילתות  . 1

 

ויצמן     א.  רחוב  התחדשות  לטובת  העיר  ככר  והצללת  נוספים  שימושים 

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".  

 
 

 מנכ"ל העירייה שאילתה ראשונה.   ראש העיר: 

סבא   איתי צחר:  כפר  סיעת  מטעם  ראשונה  מתקדמת,  שאילתה 

העיר   כיכר  והצללת  נוספים  שימושים  בנושא  עוסקת 
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השאילתה   מגישי  ויצמן.  רחוב  התחדשות  לטובת 

פעילות   שתהיה  כדי  עושה  העירייה  מה  שואלים 

בודקת   העירייה  האם  השנה?  כל  במשך  העיר  בכיכר 

כוונה   יש  האם  בכיכר?  זמנית  הצללה  של  אפשרויות 

ה  ואיתור  התכנון  את הציבור בתהליך  צרכים?  לשתף 

הסרת   כמו  לרחוב  הכיכר  את  לחבר  כדי  ייעשה  ומה 

שנה   במהלך  כך:  נאמר  לשאילתה  כמענה  גדרות? 

העיר   כיכר  לחיינו  הקורונה  נגיף  כניסת  וטרם  רגילה 

רבות   ופעילויות  רבים  אירועים  לקיום  שימשה 

כמובן   האחרונה  השנה  שוטף.  באופן  שם  מתבצעות 

והשי  השימוש,  פוטנציאל  את  מייצגת  מוש  שאינה 

בשנת   למשל  שגרה.  בימי  כמו  בכיכר  שנעשה  בפועל 

מצוינים מספר רב של אירועים, שחלק ממספר    2019

יום העצמאות,   כמו אירועי  שם  רב אירועים שאירעו 

לאחר   מחול  מופעי  פורים  לנוער,  פורים  אירועי 

פסטיבל   בלבן,  רוקדים  טנגו  פסטיבל  העדלאידע, 

של   ארגון  שבת  מימונה,  אירוע  בני  הנושפים,  תנועת 

ספורט  אירועי  קיץ,  אירועי  באשר    עקיבא,  ועוד. 

אין   זה  לרגע  נכון  במקום,  זמנית  הצללה  לביצוע 

בנוגע   הכיכר.  של  הצללה  לבצע  העירייה  בכוונת 

לשיתוף ציבור, יש עשייה רבה בנושא שיתוף הציבור  

בעיר הן בנושאים רוחביים כמו תכנון עירוני, תכניות  

שאים נקודתיים כמו למשל  אסטרטגיות ועוד, והן בנו 

שיתוף   של  זה  בנושא  המדיניות  כלבים.  גינת  מיקום 

לסוגית   באשר  הניתן.  ככול  בכך  להרבות  היא  ציבור 

השערים   העיר,  לכיכר  מסביב  והשערים  הגדרות 

הפרוסים בכל הכניסות לכיכר פתוחים לרווחה במשך  
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קיום   בעת  אירועים.  קיום  בעת  למעט  השנה,  ימי  כל 

קיומן  והשערים מוזילים מאוד    אירועים  של הגדרות 

המשטרה   בהוראות  ועמידה  האירוע,  עלויות  את 

להורידם   כוונה  אין  ולפיכך  במקום,  אירועים  לקיום 

בכל   לשים  נצטרך  אותם  נוריד  אילו  זו.  זמן  בנקודת 

 אירוע על פי דרישות המשטרה גדר זמנית. עד כאן.  

 יש שאלת המשך?   ראש העיר: 

מבין   פינחס כהנא:  אני  אני  שיהיה.  הוא  שהיה  שמה  מהתשובה 

חושב שזו טעות. ואני שואל האם אין שום כוונה, זה  

את   לתכנן  כוונה  שום  אין  האם  בשאילתה,  גם  נשאל 

על   לחשוב  אקראית,  בצורה  לא  בכיכר  הפעילות 

הנושא של ההצללה, אני לא מבין למה התשובה היא  

לא נעשה הצללה, בלי שום חשיבה. זה מקום מרכזי,  

כ  הם  זו  כאן  שנזכרו  הפעילויות  וגם  מרכזית,  יכר 

פעילויות מועטות ביחס לפוטנציאל של כיכר כזו, וזה  

 מה שקורה בכל העולם.  

 מה השאלה?   איתי צחר: 

פעילות   פינחס כהנא:  לתכנן  באמת  כוונה  שום  אין  אם  שאלתי 

אחרת בכיכר, והאם הבנתי נכון שאתם לא מתכוונים  

 בכלל לחשוב על הצללה.  

צ  כמו   חר: איתי  בכיכר,  הצללה  לעשות  כוונה  אין  לרגע  נכון 

יש   הכיכר,  פעילות  על  מחשבה  ולגבי  קודם.  שנאמר 

כולל   סדורה,  אירועים  תכנית  כולל  רבה  מחשבה 

הרבה מאוד דיונים וגרף שלם של אירועים, והפעילות  

מתוכננת.   לא  היא  בדיוק,  תכנון  פי  על  מבוצעת 

   - י שאילתה הבאה בנושא קריסת קירוי סולאר 

שנייה אחת לפני שאתה עובר לשאילתה הבאה. אמרו   ראש העיר: 
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אז   היום.  הולדת  יום  יש  שללירית  לי  ולחשו  לי 

הרבה   לירית.  טוב  מזל  טוב,  מזל  מגיע  ללירית 

ושתמשיכי   הצלחה,  הרבה  אושר,  הרבה  בריאות, 

להבין   לנו  ונתת  הציבור,  למען  טובה  עבודה  לעשות 

צרכים מיוחדים  הרבה את המושג של אוכלוסייה עם  

 ונגישות. שאילתה הבאה בבקשה.  

 

 קריסת קירוי סולארי בבית ספר כדורי.   ב. 

 

על השאילתה אף  שאילתה הבאה לא צוינה, לא חתום   איתי צחר: 

להבא   ונבקש  אותה,  הגיש  מי  יודע  לא  אני  אז  אחד, 

בהמשך להערה שקיבלנו על כך, לציין על כל שאילתה  

ביום   המגיש.  ל   23מי  קבלן    8נפצעו    13- כתוב  עובדי 

לאירוע   בהמשך  כדורי,  הספר  בבית  גג  מקריסת 

מספר   נשאלות  קשה  פצוע  בו  יש  שגם  הזה  הקשה 

סמכות   מקור  מה  השאילתה.  מגישי  ידי  על  שאלות 

נוספות?   לרשויות  פרויקטים  לבצע  הכלכלית  החברה 

עבודות   ביצוע  על  עודכן  החכ"ל  דירקטוריון  האם 

לתחומי  מחוץ  והמועצה    קירוי  סבא  כפר  העיר 

נוספים   פרויקטים  אילו  השרון?  דרום  המקומית 

הכלכלית   החברה  מבצעת  הסולארי  הקירוי  בתחום 

שלא בתחומי העיר כפר סבא? האם לכל הקירויים יש  

מיד   בהרחבה  אענה  אני  כל  קודם  אז  בתוקף?  היתר 

הדגל   מפרויקטי  אחד  זה  אבל  השאלות,  כל  על 

מ  הכלכלית  והחברה  והעירייה  שהעירייה  קדמות, 

הזה   הנושא  את  מובילה  הכלכלית  החברה  באמצעות 

אנרגיה   של  התחום  את  מובילה  הארצית,  ברמה 
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בישראל,   הרשויות  בקרב  מוניציפאלית  סולארית 

ומתכוונת להוביל גם בסטנדרט הבטיחות בתחום על  

עיר   פרויקט  במסגרת  נעשית  זו  פעילות  רבדיו.  כל 

רגיות מתחדשות  מאופסת אנרגיה, במטרה לייצר באנ 

בעיר,   השנתית  הציבורית  החשמל  צריכת  כלל  את 

מיליון קילו ואט. באמצעות פעילות    22- העומדת על כ 

של   תחילי  ממצב  הגיעה  העיר  הכלכלית    7%החברה 

שנת   בסוף  אנרגטי  איפוס    50%- לכ   2019איפוס 

לעצמאות   להגיע  כיעד  ושמנו  אלו,  בימים  אנרגטי 

. ואני מאמין  2022  אנרגטית נקייה מלאה עד סוף שנת 

שזה יקרה הרבה קודם לכן. פרויקט זה זוכה להכרה  

ליישמו  ה ות  החלה  הכלכלית  והחברה  לאומית  ודה 

מיושם:   הפרויקט  נוספות.  רבות  מקומיות  ברשויות 

מכוח   מקומיות  רשויות  בין  ישירה  בהתקשרות  א. 

תשמ"ח  3)   16סעיף   מכרזים  העיריות  לתקנות   ) –  

סעיף  1987 ומכוח  המקומיות  לחוק    9,  הרשויות 

, בבקשה שהוגשה  1972  – מכרזים משותפים התשל"ב  

שוטף   עדכון  תוך  ב.  הפנים.  משרד  לאישור  לאחרונה 

כאמור   ג.  פעילותו.  בהיקף  החכ"ל  דירקטוריון  של 

מבוצע   ד.  בישראל.  נוספות  רבות  מקומיות  ברשויות 

על פי כל דין עבור כל יישום, הנחת פאנלים על מבנה  

יף הפטור הרלוונטי ועל פיו, והיתר  קיים בהתאם לסע 

רק   לא  זו  פעילות   .' וכו ספורט  מגרש  בקירוי  בנייה 

שמייצרת הכנסה כלכלית חיצונית לרשות, אלא היא  

ביכולת   משמעותי  כשחקן  סבא  כפר  את  שמה 

ייצור   היקף  להגדיל  ישראל  מדינת  של  הלאומית 

כוח   לתחנות  יוזמות  פני  על  שלה,  סולארי  חשמל 
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דלקים,  ולאחרונה    מבוססות  היטב  שהכרנו  כפי 

בראש   הזה  בהקשר  טובה  לא  בשורה  בעוד  התבשרנו 

המתקדם  העין.   בשיח  ביטוי  לידי  באה  זו  תרומה 

בא   היתר  ובין  בנושא,  האנרגיה  משרד  מול  שמתנהל 

לאחרונה   שהוציאה  התמיכה,  במכתב  ביטוי  לידי 

השרה להגנת הסביבה בקשר לפרויקט שמתנהל בכפר  

לחו  גם  ומצורף  לבטיחות, החברה  סבא,  בנוגע  מרים. 

רבים   זהירות  נוקטת באמצעי  ועודה  נקטה  הכלכלית 

בכלל   עמידה  תוך  בעיר,  הסולאריים  הגגות  בהתקנת 

תקני הבטיחות המחמירים ביותר. ההתקנה מתבצעת  

חברה   באמצעות  מחמירים  סטנדרטים  פי  על 

המתמחה בתחום ותחת פיקוח של אנשי מקצוע בעלי  

שאירע  המקרה  עקב  גליל    שם.  אזורית  במועצה 

תחתון, החלטנו לנקוט במספר צעדים נוספים, הן על  

הסולאריים   הגגות  של  נוספות  הנדסיות  בדיקות  ידי 

שכבר הותקנו, והן על ידי סגירת גישה לציבור באופן  

או   עבודות  מתבצעות  בהן  במתחמים  מוחלט 

החברה   שכרה  כך  לשם  עדיין.  הושלמה  לא  שבדיקתן 

שירותיה  את  חיצונית    הכלכלית  מהנדסים  חברת  של 

של המהנדס רמי שמש רשגד חברה להנדסה ובטיחות  

המלא   הדו"ח  ובטיחות.  בהנדסה  המתמחה  בע"מ, 

בנוסף   העירייה.  באתר  השקיפות  בזירת  נמצא 

לעמוד   מונתה  גרנות  זיידלר  עליזה  העיר  מהנדסת 

לאישורים   מעבר  בדיקה.  צוות  בראש 

מהמבנים    הקונסטרוקטיביים הקיימים לגבי כל אחד 

התבקש   הוקמו,  שכבר  הסככות  הוקמו,  שכבר 

המהנדס שהוזכר קודם לכן לקיים חוות דעת שנייה,  
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בוצע,   וכך  שנייה,  דעת  חוות  ולנפק  חוזרת  בדיקה 

ומפורט בדו"ח שציינתי. ובנוסף לחוות הדעת השנייה  

גם ביקשנו ממנו לאפיין תקן מחמיר אף יותר למעלה  

כ  די שתהיה עמידות  מן הדרישות המתחייבות בחוק, 

וגם את   וליתר בטיחות,  הצורך  מן  ולמעלה  יותר  עוד 

אנחנו   הבטיחות  סטנדרט  הגדלת  של  הזו  הפעילות 

ולדרישות   החוק  לדרישות  מעבר  בקרוב  נסיים 

לציבור   שנפתחו  המבנים  כלל  הקונסטרוקטיביות. 

קונסטרוקטיבי,   הנדסי  אישור  התקבל  ולגביהם 

סולד,  ספר  בית  מגרש  בקירוי  היו    ולמעט  שלגביו 

לתום   ועד  לאישורים  בצמוד  שמתוקנות  הערות 

לא   כנדרש,  האישור  וקבלת  התיקון  תום  האישור, 

אפשר   אם  בן  המדובר.  למגרש  לציבור  גישה  תהיה 

נכתב   שבו  הסביבה,  להגנת  השרה  מכתב  להציג 

הכלכלית   החברה  באמצעות  שהעירייה  בפירוש 

נוספות   מקומיות  לרשויות  המודל  את  "מייצאת" 

בקנה  ביש  עולה  זה  פרויקט  השרה:  ומציינת  ראל, 

והפעולות   הסביבה  להגנת  המשרד  מדיניות  עם  אחד 

העוסקים   כל  את  מברכת  ואני  בנושא,  נוקט  שהוא 

איגום   לנושא  מעבר  ועוד.  ועוד  כך  על  במלאכה 

חושב   אני  המקומיות,  ברשויות  והידע  המשאבים 

שבאמת הפרויקט הזה הוא מוביל ופורץ דרך, וכמובן  

ואנחנו  כמו   מצערות,  תקלות  גם  יש  עשייה  בכל 

לעשות,   ונמשיך  הלקחים  את  מהם  ומפיקים  לומדים 

 וכנראה נמשיך גם לטעות, בטוח.  

 תודה רבה. שאלת המשך?   ראש העיר: 

שאתם   ד קרן גרשון חגואל: " עו  הזה  שמהדו"ח  להגיד  רוצה  אני  אחד  כן, 
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צריך   מבינה  אני  סולד  ספר  בית  רק  בעצם  העליתם 

יודעים   לעשות איזה שהוא חיזוק. אבל בפועל אנחנו 

שיש גם בתי ספר אחרים שאתם עושים בהם חיזוקים  

אחרים, לדוגמא בית ספר היובל, אם אני יודעת ככה  

נכון. ושאלת ההמשך שלי היא שבעצם לפני שנה אתם  

ש  האפשרות  את  המועצה  לאישור  השירות  הבאתם 

הזה יינתן על ידי החברה הכלכלית לדרום השרון. אז  

לגבי   פנייה  אותה  הגיעה  לא  סיבה  מאיזו  בעצם 

השירות   את  להם  נותנים  שאנחנו  אחרות,  מועצות 

 הזה?  

אז קודם כל לגבי החלק הראשון של מה שאמרת, גם   איתי צחר: 

בעצם   אנחנו  בתשובה.  בהרחבה  זה  את  הסברתי 

האסו  לאחר  מיד  חוזרת  ביצענו  בדיקה  ן 

את   קיבלנו  הסככות.  לכל  קונסטרוקטיבית 

האישורים שקיבלנו, וביקשנו מהמהנדס לבצע תכנון  

למה   יותר.  מחמירה  לרמה  לתקן,  לא  לתקן,  מחודש 

הדבר דומה? למשל אם מתכננים מבנה לעומס תקרה  

מהם   ביקשנו  אז  למ"ר,  מסוים  טון  לכמות  למשל 

מעבר   גבוה,  יותר  לעומס  זה  את  שנדרש  לעשות  למה 

בחוק או במקרה של סככות, הסכנה היא ברוחות, אז  

מסוימת,   בעוצמה  ברוחות  עמידות  מחייב  התקן  אם 

לא   וולונטרי  נוסף  זהירות  מקדם  לקחת  ביקשנו 

מחייב, ולכן העבודות שאת רואה זה עבודות לחיזוק  

לגבי   החוק.  מדרישות  ולמעלה  הצורך  מן  למעלה 

לון יוכל להתייחס  הסוגיה של אישור בדרום השרון, א 

מה   זיכרוני  למיטב  בעיקרון  אבל  ולהשלים.  אולי 

גם   נלקחו  מאז  ציבור.  מבני  של  בנייה  זה    2שהובא 
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חוות דעת משפטיות אחרות שהסדירו, כמו שפירטתי  

הזה   המודל  את  לייצא  ניתן  סעיפים  איזה  פי  על 

לרשויות נוספות, וההתקשרות איתם נעשית בהתאם  

שבמסגר  הזו,  הדעת  באישור  לחוות  צורך  אין  תה 

אם   ואלון  והתקשרות,  התקשרות  לכל  העיר  מועצת 

 תרצה להרחיב או להתייחס אז בשמחה.  

הרשות   עו"ד אלון בן זקן:  זה  אישור  לקבל  שצריך  מי  למעשה  כן, 

בפטור   הכלכלית  החברה  עם  שמתקשרת  המקומית 

שלה,   למועצה  זה  את  להביא  צריכה  היא  ממכרז. 

בסי  על  ההתקשרות  את  שההתקשרות  ולאשר  זה  ס 

אחרת.   התקשרות  כל  מאשר  כלכלית  עדיפה  היא 

העירייה   של  או  הכלכלית  החברה  של  הסמכות 

השירותים   את  לתת  הכלכלית  החברה  באמצעות 

החיקוקים   לפי  זה  את  לעשות  רשאית  כאמור, 

 שמצורפים כאן בתשובה לשאילתה.  

 אוקיי, תודה רבה שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 
 נית פתיחת אזורי רישום וייחודיות בתי ספר. דחיית יישום תכ  ג. 

 

השאילתה.   איתי צחר:  על  חותמים  אין  כאן  גם  הבאה  שאילתה 

וייחודיות   רישום  אזורי  פתיחת  תכנית  יישום  דחיית 

סיבת   מהי  השאילתה,  מגישי  ושואלים  הספר.  בתי 

יישום   לדחיית  הביאו  קורונה  אתגרי  ואילו  הדחייה, 

הגדרת   שלב  את  סיימו  ספר  בתי  כמה  התוכנית? 

בו   מקום  קיים  והאם  ספרית?  הבית  ניתן  הייחודיות 

הספר   בתי  של  הייחודיות  הגדרת  בתוצרי  לעיין 

אזורי   פתיחת  תהליך  כך:  נאמר  כמענה  השונים? 
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שנתי,   רב  תהליך  הינו  ספרית  בית  וייחודיות  רישום 

כאשר בתי הספר נמצאים בשנה השנייה ליישומו. עם  

להתבצע   יכולה  איננה  הרישום  אזורי  פתיחת  זאת, 

ביניהם   מהלכים,  מספר  ודורשת  זה  שיח  בשלב 

פתוחים,   ימים  באמצעות  ההורים  עם  נוסף  ודיאלוג 

הדברים   מטבע  כמובן  הספר,  בבתי  ואירועים  כנסים 

בשנה האחרונה בשל אילוצי הקורונה, הוגבלה מאוד  

גם   כנסים  לקיים  וגם  ההורים  את  לשתף  היכולת 

לצוותי החינוך באופן מיטבי. נוסף על כך גורם נוסף  

החינוך.  באגף  המנהלים  חילופי  אגף    זה  מנהלת 

כל   בשל  פברואר.  בחודש  להיכנס  צפויה  החינוך 

שנכנסו   חיצוניים  גורמים  שהם  האלו  הנושאים 

דבר   יקרה  שלא  החלטנו  האחרונה,  התקופה  במהלך 

את   עוד  להעמיק  נוספת,  שהות  לקחת  יהיה  ונכון 

החינוך,    התהליך  צוותי  מול  גם  הספר,  בתי  מול  גם 

הספר גיבשו  גם מנהלת האגף, ובכל העת הזו כל בתי  

שונים   בשלבים  ונמצאים  החינוכית  הזהות  את 

מנהלות   את  לציין  ראוי  החינוכי.  הפדגוגי  ביישום 

את   ומובילות  מנהיגות  אשר  היסודיים  הספר  בתי 

תקופת הקורונה.    , המהלך גם בתקופה מאתגרת זאת 

הזהות   את  להציג  הספר  בתי  צפויים  פברואר  בחודש 

וכמו  הספר,  בית  לקהילת  ספרית  מכן  הבית  לאחר  בן 

 גם הנושא הזה יועלה לזירת השקיפות העירונית.  

שאלת המשך. אין שאלת המשך תודה רבה, שאילתה   ראש העיר: 

 הבאה.  

 אני אשאל.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 כן קרן.   ראש העיר: 
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אגב   ד קרן גרשון חגואל: " עו  דרך  ככה  התבשרנו  או  יודעים  אנחנו  בעצם 

היה   הוא  שבו  המועד  לפני  עזב  החינוך  אגף  שמנהל 

צריך לעזוב. ואנחנו בעצם שואלים מי מנהל את אגף  

 החינוך כרגע בשלב הזה.  

 כן, מנכ"ל בבקשה.   ראש העיר: 

והוא   איתי צחר:  ההסכם,  לפי  בדיוק  עזב  האגף  מנהל  כל  קודם 

מנה  אחר,  תפקיד  ואנחנו  התחיל  עזב,  היקר  האגף  ל 

יצליח.   שהוא  ובטוחים  הצלחה,  לו  מאחלים  כמובן 

במידת   עכשיו  גם  כבר  מגיעה  הנכנסת  האגף  ומנהלת 

האפשרות שלה, כי היא עדיין ממלאת תפקיד במקום  

פעם בשבוע   עבודתה הקודם, אבל היא מגיעה. למשל 

אתמול,   או  היה  זה  לי  נדמה  הבוקר  יושב איתה,  אני 

לא   כבר  שהיא  אני  וכמובן  אתמול,  לי  נראה  זוכר, 

נדרשת להתייחס לחלק מהדברים גם היום, גם היום  

ישיבה נוספת איתה בנושא אחר יחד עם ראש   הייתה 

יש   לכך  מעבר  לעניינים.  נכנסת  כבר  היא  אז  העיר, 

כמובן   שמתפקדות,  מצוינות  מחלקות  מנהלות 

אבל   אגף,  מנהל  ללא  מולי  יותר  הרבה  היא  העבודה 

עד  המחלקות   ובטוחות  מצוינות  מקצועיות,  בידיים 

 שתיכנס מנהלת האגף החדשה.  

 תודה רבה למנכ"ל. שאילתה הבאה בבקשה.   ראש העיר: 

 

 דרישות תשלום.   – יחסי עיריית כפר סבא עם מפעל המים   ד. 

 

 - שאילתה הבאה גם כאן אין מגישים  איתי צחר: 

אפ  רו"ח תהילה מימון:  אם  עוצרת,  שאני  סליחה  איתי  שר  איתי, 

שאילתה   בכל  שאילתה  מגישי  מי  לציין  לפרוטוקול 
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 שלא חתומה.  

 אתם רוצים להתייחס?   איתי צחר: 

לשאול   הדר לביא:  גם  יכולים  הייתם  ברור,  לא  זה  אם  סליחה 

את   שהגשנו  מאז  שחלפו  בשבועיים  אותנו 

   - השאילתות 

 בסדר, אין בעיה. אנחנו מבינים להבא.   ראש העיר: 

.   הדר לביא:   מה אתם מבינים? לא עניתי

 בסדר בהמשך.   ראש העיר: 

 השאילתות הוגשו מטעם כל חברי האופוזיציה.   הדר לביא: 

 כון, ברור לכולם. לזה התכוונתי הדר.  נ  ראש העיר: 

 אם רק אפשר לציין.   עו"ד אלון בן זקן: 

 עניתי, כי שאלו.   הדר לביא: 

שאילתה   עו"ד אלון בן זקן:  בכל  לציין בבקשה,  הדר אם רק אפשר  אבל 

על   שיחתמו  ביקשתי  לא  כולם,  של  השמות  את 

 השאילתות.  

   - ברור, ברור, יכולתם  הדר לביא: 

 רק לציין את השם.   ן: עו"ד אלון בן זק 

 זו הייתה טעות, נתקן.   הדר לביא: 

 בסדר.   עו"ד אלון בן זקן: 

 יכולתם להעיר לפני.   הדר לביא: 

 אנחנו מדברים להבא, להבא.   עו"ד אלון בן זקן: 

 יתקנו להבא. קדימה חבל להתמקד בזה.   ראש העיר: 

המים.   איתי צחר:  למפעל  תשלום  דרישת  בנושא  הבאה  שאילתה 

שהודחת   לאחר  קצר  זמן  השאילתה:  כותבי  כותבים 

המים,   מפעל  של  המנהל  הוועד  מראש  העיר  ראש 

תקדים.   חסרי  בהיקפים  כספיות  מחלוקות  התחילו 

לתקן   ששלחנו  דרישה  מתואר  ככה  המחלוקות  אחת 
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של   דרישה  ונוסף  חן,  קולנוע  של  הארנונה  שומת  את 

של  עירי  בסך  סבא  כפר  דמי    74ית  בגין   ,₪ מיליוני 

מ  החל  לתקופה  במקרקעין  והשאלות:  2011- שימוש   .

מיליון    74מה הרקע לדרישת העירייה על תשלום של  

בזמן   המים  ממפעל  נדרש  לא  זה  תשלום  ומדוע   ?₪

שכיהנת כיו"ר האגודה? כמענה לשאילתה נאמר: אנו  

נכסי  ניהול  על  העת  כל  שוטפות  בקרות    מבצעים 

המים   מפעל  כי  עלה  הבקרות  במסגרת  העירייה. 

מים,   מתקני  העירייה  בקרקעות  שנים  מזה  השתמש 

כאמור   השימוש  עבור  שימוש  דמי  תשלום  ללא 

גם   נדון  הנושא  כי  לציין  ראוי  להבנתנו.  לכאורה 

זו   בדרישה  אין  כי  סבור  המים  מפעל  לפיו  בעבר, 

ממש, והנושא נמצא בהליכי בירור. עיריית כפר סבא  

צא בקשר שוטף מול הנהלת מפעל המים בנושא זה,  נמ 

 כמו גם בנושאים אחרים.  

 שאלת המשך. אין.   ראש העיר: 

    

 מפעל המים.     – מימון הייצוג המשפטי   ה. 

 

 שאילתה הבאה, תודה.   ראש העיר: 

שאילתה בנושא מימון הייצוג המשפטי למפעל המים.   איתי צחר: 

בנושא   שקיבלנו  העדכון  המועצה  לפי  בישיבת 

קואליציה   חברי  ומספר  העירייה  ראש  הקודמת, 

אלון   פפר,  ינקי  הדין  מעורכי  משפטי  ייצוג  קיבלו 

גלרט ואלידור בליטנר ממשרד עורכי דין מיתר, אשר  

ללא   אחרים  בתחומים  גם  לעירייה  שירותים  נותן 

ת  ובתשובה  ר ו מ ששולמה  זה.  משפטי  ייצוג  בגין  ה 
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כולו  שהנושא  נאמר  כבר  פעולה    שניתנה  וכל  נבחן, 

הם   הפעם  השאלות  אז  בלבד.  החוק  פי  על  תתבצע 

האם הנושא נבחן? מה חוות דעת היועץ המשפטי של  

העירייה בעניין? האם הוסדר תשלום בגין השירותים  

שניתנו לראש העירייה ולחברי הקואליציה שלו, ואם  

לשאילתה   כמענה  זה.  ייצג  מימן  אשר  הגורם  מי  כן 

ושא טרם הושלמה וכפי שנאמר  נאמר שוב, בחינת הנ 

 כל פעולות העירייה יתבצעו על פי חוק.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

כי   ד"ר אסנת ספורטה:  הבדיקה?  תושלם  מתי  להעריך  יכול  אתה  שאלה, 

 אני מבינה שזה כבר כמה חודשים. שנה? לא יודעת.  

 כשתושלם נעדכן אתכם.   ראש העיר: 

 יש הערכה של זמן?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 עדיין לא.   ראש העיר: 

 סליחה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 עדיין לא.   ראש העיר: 

   - טוב, אנחנו נשמח כן לקבל, אני לפחות אשמח  ד"ר אסנת ספורטה: 

 נעדכן אתכם, נעדכן.   ראש העיר: 

או   ד"ר אסנת ספורטה:  חודש  שזה  לי  תגידו  אם  בין  זמן,  של  הערכה 

 שנתיים, אבל לקבל הערכה של זמן מתי זה יסתיים.  

 נעדכן אתכם.   ראש העיר: 

 תודה.  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

 

 אתיקה בדוברות העירייה.   ו. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 
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חברי   איתי צחר:  שבעת  מטעם  הבאה  האופוזיציה.  שאילתה 

העירייה   דוברת  כי  ליבנו  תשומת  את  הפנו  לאחרונה 

התקשורת   מכלי  אחד  של  וואטסאפ  קבוצות  מנהלת 

ועוד   פוסט  השרון  אתר  מנהלת  עם  במשותף  בעיר, 

השיווק   מנהלת  עם  יחד  וכן  תשלומים,  שמקבל  אתר 

דמויות נוספות. אז השאלות    2- של גוף מסחרי בעיר ו 

שדובר  תקין  מינהל  זה  האם  שותפה  הם  העירייה  ת 

המקבל   תקשורת,  כלי  של  וואטסאפ  קבוצת  בניהול 

  מימון מטעם העירייה? האם זה מינהל תקין שדוברת 

עם   יחד  וואטסאפ  קבוצות  בניהול  שותפה  העירייה 

שדוברת   תקין  מינהל  זה  והאם  בעיר?  מסחרי  גורם 

אשר   דמויות  עם  וואטסאפ  קבוצת  מנהלת  העירייה 

מענה לשאילתה נאמר  מסתתרות תחת זהות בדויה? כ 

וואטסאפ   קבוצת  מנהלת  אינה  העירייה  דוברת  כך: 

של אף אחד מכלי התקשורת בעיר או כל גורם מסחרי  

עם   בשאילתה.  שהוזכר  אחר  גורם  כל  או  אחר, 

מי   ידי  על  הוגדרה  הקבוצות  לאחת  להצטרף  בקשתה 

מבלי   כמנהלת,  הסתם  מן  לקבוצה  אותה  שצרף 

גילוי  עם  אך  בקשתה.  וללא  ביקשה    ידיעתה  ההגדרה 

להסירה, ההסרה בוצעה ואינה מוגדרת עוד כמנהלת,  

שחברים   הסתם  מן  וואטסאפ  משתמשי  כל  כמו 

בקבוצות יודעים שאפשר להגדיר את כולם כמנהלים,  

אפשר להגדיר חלק כמנהלים, ואין פה דבר וחצי דבר,  

ודוברת   קבוצה,  שום  מנהלת  ולא  ניהלה  לא  והיא 

וכמו שצ   העירייה  ובצורה מקצועית  פועלת כחוק  ריך 

ומצוינת, חבל להדביק לה דברים שלא קשורים לשום  

 דבר.  
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 שאלת המשך?   ראש העיר: 

זה   הדר לביא:  את  אגיד  אני  הזאת.  האחרונה  הפרשנות  על  חבל 

בצורה   העירייה  של  הדוברות  של  השימוש  ככה, 

מאוד   להיות  צריך  בעיר  תקשורת  בכלי  שוויונית 

חשוב לכולנו בערכים הדמוקרטיים. אני מאוד מאוד  

ראוי,   כך  כמנהלת,  עצמה  את  הסירה  שהיא  שמחה 

  וכך צריך. השאלה שלי האם היא חברה בכל הקבוצות 

כל   או  היא  בחלקם?  רק  או  בעיר  התקשורת  כלי  של 

 דוברות אחר של העירייה, לא עניין אישי.  

הדברים,   איתי צחר:  בסוף  שאמרתי  מה  פרשנות  לא  זה  אחד 

עובדי   וכל  העירייה  מנהלי  כל  העירייה  כמנכ"ל 

ואשמור   אגן  ואני  אחריותי,  תחת  נמצאים  העירייה 

במינה  לא  פועלים  שהם  ואמירות,  כבודם  תקין  על  ל 

פעמים. אז האמירה הזאת    3לכאורה, כמו שנכתב פה  

לא תישאר בחלל האוויר בלי פרשנות או בלי תגובה.  

ורק   אך  פועלים  ואנחנו  לרגלינו  נר  הוא  תקין  מינהל 

מ  תקין  השאלה  - במינהל  לגבי  אחד.  זה  ת',  ועד  א' 

הדוברת   קבוצות  באיזה  מושג  לי  אין  שלך  השנייה 

לענו  יכול  לא  ואני  תשובה  נמצאת,  זה  על  לך  ת 

 אמיתית ובדוקה.  

 תודה על הכנות, אני מציעה לבדוק את הנושא.   הדר לביא: 

 תודה, שאילתה הבאה בבקשה.   ראש העיר: 

 

ן.    ז.   ראיון של ראש העיר לעיתו

 

הבאה   איתי צחר:  לעיתון.  בנושא  שאילתה  העיר  ראש  של  ראיון 

ראש    3.12.2020ביום   עם  ראיון  כתבת  התפרסמה 
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אחד   הוא  ירוק  עיתון  ירוק.  בעיתון  העירייה 

מתקציב   ניכר  תקציב  מקבל  אשר  המקומונים 

הכתב   שם  תחת  פורסמה  הכתבה  בעיתונות.  הפרסום 

כי   אברהם"  "עומרי  מצוין  בכתבתו  אברהם.  עומרי 

נפגשנו איתו, נוסח הכתבה אינו שונה מאוד מכתבות  

ג  שנוהגים  כסף.  קנויות  עבורן  לשלם  ואנשים  ופים 

לקראת  1השאלות:   בראיון  העיר  ראש  נפגש  מי  עם   .

ו  הפגישה?  משתתפי  היו  מי  זו?  ראש    2- כתבה  האם 

העירייה מקיים קשר רציף עם עומרי אברהם? כמענה  

כלי   לכלל  ראיונות  העניק  העיר  שראש  נאמר, 

השרון,   ידיעות  ביניהם  זאת,  שביקשו  התקשורת 

מ  מגזין  צומת  כלכליסט,  הנדל"ן,  סודות  גדילים, 

האזוריים   לעיתונים  הראיונות  וירוק.  השרון 

בלשכת   התקיימו  והירוק  השרון  צומת  והמקומיים 

הנ"ל   העיתונים  מטעם  כתבים  ידי  על  העיר,  ראש 

מי  וארז  השרון  צומת  מטעם  סובול  מטעם  - לירון  רז 

עיתון ירוק. בראיונות נכחה גם דוברת העירייה ליעד  

ב  התקיים  ירוק  לעיתון  הריאיון  גיל.  כ"ט  - בראל 

ב  התקיים  השרון  צומת  לעיתון  והריאיון  - בנובמבר, 

, מועדי הראיונות מופיעים ביומן ראש העיר  30.11.20

 ויפורסמו כנהוג באתר השקיפות העירונית.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

בכתבה  ד יוסי סדבון: עו"  אברהם.  עומרי  הכתב  על  מדברת    השאלה 

מפורסם שהוא פרסם את הכתבה, ואני לא רואה את  

להיות   יכול  העיר.  לראש  שהיה  בריאיון  שלו  השם 

תחת   פרסם  והוא  לו  העביר  הריאיון  את  שמע  שארז 

 שמו. אנחנו פשוט לא מכירים את הכתב הזה.  
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העי  איתי צחר:  ראש  נפגש  מי  עם  היו  שאלתם  מי  בריאיון?  ר 

 משתתפי הפגישה.  

 נכון, נכון.   עו"ד יוסי סדבון: 

כזה   איתי צחר:  שעיתון  דברים  לגבי  השתתף.  ומי  היה  מי  עניתי 

אליו.   השאלה  את  להפנות  שווה  אולי  שאל,  אחר  או 

   - אני לא 

מ  ראש העיר:  ארז  את  שאילתה  - י תשאלו  רבה.  תודה  טוב,  רז. 

 הבאה.  

 

דעות   ח.  חילוקי  רקע  על  מנהלית  עתירה  להגשת  הרשות  במשאבי  שימוש 

 פוליטיים / פרסונליים בנושא דת.  

 

הרשות   איתי צחר:  במשאבי  שימוש  בנושא  הבאה  שאילתה 

דעות   חילוקי  רקע  על  מינהלית  עתירה  להגשת 

השאילתה   ובגוף  דת.  בנושא  פרסונליים  פוליטיים 

הגי  הקואליציה  שהוקמה  לאחר  שחודש  שה  מצוין 

הרבנות   מועצת  כנגד  לבג"צ  עתירה  סבא  כפר  עיריית 

של   המשפטי  היועץ  דת,  לשירותי  המשרד  הראשית, 

התנגדות   הייתה  עניינה  ואחרים.  הדתות  משרד 

סבא  כפר  אוחיון    עיריית  דוד  הרב  של  הזמני  למינויו 

עתירה   שזו  ספק  צל  אין  בעיר.  נישואין  כרשם 

. מכספי הציבור שולמו  למעלה    שעתידה להידחות וכו'

שואלי    25,000- מ  פה  ומציינים  ההליך.  למימון   ₪

כי:   זה?  1השאילתה  בעניין  עתירה  הוגשה  מדוע   .2  .

כנגד   עתירה  הגשת  על  שהחליט  בעירייה  הגורם  מי 

. מדוע הגשת העתירה לא  3מועצת הרבנות הראשית?  

לידיעת   הובאה  ולא  העיר  מועצת  לידיעת  הובאה 
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ללא  4הציבור?   עתירה  הוגשה  מדוע  דעת  .  חוות 

נציין   ראשית  כך:  נאמר  כמענה  אז  בנושא?  משפטית 

מופיעים   שהם  כפי  העליון  שופטי  מפי  הציטוטים  כי 

נאמרו   מטעים.  וגם  מדויקים  אינם  השאילתה  בגוף 

לאחר   השיבה  והעירייה  הדיון  במהלך  אורחא  אגב 

מכן תשובה לעניין זה במעמד הדיון שלא צורפה לגוף  

הדת   שירותי  תקנות  )בחירות  השאילתה.  היהודיים 

תשס"ז   עיר  ופורמט  2007  – רבני  הנחיות  קובעים   )

עמדה   יש  המקומית  לרשות  עיר.  רב  בוחרים  איך 

(, כאשר  1)ב( )   8וייצוג בהרכב האספה הבוחרת, סעיף  

מועצת   בידי  ימונו  החברים  שמחצית  שם  מצוין 

הינם   הבוחר  הגוף  חברי  וכל  המקומית.  הרשות 

הסמכ  דנן  במקרה  העיר.  המצטברות  תושבי  ויות 

מכן   ולאחר  כשרות  )ממונה  אוחיון  הרב  לידו  שקיבל 

הכשירו   מכהן(  רב  הדחת  לאחר  וזאת  נישואין  רשם 

כביכול את בחירתו לרב עיר דה פקטו, באופן שעוקף  

סוגיה   הינה  עיר  רב  בחירת  העירייה.  סמכות  את 

הרבנות   של  באופייה  שתלויה  מקומי,  אופי  בעלת 

והע  העיר,  ותושבי  כי  המקומית  סבורה  ירייה 

עם   והתייעצות  תיאום  ללא  מבחוץ  רב  "הצנחת" 

הרשות המקומית אינה ראויה. ולראיה עתירה נוספת  

גם   יותר  רשות מקומית אחרת מאוחר  ידי  על  הוגשה 

כן. בכפר סבא מתגוררים ומכהנים רבנים, שהעירייה  

היה   ולא  התפקיד  את  לבצע  היו  יכולים  כי  סבורה 

מבחו  "הצנחה"  באותה  שיש  צורך  בתפקיד  מדובר  ץ. 

מקום   יש  ולכן  לתושב,  לשירות  ישירה  השלכה  לו 

לשיטת העירייה במינוי רב מקומי שייתן שירות בכפר  
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סבא, ולא יהיה צורך לנסוע מחוץ לעיר לאלפי מנשה,  

היום   עד  כי  יצוין  בסיסיים.  דת  שירותי  לקבל  כדי 

ותעודות   נישואין  תעודות  על  הרב  החתמת  לשם 

צורך   יש  מנשה.  כשרות,  באלפי  הרב  ללשכת  בנסיעה 

והמשמעותי   החשוב  לתפקיד  הבחירה  לכך,  מעבר 

הרבנות   מועצת  חברי  בין  טלפוני  במשאל  נעשתה 

נהלים   היו  לא  הראשית  לרבנות  כאשר  הראשית, 

וכללים בדבר קבלת החלטות במשאל טלפוני. במשאל  

הרבנות   מועצת  חברי  כל  השתתפו  לא  הספציפי 

בלבד,   חלקם  אלא  שהצביעו  הראשית,  חברים  והיו 

טלפונית   הצבעה  הייתה  לא  כלומר  המינוי.  נגד 

שהתקבלה פה אחד. למיטב ידיעתנו אחד החברים אף  

מועצת   במליאת  לדיון  הנושא  את  להביא  ביקש 

סורבה.   בקשתו  אולם  לדיון,  הראשית  הרבנות 

כל   המקומית  לרשות  נותרה  לא  דלעיל  מהנימוקים 

מועצת  כנגד  עתירה  להגיש  אלא  הרבנות    ברירה 

הראשית בנושא זה. יצוין כי רק לאחר הגשת העתירה  

מועצת   מליאת  בפני  לדיון  הנושא  הובא  לבג"צ 

הרבנות הראשית, וגם אז הדבר עלה במועצת הרבנות  

לאחר   רק  כן  כמו  היום.  סדר  על  עמד  שהנושא  מבלי 

הראשית   הרבנות  מועצת  אישרה  העתירה  הגשת 

עב  דרכי  את  המסדיר  ומפורט  מקיף  ודתה,  תקנון 

בהקשר   כלומר  ועוד.  הדיונים  נהלי  ישיבות,  זימון 

)בייעוץ   והרבנות  שלה,  את  עשתה  העתירה  הזה 

פרקליטות   של  הבג"צים  מחלקת  של  חיצוני  משפטי 

בבחירה   שנפלו  מהפגמים  חלק  תיקנה  המדינה( 

עטיה הוגשה עתירה ואף הסדירה באופן  ב טלפונית, ש 
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ממלא  ההחלטות.  וקבלת  עבודתה  נהלי  את    רשמי 

את   הביא  הדת,  תיק  מחזיק  שהוא  העיר  ראש  מקום 

משרד   עם  התייעצות  ולאחר  העיר  ראש  בפני  הנושא 

עורכי דין טויסטר הררי שסברו כי יש עילה משפטית  

באשר   לבג"צ.  עתירה  הוגשה  ומשכך  עתירה,  להגשת 

הגשת העתירה, אין חובה    לעדכון מועצת העיר בדבר 

עתירה   בכל  העיר  מועצת  את  ידי    שמוגשת לעדכן  על 

בחוות דעת משפטית   לצורך  כפר סבא. באשר  עיריית 

משפטית   דעת  חוות  נדרשה  לא  העתירה,  הגשת  טרם 

 של היועמ"ש טרם הגשת העתירה.  

מועצת   עו"ד יוסי סדבון:  כאשר  בהמשך,  ראוי  לא  האם  שלי  השאלה 

אחרת,   או  כזאת  לאומית  רשות  כנגד  עותרת  העיר 

של   המשפטי  מהיועץ  כתובה  דעת  חוות  לקבל 

וזה   נדחינו  כאן  וסיכוייה.  העתירה  לעניין  העירייה, 

דחו   גם  הליך  של  ובסופו  מועט,  לא  ציבורי  כסף  עלה 

דומים   שבמקרים  ראוי  לא  אם  השאלה  העתירה.  את 

תידיים, ואני בכלל לא פוסל אפשרות לעתור לבג"צ  ע 

אני   בהחלט  אבל  מהגופים,  אחד  של  התנהלות  בגין 

יותנה בחוות   זה  ואילך  חושב שצריך לקבוע שמהיום 

 דעת של הייעוץ המשפטי. וזאת השאלה שלי.  

 אלון בבקשה.   ראש העיר: 

ראוי.   עו"ד אלון בן זקן:  לא  ומה  ראוי  מה  של  בשאלות  עוסק  לא  אני 

החוק קובע ביחס לאיזה פעולות נדרש אישור מועצה  

או חוות דעת משפטית, וזה לא מסוג המקרה. זה מה  

סעיף   לפי  העיר  לראש  הסמכות    126שנקרא  את  יש 

פקודת   של  למגבלות  בכפוף  העירייה,  את  לנהל 

העיריות מתי צריך לבוא למועצה ולקבל את האישור,  
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משפטי  דעת  חוות  צריך  שאל ת מתי  לא  זה  אז  של  .  ה 

 ראוי.  

היועץ   עו"ד יוסי סדבון:  הנחיות  את  לבכם  לתשומת  להביא  רוצה  אני 

המשפטי לממשלה, שאומרות שבכל תובענה אזרחית  

יועץ   אישור  מחויב  המדינה,  מרשויות  רשות  כנגד 

לזה   מודע  אני  הפנים.  משרד  עם  והתייעצות  משפטי 

יועץ   של  דעת  בחוות  צורך  אין  הזאת  שבסוגיה 

שזאת טעות שלנו שאנחנו פועלים    משפטי. אני חושב 

בהליכים משפטיים ומוציאים כסף ציבורי ללא חוות  

 דעת כזו.  

עצמה.   עו"ד אלון בן זקן:  את  הוכיחה  הזאת  שהעתירה  חושב  אני 

   - הליקויים בהתנהלות של הרבנות הראשית 

הוכיחה את עצמה.   עו"ד יוסי סדבון:  זה  מה  יודע  לא  אני  נדחתה,  היא 

 אבל תודה רבה.  

 אוקיי, תודה רבה, תודה אלון היועץ המשפטי.   אש העיר: ר 

 

.   ט.   הפצת פייק ניוז לתושבי העיר בעניין מאבק על מיקום הדפו

 

 שאילתה הבאה בבקשה.   ראש העיר: 

שאילתה הבאה בנושא הפצת פייק ניוז לתושבי העיר   איתי צחר: 

בעניין מאבק על מיקום הדפו. בתחילת חודש דצמבר  

תושבי   של  רחבות  תפוצה  לרשימות  מסרונים  הופצו 

ניוז באשר למיקום המתוכנן   פייק  העיר, אשר הפיצו 

גורם   כי  בהודעה  יצאה  העירייה  בתגובה  הדפו.  של 

ההוד  הפצת  מאחורי  עומד  בעיר  עות  פוליטי 

אלו   מטרה לשסות את תושבי העיר  השקריות, מתוך 

באלו וללבות שנאה. השאלות: האם עיריית כפר סבא  
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יודעת את זהות הגורם אשר הפיץ את ההודעות וכיצד  

הוגשה   והאם  לשליחתם?  התפוצה  רשימות  הושגו 

תלונה למשטרה בנושא? מענה לשאילתה: ראש העיר  

הה  של  השולח  לזהות  מודע  אינו  סבא  ודעה,  כפר 

מודעת,   העירייה  האם  השאלה  כי  העיר  ראש  כתבנו 

גוף   של  סבא  כפר  עיריית  אז  מדויקים.  להיות  רצינו 

אחד   אף  ולא  אני  לא  להתייחס.  קשה  אז  אמורפי, 

מהצוות המקצועי שאני מכיר ודיבר איתי, וכמובן לא  

לא   בטח  השולח,  לזהות  מודעים  לא  העיר,  ראש 

כ  עיריית  אחר.  אחד  אף  ולא  אינה  הדוברות  סבא  פר 

בעלת סמכות או כלים לנהל חקירה או בדיקה כמובן  

של הודעות הנשלחות לתושבי העיר, ומשטרת ישראל  

 הוא הגוף אשר מוסמך לענות על שאלות אלו.  

עירוניים   הדר לביא:  בכלים  שהופצה  חמורה  באמירה  מדובר 

אני   ריק.  בחלל  תישאר  לא  והיא  רבים,  לתושבים 

פוליטיים, ואני כוללת פה  רואה בהאשמה של גורמים  

את עמיתיי למועצת העיר נבחרי ציבור מהאופוזיציה  

לטובת   ממרצם  מזמנם  שמשקיעים  והקואליציה, 

ראש   ממך  מצפה  ואני  חמורה.  כאמירה  העיר  תושבי 

יצאה   איך  למצוא  הדברים.  לעומק  לרדת  העיר 

   - האשמה חסרת הביסוס הזאת ולתקן להמשך 

 חמור מאוד.   ראש העיר: 

 זה צריך להיות פשוט, כי יש את מספר הטלפון.   יא: הדר לב 

 חמור מאוד.   ראש העיר: 

 האם אתה תעשה את זה?   הדר לביא: 

בודקים   ראש העיר:  ואנחנו  הוגשה תלונה במשטרה  חמור מאוד, 

את זה. המשטרה בודקת את זה, ואני מאחל שתמצא  
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הדין   את  איתו  ותעשה  האלה  המסרונים  את  שלח  מי 

בציב  זה  את  שלח  ושנדע  מי  סבאית  הכפר  וריות 

 כאלה.    SMSהודעות  

 אתם הגשתם תלונה למשטרה?   הדר לביא: 

 לא. מי שהגיש זה חברי הוועד.   ראש העיר: 

 מי?   הדר לביא: 

 חברי ועד השכונה הגישו.   ראש העיר: 

   - חברי ועד השכונה הגישו  הדר לביא: 

.   איתי צחר:   כך נמסר לנו

 ככה נמסר לנו. המשטרה בודקת.   ראש העיר: 

   - רפי ברשותך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

מאוד   ראש העיר:  חמור  היה  שזה  חושב  אני  בודקת,  המשטרה 

   - ההודעות האלה 

הזאת  הדר לביא:  ההתכתבות  ממנו  שנשלח  עירוני  מספר    יש 

 גורמים פוליטיים.  שמאשימות  

   - בסדר, אנחנו מכירים  ראש העיר: 

 צריכים לבדוק.  את זה אתם   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   אנחנו מכירים את כל התרגילים, יש מספר עירוני

   - לא, לא, שנייה  איתי צחר: 

יש מספרים אחרים, אני אומר לך הלוואי ואני מאחל   ראש העיר: 

ההודעות   את  ששלח  מי  את  למצוא  ישראל  למשטרת 

 האלה, חמור מאוד.  

 האחרונה.  אם אני מבין נכון הדר בהמשך להערתך   איתי צחר: 

 כן, שאילתה הבאה איתי.   ראש העיר: 

   - רפי ברשותך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 כן יובל.   ראש העיר: 

שלמרות   עו"ד אהוד יובל לוי:  הודעה  וקיבלתי  מהציבור  בנו  צופים  פשוט 
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לבג"צ, שעד היום   לגבי העתירה  מה שנאמר בתשובה 

לנסוע   צריך  נישואין  תעודות  על  הרב  את  להחתים 

הרב  תשובה    ללשכת  פה  קיבלתי  אז  מנשה.  באלפי 

אינה   הזאתי  הטענה  הזאתי  שהאמירה  שאומרת 

פעמים   מספר  סבא  בכפר  ללשכה  מגיע  שהרב  אמת. 

בהתנדבות   יותר  מגיע  הוא  דחוף  צריך  ואם  בשבוע, 

סבא   בכפר  נחתמות  שהתעודות  אומרת  זאת  וכו'. 

לזה.   ולא  לזה  לא  עד  לא  אני  אז  לכאן,  מגיע  והרב 

התחתנת  השם  שיהיה  ברוך  רוצה  אני  אבל  מזמן,  י 

מדויקת,   לא  הזאת  שהאמירה  טענות  יש  שאם  ברור 

 שווה לבדוק אותה.  

 איתן צנעני ייתן תשובה.   ראש העיר: 

נכונ  עו"ד איתן צנעני:  האלה  ללשכת  .  ות העובדות  נוסעים  לעת  מעת 

תעודות   על  אותו  ומחתימים  מנשה,  באלפי  הרב 

 נישואין ועל תעודות כשרות. העובדות האלה נכונות.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 אי גיבוש ופרסום הסכם קואליציוני.  י. 

 

 טוב, המשך השאילתות, בבקשה שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

אי   איתי צחר:  בנושא  הבאה  הסכם  שאילתה  ופרסום  גיבוש 

קואליציוני. כותבים כותבי השאילתה: למעלה מחצי  

תהילה   העיר  מועצת  חברת  מונתה  מאז  עברה  שנה 

הינו   זה  תפקיד  כספים.  ועדת  יו"ר  לתפקיד  מימון 

ניהול   בעניין  הסכמות  על  המלמד  מובהק  תפקיד 

הסכם   עריכת  מחייב  ולפיכך  העירייה,  תקציב 

כחוק.    י קואליציונ  נמנע  .  1ופרסומו  הנך  מדוע 
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מלחתום ולפרסם הסכם קואליציוני כנדרש כחוק עם  

. אילו הסכמות גובשו  2חברת המועצה תהילה מימון?  

ביחס   פה  בעל  לבין חברת המועצה  בין ראש העירייה 

זה?   בתפקיד  של  3לכהונתה  המשפטי  היועץ  האם   .

בעריכת   לצורך  ביחס  בכתב  דעתו  חווה  העירייה 

ופרסומו.  קואליציוני  נאמר    הסכם  לשאילתה  כמענה 

כך: כפי שהובהר לא אחת על ידי חברת המועצה רו"ח  

איננה   קואליציה,  חברת  איננה  היא  מימון  תהילה 

אמירות   ולפיכך  הקואליציה,  בישיבות  משתתפת 

למותר   האמת.  את  משקפות  אינן  זה  בנושא  חוזרות 

חובת   כי  קואליציוניים  לציין,  הסכמים  של  הפרסום 

חל  והיא  בחוק,  בכתב  קבועה  להסכמים  ביחס  ה 

המפורטים   הספציפיים  בנושאים  סיעות  בין  שנערכו 

בחוק. במקרה בו ייחתם הסכם כאמור בין סיעתו של  

לאחד   הנוגע  מימון,  המועצה  חברת  לבין  העיר  ראש 

בסעיף   המפורטים  מהנושאים  יותר  לחוק    45או  )א( 

תשכ"ה   )בחירות  המקומיות  הוא  1965  – הרשויות   )

  .  יפורסם כדין

 שאלת המשך.  ש העיר: רא 

 אני רוצה רגע להתייחס, סליחה אם יש שאלה.   רו"ח תהילה מימון: 

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

את   הדר לביא:  אבל  המצאתם,  לא  אתם  הכלנתריזם  את  תראו 

לא   אנחנו  אולי.  מובנת  הלא  ברורה  הלא  ההיתממות 

חבר   לא  שהוא  בארץ  כספים  ועדת  ראש  אף  מכירים 

וטה שיש לו אחריות לגיבוש  קואליציה, מהסיבה הפש 

להבין   אשמח  ואני  השאר,  בין  העירוני  התקציב 

ועדת   ראש  למנות  תקין  האם  המשפטי  מהיועץ 
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אמור   הוא  האם  קואליציה,  חבר  שאינו  כספים, 

 להיות חבר קואליציה? מה החוק אומר לגבי זה?  

ועדת   עו"ד אלון בן זקן:  לראשות  מועצה  חבר  כל  למנות  בעיה  שום  אין 

 אין הגבלה בחוק.  כספים,  

 תודה רבה, תהילה.   ראש העיר: 

ראש   הדר לביא:  היותו  מתוקף  קואליציה  חבר  נחשב  לא  והוא 

 ועדת כספית?  

וקואליציה,   עו"ד אלון בן זקן:  אופוזיציה  זה  מה  בחוק  הגדרה  אין 

 למעט לגבי יו"ר ועדה לענייני ביקורת.  

   - מה זה אופוזיציה? דווקא זכור לי   אין הגדרה בחוק  הדר לביא: 

 לא, לא.   עו"ד אלון בן זקן: 

   - כל מי שאינו ממונה  הדר לביא: 

שמדבר   עו"ד אלון בן זקן:  בסעיף  רק  זה  תסתכלי  בדיוק,  כשמדובר  רק 

 על ראשות ועדה בענייני ביקורת.  

 אוקיי, נבדוק את זה אחר כך, תודה.   הדר לביא: 

 תהילה בבקשה.   ראש העיר: 

   - כן, אני רוצה להתייחס. קודם כל נאמרות פה מילים  רו"ח תהילה מימון: 

רגע סליחה, אני לא מבינה את מבנה השאילתות, זה   הדר לביא: 

   - שאילתה ותשובה 

חוקיות  רו"ח תהילה מימון:  חוסר  על  כלפיי  גם  טענה  כשאת טוענת  ,  הדר 

   - מותר לי לענות לך גם אם זה לא בפורמט של ה 

נותנים   הדר לביא:  לא  לנו  פשוט  אחרי,  לי  לענות  מוזמנת  אז 

 לענות מחוץ לפורמט.  

   - לא, לא, לא, עם כל הכבוד, את שואלת שאלה  רו"ח תהילה מימון: 

לה   דני הרוש:  מותר  לדבר,  לה  מותר  דיבור,  בזכות  היא  הדר, 

 לדבר.  

   - עם כל הכבוד את שואלת שאלה  רו"ח תהילה מימון: 
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   - מותר לדבר  הדר לביא: 

.   דני הרוש:   מותר לה לדבר כן

ההזדמנות   הדר לביא:  את  גם  ננצל  אנחנו  לשאילתות?  מחוץ 

 הזאת.  

המשפטי   דני הרוש:  היועץ  כי  הזה,  הנושא  את  גם  תבדקי  כן, 

 מאשר את זה כרגע.  

   - הדר, כשאת אומרת עליי משהו  רו"ח תהילה מימון: 

 הוא מאשר לקואליציה הרבה דברים.   הדר לביא: 

   - בישיבה  רו"ח תהילה מימון: 

   - זה לא רק אני  הדר לביא: 

   - סליחה  רו"ח תהילה מימון: 

 שלמה שהגישה את השאלה.  אנחנו פה אופוזיציה   הדר לביא: 

היה   רו"ח תהילה מימון:  ולכן  שלמה  האופוזיציה  אז  בסדר.  בעיה,  אין 

אומרים   כשאתם  גם.  זה  על  חתום  מי  לדעת  לי  חשוב 

אמירה כל כך חמורה, ואת אמרת מילה מאוד חמורה  

לי   מותר  בהחלט  אז  עכשיו,  כשדיברת  בהתחלה, 

לפי החוק.   פועלת לא  כי את טוענת שאני  אני  לענות, 

אין   וגם  הסכם  אין  פעמים,  מספר  הצהרתי  כבר 

הדבר   קיים.  לא  הוא  כי  פורסם,  לא  הוא  סיכום. 

לפעול   שבאתי  זה  ולי,  העיר  לראש  לשנינו  שברור 

הצוותים   עם  פעולה  בשיתוף  תמיד  התושבים  לטובת 

ועם   אין  ה המקצועיים,  העיר.  ראש  מול  חוזר  יזון 

ו כך.  משהו כתוב שאומר לי שאני צריכה לפעול כך א 

יש דיון מתמיד, לעיתים יש אי הסכמות, שיח, ובסופו  

עכשיו.   עד  פעלנו  כך  מיטבי.  לתוצר  מגיעים  דבר  של 

הכי   הדרך  זאת  הזאת  הזמן  שבנקודת  מאמינה  אני 

יעילה שלי לשרת את הציבור, ואני מצפה מכם לכבד  
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אני מעריכה, אני אומרת את זה    , את זה. וראש העיר 

זה,  את  קיבל  רבה,  אומרת    בהערכה  שאני  מה  את 

שיש   לי  צר  הדרך.  כל  לאורך  זה  את  מכבד  עכשיו 

קוראים   אחד  ומצד  בעיה,  בזה  שרואים  כאלה 

בדיוק   בדיוק  משמרים  שני  ומצד  חדשה,  לפוליטיקה 

מחנות   של  פוליטיקה  הישנה,  הפוליטיקה  את 

ואינטרסים, פוליטיקה שאין לה שום מקום לחשיבה  

אלו את עצמכם  שונה. אני פועלת לטובת הציבור. תש 

 איך אתם פועלים.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 שימוש במשאבי הרשות לפרסום עצמי של ראש העיר.  יא. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

הרשות   איתי צחר:  במשאבי  שימוש  בנושא  הבאה  שאילתה 

חברי   שבעת  בשם  העיר  ראש  של  עצמי  לפרסום 

כך   העיר  מועצת  שבישיבת  כותבים,  האופוזיציה, 

על   ממענה  העיר  ראש  התחמקת  דצמבר  מחודש 

הרשות,   במשאבי  פסול  לשימוש  שנגעה  שאילתה 

נדרשו  תחילה  עצמי.  ל   קידום  את  הח"מ  קצר 

לגופו   לענות  שלא  בחרת  מכן  לאחר   , וכו' השאילתה 

כי   סבא  כפר  תושבי  מבחינים  רב  וזמן  עניין,  של 

לעמוד   הפניות  בפרסומיה  מפנה  העירייה  דוברות 

להורי  הפייסב  הודעות  נשלחו  כן  כמו  הפרטי.  וק 

תלמידים בעיר, לצפייה בסרטון ברכה שהופק על ידי  

עיריית כפר סבא והוא פורסם בעמוד הפייסבוק שלך.  

מממן ומפעיל את עמוד הפייסבוק של  . מי  1שאלות:  
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העיר?   מדוע  2ראש  תושבים  .  מפנה  העירייה  דוברות 

העירייה  ראש  של  הפייסבוק  בעמוד  .  3?  לפרסומים 

שימוש   לרבות  הרשות  במשאבי  שימוש  נעשה  מדוע 

לפרסום   להפנות  העיר  תושבי  של  המייל  בכתובות 

שלך?   הפייסבוק  של  4בעמוד  הנחיות  קיימות  האם   .

היועץ המשפטי לעירייה בדבר שימוש בשמו של ראש  

הכול   ולפני  כל  קודם  אז  עירוניים?  בפרסומים  העיר 

ספו האישי  עמוד הפייסבוק של ראש העיר ממומן מכ 

דוברות   כי  נאמר  לכך  בהמשך  ידו.  על  ומופעל 

בערוצי   מידע  לקבלת  התושבים  את  מפנה  העירייה 

העירייה,   אתר  כגון  ומגוונים,  מהימנים  תקשורת 

העיר   ראש  כאשר  ועוד.  העירוני  הפייסבוק  עמוד 

הודעות   שלו  הפייסבוק  בעמוד  מפרסם 

דוברות   לתושבים,  מידע  בהן  שיש  אינפורמטיביות 

נעשה  העיר  הדבר  המידע.  את  לשתף  רשאית  ייה 

עניין   קיים  העירייה,  דוברות  שלדעת  היכן  במשורה, 

של   מקצועי  מניתוח  כן,  כמו  העיר.  תושבי  לציבור 

ראש   של  אינפורמטיביים  פוסטים  כי  עולה  הנתונים 

לחשיפה   מביאים  העירייה,  בעמוד  המשותפים  העיר 

באופן   העירייה  בעמוד  הפוסט  של  יותר  גדולה 

ופרסומים  משמע  בהפניות  שימוש  נעשה  בעבר  ותי. 

באמצעות מסרונים לתושבים. הנחיות בדבר השימוש  

ניתנו   עירוניים  ופרסומים  העיר  ראש  של  בשמו 

יועמ"ש העירייה, בפגישות   ידי  לדוברות העירייה על 

ותמשיך   פועלת  והדוברות  זה  לעניין  שהתקיימו 

 לפעול על פי אותן הנחיות.  

 שאלת המשך. תודה רבה.   ראש העיר: 
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 שינוי במערכת החינוך לגיל הרך.    יב. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

הרך.   איתי צחר:  לגיל  החינוך  במערכת  שינוי  בנושא  שאילתה 

החינוך   מערכת  במבנה  מהותי  שינוי  לעשות  בחרת 

לגיל הרך. שאלות רבות נותרו פתוחות, נשמח למענה  

שהבעיה  1עליהן:   מניח  אתה  נתונים  אילו  על בסיס   .

ובשיבוץ תיפתר אם תשנה את מבנה החינוך   ברישום 

הרך?   השינו 2לגיל  את  לבטל  שקלת  האם  שנכנס  .  י 

. למה לדעתך  3בשנה שעברה לרישום הגבלה לטט"ח?  

בה   קצר  הלימודים  יום  לילדי  מסגרת  להקים  נכון 

אוכלים?   אחרים  שילדים  בזמן  בצד  לחכות  יאלצו 

העיר   מועצת  בישיבת  כך:  נאמר  לשאילתה  כמענה 

זה   בנושא  שבועיים  לפני  שנערכה  המניין,  מן  שלא 

המתו   7לבקשת   הוסבר  העיר  מועצת  בצורה  חברי  וה 

ידי   על  והן  העיר  ראש  ידי  על  הן  ומעמיקה,  ברורה 

ומנהלת   העירייה  מנכ"ל  בהובלת  המקצועי  הצוות 

בא   בעיר  הגנים  מודל  הרחבת  יסודי.  קדם  מחלקת 

שכבר   כפי  בעיר.  החינוך  רמת  את  לשפר  במטרה 

על   הוחלט  מדוע  להבנתנו  מראים  הנתונים  הוסבר, 

בזיר  מופיעים  עצמם  הנתונים  זה.  השקיפות  שינוי  ת 

ביום   החינוך  בוועדת  שהוצגה  .  16.11.2020במצגת 

ארוחת   נושא  בבית.  הקהל  ולפני  לפניכם  הקישור 

מענה   לתת  שניתן  כל  עושים  ואנו  מורכב,  הצהריים 

הלימודים   יום  את  שיסיימו  לילדים  ומותאם  מיטבי 

ילדי  14:00בשעה   לכל  תזונתי  ביטחון  לדוגמא  כמו   ,
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, כאשר לכולם תעמוד  העיר, כולל הילדים האלרגנים 

מסיימים   אם  גם  בגן,  צהריים  ארוחת  לאכול  הזכות 

הארוחות  14:00בשעה   סבסוד  שנייה  אופציה   .

שידן אינה משגת, דרך מנגנון ועדת הנחות.  למשפחות  

עם   שיהיה  צוות  איש  הקצאת  שלישית,  אופציה 

אותם, שאנחנו הכי פחות אוהבים אותה, זה הקצאת  

לדים שמסיימים את הגן  איש צוות שיהיה עם אותם י 

צהריים.    14:00בשעה   ארוחת  לאכול  מעוניינים  ולא 

עם   יחד  זו  לסוגיה  מותאמים  פתרונות  על  וחשיבה 

הצוותים והמשפחות. ואני אוסיף גם עם הנהגת הורי  

ביקוש   שיהיה  שככל  ולומר  להדגיש  יש  הילדים.  גני 

השעה   עד  של  14:00לגנים  במינימום  או  ילדים,    25, 

ויעבדו. הרחבת המודל באה מתוך ירידה  הם ימשיכו  

משמעותית בחמשת השנים האחרונות בביקוש לגנים  

תושבים,   מצד  שעולה  רואים  שאנו  ובצורך  אלו, 

משבר   רקע  על  גם  ההפעלה,  בשעות  בגמישות 

יש קרוב ל  הורים שביקשו לשנות מגן    150- הקורונה, 

ארוך לגן קצר, אם על רקע מצב כלכלי או אם על רקע  

ל  שנעתרנו  יציאה  וכמובן  ההורים.  אחד  של  חל"ת 

לבקשה. הצורך בגמישות בגן קרוב לבית ובפתרון עד  

חובה .  17:00שעה   טרום  טרום  לגני  הטט"ח,    , באשר 

חינוכית   כקבוצה  הראשונה  השנה  זו  פועלים  אלה 

חשיבה   לאחר  התקבלה  זו  החלטה  בעיר,  נפרדת 

לאחרונה   זאת  עם  בנושא.  היגוי  ועדת  של  מעמיקה 

קול  לאור  עלו  זה,  מבנה  מחדש  לבחון  מהשטח  ות 

הצוותים   גם  ביחד  זה  את  בוחנים  בקשות אלו אנחנו 

החינוכיים של העירייה, גם נציגות של גננות, פיקוח,  
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סייעות, צוות מקצועי וועד ההורים. הצוות יעלה את  

בפניי   כולם  וההמלצות  והתובנות  והמלצות  הקשיים 

לק  העיר  ראש  בפני  יובא  כמובן  מכן  בלת  ולאחר 

האחרונים   שבשבועות  ואומר  אוסיף  אני  החלטה. 

מתקיים שיח רציף ומתמשך כמעט כל יום עם הנהגת  

שיח   כמעט  יומיומיות  בפגישות  הילדים,  גני  הורי 

בוצעו   איתי  וגם  של מנהלת המחלקה שירה,  יומיומי 

ראש   ידי  על  גם  שנאמר  כמו  להבנתי  פגישות.  מספר 

לא מזהים פערי  ולהבנתי  העיר בישיבה האחרונה,  ם, 

מזהה   לא  הילדים  גני  הורי  הנהגת  גם  זה  לרגע  נכון 

לגשר   איתם  במשותף  שנעשתה  העבודה  אחרי  פערים 

 על כל הנקודות שהיו במחלוקת.  

המליצה   הדר לביא:  בנושא  מינית  שאתה  היגוי  ועדת  העיר  ראש 

גנים   של  הקודם  המודל  את  להשאיר  משמעית  חד 

 קצרים וגנים ארוכים, למה החלטת לשנות אותו?  

אני חושב שכל התשובות התקבלו, תודה רבה. הצעות   ראש העיר: 

 לסדר.  

מה   הדר לביא:  הקודמת.  בפעם  לא  וגם  התקבלו  לא  הם  לא, 

 תם בוועדת היגוי בנושא אחר.  התשובה? כרגע נאחז 

 אוקיי, תודה רבה. הצעות לסדר בבקשה.   ראש העיר: 

   - הצעה לסדר  איתי צחר: 

לשאלה   ד"ר אסנת ספורטה:  תשובה  קיבלנו  לא  לסדר  הצעה  לפני  רגע 

הרישום   על  שמדברת  השאילתה,  של  הראשונה 

אוקיי?   שלי,  השאלה  את  אדייק  אני  והשיבוץ. 

מח  ושיבוץ  רישום  של  ל התהליך  ראשון  2- ולק  שלב   ,

ההורים נרשמים במערכת, ואחרי שמסתיים הרישום  

של   והמורכב  הקשה  באמת  התהליך  מתחיל  בעצם 
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בשנה   שהיה  הנושא  באמת  וזה  ילדים,  לגני  שיבוץ 

השנה   ישתנה  זה  איך  והשאלה  קשה.  מאוד  שעברה 

 מבחינת תהליך השיבוץ? מה משתנה בו?  

ש  איתי צחר:  הראשון  בשלב  עקרוני  שנפתח  באופן  השיבוץ,  ל 

מחר, ההורים יצטרכו לבחור באיזה יום לימודים הם  

הנתונים   כל  את  שנקבל  לאחר  ילדיהם.  עבור  רוצים 

את   ההורים  נציגות  עם  ההורים,  עם  יחד  ננתח 

בגנים   ילמדו  שילדיהם  שרוצים  להורים  הביקושים 

ב  מגורים  14:00- שמסתיים  באזור  ביקוש  ויש  ככל   .

מ  למעלה  של  שזה  ילד   25- מסוים  כמובן  ומעלה,  ים 

שייסגר בשעה   גן,  וייפתח שם  וזה  14:00מצוין  ככל   .

של   הזה  המצב  את  יהיה  ולא  קיים  ילדים    25לא 

מרוחק   לגן  ילדיהם  את  לקחת  להורים  נציע  ומעלה, 

יותר, הכי קרוב שאפשר אבל מרוחק יותר, וגם בשלב  

של   ואופטימלי  גיאוגרפי  ניתוח  נעשה  אנחנו  הזה 

פר  הגנים,  מיטבית  פריסת  והתאמה  הביקושים  יסת 

אחד לשני. לאחר מכן אם גם זה לא מתאפשר וגם זה  

בגן   ישובצו  אילו  ילדים  אז  מנוס,  ואין  מתאפשר  לא 

שעה   עד  לפעול  יוצע  17:00שימשיך  גן  אותו  ובתוך   .

הזו   שבדרך  מאמינים  אנחנו  בהמשך.  שפירטתי  מה 

את   להוריד  יותר,  מאוזנת  לחלוקה  להביא  נצליח 

היל  המצב  כמות  את  ולשפר  גן,  בכל  השכיחה  דים 

 הפדגוגי בגני הילדים.  

יתבצע באותו אלגוריתם של שנה שעברה או   ד"ר אסנת ספורטה:  השיבוץ 

 שעשיתם שינוי באלגוריתם או בשיטה?  

השיטה   איתי צחר:  שינוי,  כבר  הוא  שלבי  שהדו  חושב  אני 

כי אנחנו   שציינתי עכשיו זה כבר יהיה שינוי מסוים, 
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נית  הקצרים  נעשה  הגנים  של  הביקושים  של  וח 

אישית   התאמה  נעשה  וגם  רחבה,  יותר  קצת  בראייה 

למקום   אופטימלי  קרוב  הכי  גן  שאין  ההורים  מול 

מגוריהם. אז אני חושב שנכון להגיד שיש שינוי. וגם  

מאוד   הרבה  עוד  ערכנו  אנחנו  הדברים  יתר  לגבי 

גם    עדכונים  יש  שיח,  מאוד  הנהגת    2הרבה  נציגי 

יושבים  הורים   יישבו,  התהליך,  לכל  שותפים  שהם 

, אבל יישבו לכל אורך התהליך,  2- כבר עכשיו יותר מ 

נשמע גם את דעתם, ונפעל להגיע לתוצאות מיטביות.  

שכ  להגיד  לי  רושמים    5,000- חשוב  שהוריהם  ילדים 

מקווה   ואני  השנה,  שגם  מעריך  אני  לגנים,  אותם 

מקר  של  בודדות  מאות  כמה  יהיו  שפחות,  ים  שכמה 

אחד   מבוקשם  כל  את  למלא  נצליח  שלא  אנשים  של 

שפחות   כמה  שיהיה  המקסימום  את  נעשה  לאחד. 

 כאלו.  

הרצון   ד"ר אסנת ספורטה:  שביעות  אי  או  הערעורים  שמספר  צופה  אתה 

 ילך ויקטן?  

 כן.   איתי צחר: 

 זאת הערכה.   ראש העיר: 

.   איתי צחר:   צופה שכן

 זאת הערכה.   ראש העיר: 

 אוקיי, בהצלחה תודה.   ספורטה: ד"ר אסנת  

 תודה אסנת.   ראש העיר: 

 

 הצעות לסדר.  . 2
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סיעת   א.  מטעם  ההנדסה  למנהל  הכלכלית  בחברה  התכנון  נושא  העברת 

 "כפר סבא מתקדמת".  

 

ראשונה     ראש העיר:  לסדר  הצעה  לסדר,  להצעות  עוברים  אנחנו 

סעיף   נושא    27לפי  העברת  העיריות,  לפקודת  )א( 

פינחס   ההנדסה.  למנהל  הכלכלית  בחברה  התכנון 

 דקות?    5כהנא יציג אותה, הייעוץ המשפטי כמה זה  

עד   עו"ד אלון בן זקן:  זה  לסדר  הצעה  של  כוללת  דקות,    10הצגה 

 דקות.    10והתשובה גם יכולה להיות עד  

 דקות בבקשה.    10תודה, פינחס יש לך   ראש העיר: 

השאר   פינחס כהנא:  בין  עברנו  העיר  במועצת  חברות  של  בשנתיים 

מצב   מציגים  מתכננת,  אשר  היא  הכלכלית  שהחברה 

מלווה תכנון ופועלת בתחומי התכנון ללא תיאום עם  

המערכת   עם  היכרות  ללא  בעיר,  המקצועי  הצוות 

התכנונית, ומדיניות תכנונית של העיר ופועלת בנושא  

תכנונית.   למדיניות  ובניגוד  לחוק  בניגוד  גם  התכנון 

חברה   העיר.  של  ביצועי  גוף  היא  הכלכלית  החברה 

יזמית,  חשו  העירונית,  למערכת  לעיר,  מאוד  בה 

ביעילות   לבצע  ניתן  בזכותה  רבים  ובמקרים 

זה   הנושא.  את  ותקצבה  החליטה  שהעיר  פרויקטים 

התחום לדעתי שהחברה צריכה להתמחות. דוגמאות:  

בניגוד   גדולים  שלטים  הצבת  במכרז  קבעה  החברה 

היתרים.   ללא  והביצוע  עירונית.  שילוט  למדיניות 

ביק  וולטאיים מעל  החברה  שה להציב משטחים פוטו 

שום   ללא  ראשי,  ציר  על  מגורים  לאזורי  צמוד  עצים 

בחינה סביבתית, ללא תיאום עם פקיד היערות וללא  

תיאום   משטחי  להציב  ביקשה  החברה  ציבור.  שיתוף 
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פוטו וולטאיים מעל היכל התרבות, ללא ערנות שחלק  

ותיאום   יידוע  וללא  שימור  ברשימת  נמצא  מהמבנה 

החברה   העיר.  ואדריכלית  המוזיאון  מנהלת  עם 

תיאום   ללא  מטרופולין,  לחברת  חנייה  מגרש  הקימה 

ללא   פועל  המתקן  היום  כשעד  ההנדסה.  מינהל  עם 

והתאורה   ידיעתי,  למיטב  למקום,  עסקים  רישוי 

במסדרון,   הפתוחים  השטחים  על  מפזר  שהמגרש 

גם   ונובעת  בעייתית  אקולוגי  כמסדרון  ומוגדרים 

ה  האקולוגי.  מחוסר  המסדרון  נושא  כל  עם  יכרות 

הטבועים   סביבתיים  לנושאים  מודעת  לא  החברה 

זיהום  עירוני,    אור,   בעבודת מינהל הנדסה, כמו טבע 

נציין שבחברה   ועוד.  מדיניות תכנון ארצית ומחוזית 

ובאתר   תכנון.  אגף  האתר,  לפי  לפחות  אגף,  קיים 

אנחנו   ולכן  בתכנון.  עוסקת  שהחברה  נאמר  החברה 

לא  מ  בתכנון,  תעסוק  לא  הכלכלית  שהחברה  ציעים 

תכנון.   והנחיית  תכנון,  מכרזי  תכנון,  בליווי  תעסוק 

לנו   יש  ההנדסה.  מינהל  ידי  על  יטופלו  אלו  נושאים 

ורב   חזק  טוב  מאויש  הנדסה  מינהל  השם  ברוך 

 תחומי, והוא צריך לעסוק בדברים האלה.  

פינחס.   ראש העיר:  רבה  הש תודה  טובה  ישיבה  אני  הייתה  בוע 

העירייה   מנכ"ל  כן,  תודה.  במליאה?  נכון  חושב 

 בבקשה תשובתך.  

אנסה   איתי צחר:  אני  אז  להתחיל.  מאיפה  לדעת  קשה  כן. 

הפוכה   המציאות  אבל  דיוקם.  על  דברים  להעמיד 

האחרונות   שבשנים  כאן.  שמתואר  ממה  לחלוטין 

לזרוע   סבא  כפר  לפיתוח  הכלכלית  החברה  הפכה 

ביצועית עירונית. חברה מהמובילות בישראל, חלוצה  
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גבולות. החברה   ביישום חדשנות פורצת דרך, פורצת 

פרויקטים    פיתחה  ומימוש  בייזום  ייחודית  מומחיות 

כדי  תוך  סבא  כפר  תושבי  לרווחת    השאת   עירוניים 

ערך עבור העירייה, שמטעמה היא פועלת ובשמה היא  

אגיע   אני  תכף  דוגמאות,  מאוד  הרבה  פה  יש  עובדת. 

נכמת אותם ונשים אותם בהקשר ובפרופורציה. אבל  

החברה   את  להציג  כדי  שמובאות  לכולן  באשר 

סביבתיים,  ה  לנושאים  מודע  שאינו  כגוף  כלכלית 

מרבית   כי  בעייתיות,  מאוד  באמירות  באמת  מדובר 

ממנה   ניכר  חלק  או  הכלכלית  החברה  של  העשייה 

עוסק בנושאים סביבתיים. בנושאים של קיימות, של  

סביבה.   של  מתחדשת,  אנרגיה  של  נגר,  מי  שימור 

ליזמויות בנושא הזה, שותפה   החברה הייתה שותפה 

פילטר   הביו  את  הזה.  בנושא  דברים  של  להקמה 

שנמצא לא רחוב מכאן, את בית הספר הירוק הראשון  

בישראל בתקן גולד לייט שנמצא רחוב מכאן, את כל  

התקן הזה, את השכונות   לפי  מגרשי החנייה שנבנים 

בחברה   וביצוע  תכנון  אגף  ועוד.  ועוד  ועוד  הירוקות, 

העיר  גורמי  כלל  עם  מלא  באופן  הוא  מתואם  ייה, 

כלל   לאישור  מועלה  שלב  כל  כאשר  ידם,  על  מונחה 

ובנייה.   תכנון  ועדת  לרמת  עד  העירוניים,  הגורמים 

שלבי   לפי  זאת  החטיבה.  הצגת  אישור  לדוגמא: 

והייעוד.   לכלל  האפיון  הצגה  ראשון,  תכנון  העמדה 

גורמי העירייה, אישור תכנון מפורט, אישור היתרים  

הר  שורת  לכל  הפרויקט  העירוניים  ומסירת  פרנטים 

בהתאם לדרישות אגף ההנדסה והעירייה כולה. ככלל  

בחברה בשיתוף פעולה מלא ושוטף  האורגנים    פועלים 
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עם מהנדסת העיר ואנשי מינהל ההנדסה בכל הקשור  

ותחת   תכנוניים  פרויקטים  של  לפועל  להוצאה 

פי   על  ופועלים  שלהם,  התכנונית  המדיניות  התווית 

נג  בואו  עכשיו  דין.  כן  כל  ולפני  הדוגמאות,  לגוף  יע 

בואו נציין ונסקור כמה מהדברים שהחברה הכלכלית  

תושבי   ועבור  סבא  כפר  עיריית  עבור  וביצעה  עסקה 

שלטעמי   בהיקף  האחרונות,  בשנים  סבא  כפר  העיר 

שנים,    8- מתקרב אם לא חצה את מיליארד השקלים ב 

כרגע.   בו  נמצאים  שאנחנו  ספורט  האולם  לרבות 

הש  הקמת  הקמת  לרבות  לרבות  הירוקות,    4כונות 

יום, תשתית הניקוז   יסודיים, רשת מעונות  בתי ספר 

היכל   שיפוץ  בחורף,  ממנה  נהנים  שכולם  העירונית 

ועוד.   ילדים  גני  הזה,  ההיכל  הקמת  התרבות, 

תוך   הפרויקטים  בוצעו  בהחלט  שקלים  במיליארד 

גבוהה,   באיכות  הזמנים,  בלוחות  קפדנית  עמידה 

ובתקצ  על  בשירותיות  בשמירה  וכמובן  נתון,  יב 

תקלות   גם  למצוא  ניתן  נכון  החוק.  ועל  הסביבה 

וטעויות, כמו הצבת שלטים גדולים בניגוד למדיניות  

שילוט עירונית או כוונה בקשה להציב משטחים פוטו  

פה,   שמצוין  נכון  שלא  דבר  או  עצים,  מעל  וולטאיים 

ההנדסה,   מינהל  תיאום  ללא  חנייה  מגרש  להקים 

פר סבא חתומה עם משרד התחבורה בהסכם  עיריית כ 

על מגרש החנייה המדובר. אבל גם בוא נניח זה בוצע  

לקחת   העשייה  ושלל  הפרויקטים  כל  מתוך  בטעות. 

שהיא   כאיזה  עליהם  ולהצביע  האלו,  הדוגמאות  את 

לאמת   שחוטא  דבר  אין  כוונה,  שהיא  איזה  או  מגמה 

החברה   וגם  כולנו,  אני,  אנחנו,  נכון  מכך.  יותר 
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לדעת  ה  חשוב  אבל  וטעויות,  תקלות  עושה  כלכלית 

העיקרון   הנכון.  ובהיקף  הנכון  בהקשר  אותם  לשים 

שואפים   שאנחנו  כמו  מצוין  ארגון  לקידום  הראשון 

אחרת   דרך  כל  לטעות.  החופש  הוא  להיות,  בעירייה 

לא לקדם  עצלה, שמחפשת איך  ואיך    מביאה פקידות 

 לא לעשות, וכמובן גם לא לטעות. תודה.  

להצעה   אסנת ספורטה:   ד"ר  העקרונית  ברמה  רגע  להתייחס  רוצה  אני 

לסדר הזאת. עקרונית לא סתם המדינה בחרה לנקוט  

בין   הפרדה  יש  גדולים  ובגופים  רשויות,  בהפרדת 

כדי   נועד  וזה  למבקרת,  למבצעת  המחוקקת  הרשות 

לא   שמבצע  שהגוף  ולשמור  ובלמים,  איזונים  לייצר 

על   שמפקח  וזה  שמתכנן  זה  לגמרי  יהיה  אני  עצמו. 

שהיא   חושבת  אני  כי  הזאת,  לסדר  בהצעה  תומכת 

בין מי שמתכנן למי   וכשיש מתח נכון  מעלה סטנדרט 

וקטן,   הולך  אז מרחב הטעויות  למי שמבקר,  שמבצע 

ולא   מציעה,  כן  אני  וגדל.  הולך  הבטיחות  ומרחב 

חברי   מספר  כי  תרד  הזאת  שההצעה  לי  ברור  חייב, 

חבר  ממספר  קטן  כן  האופוזיציה  אני  הקואליציה.  י 

מציעה אחר כך לקחת את זה לחשיבה נוספת, באמת  

   - להפריד את הליך התכנון ולהכניס אותו 

   - אסנת הוא נפרד לחלוטין, חבל כי הקראתי את זה  איתי צחר: 

 לא, הוא בתוך החברה הכלכלית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - אני אעזור קצת  ראש העיר: 

 הוא מופרד לחלוטין.   איתי צחר: 

   - אוקיי, אז אני כן מציעה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - איתי, אסנת אני  ראש העיר: 

אפשר   ד"ר אסנת ספורטה:  כך  אחר  המשפט,  את  אסיים  אני  אחת  שנייה 
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כן   שאני  אומרת  רק  אני  היום.  מסדר  זה  את  להוריד 

זה   את  ולהעביר  מחודשת  חשיבה  לעשות  מציעה 

זאת   התכנון,  מינהל  של  המקצועיות  לידיים  באמת 

 תפיסת עולמי אבל להחלטתכם.  

יש   ראש העיר:  הזה.  הנושא  על  אור  אשפוך  אוסיף,  קצת  אני  אז 

כפר   בעיר  חזקה  מאוד  מאוד  תכנונית  מערכת  לנו 

מהנדסת   גם  שנים.  מאוד  הרבה  היה  שלא  מה  סבא, 

שהיא   אדריכלית  וגם  ומתכננת  אדריכלית  שהיא 

אתם   בכיר,  וצוות  גבוהה  מאוד  ברמה  אדריכלית 

ביש  העבודה  ראיתם  את  האחרונה  המליאה  יבת 

הדפו,   ועל  המטרו  על  ההתנגדויות  לגבי  שנעשתה 

והעבודה שהושקעה פה כולל יועצים שהביאו מחו"ל,  

צוות   לנו  יש  והנדסית.  ותכנונית,  משפטית,  ועבודה 

בעבר   השתנו.  שהסטנדרטים  חושב  ואני  מאוד  חזק 

עם   מסוימת.  בדרך  פעלה  הכלכלית  החברה  אכן 

ות המקצועי לתפקיד, יש סדר מוחלט  הכניסה של הצו 

מי מתכנן ומי הגורם המבצע. ככה צריך להיות, ככה  

הגורם   כך.  על  מקפיד  מאוד  ואני  שייקרה,  נכון  זה 

כל   עם  ההנדסה  אגף  ההנדסה  מינהל  הוא  המתכנן 

צוותי   שיש  המתכננים  היועצים  עם  שלו,  הצוותים 

העלה   שפינחס  מהנושאים  וחלק  מאוד.  טובים  תכנון 

בצדק אגב, לגבי השילוט שהוצב, אני אומר לכם  כאן ו 

חד וחלק, היה מה ללמוד ויתקנו וזה לא ייקרה יותר.  

לא   וזה  והמסקנות,  הלקחים  הופקו  גם  הזה  ובעניין 

יהיה. אז לכן א' תודה לפינחס על ההצעה לסדר, אבל  

אפשר  יש  לכן  למעשה.  הלכה  מיושם  כבר    ות זה 

שנעלה   רוצים  שאתם  או  לסדר  ההצעה  את  להוריד 
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   - להצבעה, איך שאתם 

בחברה   ד"ר אסנת ספורטה:  נעשה  לא  הוא  היום  שהתכנון  אומר  אתה 

 הכלכלית הוא נעשה בהנדסה?  

כולל   ראש העיר:  הפרויקטים,  כל  את  מתכננת  ההנדסה  היום 

עדיין   תהליכים  יש  מסוימים.  נושאים  כולל  תב"עות 

שה  הכלכלית  אבל  בחברה  הסתיימו,  והם  התחילו  ם 

של   והשגחה  הפיקוח  תחת  נעשה  היום  הכול  עדיין 

 הצוות התכנוני.  

זה   פינחס כהנא:  שהיו  התקלות  כל  מדויק,  לא  שזה  להגיד  לי  צר 

וצוות   העיר  מהנדסת  חלקם  תכנוניות,  תקלות 

   - ההנדסה לא ידעו מהם, ואני בהחלט מציע 

   - פינחס אני אמרתי  ראש העיר: 

   - אני מציע לכם  פינחס כהנא: 

 אמרתי שאתה צודק.   ראש העיר: 

   - לבחון את זה. אין כאן  פינחס כהנא: 

   - פינחס  ראש העיר: 

   - המצב הוא לא כזה  פינחס כהנא: 

   - פינחס  ראש העיר: 

מתכננים   פינחס כהנא:  לא  שהם  כזה  לא  הוא  המצב  תיאום,  שיש 

   - בלי לידע  

   - אתה יודע  ראש העיר: 

 זה לא נכון.   פינחס כהנא: 

 אתה צודק, והופקו הלקחים והמסקנות, ואתה צודק.   ראש העיר: 

 אז אפשר לתקף את ההצעה בעצם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אז למה לא לחשוב על הפרדה?   פינחס כהנא: 

רוצים   ראש העיר:  אתם  האם  טוב,  בפועל.  קורה  כבר  זה  לא, 

זה   את  אעלה  שאני  רוצים  אתם  ההצעה,  את  להסיר 
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 להצבעה?  

 הצבעה.   : הדר לביא 

 לא, להצבעה, בטח שהצבעה.   פינחס כהנא: 

זה   ראש העיר:  אני מעלה את  הצבעה, אז בבקשה  הצבעה, אוקיי 

 להצבעה.  

אחד,  עו"ד יוסי סדבון:  משהו  רגע  רק  מבין  לא  לשאול    אני  רוצה  אני 

עליכם,   מקובל  לסדר  בהצעה  שכתוב  מה  אם  שאלה. 

 אז אפשר להצביע בעדה.  

 הוא מיושם. הוא מיושם.   ראש העיר: 

   - הוא מיושם, אז בואו נצביע  עו"ד יוסי סדבון: 

לא, כי מה שכתוב, אבל ראש העיר ברשותך. הקראתי   איתי צחר: 

את  את זה במפורש. יש פה, אין לי מילה אחרת להגיד  

ואיך   עובדים  איך  מכיר  שלא  מי  כל  את  ומזמין  זה, 

התהליכים האלה קורים, לכתוב שלא יעסקו בתכנון,  

כשבונים   סליחה  אז   , וכו' תכנון  מכרזי  תכנון,  ליווי 

   - בית ספר למשל, אז יש תכנון עיר 

 נכון.   ראש העיר: 

יש   איתי צחר:  תנועה,  תכנון  יש  הנדסה,  מינהל  של  בצד  שזה 

   - בצד של   תכנון נוף שזה 

 הכוונה היא לתכנון בינוי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

בינוי?   איתי צחר:  תכנון  זה  מה  וגם  שכתוב,  מה  לא  זה  אז  לא, 

 לבנות בית ספר זה תכנון בינוי אסנת?  

 למשל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.  ראש העיר:  .  לבית ספר יש.

שגוף   איתי צחר:  בזה  נבחנת  לא  רשויות  הפרדת  הגופים  בכל  אז 

ואני   מאשר,  גוף  יש  מבצע.  אחר  וגוף  מתכנן  אחד 

עוד פעם לנוחותכם את מה שהקראתי קודם.   אקריא 
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מתואם באופן מלא עם כלל  אגף תכנון וביצוע בחברה  

הרשויות   הפרדת  זה  מונחה,  הוא  העירייה,  גורמי 

לאישור,    שאת מחפשת, על ידם, כאשר כל שלב מועלה 

כלל הגורמים העירוניים עד   זה השלב שאת מחפשת, 

הצגת   אישור  למשל  ובנייה.  תכנון  ועדת  לרמת 

האפיון   שלבי  לפי  זאת  החטיבה.  אישור  החטיבה, 

גורמי   לכלל  הצגה  ראשוני,  תכנון  העמדה,  והייעוד, 

היתרים   אישור  מפורט,  תכנון  אישור  העירייה, 

 ניים.  ומסירת הפרויקט לכלל הרפרנטים העירו 

   - איתי, אז אתה אומר שהחברה הכלכלית  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - שנייה רגע, שנייה אסנת, שנייה, שנייה רגע  איתי צחר: 

 כן מתכננת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שנייה.   איתי צחר: 

 את הבינוי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - אני באמצע משפט. ואני אומר  איתי צחר: 

 איתי, בוא תסיים את זה בבקשה.   ראש העיר: 

הייתה   איתי צחר:  אם  שאגב  השלטים,  שעל  להגיד  הזה  בשלב 

לקבל   שמחויב  שמי  אומרים  היו  גם  אז  בקיאות 

הוראות   אומרות  כך  הזכיינים,  זה  לשילוט  היתרים 

תיאום   חוסר  חמורה,  תקלה  חמורה.  תקלה  המכרז, 

חמור, הכול נכון. הצבנו שלטי פרסום לא לפי הנוהל  

שכל  הנ  להגיד  עכשיו  אז  מה?  ואז  משמעית.  חד  כון, 

הכלכל  מהחברה  לקחת  על  ית הפרויקטים  פשעה  כי   ,

 - כל הליווי מכרזי 

   )מדברים יחד( 

 תפתח דיון בבקשה.    ל איתי, א  ראש העיר: 

 זה לא הנושא היחידי איתי, זה לא נכון.   פינחס כהנא: 
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קיבלת פינחס, פינחס קיבלת תשובות, אני מעלה את   ראש העיר: 

 זה להצבעה בבקשה. כן.  

   - רק איתי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - מי בעד  איתי צחר: 

אתה   ד"ר אסנת ספורטה:  עכשיו.  הפוך  דבר  אמרת  שאתה  אומר  רק  אני 

 אמרת שהחברה הכלכלית כן מתכננת בנייה.  

 - כננים עיר עיניים איך מת   4- אני אשמח להסביר לך ב  איתי צחר: 

 אני חושב שאתם מבינים איך זה עובד.   ראש העיר: 

 אם תרצי בשמחה רבה.   איתי צחר: 

 בבקשה איתי להעלות להצבעה.   ראש העיר: 

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

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

מתנגד להסיר את  קולמן, רפי, אורן, עדי ותהילה. מי  

ההצעה מסדר היום? קרן, יוסי, אסנת, הדר ופינחס.  

 תודה.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 לא אמורים להצביע בעד ונגד ההצעה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

זה   הדר לביא:  ואחרי  דיון  קיימנו  למעשה  הדיון,  בעד  לא, 

   - הצבענו 

קצת   ראש העיר:  מאפשר  אני  עיר.  מועצת  לישיבת  לסדר  הצעה 

לשאול  רוח  לכם  נותן  אני  הכול,  את  פותח  לא  אני  ב, 

 שאלות, אני לא מקפיד בעניין הזה.  
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מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא    : 926החלטה מס'  

העברת נושא התכנון בחברה הכלכלית למנהל ההנדסה מטעם סיעת  

 "כפר סבא מתקדמת". 

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

 אורן, עדי ותהילה.  

ו   , קרן, יוסי, אסנת  - נגד    פינחס. הדר 

 

 מזרח העיר כפר סבא.    – פגיעה בביטחון התושבים   ב. 

 

לסדר   , בבקשה  ראש העיר:  פגיעה    הצעה  העיר,  מועצת  לישיבת 

קרן   כן  סבא,  כפר  העיר  מזרח  התושבים  בביטחון 

 בבקשה.  

כל מי שפותח את העיתונים את הרשתות החברתיות,   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

רואים,   חדשה,  תכונה  שהיא  לאיזה  לב  שמים  אנחנו 

את   שפוקד  גניבות  פריצות,  של  כל  על  שומעים 

 השכונות המזרחיות.  

ההצעות   ראש העיר:  שבכל  רואה  אני  קוטע,  שאני  סליחה  אגב, 

זאת   שמות,  אין  השאילתות  ובכל  שמות,  יש  לסדר 

השאיל  כל  חברי  אומרת  כל  ידי  על  הם  תות 

 האופוזיציה.  

 נכון.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 תודה.   ראש העיר: 

 גם ההצעה לסדר הזו במקרה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 בסדר, אני פשוט רואה עכשיו. כן.   ראש העיר: 

אנחנו   ד קרן גרשון חגואל: " עו  פריצות,  גל  יש  שבעצם  זה  על  דיברנו  אז 

התושבי  זה,  את  זה  מרגישים  על  מתלוננים  ם 
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מרגישים   לא  שהם  נפגעה,  שלהם  הביטחון  שתחושת 

זה   את  להציג  כדי  שלהם.  הבית  בתוך  ובטוח  בנוח 

להגיד   ציבי  את  הזמנתי  אני  אז  מקרוב,  יותר  ככה 

כמה מילים. אני אציג בחצי דקה את ציבי. ציבי אלון  

הוא פעיל חברתי מוכר, אהוד בכפר סבא, בן משפחת  

מוותי  הענפה,  מייסד  אלון  וקפלן,  יוספטל  שכונת  קי 

ופעילותו   סבא,  כפר  בית"ר  של  הנוער  מחלקת  את 

בוועד   היום  פעיל  הוא  המדינה.  נשיא  לאות  זכתה 

 השכונות המזרחיות. אז ציבי.  

 בבקשה ציבי.   ראש העיר: 

תנחומים   ציבי אלון:  להביע  רוצה  אני  ראשית  לכולם,  טוב  ערב 

של  מותו  על  העיר  ראש  של  בצערו  אביו    ולהשתתף 

חיים סער. רפי, אני מכיר את ההרגשה. אבא שלי רבי  

הקורונה,   כמה חודשים ממחלת  לפני  נפטר  דוד אלון 

להגיע   התבקשתי  גיל.  אין  יתום  שלהיות  יודע  ואני 

תושבי   של  האישי  הביטחון  נושא  את  ולשקף  היום 

בפרט.   המזרחיות  השכונות  ותושבי  בכלל  השכונות 

קפלן  ביוספטל  והתחנך  שגדל  לספר  כמי  רוצה  אני   ,

לפני   סיפור.  בת    35לכם  רק  הייתה  כשהמדינה  שנה 

וכל    38 מקלקיליה  שלנו  לשכונות  מגיעים  היו 

האזורים של המשולש, שכנינו הערבים מכל האזורים  

תושבי   של  האישי  ובביטחון  ברכוש  לנו  פוגעים  היו 

השכונה   על  שלנו  בגופנו  מגנים  היינו  אנחנו  העיר. 

ש  היא  והתחושה  אחרי  והבית,  קרה  לא  דבר  שום 

היום    35שעברו   מצב.  באותו  נמצאים  ואנחנו  שנה, 

ובשכונות   סבא  בכפר  השכונות  בכל  מתבצעת 

בימים   יום,  מידי  ופריצות  גניבות  בפרט  המזרחיות 
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ובלילות בעזות מצח, ויש הרגשה של הפקרות ופשוט  

סיירות פעילות של    2- אין ביטחון אישי. אני מתנדב ב 

ת קודש וסך הכול רוצים לשמור  חברים שעושים עבוד 

על הבית. אני יכול לעמוד כאן שעה שלמה ולספר לכם  

על ביטחון אישי ועוד, אבל זה לא באמת ימחיש לכם  

שווה   אחת  שתמונה  אומרים  בפועל.  שקורה  מה  את 

שתשמעו   ששיחה  לכם  אומר  אני  היום  מילים,  אלף 

שווה   היא  להשמיע    10,000עכשיו  רוצה  אני  מילים. 

 הו.  לכם מש 

ן **   * *** משמיע קובץ שמע מהפלאפו

שבוע   ציבי אלון:  לפני  העיר  מתושבת  שקיבלתי  שיחה  הייתה  זו 

שושנה.   לה  נקרא  הפרט  צנעת  שמפאת  הכול.  בסך 

חסרת אונים. אני הייתי המום    75האישה הזאתי בת  

ההודעה.   את  כששמעתי  דמעות  לי  זלגו  אונים,  חסר 

תקשיבו, זו יכולה להיות אימא שלכם, סבתא של כל  

להגי  רוצה  ואני  שלכם,  מהילדים  ואחד  לכם  אחד  ד 

שבועות היה מקרה בשכונת יוספטל, שנכנסו    3שלפני  

בן    5 ילד  של  בית  לתוך  מיעוטים  אותו  16בני  כלאו   ,

באחד החדרים, זה לא פורסם בשום מקום, וזו יכלה  

והם   רצח,  גם  שמה  להיות  יכל  וזה  בחורה,  להיות 

דבר.   מכל  הבית  את  וניקו  הבית  כל  את  פירקו  פשוט 

מה  ביטחון  תחושת  שום  בשכונות    ואין  שקורה 

חברים   קלקיליה.  באזור  גובלים  שאנחנו  המזרחיות, 

ואחד   אחד  כל  של  אישי  בביטחון  מדובר  יקרים, 

אם   משנה  לא  זה  סבא.  בכפר  השכונות  מתושבי 

אחרת   שכונה  כל  או  הירוקות  המזרחיות,  השכונות 

קואליציה   אין  שלנו  אישי  בביטחון  בעיר. 
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תכני  ביחד  שנכין  מצפה  אני  חומש  ואופוזיציה,  ת 

מתוקצבת בדגש על מתוקצבת. אישור תקציבי ייעודי  

את   באמת  יביע  חומש  לתוכנית  בשיתוף  או  בתב"ר 

אחד   כל  של  האישי  לביטחון  לדאוג  שלכם  הרצון 

החלטה   שתקבלו  מבקש  אני  מהתושבים.  ואחד 

לקביעת לוחות זמנים עם אבני דרך ליישום החלטה,  

ועדה   ותתכנס  תוקם  חודש  שתוך  בכך  ולהתחיל 

לחיזוק הביטחון האישי של תושבי כפר סבא. הוועדה  

  50%שתוקם תקבל סמכויות ממועצת העיר, ולפחות  

מנציגי הוועדה יהיו תושבי השכונות בעיר. אני אומר  

של   אחריות  עצמה  על  לקחה  סבא  כפר  עיריית  אם 

ואם   בשטח,  נראים  לא  והדברים  האבטחה,  חברת 

משלם   אב  בית  כל  כתושבים  ויש   30אנחנו  לנו    ₪, 

  2בתי אב זה כמעט    6,000-7,000בשכונות המזרחיות  

אבטחה,   חברת  לעצמנו  נפתח  אנחנו  אולי   ,₪ מיליון 

השכונות לא מאובטחים, תודה   אם התושבים באזור 

 רבה לכולם.  

 תודה רבה ציבי. את רוצה להוסיף קרן או שנתייחס?   ראש העיר: 

 ילה בסוף.  אני אחכה שתתייחסו, יש לי מ  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 אז תוסיפי ואז אני אתייחס.   ראש העיר: 

 אחרי.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 לא, אחר כך אני מסכם.   ראש העיר: 

אז בעצם אני רוצה לחזור על מה שציבי אמר, ולבקש   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

שמדובר   יבינו  והאופוזיציה  הקואליציה  כל  שהפעם 

כ  כולנו  אנחנו  ביטחון,  של  בתחושה  גרים  כאן  אן 

מצפה   ואני  בטוחים,  להרגיש  נעים  לכולנו  בעיר, 

בתושבים   כאן  שמדובר  יבינו  ייקחו,  פה  שהאנשים 
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שגרים, ואנחנו צריכים לעשות הכול כדי שיהיה להם  

הצעת   על  נחליט  אנחנו  שהיום  מצפה  אני  ולכן  טוב. 

יום    30ההחלטה, שהיא מאוד פשוטה דרך אגב. בתוך  

ביטחון   בוועדת  דיון  נציגי  יתקיים  בהשתתפות 

 השכונות המזרחיות. זאת הבקשה בעצם.  

כבר   ראש העיר:  הזה  הנושא  מהסוף,  דווקא  נתחיל  בואו  טוב. 

אנחנו   הביטחון.  גורמי  כולל  גורמים,  לכל  ידוע 

צה"ל  על  מה  מדברים  כל  על  מדברים  אנחנו  אם   .

לפעילות המשטרתית, הפעילות המודיעינית.   שקשור 

פריצות ברחבי העיר כולה אגב,  יש עלייה במקרה של  

את   אומר  אני  ולכן  סבא.  כפר  מזרח  בשכונת  רק  לא 

בעצם   לסדר  הצעה  לא  וחס,  חלילה  לקנטר  בלי  זה 

זמן   הרבה  פועלים  כבר  אנחנו  לפעול,  לנו  גורמת 

דיברתי   אפרים,  מח"ט  עם  בקשר  אני  הזה.  בעניין 

שננקטות,   פעולות  של  שורה  יש  העניין.  על  גם  איתו 

אג  מהם  זהיר  חלק  מאוד  אהיה  אני  כתוצאה,  זה  ב 

יש   הצבא.  של  פעולה  זה  מהעניין  חלק  אבל  בשיח, 

יש   ולכן  קלקיליה,  של  בגדר  מאוד  גדולות  פרצות 

סבא,   לכפר  רק  לא  כולו,  לאזור  שב"חים  של  כניסה 

לכל האזור. חלק מזה זה בעצימת עיניים, בגלל המצב  

הכלכלי אי שם בקלקיליה, וחלק מזה כבר מתחילים  

המעגל  להס  אז  בעיה.  פה  שיש  הבינו  הם  כי  דיר, 

הראשון שהוא היה מעגל שצריך לחסום את החדירה  

החטיבה   ידי  ועל  לישראל  הגנה  צבא  ידי  על  שמטופל 

מעגל   שזה  השני  המעגל  בפריסה.  כאן  שנמצאת 

ומפקד   התחנה  ממפקד  פועלים  הם  המשטרתי, 

המרחב  מפקד  לעניין,  מודעים  כולם  הם  המחוז,   .
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ת העבודה, נתפסו פה מספר חוליות כבר  הגבירו פה א 

הם   חוליות  כשאותם  האחרונים,  שלושה  בשבועיים 

חוליות שבאמת הגיעו מאזור קלקיליה בעיקר. חלקם  

פעלו באזור גבעת אשכול והדרים. חלקם אפילו הגיעו  

שקורה   מה  לכל  מודעים  ואנחנו  הראשונים,  לשכונת 

של    כאן, ונעשית פעילות גדולה מאוד גם של הצבא גם 

ועדת   בישיבת  אנחנו  העירייה.  של  וגם  המשטרה 

הביטחון הקרובה ניתן סקירה מלאה על הנושא כולל  

למשל   נוספים,  לנושאים  שקשור  מה  כל  היום.  סדר 

הפעלת יחידות עירוניות, שיטור עירוני, סיור עירוני,  

נתפסו   פעם  עוד  אומר  ואני  משטרתיות,  יחידות 

עה. אנחנו ערכנו  חשודים ונתפסו חוליות תוך כדי תנו 

סיירת   להקמת  התנעה  ישיבת  והקמנו  שטח  סיור 

למודלים  בדומה  לנו    שכונתית,  שיש  המוצלחים 

העיר  הירוקות    , במערב  בשכונות  עליה,  בשכונת 

של   אמצעים  עוד  נוסיף  ואנחנו  אליעזר,  בשכונת 

של   אמצעים  עוד  ונוסיף  השכונה,  סביב  תאורה 

כ  באזור.  נוספת  בפריסה  ייעודיות  מובן  מצלמות 

עוד  נע  ולכן אני אומר  כל מי שגר שם באזור,  דכן את 

נראה   אנחנו  קצרה  תקופה  שבעוד  מעריך  אני  פעם, 

אותם   הייתה  העיקרית  הבעיה  מאוד.  גדול  שיפור 

לחדור   שב"חים  מאוד  להרבה  שאפשרו  בגדר  פריצות 

לכפר   גם  הדרך  את  מצאו  וחלקם  שלנו,  לאזור  אלינו 

את  להסיר  מציע  אני  זאת  לאור  מסדר    סבא.  ההצעה 

 היום. בבקשה מנכ"ל.  

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?   איתי צחר: 

בוועדת   ד קרן גרשון חגואל: " עו  הזאתי  בוועדה  האם  לפני,  רגע  שאלה 
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 הביטחון גם יושבים נציגים מהשכונות המזרחיות?  

אנחנו   ראש העיר:  גם.  איתם  בקשר  אנחנו  אותם,  נזמין  אנחנו 

בקשר עם נציגים מהשכונה בגבעת אשכול, מיוספטל,  

   - מהדרים 

   - רפי, אם אפשר  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 מכל האזור, אנחנו בקשר איתם.   ראש העיר: 

בצוות   עו"ד אהוד יובל לוי:  חבר  יהיה  פה  שהיה  שהנציג  לציין  אפשר  אם 

 הזה את ציבי אלון.  

מוזמן,   אש העיר: ר  ציבי  כולל  מתאים  שהוא  שחושב  מי  כל 

 בשמחה.  

   - אז אני אומר, חלק מההורדה של ההצעה מסדר היום  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בסדר, ציבי יכול גם לקפוץ אליי זה בסדר.   ראש העיר: 

 מאחר שהוא מוזכר, שציבי אלון יישב בוועדה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 ציבי יכול להיות מוזמן אליה, הכול בסדר גמור.   ראש העיר: 

   - אני רוצה  הנדין: - עילאי הרסגור 

שלך   עו"ד אהוד יובל לוי:  הקפה  אליך,  מאשר  חוץ  מתכוון,  אני  בוועדה 

 טעים, אבל שיישב בוועדה.  

סליחה,  ראש העיר:  לוועדה  אליי,  לא  לא,  וגם    לא,  אליי  גם 

 לוועדה, אנחנו חברים זה בסדר.  

 תודה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בשמחה ובאהבה.   ראש העיר: 

שגר   הנדין: - עילאי הרסגור  כמי  הזה,  בנושא  קצר  משהו  להוסיף  רוצה  אני 

קורבן   והיה  העיר  בשנתיים    3במזרח  פעמים 

האחרונות לעבירות רכוש, כולל סיטואציה מאוד לא  

המשפח  עם  סמוך  נעימה  אני  עבריין.  מול  שלי  ה 

שנעשים   המאמצים  את  מאוד  מכיר  ואני  ובטוח 

השונים,   החוק  אכיפת  גורמי  מול  נעשים  עכשיו, 
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הצבא המשטרה, אני סמוך ובטוח שהמאמצים האלה  

כל   את  עושים  אנחנו  העירייה  מבחינת  יביאו, 

להביא   מנת  על  אני  ל מיוח ה תוצאה  ל המאמצים  ת. 

בעצמ  שסובל  כמי  זה  את  האלה,  אומר  מהעבירות  ו 

כולנו ביחד רוצים את אותו דבר ופועלים למען השגת  

 המטרה.  

 אז למה לא להעביר את ההחלטה בעצם?   הדר לביא: 

ההצעה   ראש העיר:  את  להסיר  אפשר  זאת  לאור  עילאי,  תודה 

 מסדר היום פה אחד?  

 זמנים?    ט למה לא להעביר את ההחלטה כדי לקבע ס  הדר לביא: 

   - אני שאלתי את קרן. טוב, אני  ראש העיר: 

לא, אבל הצעת ההחלטה אומרת מה שאתם אומרים,   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   - יום   30בתוך  

לפולי  ראש העיר:  זה  את  הופכים  את  אתם  מעלה  אני  אז  טיקה, 

זה להצבעה, תודה. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר  

 היום?  

 לא, לא להוריד.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

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

מי   ותהילה.  עדי  אורן,  רפי,  קולמן,  אמיר  איתן, 

   - מתנגד להסיר את ההצעה מסדר היום? קרן, יוסי 

יוסי, אתה אגב מוזמן כנציב במשטרה בדימוס לבוא   ראש העיר: 

 לוועדה.  

 אסנת, הדר ופינחס.   איתי צחר: 

 בשמחה.   ראש העיר: 

מבין   עו"ד יוסי סדבון:  אני  בדימוס,  ניצב  לך  להגיד  רוצה  אני  תראה 

   - בתחום ביטחון ועבירות רכוש באופן מיוחד 

 אתה מוזמן.   ראש העיר: 
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   - אני הייתי גם מפקד תחנה, גם מפקד מרחב  עו"ד יוסי סדבון: 

 נכון.   ראש העיר: 

מחוז,   עו"ד יוסי סדבון:  מפקד  אג   2גם  ראש  וגם  חקירות,  מחוזות,  ף 

 אני יודע בדיוק מה צריך לעשות בעניין.  

 אתה מוזמן.   ראש העיר: 

   - תודה. עצם העובדה  עו"ד יוסי סדבון: 

זה   ראש העיר:  את  אומר  לא  אני  זה,  את  אומר  אני  באמת 

 בציניות.  

לא, לא, סליחה, עצם העובדה שאתם דוחים פה הצעה   עו"ד יוסי סדבון: 

   - שהיא רק לטובת התושבים 

 זה פוליטיקה.   עיר: ראש ה 

   - רק בגלל שאתם חושבים שזה פוליטיקה  עו"ד יוסי סדבון: 

 זה פוליטיקה.   ראש העיר: 

 זאת בושה וחרפה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 - נכון. אני חושב שאתה כניצב במשטרה  ראש העיר: 

אם   דני הרוש:  גם  הוועדה  יו"ר  להיות  מוזמן  אתה  לכן  יוסי, 

 אתה רוצה.  

במתכונת   ראש העיר:  הוועדה,  יו"ר  להיות  גם  מוזמן  אתה 

 תהילה.  

.. אתה מוזמן.   דני הרוש:   אם אתה רוצה.

מקרה   ראש העיר:  תראה  בצד,  שמנו  הפוליטיקה  את  אנחנו 

   - תהילה 

מוזמן   דני הרוש:  אתה  יוסי,  יודע  אני  גם  וחרפה  בושה  להגיד 

 להיות יו"ר הוועדה.  

מוזמן,   ראש העיר:  לפנ אתה  זה  את  אומר  תושבי  אני  כל  י 

 ותושבות כפר סבא.  

 כי אתה בקיא יותר מכולם, אז בבקשה.   דני הרוש: 
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   - ההצעה מדברת בעד עצמה  עו"ד יוסי סדבון: 

האמירות   דני הרוש:  את  תכבד  יוסי.  מדברת  לא  ההצעה  לא, 

 שלך. אתה מוזמן להיות יו"ר הוועדה.  

 זה לא פוליטיקה דני?   הדר לביא: 

 כי בקיא מכולם.  בבקשה, כי אתה ה  דני הרוש: 

 לא, זה לא פוליטיקה.   ראש העיר: 

 היית מפקד תחנה, מפקד מחוז, ואתה מומלץ באמת.   דני הרוש: 

   - כשהאופוזיציה מציעה הצעה  הדר לביא: 

   - אבל אני חייב להגיד  ראש העיר: 

.   הדר לביא:  .  חשובה, זה לא בסדר.

לא   דני הרוש:  איתו  מדבר  אני  בדימוס,  ניצב  פה  יושב  הדר, 

 איתך.  

.   הדר לביא:   וואוו

 מותר לי.   דני הרוש: 

 זה פוליטי או אישי או מה?   הדר לביא: 

אנחנו   דני הרוש:  לכן  פוליטי.  רק  זה  עכשיו  מציעה  שאת  מה 

 - מזמינים 

   - נכון, אנחנו חברי מועצה  הדר לביא: 

 אנחנו מזמינים את יוסי.   דני הרוש: 

 אנחנו רוצים להוביל שינויים.   הדר לביא: 

   - אז אנחנו מזמינים  דני הרוש: 

.   הדר לביא:   שינוי זה פוליטי

   - אז מה יותר קל מזה להזמין את יוסי  דני הרוש: 

 קל לאשר את ההצעה.   הדר לביא: 

גם   דני הרוש:  להיות  מוזמן  שציבי  כמובן  הוועדה,  יו"ר  להיות 

 .  בוועדה 

 הצעה פשוטה סדר זמנים.   הדר לביא: 
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   - לא, אבל יושב ניצב בדימוס  דני הרוש: 

 סתם?  למה להתנגד?   הדר לביא: 

 לא, לא מתנגדים.   דני הרוש: 

 הפוך.   ראש העיר: 

 מה הבעיה?   דני הרוש: 

ועושים   הדר לביא:  אחד  דבר  אומרים  אתם  תקבלו.  אז  הפוך, 

 דבר אחר.  

   - יש פה בקשה מאוד סדורה  דני הרוש: 

   - טוב דני, דני  ראש העיר: 

 יוסי אתה מוזמן להיות יו"ר הוועדה.   דני הרוש: 

 הנה דני מוותר בשבילך, אבל בסדר.   ראש העיר: 

 אני מוותר.   דני הרוש: 

   - דני בכבוד  ראש העיר: 

בכלל.   הרוש: דני   ספק  לי  אין  ממני,  יותר  מבין  שאתה  בטח 

 בבקשה.  

   - אז מה הבעיה לקבל את ההצעה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - אבל אני  ראש העיר: 

 מה הבעיה יוסי?   דני הרוש: 

נורא   ד"ר אסנת ספורטה:  נורא  היא  ההצעה?  את  לקבל  הבעיה  מה  אז 

 פשוטה.  

הו  דני הרוש:  יו"ר  יהיה  שהוא  הבעיה  מה  אז  סליחה  לא,  ועדה? 

 אסנת.  

 בבקשה.   ראש העיר: 

 מה הבעיה.   דני הרוש: 

   - הנושא הבא  איתי צחר: 

   - ההצעה נורא פשוטה, נורא טריוויאלית  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - ההצעה לא פשוטה, הזמנו את יודי  דני הרוש: 
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   - יום   30יתקיים דיון תוך   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - אני מוותר על יו"ר הוועדה  דני הרוש: 

   - יוצגו נתוני עבירות הרכוש, יהיו המלצות  ד"ר אסנת ספורטה: 

יו"ר   דני הרוש:  בתור  אותי  להחליף  יוסי  את  מזמין  אני  אסנת 

 הוועדה.  

   - אחת ההצעות הכי תמימות והכי  ד"ר אסנת ספורטה: 

. תודה.   דני הרוש:   מאוד מאוד..

   - אזרחיות  ד"ר אסנת ספורטה: 

הצעה   ביא: הדר ל  פה  יש  מבינה.  לא  לתושבים?  יעזור  זה  איך 

 ברורה שתעזור לתושבים.  

הנושא   ראש העיר:  היום,  מסדר  ירדה  ההצעה  רבה.  תודה  טוב, 

 הבא.  

   - זה מרגיש כאילו אוטומטית האמירה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא    : 702החלטה מס'  

 . מזרח העיר כפר סבא   – פגיעה בביטחון התושבים  

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

 אורן, עדי ותהילה.  

ו   , קרן, יוסי, אסנת  - נגד    פינחס. הדר 

 

 אישור הרכב ועדות עירייה.   . 3

 

ת  איתי צחר:  ההצבעה  המועצה  חברי  בכל    היה לבקשת  בנפרד 

   - סעיף, אחד מאשרים למנות 

 אנחנו בעדכון הרכב ועדות העירייה כן.   ראש העיר: 

צרפתי   איתי צחר:  צביקה  המועצה  חבר  את  למנות  מאשרים 



   13.01.2021 63    מן המנייןמועצה 

 כחבר ועדת כספים.  

 הצבעה.  לא הייתה   : מהקהל 

 הייתה, הייתה הצבעה.   ראש העיר: 

 הייתה הצבעה, אבל אומללה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

נגד.   : ראש העיר   אתם הצבעתם 

 אלון הייתה הצבעה?   איתי צחר: 

 אתה מדבר על ההצעה לסדר האחרונה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 כן.   איתי צחר: 

הייתה הצבעה, ספרת את כולם עד האחרון, כולל בעד   עו"ד אלון בן זקן: 

 ונגד.  

העירייה  איתי צחר:  ועדות  הרכב  עדכון  חברי  תודה,  לבקשת   ,

בנפרד על כל סעיף. מאשרים    המועצה ההצבעה תהיה 

ועדת   כחבר  צרפתי  צביקה  המועצה  חבר  את  למנות 

 כספים. האם אפשר לאשר זאת פה אחד?  

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   איתי צחר: 

 

מס'   צרפתי    : 712החלטה  צביקה  המועצה  חבר  את  למנות  אחד  פה  מאשרים 

 כחבר ועדת כספים.  

 
מספר   איתי צחר:  המועצה  2סעיף  חברת  את  למנות  מאשרים   ,

"כפר   סיעת  מטעם  כספים  בוועדת  כחברה  סער  יעל 

סעיף   לפי  הסיעה  לבקשת  בראש",  )ב(    150סבא  )א( 

פה  1)  זאת  לאשר  אפשר  האם  העיריות.  לפקודת   )

 אחד?  

 כן.   נת ספורטה: ד"ר אס 

 להעלות להצבעה.  לא,   ראש העיר: 



   13.01.2021 64    מן המנייןמועצה 

סעיף   איתי צחר:  את  לאשר  בעד  מי  שמית,  הצבעה  ?  2נעשה 

   - פינחס 

 אני רוצה להתייחס לפני, אפשר?   רו"ח תהילה מימון: 

 כן.   ראש העיר: 

אנחנו   רו"ח תהילה מימון:  לזה,  להתייחס  רוצה  אני  הוועדה  כיו"ר 

בצורה   מתנהלת  שבעיניי  כספים  ועדת  על  מדברים 

אובייקטיבית,   לא  אני  ומקצועית.  פתוחה  שקופה, 

ככה אני חושבת. הפוליטיקה במובן הפחות נעים של  

והמובן   הזאת,  לוועדה  נכנסת  ולא  כמעט  המילה 

ומיוצגים   הזמן  כל  נמצאת  המילה  של  החיובי 

רסים של התושבים. ועדה שגדלה בצורה מאוד  האינט 

שזה   בעיניי,  משמעותית  לוועדה,    25%מאוד  תוספת 

להיות   הופכת  היא  בה.  לתפקד  מאוד  קשה  בעיניי 

בוועדות   זה  את  רואים  אנחנו  פורמלית,  יותר  הרבה 

דיונים   ופחות  מידע  מעבירה  יותר  הרבה  אחרות. 

מתקיימים בה. הופכים אותה הרבה פעמים לשיח של  

היא   שלי  השאיפה  צרכים.  של  לשיח  במקום  עמדות 

של   הרצון  את  מבינה  אני  הוועדה.  את  להגדיל  לא 

אני   מהאופוזיציה,  נוספים  חברים  לצרף  החברים 

שיצטרף   מידתי  שזה  וחושבת  זה,  את  מבינה  באמת 

חבר נוסף אחד לוועדה, ונשאלת השאלה מיהו החבר.  

רים  כמו שאני רואה את הדברים, רצונות הציבור אמו 

מהוועדה   שרבע  היגיון  שום  ואין  מיוצגים  להיות 

החברים בה יהיו מסיעה אחת ויחידה, זה לא מידתי  

בעיניי. אין שום סיבה מבחינתי להצביע בעד ההצעה  

נציגות מאותה סיעה, ואני מציינת כמובן    2שיהיו בה  

או   מקום  כממלאת  גם  לשמש  מוזמנת  סער  שיעל 
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 הם יחפצו בכך.  כחברה בוועדה במקום הדר בכל עת ש 

 תודה רבה תהילה.   ראש העיר: 

   - מי בעד לאשר את סעיף  איתי צחר: 

נתייחס   הדר לביא:  ואנחנו  משהו  פה  נאמר  סליחה,  סליחה,  לא, 

של   ההגבלה  כל  קודם  דברים,  כמה  ראשית  אליו. 

לא   והיא  דעתך  היא  קיימת.  לא  בכמות  כספים  ועדת 

וז  חוק,  פי  על  נעשית  ההחלפה  שנית,  את  מנדטורית. 

כספים,   בוועדת  כהלכה  מיוצגת  לא  האופוזיציה  כי 

חברי   שאר  בעוד  אחד,  אדם  בן  היום  מונה  היא 

שהם   כיוון  6הוועדה  מהאופוזיציה.  אינם   ,

מהמועצה, היא צריכה להיות    1/3שהאופוזיציה היא  

פעם    1/3גם   היא  הזאת  האמירה  כספים.  מוועדת 

נגד מישהו   לוועדה  על ההצבעה  ראשונה שיש אמירה 

ייצג אותה, וזה מאוד מאוד מקומם, ואני לא אוסיף  ש 

שאת   ממה  מופתעת  מאוד  מאוד  אני  ככה.  זה  על 

אומרת. אני מניחה היועץ המשפטי תקן אותי אם אני  

טועה, שאין שום מניעה משפטית למנות את יעל סער,  

   - וידאנו את זה 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

   - כל עצירה של המינוי שלה תהיה  הדר לביא: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 מאוד מאוד תמוהה.   הדר לביא: 

זה   ראש העיר:  את  להעלות  מבקש  אני  דיבור,  זכות  לקחתם 

 בבקשה.    2להצבעה, סעיף  

כחברה   איתי צחר:  סער  יעל  המועצה  חברת  את  לאשר  בעד  מי 

בראש",   סבא  "כפר  סיעת  מטעם  כספים  בוועדת 

   - בהתאם לסעיף שהוקרא? קרן, יוסי, אסנת, הדר 
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 זה בושה מה שאתם עושים עכשיו.   הדר לביא: 

 ופינחס. מי מתנגד לאשר את זה?  איתי צחר: 

 מטיפים לנו לפוליטיקה, זה בושה.   הדר לביא: 

דני,  תה  איתי צחר:  איתן,  קולמן,  אמיר  רפי,  אורן,  עדי,  ילה, 

וממה.   מנדלוביץ'  מאיר  לירית,  עילאי,  העיר,  ראש 

 ויובל נמנע? ויובל נמנע.  

על ייצוג    ואתם מדברים  חברי ועדה הם מסיעת יחיד  4 הדר לביא: 

 התושבים, בושה מה שאתם עושים.  

 - 3סעיף   איתי צחר: 

ר, הדר זה נאה דורש נאה  אני חייב להעיר משהו להד  ממה שיינפיין: 

נציגים   לשים  ביקשו  הצבעה  פה  כשהייתה  מקיים. 

מישהי   שם  כהן  כשאורן  הדתית,  למועצה  לבחירת 

מסיעה אחרת, את התנגדת, מה פתאום מסיעה אחרת  

   - למנות 

 להסביר לך את ההבדל?   הדר לביא: 

   - עכשיו כן למנות מסיעה אחרת  ממה שיינפיין: 

 ה מעלה.  ממה אני שמחה שאת  הדר לביא: 

   - לא, אני לא צריך שתסבירי לי  ממה שיינפיין: 

   - זה לא היה חוקי  הדר לביא: 

.   ממה שיינפיין:   לא צריך שתסבירי לי

 וזה חוקי. די ברור.   הדר לביא: 

 סליחה, זה פוליטיקה.   ממה שיינפיין: 

   - ממה, זה תמימות  הדר לביא: 

 זה נאה דורש נאה מקיים, וככה צריך להתנהג.   ממה שיינפיין: 

   - אתה טועה מטעה  הדר לביא: 

אני לא טועה ואני לא מטעה, כך צריך להתנהג, צריך   ממה שיינפיין: 

   - להתנהג 
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   - כיוון שהממשלה אמרה שה  הדר לביא: 

בזה   ממה שיינפיין:  גם  אפשר  כולם,  פה  מועצה  חברי  ואנחנו  היות 

 היה להתקזז בנושא הזה.  

.   הדר לביא:   לא הבנתי

אני התנגדתי באופן אישי בישיבת קואליציה שהייתה   ממה שיינפיין: 

הכול   מקיים.  נאה  דורש  נאה  זה  כי  הזה,  לנושא  לנו 

   - נעשה למען העיר 

.   הדר לביא:   ואתה מבין שזה חוקי

 מה שאורן כהן עשה זה היה גם למען העיר.   ממה שיינפיין: 

 אתה מבין שחוקי למנות את יעל סער?   הדר לביא: 

 לא, אני אומר שוב, נאה דורש נאה מקיים, זה הכול.   ממה שיינפיין: 

 אתה מאמין שזה לא היה חוקי למנות נציגה אחרת?   הדר לביא: 

אחר    חוקי לחלוטין, לא היה צריך לעשות מזה סיפור.  ממה שיינפיין: 

 כך אנחנו נעלה את זה על נושא אחר.  

 רק פועלים על פי חוק, לא מכבדים.   הדר לביא: 

בחינת   עו"ד יוסי סדבון:  את  עברה  שלנו  שהבקשה  לומר  רוצה  אני 

לפי   המשפטי  והיועץ  העירייה.  של  המשפטי  היועץ 

)ב( אמר שזה בהחלט אפשרי שסיעה תמנה    150סעיף  

 בע את זה.  מישהו במקומה, בגלל זה המחוקק ק 

 בגלל זה מובא להצבעה, אין ויכוח על החוקיות.   איתי צחר: 

   - זה אומנם מותנה באישור חברי המועצה  עו"ד יוסי סדבון: 

 בדיוק.   איתי צחר: 

שהאופוזיציה   עו"ד יוסי סדבון:  מחייבת  העיר  שטובת  חושב  אני  אבל 

 תהיה מיוצגת לפחות לפי החלק שלה במועצה.  

של   ראש העיר:  האופוזיציה  כנציג  יו"ר  להיות  מוזמן  אתה  יוסי, 

 ועדת הביטחון.  

 תודה.   עו"ד יוסי סדבון: 
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   - האופוזיציה  הדר לביא: 

פה   עו"ד יוסי סדבון:  מינויים  ולהציע  להשתמש  רציני  לא  במועצת  זה 

 העיר.  

   - אנחנו אנשים  ראש העיר: 

 פשוט חרפה, פשוט חרפה.   הדר לביא: 

 אנחנו אנשים מאוד רציניים.   ראש העיר: 

   - פגיעה באופוזיציה  הדר לביא: 

 תאמין לי אנחנו אנשים מאוד רציניים.   ראש העיר: 

 שפוגעים בייצוג של האופוזיציה, כי הם יכולים.   הדר לביא: 

 בבקשה.    3אוקיי, סעיף   ראש העיר: 

 ולא על פי חוק ממה.   הדר לביא: 

 

מס'   קולות    נדחית   : 227החלטה  יעל  ההצעה  ברוב  המועצה  חברת  את  למנות 

סער כחברה בוועדת כספים מטעם סיעת "כפר סבא בראש", לבקשת  

 ( לפקודת העיריות.  1א)ב() 150הסיעה לפי סעיף  

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

 עדי ותהילה.  

ו   , קרן, יוסי, אסנת  - נגד    נחס. פי הדר 

 יובל.   - נמנע  

 

נציג   איתי צחר:  סעיף הבא מאשרים למנות את ערן פסקל כחבר 

   - סיעת "דרך חדשה" בוועדת עסקים קטנים ובינוניים 

 רק דני יבקש מילה אחרונה.   ראש העיר: 

לעילא   דני הרוש:  מנוהלת  כספים  שוועדת  לציין  רוצה  רק  אני 

   - ולעילא 

 נכון.   ראש העיר: 

שאנחנו   דני הרוש:  ככה  משנה,  לא  זה  אחר  גוף  או  כזה  גוף  עם 
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 לטובת העיר בכל מקרה.  

מה   ד קרן גרשון חגואל: " עו  באמת.  דני  הקשר  מה  אבל  הקשר?  מה  אבל 

 הקשר?  

   - , מאשרים למנות את ערן פסקל 3סעיף   איתי צחר: 

יהיה   דני הרוש:  זה  ואז  רוצה  את  אם  לקואליציה  מוזמנת  את 

 בסדר.  

עם  הדר לביא:  כבר  לעבוד   הרטוריקה   די  אמורים    עבור   אתם 

 תושבי העיר.  

 למה מותר, מותר לי להגיד הדר.   דני הרוש: 

 טוב בבקשה.   ראש העיר: 

ובינונ  איתי צחר:  קטנים  עסקים  יולי  בוועדת  של  במקומה  יים 

 גת.  

 מותר לך להגיד מה שאתה רוצה.   הדר לביא: 

 מותר לי.   דני הרוש: 

 האם אפשר לאשר את זה פה אחד?   איתי צחר: 

 למה לא למנות?   הדר לביא: 

סעיף   איתי צחר:  פסקל  3מאשרים  ערן  את  למנות  מאשרים   ,

קטנים   עסקים  בוועדת  חדשה  דרך  סיעת  נציג  כחבר 

ובינוניים במקומה של יולי גת. האם אפשר לאשר את  

 זה פה אחד?  

 כן, כן, כן.   דוברת: 

 תודה.   ראש העיר: 

 

מס'   אחד    : 327החלטה  פה  סיעת  מאשרים  נציג  כחבר  פסקל  ערן  את  למנות 

   בוועדת עסקים קטנים ובינוניים במקומה של יולי גת.   " דרך חדשה " 

 

 
 .  4סעיף   ראש העיר: 
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סעיף   איתי צחר:  יורן  4תודה,  שלום  ענת  את  למנות  מאשרים   .

כחברה נציגת סיעת מרצ בוועדת נגישות במקומה של  

 ? תודה.  שירה אורן. האם אפשר לאשר את זה פה אחד 

 

מס'   אחד    : 427החלטה  פה  נציגת  למנות  מאשרים  כחברה  יורן  שלום  ענת  את 

   סיעת מרצ בוועדת נגישות במקומה של שירה אורן. 

 
 

 .  28.12.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 4

 פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת היטל שצ"פ.  א.  

 תקציב רגיל.   6העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 תקציב בלתי רגיל.   7העברה מסעיף לסעיף מספר   ג.  

 .  2020לשנת    3דו"ח כספי רבעוני   ד.  

 

מיום   איתי צחר:  כספים  ועדת  המלצות  אישור  הבא,  נושא 

28.12.2020  . 

.   ראש העיר:   הנושא הבא אישור המלצות ועדת כספים כן

הכספים   איתי צחר:  ועדת  המלצות  את  מאשרים  החלטה:  הצעת 

מיום   הישיבה  בפרוטוקול    28.12.2020כמפורט 

ייעודי   בנק  חשבון  פתיחת  א.  כדלקמן:  בנושאים 

שצ"פ   היטל  ב.    – לטובת  פתוחים.  ציבוריים  שטחים 

מספר   לסעיף  מסעיף  ג.    6העברות  רגיל.  תקציב 

מספר   לסעיף  מסעיף  ד.    7העברה  רגיל.  בלתי  תקציב 

רבעוני  דו"  כספי  לאשר  2020לשנת    3ח  אפשר  האם   .

 פה אחד?  

 פה אחד?   ראש העיר: 

 כן.   דוברת: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 
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מס'   אחד    : 527החלטה  פה  כמפורט  מאשרים  הכספים  ועדת  המלצות  את 

 בנושאים כדלקמן:    28.12.2020בפרוטוקול הישיבה מיום  

 . א. פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת היטל שצ"פ  

 תקציב רגיל.    6ב. העברות מסעיף לסעיף מספר   

 תקציב בלתי רגיל.    7ג. העברה מסעיף לסעיף מספר   

 . 2020לשנת    3ד. דו"ח כספי רבעוני   

 
 

 . 3.1.2021ר המלצות ועדת תמיכות מיום  אישו  . 5

 

 סעיף הבא.   ראש העיר: 

מיום   איתי צחר:  תמיכות  ועדת  המלצת  דברי  3.1.2021אישור   .

מספר   העיר  מועצת  להחלטת  בהמשך  ,  268הסבר: 

ביום   התקבלה  מועצה  6.1.2021אשר  בישיבת  שלא   ,

סעיף   אגודת    47לפי   , חדש( )נוסח  העיריות  לפקודת 

ש.ל.י.   סבא  כפר  הפועל  הכדורגל  מועדון  הספורט 

כה.  (, פנתה לעירייה לשם קבלת מקדמות לתמי 2013) 

תמיכות   נוהל  להוראות  בכפוף  נעשה  מקדמה  תשלום 

מנכ"ל   בחוזר  הינו  4/2006שפורסם  ושיעורה   ,25%  

בשנת   שאושרה  התמיכה  המלצת  2020מגובה  פי  על   .

רצ"ב,   העתקה  אשר  לתמיכות,  המקצועית  הוועדה 

לשנת   תמיכה  חשבון  על  מקדמות    2021לשלם 

של   בשיעור  הנ"ל,  הספורט  מגובה    25%לאגודות 

בשנת  התמ  להם  שניתנה  פירוט  2020יכה  להלן   .

ש.ל.י.   סבא  כפר  הפועל  הכדורגל  מועדון  הבקשות: 

סך  2013)  כפר    261,141(  הפועל  הכדורגל  מועדון   .₪

סך   מתקן  השכרת  התמיכה    56,375סבא  )סכום   .₪
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שאושר   הסכום  בניכוי  התמיכות  בוועדת  שאושר 

מספר   העיר  מועצת  ,  6.1.2021מיום    268בהחלטת 

של  הסכום   המשחקים  לוח  פי  על  לשיעורין  ישולם 

הקבוצה. תשלום התמיכה ייעשה בכפוף להגשת טפסי  

על ידי אגודות הספורט    2021הבקשה לתמיכה לשנת  

סכומי   להשבת  התחייבות  כתב  על  וחתימתה 

מובא   תאושר.  לא  שהתמיכה  וככול  אם  המקדמה, 

מחליטה   העיר  מועצת  החלטה:  הצעת  להחלטתכם 

חש  על  מקדמות  לשנת  לשלם  תמיכות    2021בון 

התמיכות,   ועדת  להמלצת  בהתאם  לעיל,  כמפורט 

כמפורט בפרוטוקול הרצ"ב. תשלום התמיכות ייעשה  

לשנת   לתמיכה  בקשה  טפסי  להגשת  על  2021בכפוף   ,

התחייבות   כתב  על  וחתימתן  הספורט  אגודות  ידי 

וככל   אם  המקדמה,  סכומי  לא  להשבת  שהתמיכה 

 תאושר.  

 את זה פה אחד?    אפשר לאשר  ראש העיר: 

 לא הבנתי על מה מצביעים?   : עו"ד איתן צנעני 

   - אני רק רוצה לבקש לא להשתתף בהצבעה  עו"ד יוסי סדבון: 

 על מה מצביעים?   דובר: 

.   עו"ד יוסי סדבון:  .  בנושא של.

.   איתי צחר:  .  אנחנו נעשה הצבעה שמית לבקשת.

   - אוקיי, אז נעלה את זה להצבעה. יוסי סדבון  ראש העיר: 

אני בעד הכול, רק אני לא רוצה להשתתף בהצבעה על   עו"ד יוסי סדבון: 

 הכדורעף בגלל ניגוד עניינים.  

 בסדר גמור. תעלו את זה להצבעה בבקשה מי בעד?   ראש העיר: 

 אין פה כדורעף יוסי, אבל לשיקולך.   איתי צחר: 

 יש מועדון כדורעף, כן בבקשה.   ראש העיר: 
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 איפה?   איתי צחר: 

 למה בתמיכה על הספורט יש כדורעף.   סדבון:   עו"ד יוסי 

בהחלטה על הכדורעף הוצבע טלפונית למיטב זיכרוני   איתי צחר: 

   - וידיעתי 

 אוקיי, אז אני בעד.   עו"ד יוסי סדבון: 

 מצביעים רק על הכדורגל?   דובר: 

 זה רק לכדורגל.   דני הרוש: 

את   איתי צחר:  לאשר  בעד  מי  שמית,  הצבעה  לגבי  מקרה  בכל 

יובל,  הצעת   בעד  בעד?  אתה  יובל  ממה,  ההחלטה? 

דני,   העיר,  ראש  עילאי,  לירית,   , מנדלוביץ' מאיר 

בעד   לא  איתן  סליחה  בעד?  קולמן  אמיר  איתן, 

סליחה. אורן, את איתן כמובן לא לספור. אורן, עדי,  

מתנגד?   מי  ופינחס.  הדר  אסנת,  יוסי,  קרן,  תהילה, 

 איתן, אמיר ורפי.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

מס'   קולות    : 627החלטה  ברוב  תמיכות  מאשרים  חשבון  על  מקדמות  לשלם 

התמיכות,    2021לשנת   ועדת  להמלצת  בהתאם  לעיל,  כמפורט 

כמפורט בפרוטוקול הרצ"ב. תשלום התמיכות ייעשה בכפוף להגשת  

, על ידי אגודות הספורט וחתימתן  2021טפסי בקשה לתמיכה לשנת  

התחייבות להשבת סכומי המקדמה, אם וככל שהתמיכה לא  על כתב  

 תאושר. 

עדי  - בעד  אורן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  מאיר,  יובל,  ,  ממה, 

 תהילה, קרן, יוסי, אסנת, הדר ופינחס.  

 איתן, אמיר ורפי.   - נגד  

 

ויצ"ו.    15אישור הקצאה של נכס ברחוב דניאל   . 6  לעמותת 
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הבא.   ראש העיר:  ברחוב סעיף  נכס  הקצאת    15דניאל    אישור 

 לעמותת ויצ"ו.  

ויצ"ו   איתי צחר:  לעמותת  הקצאה  מאשרים  החלטה:  הצעת 

,  15, מבנה וחצר ברחוב דניאל  58-0057321שמספרה  

בגיל  44חלקה    7594גוש   יום לפעוטות  , למטרת מעון 

 שנים.    5שנים לתקופה של    3לידה עד  

 ה רבה.  אפשר לקבל את זה פה אחד? תוד  ראש העיר: 

 

מס'   אחד    : 727החלטה  פה  שמספרה  מאשרים  ויצ"ו  לעמותת  58-הקצאה 

, למטרת  44חלקה    7594, גוש  15, מבנה וחצר ברחוב דניאל  0057321

 שנים.   5שנים לתקופה של    0-3מעון יום לפעוטות בגיל  

 

  לעמותת זהב"י.    22אישור הקצאה של נכס ברחוב מורדי הגטאות   . 7

 

מורדי   ראש העיר:  ברחוב  נכס  של  הקצאה  אישור  הבא,  סעיף 

 לעמותת זהב"י.    22הגטאות  

זהב"י   איתי צחר:  לעמותת  הקצאה  מאשרים  החלטה:  הצעת 

מקלט    580519676שמספרה   מורדי  48את  ברחוב   ,

גוש  22הגטאות   סיוע  357חלקה    6427,  למטרת   ,

 שנים.    5למשפחות ברוכות ילדים לתקופה של  

 אפשר לקבל את זה פה אחד?   ראש העיר: 

להשתתף   עו"ד יוסי סדבון:  לא  מבקש  אני  אבל  להצביע,  שמח  הייתי 

 בעה.  בהצ 

 כולם מלבד יוסי סדבון שלא משתתף, תודה רבה.   ראש העיר: 
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הקצאה  מאשרים פה אחד )יוסי סדבון לא השתתף בהצבעה(    : 827החלטה מס'  

שמספרה   זהב"י  מקלט    580519676לעמותת  מורדי  48את  ברחוב   ,

גוש  22הגטאות   ברוכות  357חלקה    6427,  למשפחות  סיוע  למטרת   ,

 . שנים   5ילדים לתקופה של  

 

 א    46בקשת שבעה חברי מועצה לביטול החלטת מועצת העיר לפי סעיף   . 8

 לפקודת העיריות.   

 

 הסעיף הבא.   ראש העיר: 

בקשה   איתי צחר:  הבא  החלטת    7הסעיף  לביטול  מועצה  חברי 

סעיף   לפי  העיר  העיריות.    46מועצת  לפקודת  א' 

ידי   על  חתומה  בקשה  בזאת  מועצה    7מצורפת  חברי 

מיום   העיר  מועצת  החלטת    8.12.2020לביטול 

שמובאת   ההחלטה  הצעת  הערות.  בבקשה.  כמפורט 

מועצת   החלטת  את  לבטל  בעד  מי  לבקשה,  בהמשך 

   - העיר 

 סליחה, אני רוצה להתייחס רגע.   יוסי סדבון:   עו"ד 

 בבקשה.   איתי צחר: 

מועצת   עו"ד יוסי סדבון:  להחלטת  מתייחסת  החלטה  לביטול  הבקשה 

לוועדה   העיר  נציג  מינוי  על  חודש,  מלפני  העיר 

חברי   כל  חתמנו  ואנחנו  העיר,  רב  לבחירת 

פעם   לביטול ההחלטה. תראו,  על בקשה  האופוזיציה 

פה  בוחרים  הדיון    בדור  נדיר.  באמת  וזה  עיר.  רב 

ידי   על  שהובהר  בלי  בוצע  הקודמת  בישיבה  שהיה 

היועץ המשפטי מהם החלופות האפשריות. ראש העיר  

נציג   קובע  הוא  ואם  שלו,  הנציג  את  לקבוע  רשאי 

האופוזיציה   בראשו,  יושב  הוא  או  מהקואליציה 
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נציג מטעמה. מה שקרה במקרה הזה,   רשאית למנות 

על   עודכנו  הבקשה  לא  ובעקבות  העיר,  ראש  החלטת 

שמנכ"ל   שלמעשה  לנו  נודע  החלטה  לביטול  הזאת 

לכאורה   שני,  עירייה  כעובד  או  כנציג  מונה  העירייה 

מונח,    100% במקומו  כבודו  העירייה  ומנכ"ל  בסדר, 

   - ואין לי שום טענה 

 למה לכאורה?   ראש העיר: 

 לא, לא, לכאורה אני אסביר לך למה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 טוב.   ראש העיר: 

אני   עו"ד יוסי סדבון:  אז  אותי,  שואל  שאתה  וטוב  בלשוני,  מדייק  אני 

ולא   בכבודו  לא  לפגוע  בלי  העירייה  שמנכ"ל  אומר, 

נאמנה,   עבודתו  את  שיעשה  ספק  לי  ואין  ביכולתו, 

אבל מנכ"ל העירייה הוא משרת אמון של ראש העיר,  

רק   בוועדה,  נמצא  שאתה  לי  שתגיד  כמו  בדיוק  זה 

אתה לא יכול להיות בוועדה, אתה ממנה נציג מטעמך  

שהוא במשרת אמון. זה עושה בפועל מעשה שלמעשה  

   - אתה באמצעות נציגך משתתפים בוועדה 

 נציג ראש העיר.   ראש העיר: 

נמצאת.   עו"ד יוסי סדבון:  לא  ואני  והאופוזיציה  שלנו,  הטענה  זאת 

חושב שהיה צריך להיות סדר הפוך. מראש ראש העיר  

יה צריך להודיע מי נציגו, ורק אחר כך לבחור נציג  ה 

נוסף. שוב, אין לי שום טענה לגבי הנציג שנבחר, זאת  

התפקיד   מבחינת  ולא  אדם  הבן  מבחינת  לא  אומרת 

הדברים   סדר  שלו.  ההתאמה  מבחינת  לא  שלו, 

ראוי   והיה  ראוי,  היה  לא  שהוא  חושב  אני  שהועלה 

זה בתחילת היש  יבהיר את  על  שהיועץ המשפטי  יבה, 

 מנת שנוכל להצביע על זה.  
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העיר,   עו"ד איתן צנעני:  ראש  נציג  מי  בישיבה  שואלים  הייתם  אם 

למעשה   העיר  ראש  נציג  כי  תשובה.  מקבלים  הייתם 

 נבחר על ידי ראש העיר עוד לפני הישיבה.  

 נכון.   ראש העיר: 

הייתה   עו"ד איתן צנעני:  העיר  מועצת  בישיבת  קטנה  שאלה  פשוט 

 פותרת את הבעיה שלכם בעניין הזה.  

אני   עו"ד אהוד יובל לוי:  ההצבעה  שלפני  להזכירך  הנכבד,  חברי  איתן 

גם   היא  המשפטי,  היועץ  התייחסות  את  ביקשתי 

מניח   אני  מלאה,  הייתה  היא  אם  בתמלול.  מופיעה 

שאולי לא היינו מגיעים לפה. אין ספק שלראש העיר  

ספק   אין  מועצה,  של  החלטות  להכריע  יכולת  יש 

את   מכבדת  לא  לישיבה  וההכנה  שניתן  שהתיאור 

הדמוקרטית, שאנחנו מנסים או שכולנו דרשנו    הרוח 

וגילוי   האופוזיציה.  כלפי  למעשה  כולנו  לא  בעבר, 

 נאות מלא היה מונע אולי חלק מהדיון היום.  

אני שואל שאלה פשוטה, יש בעיה חוקית עם הבחירה   עו"ד איתן צנעני: 

 הזאת? אני פונה ליועץ המשפטי.  

ודם כל יוסי מה שאמרת, אתה  אני רוצה להתייחס, ק  עו"ד אלון בן זקן: 

העיר,   ראש  של  הבחירה  אודות  עודכנתם  שלא  אומר 

מבינתי.   נשגב  המשפטי,  ליועץ  קשור  הדבר  איך 

הזימון   הישיבה,  של  היום  סדר  על  היה  הזה  הנושא 

יכול   היית  יודע,  אתה  דין,  עורך  אתה  מראש,  נשלח 

השאלות   את  גם  ולשאול  החוק,  הוראות  את  לבחון 

צורך העניין, הגשתם בקשה לביטול  בישיבה. עכשיו ל 

העירייה   עובד  את  למנות  מועצה  ישיבת  של  החלטה 

הבקשה   עיר.  רב  לבחירת  בוועדה  העירייה  כנציג 

הראשון   שהנציג  שגויה,  הנחה  על  התבססה  שלכם 
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שראש העיר בחר או ראש העיר בעצמו או נבחר ציבור  

היה   מינה  העיר  שראש  שהנציג  בעוד  מהקואליציה, 

מנכ"  לא  כאמור  זה  העירייה.  עובד  שהוא  העירייה  ל 

במשרת   עובד  הוא  אם  החוק  מבחינת  משנה  ממש 

המסקנה   לכן  עירייה.  עובד  שהוא  זמן  כל  אמון, 

נבחר   להיות  צריך  השני  שהנציג  הסקתם  שאתם 

בסיס   שאין  שאומר  מה  שגויה.  מהאופוזיציה  ציבור 

בהתאם   התקבלה  שזו  כיוון  ההחלטה,  לביטול 

י הדת היהודיים בחירות רבני  לתקנות, תקנות שירות 

שני   כנציג  למנות  למועצה  מאפשר  החוק  אגב,  עיר. 

עובד עירייה, גם אם הנציג הראשון היה בעצמו ראש  

זה,   את  תבדוק  מהקואליציה.  ציבור  נבחר  או  העיר 

מניח   אני  מקרה  בכל  בחוק.  רשום  הייתם  זה  שאם 

הייתם   הראשון,  הנציג  מי  ישיבה  באותה  שואלים 

תשוב  הזאת  מקבלים  ההחלטה  פנים,  כל  על  ה. 

 התקבלה כדין, אין בסיס לביטול שלה.  

 אוקיי, יוסי?   ראש העיר: 

ידענו   עו"ד יוסי סדבון:  שלא  משום  נכתבה  שהבקשה  להגיד  רוצה  אני 

אומר,   מקומך  ממלא  העיר  ראש  סגן  שעכשיו  מה 

חושב   אני  זה.  את  יודעים  היינו  פשוטה  שבשאלה 

   - שמאחר ולא ידענו את זה 

.   אלון בן זקן:   עו"ד   אבל אתמול בבוקר כבר ידעת יוסי

   - רק רגע סליחה, זאת דעתה  עו"ד יוסי סדבון: 

את   עו"ד אלון בן זקן:  להוריד  יכול  היית  ידעתך,  כבר  בבוקר  אתמול 

 הבקשה הזאת מסדר היום.  

מבחינה   עו"ד יוסי סדבון:  גם  יודע  ואני  לסדר,  להצעה  הבסיס  היה  זה 

במב  תעמוד  שהיא  אני  משפטית,  ולכן  משפטי,  חן 
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 מבקש להסיר את ההצעה הזאת.  

.   ראש העיר:   לא הבנתי, אתה יכול להסביר לי היועץ המשפטי

 הוא מבקש להסיר את ההצעה.   איתי צחר: 

   - מעולה, ההצעה ירדה  עו"ד אלון בן זקן: 

 להוריד אותה?   ראש העיר: 

 כן.   עו"ד אלון בן זקן: 

.   ראש העיר:   אוקיי

 הוא מושך אותה בחזרה.   זקן: עו"ד אלון בן  

 משכת.   ראש העיר: 

 אין צורך להצביע עליה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 טוב, תודה רבה. פינחס כהנא ביקש דקה.   ראש העיר: 

 כן.   פינחס כהנא: 

את   ראש העיר:  מילים  במספר  לסכם  רוצה  אני  מכן  ולאחר 

 הישיבה.  

י  פינחס כהנא:  יש  לאחרונה  הרגשה.  מסוג  זה  הזאת  ותר  הדקה 

או   לבטל  כדי  מתארגנים  שתושבים  מצבים  ויותר 

יש   אשר  פרויקטים  של  ואחר,  סביבתי  נזק  למזער 

שלהם.   החיים  איכות  על  שליליות  השפעות  להם 

פרויקטים   של  שליליות  בהשפעות  מדובר  בייחוד 

שלילית   להיות  יכולה  שהשפעתם  תשתיתיים 

גיבוש   מחייבת  התושבים  התארגנות  משמעותית. 

ל  רב,  לשכור  ציבורי  כדי  כספים,  איסוף  גם  פעמים 

היום.   מקצועי  להיות  שחייב  למאבק,  יועצים 

דוגמאות לכך עם תושבי ארלוזורוב שסובלים זמן רב  

הצמוד   מהיער  חלק  מכריתת  לידם,  היער  מהזנחת 

למגורים שלהם, דבר שהביא בין השאר חשיפה לרעש  

לאחרונה  531מכביש   שרק  אקוסטית,  להגנה  מאבק   .
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התערבות עירייה בונים קיר אקוסטי    מתברר שלאחר 

בגובה מטר, כנראה לא יספק. כך גם השוכרים ברחוב  

ויצמן, שמבקשים לשנות תכנית הנת"צ, כדי שיקבלו  

שכונה   לתוכנית.  השגות  וגם  זמינות    80מדרכות 

עם   והתמודדות  הדפו,  בניית  לתוכנית  התייחסות 

תושבים   התארגנות  ועוד.  בראון  ממפעל  ריחות 

זו תופעה מאוד מבורכת ומעידה על פעילות  בוודאי ש 

מועצת   כחבר  וחברתית.  חזקה  משתפת  קהילתית 

משמעות   כי  נוחה,  לא  הרגשה  לי  יש  העיר 

נותנים   לא  שאנחנו  היא  להרגשתי  אלה  התארגנויות 

מספקת   הגנה  הרגשתם,  זאת  לתושבים,  כנראה 

והרגשתם היא שהם חייבים להיות פעילים כדי לשפר  

 כניות תשתית ולמזער את הנזק.  בכסף, כדי לשפר ת 

ש  ראש העיר:  חושב  אני  פינחס,  זה    90%- תודה  שמנית  ממה 

את   מאתגרת  ישראל  שמדינת  רגולטוריות  בעיות 

כביש   הדפו,  המקומיות.  הכוח  531הרשויות  תחנת   ,

סוגיות   מאוד  הרבה  פה  יש  כולנו,  את  שהרימו 

אותם.   ומבין  אותם  מכיר  שאתה  מאוד  מורכבות 

מאוד קשובים לתושבים שלנו, מחבקים אותה  אנחנו  

חושב   אני  הדפו,  של  המאבק  את  תיקח  אם  באהבה. 

הוועד   בין  הירוקה,  השכונה  בין  הפעולה  ששיתוף 

דבר   כל  מדהים.  פעולה  שיתוף  הוא  העירייה  לבין 

בצורה   היה  הכול  מקצוע,  איש  כל  ביקשו,  שהם 

. ההתנגדויות הוגשו בצורה מתואמת, ולכן  ת מסונכרנ 

גם בשיתוף של  אני   עבודה מצוינת  חושב שנעשית פה 

אני   הדקה.  על  רבה  תודה  אז  בשקיפות.  וגם  הציבור 

אני   מבחינתי.  אישיות  מילים  מספר  להגיד  רוצה  רק 
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 ריכוז החלטות 

 

 הצעות לסדר.  . 2

 

סיעת   א.  מטעם  ההנדסה  למנהל  הכלכלית  בחברה  התכנון  נושא  העברת 

 "כפר סבא מתקדמת".  

 
 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא    : 926החלטה מס'  

העברת נושא התכנון בחברה הכלכלית למנהל ההנדסה מטעם סיעת  

 "כפר סבא מתקדמת". 

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

 אורן, עדי ותהילה.  

ו   , קרן, יוסי, אסנת  - נגד    פינחס. הדר 

 

 מזרח העיר כפר סבא.    – פגיעה בביטחון התושבים   ב. 

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא    : 702החלטה מס'  

 . מזרח העיר כפר סבא   – פגיעה בביטחון התושבים  

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

 אורן, עדי ותהילה.  

ו   , קרן, יוסי, אסנת  - נגד    פינחס. הדר 

 

 אישור הרכב ועדות עירייה.   . 3

 

צרפתי    : 712מס'  החלטה   צביקה  המועצה  חבר  את  למנות  אחד  פה  מאשרים 

 כחבר ועדת כספים.  
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מס'   קולות    נדחית   : 227החלטה  סער  ההצ ברוב  יעל  המועצה  חברת  את  למנות 

לבקשת   בראש",  סבא  "כפר  סיעת  מטעם  כספים  בוועדת  כחברה 

 ( לפקודת העיריות.  1א)ב() 150הסיעה לפי סעיף  

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

 עדי ותהילה.  

ו   , קרן, יוסי, אסנת  - נגד    פינחס. הדר 

 יובל.   - נמנע  

 

מס'   אחד    : 327החלטה  פה  סיעת  מאשרים  נציג  כחבר  פסקל  ערן  את  למנות 

   בוועדת עסקים קטנים ובינוניים במקומה של יולי גת.   " דרך חדשה " 

 
 

מס'   אחד    : 427החלטה  פה  נציגת  למנות  מאשרים  כחברה  יורן  שלום  ענת  את 

   סיעת מרצ בוועדת נגישות במקומה של שירה אורן. 
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 .  28.12.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 4

 פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת היטל שצ"פ.  א.  

 תקציב רגיל.   6העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 תקציב בלתי רגיל.   7העברה מסעיף לסעיף מספר   ג.  

 .  2020לשנת    3דו"ח כספי רבעוני   ד.  

 

מס'   אחד    : 527החלטה  פה  כמפורט  מאשרים  הכספים  ועדת  המלצות  את 

 בנושאים כדלקמן:    28.12.2020בפרוטוקול הישיבה מיום  

 . א. פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת היטל שצ"פ  

 תקציב רגיל.    6ב. העברות מסעיף לסעיף מספר   

 תקציב בלתי רגיל.    7ג. העברה מסעיף לסעיף מספר   

 . 2020לשנת    3ד. דו"ח כספי רבעוני   

 
 

 . 3.1.2021אישור המלצות ועדת תמיכות מיום   . 5

 

מס'   קולות    : 627החלטה  ברוב  תמיכות  מאשרים  חשבון  על  מקדמות  לשלם 

התמיכות,    2021לשנת   ועדת  להמלצת  בהתאם  לעיל,  כמפורט 

כמפורט בפרוטוקול הרצ"ב. תשלום התמיכות ייעשה בכפוף להגשת  

הספורט וחתימתן  , על ידי אגודות  2021טפסי בקשה לתמיכה לשנת  

על כתב התחייבות להשבת סכומי המקדמה, אם וככל שהתמיכה לא  

 תאושר. 

עדי  - בעד  אורן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  מאיר,  יובל,    , ממה, 

 תהילה, קרן, יוסי, אסנת, הדר ופינחס.  

 איתן, אמיר ורפי.   - נגד  
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ויצ"ו.    15אישור הקצאה של נכס ברחוב דניאל   . 6  לעמותת 

 

מס'   אחד    : 727החלטה  פה  שמספרה  מאשרים  ויצ"ו  לעמותת  58-הקצאה 

, למטרת  44חלקה    7594, גוש  15, מבנה וחצר ברחוב דניאל  0057321

 שנים.   5שנים לתקופה של    0-3מעון יום לפעוטות בגיל  

 

  לעמותת זהב"י.    22אישור הקצאה של נכס ברחוב מורדי הגטאות   . 7

 

הקצאה  )יוסי סדבון לא השתתף בהצבעה(    מאשרים פה אחד   : 827החלטה מס'  

שמספרה   זהב"י  מקלט    580519676לעמותת  מורדי  48את  ברחוב   ,

גוש  22הגטאות   ברוכות  357חלקה    6427,  למשפחות  סיוע  למטרת   ,

 . שנים   5ילדים לתקופה של  

 

 


