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 :על סדר היום

 .שאילתות  . 1

 .  מועצה תכנית אסטרטגית לחינוך מטעם שישה חברי   א. 

 .  ורישום לחטיבות הביניים מטעם שבעה חברי מועצה   ה אינטגרצי  ב. 

חברי  מדיניות   ג.  שבעה  מטעם  וחדשים  קיימים  ספר  לבתי  בנוגע 

   מועצה.  

   שינוי מדיניות גני ילדים בעיר מטעם שבעה חברי מועצה.   ד. 

יערה   ה.  ברחוב  המבנים  מטעם    10הקצאת  התורני  החינוך  למעיין 

   צה.  שבעה חברי מוע 

 תעודת משפחה עירונית מטעם שבעה חברי מועצה.   ו. 

הטמנת קווי חשמל במתחמי התחדשות עירונית מטעם שבעה חברי   ז. 

 מועצה.  

שבעה   ח.  מטעם  השרון  פלגי  לתאגיד  המים  אספקת  פעילות  העברת 

 חברי מועצה.  

 נציגי ציבור בחברה הכלכלית מטעם שבעה חברי מועצה.   ט. 

 מפעל המים מטעם שבעה חברי מועצה.    – מימון הייצוג המשפטי   י. 

 שיפוץ אצטדיון לויטה מטעם שבעה חברי מועצה.   יא. 

חברי   יב.   שבעה  מטעם  סולאריים  פנלים  והצבת  מגרשים  קירוי  מיזם 

 מועצה.  

 ה חברי מועצה.  אחריות על שליחת הודעות מטעם שבע  יג. 

 הצעות לסדר.  . 2

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".    פתיחת שער תבור פארק עירוני  א. 

מטעם   ב.  סבא  כפר  פארק  של  הדרומי  בחלקו  מסחר  נקודת  הקמת 

 שבעה חברי מועצה.  

 קולנוע חן מטעם סיעת "כפר סבא בראש".  ג. 
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   .  26.1.2021אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 3

 . 2021תקציב רגיל לשנת    1  מספר   העברות מסעיף לסעיף  א.  

 .  2021תקציב בלתי רגיל לשנת    1מספר    העברות מסעיף לסעיף  ב.  

 עדכון הרכב ועדות עירייה.   . 4

 אישור מינויה של הגב' אסנת חכמון כמנהלת אגף החינוך בעירייה   . 5

 ואישור שכרה.   

   אישור קריטריונים ותבחינים להקצאת קרקעות.  . 6

 אישור האצלת סמכות ראש העיר כרשות רישוי ביחס למפעל בראון.   . 7
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מנכ"ל   : ראש העיר  העיר,  מועצת  וחברי  חברות  לכולם,  טוב  ערב 

עובד  מנהלים,  מנהלות  חשוב    ות העיר,  והכי  עובדים, 

תושבות ותושבי כפר סבא שרואים אותנו עכשיו כאן  

בשידור חי בפייסבוק. אנחנו נמצאים באולם הספורט  

הפעימה   את  שעבר  ספר  בית  רמז,  ספר  בית  של 

ספר   בית  האחרון,  בקיץ  שלו  השדרוג  של  הראשונה 

להוסיף   הולכים  אנחנו  הקרוב  בקיץ  שודרג.  עציון 

וסו  הספר,  לבית  הקיץ  בינוי  עד  יהיה  הפרויקט  ף 

הבא, ואתם כאן בשכונת יוספטל יזכו לראשונה לבית  

תפיסות   עם  להיות,  שיכולה  גבוהה  הכי  ברמה  ספר 

האזור   שילדי  מה  כל  עם  וכמובן  חדשניות,  פדגוגיות 

אני   סבא.  כפר  ולילדי  לילדות  שמגיע  ברמה  זקוקים 

לחודש   המניין  שמן  העיר  מועצת  ישיבת  את  פותח 

החו  עם  פברואר,  בשבט  ט"ו  אירועי  לאחר  נפתח  דש 

סדנאות   פה  היו  לכללים,  בהתאם  אירועים  מספר 

משפחה   ופסטיבל  מומחזות,  סיפור  ושעות  והרצאות 

ממשיכה   העירונית  המערכת  שגם  וחודש  בריאה, 

לפעול בכל הכוח בהרבה מאוד תחומים, אתם רואים  

ברחבי   שמתבצעות  התשתיות  עבודות  היקפי  את 

מובל   עדיין  ברחוב  העיר,  והגדול  המשמעותי  הניקוז 

הסגר   לאור  ומהיר,  מאוד  גדול  בקצב  מתקדם  ויצמן 

שהיה   פרויקט  השעון,  סביב  עובדים  פשוט  אנחנו 

בשליש,   התקצר  חודשים  מאוד  הרבה  לקחת  אמור 

עבודות   את  רואים  אתם  הלאה.  איתו  וממשיכים 

רחוב   המייסדים,  ברחוב  שמתבצעות  הניקוז 

מלא  שדרוג  ארבל,  התשתיות,    רוטשילד,  כל  של 

נופי.   ופיתוח  הכביש  של  ריבוד  יהיה  מכן  ולאחר 



 03.02.2021 5    מן המנייןמועצה 

בקצב   פנים  מתיחת  גם  עוברים  הימים  ששת  שדרות 

עוד   לנו  ויש  הימים.   ששת  תושבי  לרווחת  מואץ, 

דוהרת   סבא  וכפר  בקנה,  פרויקטים  מאוד  הרבה 

מאוד.   גדולות  בתוכניות  ממשיכים  במקביל  קדימה. 

אישרה,  המועצה  של  המליאה  של    ועדת  מליאה 

הוועדה לתכנון ובנייה אישרה את פרויקט התחדשות  

מאוד   מאוד  משמעותי  פרויקט  כיסופים,  לשכונת 

מורכבויות   המון  עם  שנים,  מאוד  הרבה  תקוע  שהיה 

העירונית,   למערכת  השכונה  תושבי  של  אמון  וחוסר 

לקח זמן לבנות את מערכת היחסים מחדש, לאגד את  

מש  תכנית  ולקדם  השכונה,  במרכז  תושבי  מעותית 

ההתחדשות   קיפאון,  של  רבות  שנים  לאחר  העיר 

ההתחדשות   להמשך  דבר  של  בסופו  תסייע  הזאת 

נטיעות   טקסי  היו  סבא.  כפר  ברחבי  בכלל  העירונית 

בגן מנשה עם נציגות בית ספר ש"י עגנון ונציגות בית  

נוספים.   פרויקטים  מאוד  הרבה  ועוד  מאיר,  חולים 

נושא  בהרבה  מטפלים  גם  כולל  אנחנו  שוטפים,  ים 

קריאות בשנה רק    4,000שירות לרכבים חוסמים, יש  

לפעילות   ומפריעים  שחוסמים  רכבים  על  שתדעו 

לאתר   מאפשר  החדש  השירות  העירייה.  של  השוטפת 

מתקצר   הטיפול  וזמן  חוסם,  שהוא  הרכב  בעל  את 

ומייעל גם את העבודות השוטפות וגם מסייע לכוחות  

העי  לשיטור  העירוני  הביטחון  הביטחון  ולאגף  רוני 

נמצאים   אנחנו  טובה.  עבודה  פה  ולעשות  לאכוף 

ואני   מאתגרת  מאוד  תקופה  שהיא  קורונה,  בתקופת 

כאן   בנו  וצופה  לי  שמקשיב  מי  לכל  פה  זה  את  אומר 

אגיד מספר   אני  כל  קודם  תושבות תושבים,  בשידור, 
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את   אומר  אני  להתחסן,  תלכו  להתחסן,  לכו  פעמים 

למ  החינוך,  לצוותי  לצוותים,  זה  למורים,  ורות, 

חושב   מישהו  אם  להתחסן.  לכו  לסייעות,  לגננות, 

הזאת   האשליה  טועה.  הוא  חירום,  בזמן  לא  שאנחנו 

מטה   כל  של  בפנים  מתנפצת  מתחסנת  שהמדינה 

נמצאים   שאנחנו  שלמרות  רואים  ואנחנו  הקורונה, 

ההידבקויו  כמות  סגר,  של  לא    ת בחודש  פשוט  זה 

להבין   מנסים  סבא,  נתפס, אנחנו  כפר  כמו  בעיר  איך 

מסודרת,   מאוד  מאוד  במערכת  כאן  נמצאים  שאנחנו 

הערכות   עם  אחראית  בצורה  עובדים  מאוד,  קפדנית 

חקירות   עם  ביום,  פעמים  מספר  יומיומיות  מצב 

עם   העירונית,  המערכת  בתוך  מבצעים  שאנחנו 

סבא   כפר  וחותכות,  מורכבות  מאוד  מאוד  החלטות 

כ  בכותרות  הייתה  שישי  תוך  שביום  ירוקה,    3עיר 

ייקרה   לא  ואם  צהובים,  להיות  טסנו  אנחנו  ימים 

עצמנו   את  למצוא  עלולים  אנחנו  דרמטי  משהו 

עובדות   מכל  משמעי  חד  דורש  אני  לכן  כתומים. 

ועובדי העירייה ומכל צוותי החינוך בעיקר, סייעות,  

לכו   כולם  החינוך  צוות  מורים,  מורות,  גננות, 

עכש  זה  על  מדבר  אני  העיר,  להתחסן,  כראש  יו 

אם   כי  להתחסן.  לכו  הנחיה,  זאת  שלי  לעובדים 

בשבוע הבא נקבל הוראה לפתוח את מערכת החינוך,  

ושסייעת   מחוסנים  לא  אתכם  לפגוש  רוצה  לא  אני 

פעם   עוד  ונחזור  הדביקה,  נדבקה,  גננת  נדבקה, 

לכו   וכו'.  ספר  בתי  סגירת  גנים,  סגירת  של  לסנריו 

מדב  שאני  מצטער  ואני  קשיחות,  להתחסן!  בכזאת  ר 

לפי   כי  הקרובים,  בימים  הטונים  את  אעלה  ואני 
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מחוסנת,   לא  החינוך  מערכת  לי  שיש  הנתונים 

התחסנו,   לא  עדיין  ומורים  מורות  גננות,  והסייעות, 

  3גם מי שהתחסן היום צריך להתחסן שוב פעם בעוד  

העניין   כל  בתוך  יקר.  זמן  פה  התבזבז  ולכן  שבועות, 

דם במערכת העירונית סקר.  הזה אנחנו ממשיכים לק 

העיר.   ברחבי  כושר  מתחמי  להקים  הולכים  אנחנו 

קיימים   בשכונת    15כיום  בספורטק,  כושר  מתחמי 

עשינו   אנחנו  ולכן  מקומות,  בעוד  לנו  יש  הדרים, 

מהתושבים   ביקשנו  אנחנו  שבו  סקר  ציבור,  שיתוף 

איפה אתם רוצים שיהיו מתחמי כושר. ואנחנו כמובן  

נוסף בתוך הסדר הציבורי, אנחנו    נפעל בהתאם. דבר 

נמצאים   הנוער  בני  שבנות  מכיוון  בתופעות,  נתקלים 

בתחום   בעיקר  בעיות,  מאוד  הרבה  של  בבית 

יחד   פועלים  אנחנו  והנפצים.  המסוכנים  הצעצועים 

מספר   נתפסו  מוגברת.  באכיפה  ישראל  משטרת  עם 

למי   להגיע  מתכוונת  והמשטרה  ונקנסו.  נוער  בני 

נבוא  שמוכר את החומר  ואנחנו  ים המסוכנים האלה, 

שהם   לזה  מעבר  האלה  הנפצים  חשבון.  איתו 

בבעלי   פוגעים  באיכות החיים,  פוגעים  מסוכנים, הם 

בעיות   להם  יש  שגם  אנשים  בהרבה  פוגעים  החיים, 

תקופה   שהיא  עצמה  מהתקופה  גם  ונגזרות  אישיות 

מאוד מתוחה. וגם אותם בני נוער ששומעים אותי גם  

זה באמת לא מצחיק, אז תעשו דברים  היום, בבקשה  

ההנאות   במסגרת  אותם  לעשות  שאפשר  אחרים 

אני   נפצים.  לא  אבל  שאפשר,  כמה  הזאת  בתקופה 

קצת אקצר, החודש הזה הוא היה חודש מאוד מאוד  

מעט   לא  יש  גם  שבו  חודש  סבא.  כפר  בעיר  קשה 
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לא   חוויה  חווה  מאיר  חולים  שבית  חודש  תחלואה, 

ים במחלקת הקורונה. חודש  פשוטה של לא מעט נפטר 

מותו   בגלל  קשה  תקופה  בו  עברתי  שאני באופן אישי 

תנחומים   למסור  רוצה  אני  מכאן  גם  אבל  אבי.  של 

סבא.   כפר  בעיר  משמעויות  מאוד  דמויות  למספר 

רבות   שנים  פעל  גדי  רייך.  גדי  זה  ביניהם  הראשון 

בהתנדבות כאן בעיר כפר סבא. איש אהוב מאוד, איש  

כאן בעיר ואהב את העיר בכל מאודו,    אשכולות, פעל 

וקידם את מערכות היחסים שלנו עם ערי תאום. אני  

גם מיניתי אותו כיועצי בעניין, יועץ לערים תאומות.  

מהסגנון   מתפעל  הייתי  אותו  פוגש  שהייתי  פעם  כל 

וקידם   יצר  הוא  החיוך,  ארץ,  דרך  שלו,  הממלכתי 

התאומות  הערים  עם  וקרובה  ענפה  קשרים    מערכות 

היים שבגרמניה. והייתה לי זכות  ל שלנו ויסבאדן ומו 

לעבוד איתו, מעבר לזה שהבן שלו הוא גם חבר אישי  

למשפחה.   תנחומים  מוסר  אני  אז  ביחד,  ולמדנו  שלי 

לי  אלברטו  לעולמו  שהלך  נוסף  יקר  ז"ל,  ' צ או אדם  י 

רמ"ח   בכל  ציבור  שליח  עיר,  ראש  סגן  מועצה  חבר 

מתבדח  מטבעו,  חייכן  אדם  בחוש    אבריו,  תמיד 

ואני הגדרתי אותו כמקרב לבבות.   וחריף,  הומור חד 

הכפר   המציאות  את  הכיר  תמיד  נבון,  חכם,  אדם 

אמיתית   אהבה  מתוך  פעל  תמיד  ואלברטו  סבאית, 

את   והשאיר  העיר,  ולתושבי  סבא  כפר  לעיר  נקייה 

הומור   בחוש  אמרתי  אני  ותמיד  בעירנו.  כאן  חותמו 

פג  הדרך.  כל  לאורך  אותו  מספר  שליווה  אותו  שתי 

על   מצר  מאוד  ואני  האחרונות,  בשנתיים  פעמים 

האובדן הזה. ואדם שלישי שאני מזכיר אותו שנפטר  
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בימים האחרונים זה ברוכי וייס. את ברוכי אני מכיר  

ששת   פינסקר  רחוב  שכונה,  באותה  גדלנו  ילד,  בתור 

, וכל  60- הימים. דמות, מתנדב, עלה מבלגיה בשנות ה 

בה  עסק  הוא  ארוכות  השנים  שנים  ממש  תנדבות, 

בעיקר   אותו,  מכיר  שלא  ילד  אין  השונות,  בעמותות 

ברחוב   יבואו  שהיום  מרחוב,  חלק  היה  שהוא  בגלל 

חייכן,   דרך,  מעביר  היה  תמיד  ברוכי  הימים  ששת 

מאוד   התמודדות  לו  והייתה  ואהוב,  אוהב  מסור, 

מחלה   באמת  הארורה,  המחלה  עם  קשה  מאוד 

על הפעילות ההתנדבותית  ארורה, אבל הוא לא ויתר  

ספק   לי  אין  ברוך.  זכרו  יהי  האחרון,  יומו  עד  שלו 

כמובן,   לנו  לעיר,  יחסרו  האלה  הדמויות  ששלושת 

ואני מאחל בשם העיר   אבל בטוח לבני משפחותיהם, 

בשם   צער  תדעו  שלא  למשפחותיהם  כולה  סבא  כפר 

השמים תנוחמו. ורגע נוסף לפני שנעבור לסדר היום,  

לומר  גדולה, נמצא    אני רוצה  ממש במעבר חד, תודה 

עוזי   משנה  אלוף  כאן  מיחידת  וכבינדר  ב איתנו 

הקישור לרשות לפיקוד העורף. עוזי מהרגע הראשון,  

חנך   הוא  לתפקיד,  ביחד  איתו  נכנסתי  אני  כל  קודם 

אותי אני חנכתי אותו, אנחנו כבר שנתיים ביחד. אבל  

התקופה  בכל  יודע  שלא  למי  כאן  אותנו  ליווה    עוזי 

אני   הקורונה.  בתקופת  האחרונה  בשנה  האחרונה, 

מגדיר את השנה הזאת כמלחמה באירוע ביולוגי, אני  

אומר את זה בכל מקום שאני נמצא, תשערו שנפל טיל  

ביולוגי   אירוע  אותו  של  והאפקט  גן  ברמת  ביולוגי 

עוד   לצערי  אותנו  וילווה  שנה,  כבר  אותנו  מלווה 

וכו  חיסון  עם  זמן,  מאוד  הרבה  אנחנו  הרבה  אבל   ,'
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ועוזי   מחיינו.  חלק  להיות  הולך  שזה  להבין  צריכים 

כאן ליווה אותנו בתקופות הכי קשות בעיקר בתקופת  

ממש,   של  דרמה  היה  כאן  הראשון  פסח  פסח,  החגים 

נכנסו לסגר לבלתי נודע, כשהעיר כפר סבא התמודדה  

שעשו   ומתנדבים  מתנדבות  של  רבות  מאות  עם  כאן 

מ  בחלוקת  כימים  ואז  לילות  בסיוע,  בתרופות,  זון, 

רבה   ובמקצועיות  עוזי,  עם  יחד  בפעילות  הגיע הצבא 

היה   סייע,  לחירום,  אמיתית  היערכות  של  מבורכות 

פה   והיה  זמין  היה  ימים בשבוע, כמה שעות    7קשוב, 

תודה   לך  מגיע  עוזי  זה  ועל  צריכים,  ושהיינו  שניתן 

 רבה, אתה מוזמן אליי. ממש מגיע לו. 

 צביקה צרפתי ועו"ד אהוד יובל לוי נכנסו לישיבה(   )ד"ר רפי קובי, 

העיר,   וכבינדר: ב אל"מ עוזי   להנהלת  באמת  תודה  מרגש,  אירוע  אז  טוב, 

רוצה להגיד שאני   לכל הנהלת העיר, אני  ראש העיר, 

כמו   המלחמה,  של  הקושי  כל  עם  נהניתי  מאוד 

לא   היא  ולצערנו  מלחמה,  זאת  כי  זה,  את  שהגדרת 

היוו  נגמרה.   האזרחיים  החיים  עם  ביחד  המילואים 

שהוא   איזה  הגיע  באמת  ולכן  מאוד,  משמעותי  קושי 

כי   בעצב,  זה  את  עושה  אני  להתחלף.  שביקשתי  זמן 

את    דורון   אני חושב שהפסדתי, ואני מעביר למחליפי 

באמת בגאווה, כי באמת אתם נפלאים. יש פה    , המקל 

באוכלוסייה   שעסקתי  רבות  בשנים  שאני  לא  אנשים 

לי   נוח  עכשיו  זה,  את  אומר  לא  ואני  באמת,  ראיתי 

ברמת   גם  התנהגות,  כזאת  ראיתי  לא  זה,  את  להגיד 

ההנהלה, כמות המתנדבים שיש בעיר, הרצון לתרום,  

היכולת גם לתרום, לבצע, להוציא דברים לביצוע, הם  

שקשורים   המובנים  בכל  מרשימים  פשוט 
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בע  ובתחומים  בחירום  להיערכות  יקר  לאוכלוסייה, 

שעסקתי בהם בצבא ובתפקיד הזה בחירום. ולכן אני  

רוצה להודות לכם. הייתה חוויה אמיתית. כמה שזה  

מבחינתי.   חוויה  זאת  אבל  חירום,  זה  אוקיי  נשמע 

מבחינתי זאת הייתה התגשמות שלא איזה שהוא צפי  

רמ"ח   בתור  ראיתי  בסדיר  שכשהייתי  לעתיד, 

לראות   רוצה  הייתי  אני  איך  רשות  אוכלוסייה, 

אני   אז  באמת.  לזה  המופת  אתם  ובעיניי  שמתנהלת, 

רוצה להגיד לכל התושבים, יש לכם הרבה מאוד במה  

ובאמת   החיוביים,  הדברים  על  תסתכלו  להתגאות, 

הלב   לי  כואב  ממש  הזה  ובעניין  מדהימה.  עיר  זאת 

ואני   הזמן,  כל  בלב  אתם  אבל  אתכם,  עוזב  שאני 

ה מכל הלב,  כמובן לרשותכם ככול שתצטרכו, אז תוד 

 תודה.  

רבה לעוזי היקר על הדברים החמים. אני רוצה  תודה   ראש העיר: 

דורון   אלוף  סגן  את  גם  זה  סח לברך  לנו  סח ר,  יש  ר, 

בטוח   אני  מסודרים.  אנחנו  אבל  סער,  לנו  ויש  צחר 

שאתה תיכנס פה לנעליים ותמשיך את דרכו של עוזי,  

  ואנחנו נמשיך ביחד להוביל את העיר כפר סבא לעיר 

שהיא בטוחה וערוכה לכל תרחיש, אירוע קורונה הוא  

אחד מהרבה מאוד תרחישים שאנחנו נערכים אליהם  

בחירום. אני פותח את ישיבת המועצה, בסוף הישיבה  

דברים   לשאת  דקה  ביקשו  כהנא  ופינחס  גרשון  קרן 

 ממקומם.  

 

 .שאילתות  . 1
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שאילתות.   ראש העיר:  עם  כמובן  נתחיל  ראשונה  אנחנו  שאילתה 

 בבקשה.  

לא   צביקה צרפתי:  שאני  שחשבת  מבין  אני  שמתחילים,  לפני  סליחה 

אגיע, ותוכל לחתום על עוד איזה מכתב, אבל אין לי  

מבקש    , אייפד  אני  אז  פה,  נותנים  שאתם  מה  מחשב 

 שידאגו לי.  

   - ועוד הערה אחת קטנה  עו"ד יוסי סדבון: 

.   ראש העיר:   סליחה, לא הבנתי

מה לא הבנת? אני צריך אייפד, אין אייפד, ואיך אני   צביקה צרפתי: 

 אדע מה ענית לא ענית? הא בדרך?  

ראש   עו"ד יוסי סדבון:  אפשר  משפטים,  מספר  של  הערה  גם  אפשר  אם 

 העיר?  

.   ראש העיר:   כן, אני פותח את הישיבה בכבוד כן

תשובות   עו"ד יוסי סדבון:  שנקבל  מניח  אני  לשאילתות,  בנוגע  בסדר, 

על השאילתות. העניין הוא שחלק מהשאילתות וחלק  

מועצה   בישיבות  הועלו  כאן,  שמועלים  מהנושאים 

האופוזיצי  ביוזמת  חלקם  נושאים  ה קודמות,  חלקם   ,

הח  והתקבלו  המועצה  ידי  על  לצערי  שהועלו  לטות. 

בלוח   עמידה  אין  מבוצעות,  לא  חלקן  החלטות  הרב 

את   מכבדת  שלא  שמועצה  סבור  אני  זמנים. 

אני   מועצה,  החלטות  על  רק  מדבר  ואני  החלטותיה, 

   - לא מדבר על תשובות לאופוזיציה, אני חושב ש 

אני   ראש העיר:  יוסי, אנחנו פתחנו את הישיבה בשאילתות,  טוב 

   - רואה שאתה מותח ביקורת 

   - לא, אני לא עושה  עו"ד יוסי סדבון: 

לך   ראש העיר:  שפינחס    60יש  כמו  המועצה,  ישיבת  בסוף  שניות 

ב  דברים  לשאת  יכול  אתה  ביקשו,  שניות    60- וקרן 
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 בסוף המועצה. שאילתה ראשונה בבקשה.  

   - אני  עו"ד יוסי סדבון: 

 - סליחה, אנחנו  ראש העיר: 

   - אני מוחה  עו"ד יוסי סדבון: 

   - ליחה ס  ראש העיר: 

   - אני חושב שהמועצה צריכה להתייחס ברצינות  עו"ד יוסי סדבון: 

 שניות בסוף ישיבת המועצה כנהוג, בבקשה.    60יש לך   ראש העיר: 

   - אנחנו לא פה בוועדת  עו"ד יוסי סדבון: 

 

 תכנית אסטרטגית לחינוך מטעם שישה חברי מועצה.   א. 

 

 שאילתה ראשונה כן.   ראש העיר: 

ערב טוב, שאילתה ראשונה בנושא תכנית אסטרטגית   איתי צחר: 

בחתימת   סליחה  5לחינוך  אופוזיציה,    6,  חברי 

אילו   היא:  השאלה  המסך.  בתחתית  ששמותיהם 

לשעבר   החינוך  שר  היועצים  מעבודת  הופקו  תוצרים 

הופקו?   תוצרים  אילו  נגרי?  הירש  ומיכל  פירון  שי 

ת חינוך חדשות? והאם בכוונת ראש  האם גובשו תכניו 

פרק   לאיזה  כן  ואם  ההתקשרות  את  להמשיך  העיר 

הינו   החינוך  נושא  כי  נאמר  לשאילתה  כמענה  זמן. 

נושא ראשון במעלה בחשיבותו, ומכך נגזרת מדיניות  

לא   שענינו  כפי  המקצועי.  הדרג  ופעילות  העיר  ראש 

פעם לשאלה זו, נשכרו יועצים בעלי מומחיות לנושא,  

באגף  אש  המחלקות  למנהלי  בצמידות  עובדים  ר 

עוד   על  תימשך  היועצים  עם  ההתקשרות  החינוך. 

ידי   אל  שנאמר  כפי  בעבודתם.  תועלת  יש  כי  נסבור 

ארוך   לטווח  בהתקשרות  מדובר  פעם,  לא  העיר  ראש 
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ותכליתה   מטרתה  וכל  העת  כל  נבחנת  נחיצותה  אשר 

עם   להתקשרות  בדומה  בעיר.  החינוך  קידום  הוא 

תועלת  מומחים   בהחלט  רואים  אנו  החינוך  מתחום 

תחום   בכל  שם  בעלי  מומחים  עם  בהתקשרות  רבה 

מומחים  מקצועי, בו ניתן לשפר וללמוד מניסיונם של  

לקדם   ומצוינת  מקובלת  דרך  בהחלט  זוהי  אחרים. 

 עשייה מקצועית ואיכותית.  

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

ל תשובות.  תראו אנחנו שואלים את השאלות כדי לקב  הדר לביא: 

אנחנו מבינים את מה שרשמתם, זה במקרה הזה לא  

 עונה לשאלה.  

 אוקיי, שאלת המשך?   ראש העיר: 

ולמה   הדר לביא:  העבודה.  של  התוצרים  מה  הייתה  השאלה 

זה? כדי להבין מה הערך לציבור.   אנחנו שואלים את 

אם   אגב  כסף.  עולה  הסתם  מן  שהעבודה  כיוון 

נמ  ארוך,  לטווח  היא  המלך  ההתקשרות  דרך  על  ליץ 

ושראש   יחיד  מציע  שיש  במקרה  בטח  מכרז,  שהיא 

את   מביא  שהוא  חינוך  לוועדת  מראש  הודיע  העיר 

 הספק הזה.  

 תודה.   ראש העיר: 

הבאנו   הדר לביא:  למה  התוצרים,  מה  להבין  מנסים  אנחנו  אבל 

 אותם. הבאנו את התכלית. מה הם עושים?  

 תודה.   ראש העיר: 

החינוכי   איתי צחר:  הצוות  ליווי  שנאמר  כמו  הם  התוצרים 

את   לממש  איך  להם  ייעוץ  הדרכתם,  ועבודתם 

היעדים   את  לחינוך,  האסטרטגית  התוכנית 

המק  עבודתם  ואת  לחינוך,  של  האסטרטגיים  צועית 
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עומדים   שאנחנו  לציין  מיותר  כמובן  המקצוע.  אנשי 

הסתם   מן  חדשה.  חינוך  אגף  מנהלת  קליטת  בפני 

יש   לכך  וגם  מנהלים,  בין  מעבר  של  בתקופה  אנחנו 

לגבי   הזו.  המיוחדת  בתקופה  בנושא,  משמעות 

האמירה על מכרז, כמובן שההתקשרות עימם נעשתה  

ובאישור היועץ  על פי כל דין, לפי הנוהל החוקי לכך,  

 המשפטי ובהיקף שמותר על פי חוק.  

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

   - אני לא מבין, אתם עובדים עלינו שנתיים  צביקה צרפתי: 

 אתה לא בזכות דיבור, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 אני רוצה להגיד את מה שאני רוצה להגיד.   צביקה צרפתי: 

 אה בבקשה.  אתה לא יכול להגיד, שאילתה הב  ראש העיר: 

 אתה מקסימום תסגור לי את הרמקול.   צביקה צרפתי: 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

תכנית   צביקה צרפתי:  יש  בתקופתי,  מנכ"ל  שהיה  המנכ"ל 

   - אסטרטגית 

 אתה לא בזכות דיבור, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

אם היא לא טובה אני רוצה שהמנכ"ל יגיד שהתוכנית   צביקה צרפתי: 

   - לא טובה 

 אוקיי, תודה רבה.   ראש העיר: 

.   צביקה צרפתי:   אני רוצה לשמוע ממנו

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

   - ראש העיר אומר  צביקה צרפתי: 

 אל תענה לו, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 הוא בראש מעייניו.    ך ו נ שהחי  צביקה צרפתי: 

 נכון.   ראש העיר: 

שנתיים אתה כבר לא עושה כלום. יש לך תכנית, היא   צביקה צרפתי: 



 03.02.2021 16    מן המנייןמועצה 

   - לא טובה, היא צריך לתקן אותה 

 אתה לא בזכות דיבור, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 אתה לא עושה כלום.   צביקה צרפתי: 

 למה להתפרץ? יש סדר.   הנדין: - עילאי הרסגור 

   - מיליון ₪   700כלום.   צביקה צרפתי: 

 אבל למה להתפרץ? למה אתה מתפרץ?   הנדין: - עילאי הרסגור 

 ... הוא לא טוב, הצוות שהיה איתו הוא לא טוב?   צביקה צרפתי: 

   - טוב, תודה רבה  ראש העיר: 

.   צביקה צרפתי:  .  לי אין בעיה.

 שאילתה הבאה בבקשה.   ראש העיר: 

   - ... ישבו עם טובי המוחות  צביקה צרפתי: 

   - שאילתה הבאה  יתי צחר: א 

אני מעיר לך פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית   ראש העיר: 

 אני מוציא אותך.  

 יש הערות, פעם שלישית גם.   צביקה צרפתי: 

 פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית אתה תצא.   ראש העיר: 

   - אתה מזלזל  צביקה צרפתי: 

   - אתה לא  ראש העיר: 

 אתה מזלזל בתושבי העיר.   צביקה צרפתי: 

   - יש פה כללים. מר צביקה צרפתי  ראש העיר: 

 זה לא להאמין.   צביקה צרפתי: 

 זה מאוד לא מכובד מה שאתה עושה.   הנדין: - עילאי הרסגור 

.   צביקה צרפתי:  .  רק פוליטיקה.

 יש כללים.   ראש העיר: 

 תתחיל לעבוד, לעבוד, לא פוליטיקה, לעבוד.   צביקה צרפתי: 

 צביקה, זה מאוד מאוד לא מכובד מה שאתה עושה.   הנדין: - סגור עילאי הר 

 רק פוליטיקה.   צביקה צרפתי: 
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 קצת כבוד למועצה.   הנדין: - עילאי הרסגור 

.  עילאי,   צביקה צרפתי:   עילאי, עזוב נו, אתה יכול להצטרף..

 שאילתה הבאה בבקשה.   ראש העיר: 

   - כל תכנית שבילי האופניים  צביקה צרפתי: 

 מאיר מנדלוביץ' יצא מהישיבה( ) 

 ורישום לחטיבות הביניים מטעם שבעה חברי מועצה.    ה אינטגרצי  ב. 

 

ורישום   איתי צחר:  אינטגרציה  בנושא  היא  הבאה  שאילתה 

בכוונתך   מתי  הם:  השאלות  הביניים.  לחטיבות 

מתהליך   ומסקנות  לקחים  בנושא  הדיון  את  לקיים 

החינוך?   בוועדת  הביניים  לחטיבות  .  2השיבוצים 

לחטיבות   ושיבוץ  לרישום  ביחס  הזמנים  לוחות  מהם 

כך:   נאמר  כמענה  הבאה?  הלימודים  לשנת  הביניים 

העיר    בהתאם  מועצת  של  להחלטת  יומה  סדר  על 

מיום   בישיבתה  החינוך  גם    16.11.2020וועדת  היה 

חטיבות   שיבוץ  ממודל  ומסקנות  יישום  בחינת  נושא 

תשפ"א.  שנת הלימודים  כפי שבוצע לקראת    הביניים 

הוועדה  בפרוטוקול  לראות  שניתן  שמשוקף  כפי   ,

השקיפות,   בזירת  לציבור  הספיקה  כמובן  הוועדה 

לדון רק בסקירה על מערכת החינוך בזמן  בדיונה זה  

נאמר   כאשר  הילדים.  גני  שיבוץ  ובמודל  קורונה 

נידונו   שלא  הנושאים  כי  בוועדות    – במפורש  ידונו 

סיים    הבאות.  זו  תקופה  במהלך  לפניכם.  הקישור 

ארבל   אורי  ד"ר  החינוך  אגף  תפקידו,  מנהל  את 

תיכנס   אשר  חדש,  חינוך  אגף  מנהלת  ונבחרה 

לתפקידה בחודש זה. מועד ישיבת ועדת חינוך הבאה  

השיבוץ  8.3.2021- ב  נתוני  לפי  כי  לציין,  לנו  חשוב   .
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מתוך   שהוגשו,  הערעור  תהליכי  סיום    1,251לאחר 

תש"ף,   הלימודים  בשנת  ו'  בכיתה    98%תלמידים 

ללוח  באשר  רצונם.  לשביעות  הזמנים  שובצו  ות 

הלימודים   בשנת  הביניים  חטיבות  תלמידי  לשיבוץ 

כל   ובה  טבלה  ובחומרים  הלוח  על  מוצגת  הבאה, 

 פירוט לוח המזמנים המפורט בשל תהליך הרישום.  

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

התשובה   הדר לביא:  את  מפספסים  שאתם  חוששת  אני  שוב  אז 

השאילתה   מתוך  אקריא  אני  ראשית  שלנו.  לשאלה 

ה  מאיר  שלא  הקואליציה  חבר  של  דבריו  את  קראתם 

מנדלוביץ', חבר מועצת העיר מאיר מנדלוביץ' סיכמו  

אני   שבסוף  "נכון  בישיבה:  הרוחות  הלך  את  נכון 

שהצגנו   למודל  תואמים  והם  המספרים,  על  מסתכל 

בוועדה, אבל רוח הדברים בחלל הוועדה הייתה שונה  

פה  מציגה  שחברתי  הדעה  את  מכבד  אני  ,  לחלוטין. 

רוצים   ברורה. אנחנו  הייתה מאוד  רוח הדברים  אבל 

אינטגרציה   לראות  רוצים  אנחנו  אינטגרציה,  לראות 

אמיתית מכל חלקי העיר ובכל העיר". אני אחסוך את  

באותם   איתו  שישבה  מי  בתור  אבל  ההקראה,  שאר 

נכון   כיום,  הדברים.  רוח  עם  מסכימה  אני  חדרים 

גרים   80%להיום   החדשה  החטיבה  בשכונה    מתושבי 

שלה. זו לא אינטגרציה. האם בכוונתנו לתקן את זה  

 בשנה הבאה?  

 מה השאלה?   ראש העיר: 

לומדים    80%כיום   הדר לביא:  החדשה  החטיבה  מתלמידי 

זה   את  לתקן  בכוונתנו  האם  בה.  גרים  שהם  בשכונה 

 בשנה הבאה?  
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כפי   איתי צחר:  הקרובה  החינוך  בוועדת  ייבחן  השיבוץ  מודל 

.    שנאמר, ואנחנו   ניישם את כל מה שיוחלט בו

 תודה רבה. שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 

 מדיניות בנוגע לבתי ספר קיימים וחדשים מטעם שבעה חברי מועצה.    ג. 

 

   - בנוגע לבתי ספר קיימים וחדשים מדיניות   איתי צחר: 

 זה לא מכבד התשובה הזאת.   הדר לביא: 

 תודה רבה, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

כותבי   איתי צחר:  מצטטים  יולי,  מחודש  העיר  מועצת  בישיבת 

מדיניות   בחינת  בדבר  החלטה  התקבלה  השאילתה, 

פעולות   אילו  הם:  והשאלות  חוץ.  תלמידי  קליטת 

נעשו כדי לקדם את החלטות המועצה? האם העירייה  

החלה בחינה ברמה אזורית, כדי למפות את הצרכים  

בסעיף   הובא    3כאמור  טרם  הנושא  מדוע  להחלטה? 

ראש   החינוך  ועדת  וכיו"ר  החינוך?  בוועדת  לדיון 

העיר, מתי בכוונתך לעשות זאת? נענה לשאילתה כך:  

ד"ר   החינוך,  אגף  מנהל  בנושא,  המועצה  ישיבת  מאז 

זה   נושא  ובחינת  תפקידו  את  עזב  ארבל,  אורי 

עם    התעכבה.  החפיפה  תהליכי  במסגרת  זאת,  עם 

כב  זה  נושא  חכמון,  אסנת  הנכנסת,  האגף  ר  מנהלת 

בחינת   לתפקיד,  כניסתה  ועם  יומה  סדר  על  נמצא 

חלופות   מספר  יובאו  מכן,  לאחר  תושלם.  זו  נושא 

בפני   תובא  מומלצת  פעולה  ותכנית  החינוך  לוועדת 

אני מתקן משהו רק    מועצת העיר כמתחייב בהחלטה. 

שיש   המועצה,  מחברי  מאחד  שקיבלתי  הערה  לגבי 

ישי  את  להזיז  נצטרך  שאולי  אירוע  שהוא  בת  איזה 
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דיוק   למען  רק  בנפרד,  בזה  נטפל  אנחנו  חינוך,  ועדת 

שהתאריך   להיות  יכול  מקודם,    8.3.21הדברים 

 ישתנה.  

 תודה רבה, שאלת המשך?   ראש העיר: 

לפני זה אני   ד"ר אסנת ספורטה:  רוצה לשאול שאלת המשך, אבל  כן, אני 

לא   למה  להסביר  הזמן  כל  אפשר  שאי  מעירה  רק 

לא  למה  או  החלטות  החלטות    מקבלים  מקיימים 

שמחכים   בגלל  זה  פעם  במועצה.  כאן  שהתקבלו 

מחלקה   זה  אחרי  מסוים,  אגף  מנהל  של  להחלפה 

כל   אפשר  אי  אגף.  מנהל  פעם  עוד  זה  אחרי  מסוים, 

   - הזמן לחיות בהולד 

 מה השאלה?   ראש העיר: 

שפתח   ד"ר אסנת ספורטה:  כמו  מזה  גרוע  יותר  בטח,  החלטות  לקבל  ולא 

אי אפשר לא לקיים החלטות שכבר  את הישיבה יוסי,  

ואף   החלטות  כאן  יש  בזה.  אלופים  ואנחנו  התקבלו, 

עונים   לא  וגם  שאלות  ויש  אותם,  מקיים  לא  אחד 

מקווה   ממש  ואני  המשך,  שאלת  אשאל  אני  עליהם. 

עניינית. השאלה שלי ראש העיר   הפעם לקבל תשובה 

מדיניות  לגבי  שאלה  אליך   היא  היא  אנחנו    כי   ולכן 

אירוע   וזה  מועצה  ישיבת  של  באירוע  פה  מדברים 

או   מבחינתך  מצדיק  מה  מדיני.  פוליטי  שהוא 

לתפיסתך קיום של מוסד חינוך שרוב התלמידים שלו  

 הם לא תושבי העיר במבנים עירוניים?  

 תשובה מנכ"ל.   ראש העיר: 

 ראש העיר אני שואלת אותך זה מדיניות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 אני מבקשת תשובה.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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רוצה  ראש העיר:  לא  את  מנכ"ל,  אז    תשובה   אמרתי  מהמנכ"ל 

   - שאילתה הבאה 

   - לא  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

   - כי זו שאלה של מדיניות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

   - כי המנכ"ל הוא המבצע  ד"ר אסנת ספורטה: 

 המדיניות מוכרת לך.   אש העיר: ר 

   - מנכ"ל הוא מוציא  ד"ר אסנת ספורטה: 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 היא לא מוכרת, לכן שואלים.   הדר לביא: 

כאן   ד"ר אסנת ספורטה:  ואני  העיר.  ראש  של  המדיניות  את  לאור  מוציא 

   - שואלת שאלה 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 של מדיניות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 - שאילתה הבאה  איתי צחר: 

של   ד"ר אסנת ספורטה:  קיום  מצדיק  מה  אוקיי?  השאלה,  על  אחזור  אני 

   - מוסד חינוך שרוב התלמידים שלו 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 לא תושבי כפר סבא במבנה עירוני?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 

 שינוי מדיניות גני ילדים בעיר מטעם שבעה חברי מועצה.    ד. 

 

ילדים   איתי צחר:  גני  מדיניות  שינוי  בנושא  הבאה  השאילתה 

   - בעיר 

 אני מבקשת לא להמשיך לשאילתה הבאה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - השאלה היא מדוע  איתי צחר: 
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 אני שאלתי שאלת המשך, ואני אשמח לקבל תשובה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לגיל   איתי צחר:  החינוך  במודל  שינוי  לעשות  בוחר  אתה  מדוע 

   - הרך 

   - סליחה, יועץ משפטי אני לקבל ממך חוות דעת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בניגוד מוחלט להמלצת ועדת שמינית בנושא?   איתי צחר: 

 בסדר, אנחנו ממשיכים.   ראש העיר: 

 האם שאלת המשך חייבת לקבל תשובה.   אסנת ספורטה: ד"ר  

שאלת המשך צריכה להיגזר מהתשובה, וזו לא שאלת   עו"ד אלון בן זקן: 

 המשך.  

 אז הנה אז היא נגזרת מהתשובה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 היא לא.   עו"ד אלון בן זקן: 

 כן, חד משמעית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - לך   מכיוון שהיועץ המשפטי ענה  ראש העיר: 

   - הבעיה היא בשאלת המשך  הדר לביא: 

 את מפריעה.   ראש העיר: 

   - התשובה הייתה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 את מפריעה לסדר יום של הישיבה. בבקשה מנכ"ל.   ראש העיר: 

 התשובה הייתה שאין תשובה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין תשובה.   הדר לביא: 

   - התשובה הייתה שאין תשובה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - כמענה לשאילתה נאמר כך  איתי צחר: 

   - ואני רוצה בכל זאת  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - אופן ניסוח הדברים בשאילתה  איתי צחר: 

   - אוקיי? סליחה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - אינו נכון וזאת באופן  איתי צחר: 

 ה.  אני רוצה גם להסביר איך היא נגזרת מהתשוב  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - אשר נחזה כמגמתי בעיקר לאור העובדה  איתי צחר: 
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   - בתשובה כתוב  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - שהנושא נענה בהרחבה  איתי צחר: 

   - שיובאו מספר חלופות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 את מפריעה למנכ"ל.   ראש העיר: 

   - הן בוועדת חינוך והן בישיבות המועצה האחרונות  איתי צחר: 

את   ד"ר אסנת ספורטה:  להבין  מבקשת  אני  חלופות,  מספר  יובאו  אם  אז 

   - המדיניות 

.. תענו לה.   צביקה צרפתי:   ד"ר ספורטה שואלת שאלה.

 של העירייה, אוקיי? אז סליחה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

   - י אמרת שהתשובה צריכה יועץ משפט  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יש שאלת המשך? יש שאלת המשך לשאילתה?   ראש העיר: 

   - לנבוע מהתשובה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 שאלתי אם יש שאלת המשך לשאילתה.   ראש העיר: 

 שאלת המשך צריכה לנבוע מתוך התשובה לשאלה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין? אנחנו בשאילתה הבאה בבקשה.   ראש העיר: 

   - אני אסביר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - פעמים שאלו שאלת המשך   3 הדר לביא: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 אני אסביר איך זה נובע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אתה מתעלם.   הדר לביא: 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 אני אסביר איך זה נובע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - וד יודגש ע  איתי צחר: 

 אני אסביר איך זה נובע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - כי המתווה אשר פורסם לציבור  איתי צחר: 

   - בתשובה כתוב  ד"ר אסנת ספורטה: 
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גני הילדים  איתי צחר:     - הינו בהסכמה עם הנהגת הורי 

   - שיובאו מספר חלופות. אני רוצה להבין ראש העיר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - וח למועצה וזאת כפי שדו  איתי צחר: 

   - לגבי התפיסה שלך  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לאחר שיח מתמשך ורציף עמם.   איתי צחר: 

 ברמה של מדיניות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - הסיבות למהלך השינוי  איתי צחר: 

 אוקיי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

וגובר של פיחות  איתי צחר:     - נובעות מתהליך הולך 

   - המנכ"ל אני לא אתן לך להמשיך  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - בכמות הנרשמים  איתי צחר: 

 עד שאני לא אקבל תשובה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לגנים קצרים בעיר במהלך השנים האחרונות.   איתי צחר: 

 ראש העיר גם אתה. אני מחכה לתשובה ממך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - כפי שכבר הוסבר  איתי צחר: 

   - לתשובה ממך ראש העיר אני מחכה   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - בפניכם והכול בוצע הנתונים מוצגים   איתי צחר: 

 אנחנו לא נמשיך את הישיבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ד קרן גרשון חגואל: " עו  .  איתי, יש לנו כל כך מעט.

 הישיבה לא תמשיך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לשאול   : פנחס כהנא  לה  תנו  הזאת,  הבדיחה  עם  תפסיקו  אולי 

 שאלה. מה זה הדבר הזה?  

 זה לא חוכמה, אנחנו לא ברכבת, לא באנו כדי לנסוע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - אני  ראש העיר: 

 באנו כדי לקבל תשובות לשאלות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לך   ראש העיר:  יש  לשאילתה?  שאלה  לך  יש  הבאה,  שאילתה 

 שאלה?  
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   - זו ישיבת מועצה, ישיבה של חברי  ת ספורטה: ד"ר אסנ 

 תודה רבה, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 מועצה, שהם נבחרי הציבור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 סיימת?   ראש העיר: 

 ונבחרי הציבור צריכים לקבוע מדיניות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 חבר'ה תודה. תעודת משפחה.   ראש העיר: 

 אז בבקשה, תענה לי בבקשה. תענה לי בבקשה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - סליחה, יש לנו כל כך מעט  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   - שאילתה הבאה בנושא  איתי צחר: 

   - איתי, איתי, יש לנו כל כך מעט  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 אני מבקשת לקבל תשובה לשאלה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שאלות, זו הזכות שלנו לשאול שאלת המשך.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

העיר   איתי צחר:  וראש  העיר,  ראש  וזה  ישיבה  מנהל  יש  חברים, 

   - קובע את סדר הדברים 

 זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - יש שאלה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   - שאילתה הבאה  איתי צחר: 

 ה.  טוב, תודה רבה. שאילתה הבא  ראש העיר: 

 אני מחכה לתשובה לשאלה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה איתי.   ראש העיר: 

 

יערה   ה.  ברחוב  המבנים  שבעה    10הקצאת  מטעם  התורני  החינוך  למעיין 

 חברי מועצה.   

 

   - השאילתה הבאה בנושא הקצאת המבנים  איתי צחר: 

 אני אשמח לקבל תשובה לשאלה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 למען החינוך התורני.    10ברחוב יערה   איתי צחר: 
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את   ד"ר אסנת ספורטה:  לי  יסגרו  מעט  שעוד  מניחה  אני  אגב  ודרך 

   - המיקרופון, אז אני אחזור 

   - היות ואנו נמצאים חודשים ספורים  איתי צחר: 

 על השאלה שלי לפני סגירת המיקרופון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - לפני תום ההקצאה נבקש לדעת  צחר:   איתי 

 שיראו... של ההתנהגות שלך. תודה רבה.   ראש העיר: 

   - האם נמסרה הודעה לעמותה  איתי צחר: 

   - מה מצדיק קיום  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   איתי צחר:  .  כי ההקצאה תסתיים בסוף.

 אתה צריך להגיד לה תודה, אתה בזכותה ראש העיר.   צביקה צרפתי: 

   - של מוסדות חינוך שרוב תלמידיהם  רטה: ד"ר אסנת ספו 

   - אילו פעולות ביצעה העירייה למציאת  איתי צחר: 

   - אינם תושבי העיר  ד"ר אסנת ספורטה: 

ולבחינת   איתי צחר:  העיר,  תושבי  התלמידים  לכלל  פתרונות 

   - האפשרות 

 ומבנה עירוני?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לאיחוד מוסדות חינוך.   איתי צחר: 

 תגידו אתם השתגעתם? באמת אני לא מבינה.   הדר לביא: 

 יש שאלה הבאה.   ראש העיר: 

 אני מחכה לתשובה שאלה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 באמת תהיו רציניים, מספיק עם זה.   פינחס כהנא: 

 יש שאלת המשך לשאילתה?   ראש העיר: 

 הייתה שאלת המשך.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   - כל שאילתה  ר לביא: הד 

 יש שאלת המשך? תודה רבה.   ראש העיר: 

 יש.   הדר לביא: 

 אני לא מבינה.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

.   הדר לביא:  .  תגיד לי אתה מתעלם ממה.

   - זה לא חוכמה לעשות הבא, הבא, הבא  ד"ר אסנת ספורטה: 

 חבר'ה שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 אנחנו לא נקסט, נקסט, נקסט.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - כמענה לשאילתה נאמר  איתי צחר: 

 אנחנו שואלים שאלות כדי לקבל תשובות ראש העיר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - את מפריעה לסדר היום התקין של הישיבה  ראש העיר: 

   - ככל אישור בקשת הקצאה או בקשה  איתי צחר: 

 יחד(  )מדברים  

   - אתה מתחמק באופן סידרתי  ד"ר אסנת ספורטה: 

אותך   ראש העיר:  אזהיר  ואני  ראשונה,  פעם  אותך  מזהיר  אני 

 פעם שנייה ופעם שלישית את תמצאי את עצמך בחוץ.  

 מלענות לשאלות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - אז בבקשה. פעם שנייה אני מזהיר אותך  ראש העיר: 

לשאלות   ד"ר אסנת ספורטה:  מלענות  סידרתי  באופן  מתחמק  אתה 

 לגיטימיות.  

   - כמענה לשאילתה  איתי צחר: 

 מה המדיניות שלך?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - נאמר: ככל אישור בקשת הקצאה  איתי צחר: 

 מה המדיניות שלך ראש העיר?   ד"ר אסנת ספורטה: 

או בקשה להארכת הקצאה, נמסרת הודעה לעמותה,   איתי צחר: 

   - המבקשת ובה מצוין 

   - אני מבקשת לעצור כאן את הישיבה הזאת  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - בין היתר גם תוקף ההקצאה  איתי צחר: 

 זו לא ישיבת מועצה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 וכך היה גם במקרה זה.   איתי צחר: 
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 זה מופע, זה קרקס.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - כפי שהוחלט במועצה  איתי צחר: 

 זו לא ישיבת מועצה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - הדרג המקצועי גיבש מסמך תבחינים  איתי צחר: 

 ם הקראת השאילתה.  די ע  הדר לביא: 

   - להקצאת מבני ציבור  איתי צחר: 

   - אני מבקשת  ד"ר אסנת ספורטה: 

זו.  איתי צחר:     אשר מובא לאישור בישיבה 

 זה הקראת טקסטים, הקראת טקסטים.   צביקה צרפתי: 

לאישור   איתי צחר:  כמובן  כפופה  זו  הקצאה  גם  הקצאה  ככל 

   - מועצת העיר 

   - אני ממש מבקשת לעצור את הישיבה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - והנושא יובא לדיון  איתי צחר: 

 אין כאן ישיבת מועצה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 במועצת העיר.   איתי צחר: 

   - זו לא ישיבת מועצה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה, יש שאלת המשך?   ראש העיר: 

 זה קרקס.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין שאלת המשך? תודה רבה.   ראש העיר: 

 זו לא ישיבת מועצה, זה קרקס.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 

 תעודת משפחה עירונית מטעם שבעה חברי מועצה.   ו. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

   - שאילתה הבאה בנושא  י צחר: אית 

 אני ממש מבקשת לעצור את הישיבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - תעודת משפחה עירונית, האם עדיין בכוונתך  איתי צחר: 
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   - ראש העיר אני מבקשת לקבל  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לקדם מדיניות זו?   איתי צחר: 

 עדיין תשובה לשאילתה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - מהם לוחות הזמנים הצפויים ליישום הנפקת  איתי צחר: 

   - בנושא  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תעודות המשפחה העירונית?   איתי צחר: 

   - המדיניות שלנו לגבי פתיחת בתי ספר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - אלון, היועץ המשפטי של העירייה  ראש העיר: 

   - שרוב תלמידיהם  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - אני שואל מה  ראש העיר: 

 אינם תושבי העיר כפר סבא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

הדין של חברת מועצה שלא מאפשרת או חברי מועצה   ראש העיר: 

   - שלא מאפשרים 

 אני מחכה לתשובה לשאלה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אתה צריך להתבייש.   צביקה צרפתי: 

   - לדיון הסדיר ה  ראש העיר: 

צריך   צרפתי: צביקה   אתה  לכיסא,  אותך  הביאה  ספורטה  ד"ר 

 להתבייש.  

 אלון אין תשובה.   ראש העיר: 

   - זה לא קשור, זה ממש לא קשור. אני  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, ההתנהגות, ההתנהגות, ההתנהגות.   צביקה צרפתי: 

   - כמענה לשאילתה נאמר  איתי צחר: 

 - התשובה של היועץ המשפטי   לא הבנתי את  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

נושא   איתי צחר:  את  ולקדם  להמשיך  סבא  כפר  עיריית  בכוונת 

   - תעודת המשפחה 

   - רגע אני זה בסדר  צביקה צרפתי: 

   - העירונית. לאחר השלמת הבחינה המשפטית  איתי צחר: 
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   - אנחנו מדברים  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - הצפי להשלמת המהלך  איתי צחר: 

   - ישיבת מועצה   פה על  ד"ר אסנת ספורטה: 

 הוא כחודש מהיום.   איתי צחר: 

 יש לה חוקים, ואתם בועטים בחוקים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את בועטת בחוקים, הפוסל במומו פוסל.   ראש העיר: 

   - החוק אומר שכשיש שאלה  ד"ר אסנת ספורטה: 

רבה.   ראש העיר:  תודה  לא  אז  היא  הציבור  בפני  פה  ההצגה 

 במקום.  

 צריך לענות לה. אני מחכה לתשובה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אמרתי לך, הפוסל במומו פוסל.   ראש העיר: 

   - אני אשאל שוב, מה מצדיק  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - יש שאילתה, יש שאילתה  ראש העיר: 

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

היועץ   ראש העיר:  כללים,  תמציאי  לא  את  כללים,  יש  תקשיבי 

יש   עמדתו,  את  ברורה  בצורה  לך  אמר  המשפטי 

   - שאילתה יש שאלת המשך 

 מעולה... זה מה שאני עושה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל היא שאלה, אתה לא עונה לשאלה.   צביקה צרפתי: 

 לא שאלת, לא שאלת תודה רבה.   ראש העיר: 

 שאני עושה.  זה מה   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 שאלתי שאלת המשך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

אנחנו ממשיכים, את מפריעה. את מבזבזת את הזמן   ראש העיר: 

 של כולנו.  

 היא נובעת מתוך התשובה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   את מבזבזת את הזמן של כולנו
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 ... תשובה לשאלת המשך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 למה לא ענית לה לפני שהיועץ המשפטי אמר?   הדר לביא: 

 

חברי   ז.  שבעה  מטעם  עירונית  התחדשות  במתחמי  חשמל  קווי  הטמנת 

 מועצה.  

 

 שאילתה הבאה.   איתי צחר: 

 למה אתה לא עונה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תמשיך.   ראש העיר: 

 למה אתה לא עונה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - שאילתה הבאה בנושא  איתי צחר: 

 אנחנו ממשיכים.   ראש העיר: 

   - הטמנת קווי חשמל  איתי צחר: 

 למה אתה לא עונה לשאלה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 במתחמי התחדשות עירונית.   איתי צחר: 

 אתה לא מכבד את הציבור כשאתה לא עונה לשאלות.   הדר לביא: 

החשמל   איתי צחר:  קווי  את  מטמינים  לא  מדוע  היא:  השאלה 

   - בכל המתחמים 

 רפי באמת אני שואלת, למה אתה לא עונה לשאלה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 להתחדשות עירונית כחלק מתהליך ההתחדשות?   איתי צחר: 

 נורא פשוט.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - בכל מתחם התחדשות כמענה לשאילתה נאמר:   איתי צחר: 

 כל שאילתה צריכה לקבל תשובה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - עירונית, בין אם מדובר במתחם  איתי צחר: 

 אנחנו נותנים תשובות.   ראש העיר: 

 להגיד עבור, עבור, עבור.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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   - הכולל מספר מגרשים ובין אם בבניין בודד  איתי צחר: 

 אנחנו סתם מבזבזים את הזמן שלנו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - 38גרת תמ"א  במס  איתי צחר: 

 חבל שאתם לא מקשיבים לתשובות.   ראש העיר: 

   - להטמין קווי המתח הצמודים  איתי צחר: 

למה   ד"ר אסנת ספורטה:  יודעת  לא  אני  שלנו.  הזמן  את  מבזבזים  אנחנו 

 אנחנו יושבים פה.  

מכלל   איתי צחר:  כחלק  המבקש,  חשבון  על  למגרש,  או  למתחם 

   - הדרישות להוצאת היתר בנייה 

   - אני לגמרי לא מבינה את ההצגה הזאת  סנת ספורטה: ד"ר א 

 או אישור תכנית.  איתי צחר: 

   - אני חייבת להגיד לכם  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - יש שאלת המשך  ראש העיר: 

 זו בדיחה גרועה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 פינחס כהנא? יש שאלת המשך פינחס?   ראש העיר: 

 לא, אל תשאלו שאלת המשך, לא יענו לכם. מה, לא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין שאלת המשך?   ראש העיר: 

 ממש לא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 פינחס אני ממשיך.   ראש העיר: 

 ממש לא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

חברי   ח.  שבעה  מטעם  השרון  פלגי  לתאגיד  המים  אספקת  פעילות  העברת 

 מועצה.  

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 - שאילתה הבאה בנושא  איתי צחר: 
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לשאילתה   ד"ר אסנת ספורטה:  לתשובה  אבל  מחכה  עדיין  אני  העיר  ראש 

 ההיא.  

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

השרון.   איתי צחר:  פלגי  לתאגיד  המים  אספקת  פעילות  העברת 

   - השאלות: מה עמדתך ביחס להעברת 

 ראש העיר אני עדיין מחכה לתשובה לשאילתה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

אילו   איתי צחר:  השרון?  פלגי  לתאגיד  המים  אספקת  פעילות 

תתקבל   מתי  זה?  מהלך  לבחון  כדי  נעשו  פעולות 

 החלטה בנושא.  

 ראש העיר?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - כמענה לשאילתה נאמר  איתי צחר: 

 למה אתה לא עונה לשאלה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - שא ומתן בהליכי בחינה ומ מדובר בנושא המצוי   איתי צחר: 

 איתי, אתה מדבר כאילו לעצמך, יש כאן אנשים.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 שמשמעותו הכספית היא של עשרות מיליוני ₪.  איתי צחר: 

את   ד"ר אסנת ספורטה:  לשאול  אמשיך  אני  לשאלה,  עונה  לא  אתה  למה 

 זה.  

 - אבל יש כאן אנשים שיצאו בתקופת קורונה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   - מתבצעת עבודת מטה סדורה  איתי צחר: 

   מהבית.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   - בנושא זה לצד הידברות עם הנהלת מפעל המים  איתי צחר: 

   - ומגיעים למפגשים עם התקהלות  גרשון חגואל: ד קרן  " עו 

 די, די.   הדר לביא: 

   - ובשלב זה אין מה לעדכן בצורה פומבית  איתי צחר: 

 אני חושבת איתי, אתה מדבר עם עצמך.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

העובדה  איתי צחר:  לאור  לעמדות  במ   , בנוגע  מצוי  ההליך  שא  כי 

   מסחרי ובחינה משפטית. ומתן  



 03.02.2021 34    מן המנייןמועצה 

 אתם קם והולך?   ספורטה: ד"ר אסנת  

 יש לכם שאלת המשך?   ראש העיר: 

   - יש לנו הרבה שאלות המשך  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   - לא, אל תלך, אל תלך, אנחנו באנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין שאלת המשך?   ראש העיר: 

   - רפי, אתם לא מנהלים כאן  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 יש שאלת המשך?   ראש העיר: 

   - יוסי, אל תלך, אנחנו באנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 קרן, יש שאלת המשך?   ראש העיר: 

   - כדי  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   הדר לביא:   די, די, די, רפי

 אתה לא מנהל כאן את הישיבה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

ממשיך.   ראש העיר:  אני  רבה,  תודה  המשך  שאלת  אין  חבר'ה, 

 שאילתה הבאה.  

   - אני מבקש  עו"ד יוסי סדבון: 

יוסי.   ראש העיר:   תודה 

   - סליחה, אני רוצה להגיד  עו"ד יוסי סדבון: 

 אתה מפריע, גם אתה הצטרפת למקהלה חבל מאוד.   ראש העיר: 

בחברי   עו"ד יוסי סדבון:  מזלזלים  אתם  מפריע.  לא  אני  הצהרה, 

 המועצה.  

 אתה מזלזל בבוחרים שלך, תודה רבה.   ראש העיר: 

 זה בושה איך שזה מתנהל.   עו"ד יוסי סדבון: 

 בושה שאתה מתנהג בצורה כזאת.   ראש העיר: 

   - אני לא מוכן להיות שותף להצגה הזאת  עו"ד יוסי סדבון: 

 אני שמח.   ראש העיר: 

 אתה צריך להתבייש.   : צביקה צרפתי 

 ותודה רבה, תתנהלו לבד.  עו"ד יוסי סדבון: 
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   )עו"ד יוסי סדבון יוצא מהישיבה( 

 יושב לימינך מנכ"ל.   צביקה צרפתי: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

   - שהיה מנכ"ל אצלי ותמיד אמר לי תהיה סבלני  צביקה צרפתי: 

 בוא.   ראש העיר: 

 מאז שהייתי איתו ביחד ענינו באריכות.   צביקה צרפתי: 

 תודה רבה צביקה צרפתי.   ראש העיר: 

 איך אתה שינית, חזרת לימים האפרוריים.   צביקה צרפתי: 

 

 נציגי ציבור בחברה הכלכלית מטעם שבעה חברי מועצה.   ט. 

 

 שאילתה הבאה בבקשה.   ראש העיר: 

 בושה, אתה צריך להתבייש.   צביקה צרפתי: 

   - שאילתה הבאה  איתי צחר: 

 אתה מזלזל פה באנשים.   צביקה צרפתי: 

   - בנושא נציגי  איתי צחר: 

אז היית עונה על עוד שאלה, מה קרה? עוד דקה, מה   צביקה צרפתי: 

 קרה.  

 שאילתה הבאה בבקשה.   ראש העיר: 

לאן אתה ממהר? אין לך הרבה עבודה, גם ככה אתה   צביקה צרפתי: 

 לא עובד.  

לחברה   איתי צחר:  הציבור  נציגי  של  מינויים  הושלם  האם 

 הכלכלית?  

אם באתם לדבר עם עצמכם ולא עם הציבור, בבקשה   הדר לביא: 

 תמשיכו.  

הציבור   איתי צחר:  נציגי  מינויי  את  להשלים  כדי  נעשה  מה 

שיתקיים   כדי  העירייה,  הנדרש  ועובדי  היחס 
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התיקון   את  לעשות  בכוונתך  ומתי  וכיצד  בתקנות? 

 הנדרש?  

 מה את רוצה ללכת?   ד"ר אסנת ספורטה: 

והוא   איתי צחר:  ההליך  הושלם  טרם  נאמר,  לשאילתה  כמענה 

 יושלם בהקדם האפשרי.  

   - אני חושבת שאנחנו צריכים להישאר  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יש שאלת המשך?   ראש העיר: 

 אופוזיציה, להישאר ולקבל תשובות לשאלות.   רטה: ד"ר אסנת ספו 

 יש שאלת המשך קרן? תודה רבה, אנחנו ממשיכים.   ראש העיר: 

   - ... לשאול, לפחות שהציבור  ד"ר אסנת ספורטה: 

 - ... רק בבית משפט  הדר לביא: 

 

 מפעל המים מטעם שבעה חברי מועצה.    – מימון הייצוג המשפטי   י. 

 

 שאילתה הבאה בבקשה.   ראש העיר: 

   - שאילתה הבאה  איתי צחר: 

 בבית משפט או במשרד הפנים.   הדר לביא: 

   - בנושא מימון הייצוג המשפטי  איתי צחר: 

 ככה נקבל תשובות.   הדר לביא: 

לפחות שהציבור יראה שאנחנו יודעים על מה שאנחנו   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ואלים.  ש 

 אני מנהל את הישיבה.   ראש העיר: 

 זה שלא מקבלים תשובות, זו לא הבעיה שלנו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   - האם קיים הסכם שכר טרחה  איתי צחר: 

 זה בעיה של מי שמתחמק מלתת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

בעניין הייצוג מול משרד עורכי הדין מיתר? מה היקף   איתי צחר: 

שולמה   והאם  מה  ההתקשרות,  הייצוג?  בגין  תמורה 
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של   המשפטי  היועץ  זקן,  בן  אלון  דין  עורך  עמדת 

נאמר:   לשאילתה  כמענה  בעניין?  סבא  כפר  עיריית 

כל   ואין  פעמים,  מספר  בעבר  נענתה  זו  ששאילתה 

 שינוי מהתשובות שנמסרו.  

 שאלת המשך? אין שאלת המשך.   ראש העיר: 

   - טוב, אנחנו לצערי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

   - מכיוון  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - רפי, כשאתם שוללים מאיתנו  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   - היועץ המשפטי אני עוצר  ראש העיר: 

   - מכיוון שאנחנו לא מקבלים תשובות לשאלות  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - מכיוון שהיועץ המשפטי נמצא כאן  ראש העיר: 

   - אני לא מוכנה להיות סטטיסטית  ספורטה:   ד"ר אסנת 

 - אני מצר על זה שחברי האופוזיציה  ראש העיר: 

   - פעם נוספת, חבל מאוד מאוד  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - חברי האופוזיציה עושים דין לעצמם  ראש העיר: 

   - חבל מאוד מאוד הכנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 פועלים בניגוד לפקודת העיריות.   ראש העיר: 

   - התכוננו מאוד  ספורטה:   ד"ר אסנת 

   - מנסים לקבוע פה  ראש העיר: 

   - התכוננו לישיבה הזאת, חשוב לנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

   - סגנון התנהלות לא מכובדים  ראש העיר: 

   - לשאול שאלות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אנחנו נמשיך לנהל את כפר סבא, תודה.   ראש העיר: 

   - מכיוון שאף שאלה לא נענית  ד"ר אסנת ספורטה: 

 

 שיפוץ אצטדיון לויטה מטעם שבעה חברי מועצה.   יא. 
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 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 אז אנחנו לא נהיה חלק מההצגה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 )ד"ר אסנת ספורטה, הדר לביא, יעל סער, פינחס כהנא, צביקה צרפתי, עו"ד  

   קרן גרשון יוצאים מהישיבה( 

 בבקשה שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

לויטה.   איתי צחר:  אצטדיון  שיפוץ  בנושא  הבאה  שאילתה 

אצטדיון   הקמת  לקדם  בכוונתך  האם  השאלות: 

או   בוצע  והאם  הצפויה?  העלות  מה  חדש?  עירוני 

מתוכנן שיתוף ציבור בנושא זה ומתי? כמענה נאמר:  

עמידה   שמטרתן  בפעולות  העירייה  נוקטת  כידוע, 

העל  ליגת  מינהלת  של  לחזרת    , בתנאים  לאפשר  ובכך 

לויטה. הקבוצ  ע"ש  העירוני  באצטדיון  למשחקיה    ה 

לגבי פרויקט שדרוג האצטדיון חשוב לדעת כי מדובר  

מ  למעלה  אף  להגיע  יכולה  שעלותו    150- בפרויקט 

ולפיכך יש לקבל החלטה זו בצורה שקולה,    , מיליון ₪ 

הע  של  הכלכלי  למצבה  לב  ובשים  ירייה  אחראית 

כזה  בפרויקט  לעמוד  נוספו   ויכולתה  ת  ולמורכבויות 

אשר קיימות באופן טבעי בכל פרויקט בהיקף שכזה.  

נציגי ממשלה,   ראש העיר קיים שיחות בנושא זה עם 

מדינה   תקציב  בהיעדר  אך  והטוטו,  הפיס  מפעל 

ובתקופה בה התקיימו מערכות בחירות רבות, בשלב  

הפרק.  על  אינו  לנושא  המדינה  של  סיוע  בנוגע    זה 

הנושא  הציבור,  ושיתוף  התושבים  עם  מתבצע    לשיח 

לפני   אך  זה.  באופן  להתבצע  וימשיך  שוטפת  בצורה 

ראש   סגן  העיר,  ראש  של  מפגש  התקיים  שבועיים 

העיר דני הרוש וכמאה מאוהדי הקבוצה ונקבע מפגש  
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בנושא.  הדיון  להמשך  עמם  את    נוסף  ונעדכן  נמשיך 

 הציבור בהמשך. 

   - חבר'ה תודה רבה, היועץ המשפטי  ראש העיר: 

   - רפי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

של   ראש העיר:  הנושא  לגבי  שאלה  אותך  לשאול  רוצה  אני  רק 

בהתאם   עבדנו  שאנחנו  מעריך  אני  השאילתות. 

ארוך   מענה  פה  קיבלה  שאילתה  העיריות.  לפקודת 

לתת   האופוזיציה  חברי  התבקשו  מאוד.  רציני  מאוד 

ולהתנהל   הדיון  על  להשתלט  בחרו  המשך,  שאלת 

יות, וכמובן  בצורה שהיא לא מכבדת את פקודת העיר 

בדרך   בחרו  הם  ולכן  מועצה.  ישיבת  קיום  של  כללים 

לחוק?   בהתאם  פעלנו  או  פעלתי  אם  השאלה  הזאת. 

 אני רוצה לשמוע את עמדתך.  

לחבר   עו"ד אלון בן זקן:  מותר  שאילתה  של  שבמקרה  קובע  החוק  כן, 

ההמשך   שאלת  אבל  המשך,  שאלת  לשאול  מועצה 

ה התשובה  צריכה לנבוע מהתשובה עצמה. במקרה הז 

כך   נבעה,  לא  ב',  על  הייתה  והשאלה  א',  על  דיברה 

 אני חושב.  

תושבות ותושבי כפר סבא כמו שחוויתם עיריית כפר   ראש העיר: 

את   עושים  העירייה  עובדי  העירייה,  מנהלי  סבא, 

נאמנה   לסדר  24/7עבודתם  ההצעות  כל  על   ,

עובד.   זה  איך  שתדעו  רוצה  אני  והשאילתות. 

דרך כלל בימים האחרונים, כדי  השאילתות מגיעות ב 

אנחנו   ואז  תשובות,  לתת  המערכת  על  להעמיס 

תשובה   יש  שאילתה  כל  על  רבות.  שאילתות  מקבלים 

פי   על  הכללים,  כל  פי  על  מוסדרת  מנומקת,  ארוכה, 

משעות   כאן  שנמצאים  העירייה  כשעובדי  החוק. 
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משנה   אלוף  את  שמעתם  אתם  המוקדמות,  הבוקר 

שאנחנו   בוכבינדר,  מלחמת  עוזי  בתקופת  נמצאים 

מאוד   גדולים  באתגרים  עסוקה  העירייה  קורונה, 

המערכת   כל  וניהול  הציבורי  הסדר  ניהול  כלכליים, 

תושבות   לטובת  ורק  ואך  לטובתם,  הזאת  המורכבת 

בפוליטיקה,   עוסקים  לא  אנחנו  סבא.  כפר  ותושבי 

כאן   שנעשה  מה  למענכם.  בעשייה  נמצאים  אנחנו 

ם במצב חירום, אומרים  היום למרות שאנחנו נמצאי 

לצערנו   שותקות.  המוזות  רועמים  כשהתותחים 

לסדר   להפריע  כדי  הכול  עושות  סבא  בכפר  המוזות 

המשפטי   היועץ  רואים  שאתם  וכמו  שלנו,  היום 

ולעילא   לעילא  מופתית  בצורה  מתנהלים  ואנחנו 

ובאהבה גדולה אליכם, ולכן אנחנו נמשיך את ישיבת  

   המועצה כמו התבקשנו. בבקשה. 

 

 

 מיזם קירוי מגרשים והצבת פנלים סולאריים מטעם שבעה חברי מועצה.   יב.  

 

   - שאילתה הבאה בנושא לפרויקט קירוי  איתי צחר: 

 תיתן את התשובה, כי השאילתה מופיעה.   ראש העיר: 

מגרשים והצבעת פאנלים סולאריים. כתשובה נאמר:   איתי צחר: 

פוטו  מתקנים  הצבת  מבני  - פרויקט  על  וולטאיים 

ספורט   למגרשי  סולאריים  קירויים  והקמת  ציבור 

הינו  ,  B.O.T   -   Build Operate Transferבשיטת  

פרויקט חלוצי וחדשני אשר שם את עיריית כפר סבא  

  2022עד סוף שנת    דמה. י והחברה הכלכלית בחזית הק 

להיות   צפויה  סבא  כפר  מאופסת    100%עיריית 
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לעיר   , אנרגטית  תהפוך  האנרגיה    ייה ובכך  מאופסת 

נכון    העיר הטובה בישראל. כיאה  הראשונה בישראל.  

מגורמי   והמסקנות  הממצאים  התקבלו  טרם  להיום, 

המבנה   קריסת  לנסיבות  ביחס  המוסמכים  הבדיקה 

כדורי  ספר  שצוי   . בצפון   בבית  בישיבת  כפי  נרחבות  ן 

מרמי   ביקשה  הכלכלית  החברה  הקודמת,  המועצה 

תכנית   שמינתה,  החיצוני  הקונסטרוקטור  שמש, 

הקימה   שהחברה  סולארי  קירוי  לכל  פרטנית  חיזוק 

ולחוזק   גבוה  לסטנדרט  להגיע  במטרה 

חוק. אף  קונסטרוקטיבי   פי  על  הנדרש  לרף    מעבר 

ל  הנדרשים  בהמשך  ההנדסיים  הפרטים  הוכנו  כך 

הקירויים שהחברה    13לו העבודות במקביל בכל  והח 

ניצול הסגר במטרה למזער את ההפרעה   תוך  ביצעה, 

קירויים כבר קיבלו    3לשגרת בתי הספר. נכון להיום  

נוסף   קונסטרוקטיבי  הוולונטרית  אישור  להחמרה 

בתקן,   עושים  שאנחנו  ההתנדבותית  עושים,  שאנחנו 

לציבור,  חזרה  ונפתחו  השדרוג  עבודות  כאשר    לאחר 

עתידים   כולם,  לא  אם  הקירויים,  של  המוחלט  רובם 

הפרעה   למנוע  ובכך  הסגר  לסוף  עד  כן  גם  להיפתח 

גבוהה   בטיחות  לרמת  הגעה  תוך  הספר  בתי  לפעילות 

של  הדו"חות  כלל    ומחמירה.  גם  נמצאים 

בזמן  הקונסטרוקטור וגם ההיתרים וגם הכול, עולים  

ל תמיד  אמת   לצפייה  וזמינים  השקיפות  כל  לזירת 

מלאה.  בשקיפות  הכלכלית    דורש  החברה  כאמור 

שתחת   למגרשים  הכניסה  את  מיוזמתה  סגרה 

כאשר   השדרוג,  לעבודות  הכניסה  לטובת  הקירויים, 

לאחר   נוסף  מגרש  בהדרגה  נפתח  יום  כל  כמעט 
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 השיפורים שמתבצעים.  

   - רפי ברשותך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

.   ראש העיר:   תודה רבה המנכ"ל. כן

רוצה   יובל לוי: עו"ד אהוד   אני  אז  כאן,  לא  שחברינו  מכיוון  רפי ברשותך, 

   - להגיד 

   - אני  ראש העיר: 

 שנייה כבודו.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

ממשיך.   ראש העיר:  שאתה  לפני  יובל,  שנייה  משהו  לך  אגיד  אני 

הבאה,   לישיבה  נדחה  אנחנו  לסדר  ההצעות  את 

היועץ   בסדר  זה  אינם.  האופוזיציה  שחברי  מכיוון 

 המשפטי ניתן לדחות אותם לישיבה הבאה?  

יכול   עו"ד אלון בן זקן:  לסדר  ההצעה  את  שהגיש  מי  שרק  חושב  אני 

 למשוך אותה.  

 ותה לישיבה הבאה?  ולדחות א  ראש העיר: 

 אי אפשר לדחות הצעות לסדר.   עו"ד אלון בן זקן: 

לכבד   ראש העיר:  פשוט  רציתי  אפשר.  אי  אפשר  אי  אוקיי,  אז 

 אותם. בסדר גמור.  

אני   עו"ד אהוד יובל לוי:  פה,  נמצאים  לא  שחברינו  מכיוון  ברשותך,  רפי 

רוצה להוסיף על התשובה של המנכ"ל, שהדאגה לכל  

סבא   כפר  או  ילדי  כשאנחנו  בעבר  לכולם.  משותפת 

כל   של  הבטיחות  דו"חות  את  דרשתי  אישית  כשאני 

גדולה,   התנגדות  הייתה  חינוכי  מתקן  כל  ספר,  בית 

והיום זה הפך להיות סטנדרט שכפר סבא מובילה בו  

שאנחנו   חושב  ואני  אחרים.  מחנכת  וגם  בו,  מתגאה 

השקיפות,   באתר  שלנו  לסטנדרט  לחזור  צריכים 

כ  את  הספר,  לפרסם  בתי  כל  של  הבטיחות  דו"חות  ל 

   - זה גם ימנע לזות שפתיים, וגם 
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 נכון.   ראש העיר: 

עם   עו"ד אהוד יובל לוי:  פה  יסתובבו  לא  שחלילה  מהורים,  ספקות  ימנע 

   - תיאוריות קונספירציה או חששות 

   - אני מסכים איתך לחלוטין. כל  ראש העיר: 

ש  עו"ד אהוד יובל לוי:  החמרה  כשעשינו  הסתם  שם  מן  ויש  הבטיחות,  ל 

מאשרים,   פחות  חלקם  הבטיחות,  באתר  דו"חות 

חלקם מאשרים מתקן למעט מתקן זה או למעט מתקן  

ההורים   ולכל  נפרסם  שאנחנו  חושב  אני  אז  אחר, 

הבטיחות   דו"חות  שכל  א'  העיניים,  מול  ברור  יהיה 

שלנו ללא סיג מתפרסמים, ב' שגם בעניין הזה כשיש  

ו  חוסך,  לא  אחד  אף  ואם  תקלות  החוצה.  יוצא  הכול 

מי   או  מבצע  מתכנן  כלפי  מסקנות  להסיק  נצטרך 

שבכלל, אנחנו אף פעם לא נרחם, כי על ילדי כפר סבא  

 אנחנו נרחם ועל נושאי משרה לא.  

   - כלל דו"חות הבטיחות  איתי צחר: 

יובל.   ראש העיר:   תודה 

מה   איתי צחר:  הגולמיים  הבטיחות  דו"חות  כל  לדעת,  חשוב 

מקבל  כולם  שאנחנו  בו,  לטפל  מקצועי  כדרג  ים 

כל   על  הילדים,  גני  כל  על  הציבור  לכלל  משוקפים 

  17מוסדות החינוך בבתי הספר. בכל בית ספר יש עד  

זה   אם  באתר.  נמצאים  שכולם  שונים,  אישורים 

משחקים,   בטיחות  אישור  זה  אם  עצים,  אישור 

הדו"חות   כל  קונסטרוקטיבי,  אישור  קרינה,  חשמל, 

משוקפים,   ובאמת  האלה  ארצי,  סטנדרט  פה  קבענו 

ולומדות את הנושא. כל   ורואות  הרבה רשויות באות 

 האישורים פתוחים בשקיפות לציבור הרחב.  

 באתר של העירייה. תודה רבה הצעה לסדר.   ראש העיר: 
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בכל   עו"ד אהוד יובל לוי:  זה  על  מלמדים  שכשאנחנו  להגיד  גם  חסר  ולא 

של  מקומית  יוזמה  שזה  בארץ,  חברי    היישובים 

ידעו   סבא  כפר  בעיריית  אומרת  זאת  האופוזיציה, 

 להקשיב לחברי אופוזיציה.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 אחריות על שליחת הודעות מטעם שבעה חברי מועצה.   יג. 

 

.   ראש העיר:   הצעה לסדר כן

 שאילתה הבאה, יש עוד שאילתה ראש העיר.   איתי צחר: 

 הא עוד שאילתה?   ראש העיר: 

 כן.   איתי צחר: 

 טוב, קדימה סליחה, דילגתי כנראה.   ראש העיר: 

   - שאילתה הבאה  איתי צחר: 

 הא שליחת הודעות.   ראש העיר: 

הודעת   איתי צחר:  אותה  שוב  כמענה,  הודעות.  שליחת  בנושא 

SMS  במענה נאמר  שכבר  כמו  נאמר  וכמענה   ,

הודעות  לשאילתה   האחרונה,  המועצה  בישיבת 

ע הטק  לתושבים  שנשלחו  ידי סט  שהתחזה    ל  גורם 

הבדיקה    , נו ככל הידוע ל , כך  לוועד השכונות הירוקות 

והיא  ככול שידוע לנו  בחקירת משטרה    של זה נמצאת 

זאת.  לברר  המוסמך  היחיד  מוצגת    הגורם  ההודעה 

ע  שיצאה  ידי  בשאילתה  כי  ל  מראה  העירייה  דוברות 

הללו, אך כפי  העירייה גינתה את ההודעות המתחזות  

מאחורי   עומד  מי  יודעת  איננה  העירייה  שצוין, 

 הודעות הנ"ל. 

 טוב, תודה רבה לכולם, הלאה.   ראש העיר: 



 03.02.2021 45    מן המנייןמועצה 

 

 הצעות לסדר.  . 2

 

 הצעה לסדר בבקשה.   ראש העיר: 

את   עו"ד אלון בן זקן:  שמגיש  מי  כלל  בדרך  לסדר,  להצעות  בקשר  רפי, 

השאילתה יכול להציג אותה. מכיוון שאני מניח שהם  

   - לא נמצאים פה, אז 

 בגלל זה חשבתי לנכון לדחות את זה לישיבה הבאה.   ראש העיר: 

אני חושב שכדאי להתייחס, להתייחס בקצרה להצעה   עו"ד אלון בן זקן: 

   - לסדר. היא כתובה הרי 

 טוב.   ר: ראש העי 

להתייחס   עו"ד אלון בן זקן:  אפשר  כתובה.  והיא  בפנינו  מובאת  היא 

שאנחנו   לי  נראה  מקרה  בכל  עליה.  ולהצביע  אליה 

 נתכנס בצורה כזו או אחרת.  

 

 פתיחת שער תבור פארק עירוני מטעם סיעת "כפר סבא   א.  

 מתקדמת".     

 
 

הצעה לסדר הראשונה מדברת על הפארק העירוני ועל   ראש העיר: 

שער   להיות  שהפך  שער  הוא  תבור  שער  תבור.  שער 

מאוד   הרבה  בו  שיש  העירוני,  בפארק  בעייתי  מאוד 

והוא עוד מועצם בתקופה האחרונה, בשנה   פעילויות 

וחיכוכים   עומסים  נוצרו  הקורונה.  בגלל  האחרונה 

מבקרים  בין  תבור  הר  ברחוב  גדולים  לפארק,    מאוד 

', לבין התושבים ברחוב. ולכן אנחנו סגרנו   רכבים וכו
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התושבים   לרשות  קרוסלה.  שם  ושמנו  השער  את 

יותר   מותאמות  גישה  נקודות  יש  רכב,  עם  שמגיעים 

הפארק,   של  בחניון  המגורים,  שכונת  בתוך  שלא 

את   למצוא  נמשיך  ואנחנו  הגליל,  ברחוב  בחניון 

ה  ואורחי  מבקרי  לטובת  הנכון  לבין  האיזון  פארק 

שקיים   הפתרון  לפארק.  בסמוך  שגרים  התושבים 

נעקוב   מידתי,  פתרון  הוא  קרוסלה  שער  שזה  היום 

מקרה   בכל  אני  נסייע.  הצורך  ובמידת  המצב  אחרי 

סיור   שם  יתקיים  סיור,  שם  שיעשה  מדני  ביקשתי 

מסדר   ההצעה  את  להסיר  מציע  אני  ולפיכך  נוסף, 

 היום.  

   - בזה שגם נעשה בדיקה רפי, דנו   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 כן, כן.   ראש העיר: 

   - פנימית על הסרת הגדרות. אני לא שמעתי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 דיברנו על זה גם.   ראש העיר: 

 לא שומעים אותך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

אני מציע   ראש העיר:  פנימי. לפיכך  דיון  זה, תעשו  גם על  דיברנו 

 להסיר את ההצעה מסדר היום, מי בעד?  

 אפשר פה אחד אולי?   איתי צחר: 

 אפשר פה אחד, תודה רבה.   ראש העיר: 

 

בנושא    מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה   : 279החלטה מס'  

פתיחת שער תבור פארק עירוני מטעם סיעת "כפר סבא  

 קדמת". מת 
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 הקמת נקודת מסחר בחלקו הדרומי של פארק כפר סבא מטעם   ב.  

 שבעה חברי מועצה.     

 

בחלקו   ראש העיר:  מסחר  נקודות  הקמת  הנוספת  לסדר  ההצעה 

מספר   לפני  אנחנו  סבא.  כפר  הפארק  של  הדרומי 

  Food trucksחודשים כבר הכנו הקמת מתווה של גם  

וגם נושאים של עגלות קפה ברחבי העיר, זאת אומרת  

להיות   הפכו  שהם  במקומות  מדויק,  אהיה  אני  אם 

בצד  מקומות שמבלים בהם יותר. זה בפארק העירוני  

הדרומי, זה ביער, כמעט אמרתי יער אוסישקין טעות  

מקומות   ובעוד  קפלן,  ביער  זה  אבל  פרוידיאנית, 

בקרוב   תהיה  צורך.  שם  שיש  נבין  שאנחנו  נוספים 

בנושא   ציבור  שיתוף  לרבות  בנושא,  לציבור  פנייה 

ולפיכך  האלה,  הפינות  הצבת  מבקש    מיקום  אני 

לקבל   אפשר  היום.  מסדר  ההצעה  את  זה  להסיר  את 

 פה אחד? תודה רבה.  

 

בנושא    מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה   : 280החלטה מס'  

הקמת נקודת מסחר בחלקו הדרומי של פארק כפר סבא מטעם  

 . שבעה חברי מועצה 

 
 

 קולנוע חן מטעם סיעת "כפר סבא בראש".  ג.  

 

מאוד  ראש העיר:  מורכבת  סוגיה  חן,  להדגיש  קולנוע  חשוב   ,

כפר   עיריית  של  רכושה  או  רכוש  אינו  חן  שקולנוע 

סבא, הוא רכושו של מפעל המים. מצב הקולנוע כבר  
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גם   לדעתי  נמצא  הקולנוע  רע,  בכי  שנים  מאוד  הרבה 

הרוס   הוא  מאוד,  גדולות  בטיחותיות  בסכנות 

בשנתיים   פעמים  מספר  שם  ביקרתי  אני  מבפנים, 

שוב פעם לפני כחודש    האחרונות. אנחנו כבר לפני גם, 

שעוסקות   משימות  של  שורה  קבענו  חודשיים,  וחצי 

שזה   הציבורי  השטח  שזה  הקולנוע,  חזות  בשיפור 

מי   אומרת  זאת  הצמודה.  והרחבה  העירייה  שטח 

יש קשת   לקולנוע  בכניסה  היטב,  שמכיר את השכונה 

הרחבה,   כל  ואת  אותה,  נשדרג  שאנחנו  יפה  מאוד 

כשהטי  טובה,  עבודה  שם  עצמו  נעשה  בקולנוע  פול 

ב'   עירוני,  מבנה  לא  זה  א'  היום,  סדר  על  לא  הוא 

מפעל מים נמצא היום בוועדה ממונה, ג' האזור עצמו  

חן   קולנוע  גם  הכולל  התכנון  שבמסגרת  אזור  הוא 

של   העירונית  ההתחדשות  במסגרת  בחשבון  יילקח 

הנושא   את  להסיר  מציע  אני  ולכן  יוספטל,  שכונת 

להגיד רק שאותי מתסיס שיש  מסדר היום. אני חייב  

הצעות לסדר, שהם באות מנקודה של לרקוד על כאב  

והסתה. וזה מובנה באופן קבוע. הניסיון לשסות כאן  

שלא   תחושות  בעיר  פה  לציבורים  ולגרום  ציבורים 

עם   ישבתי  ככה  אני  נכון.  לא  ממש  זה  כלום,  נעשה 

עצמי, ואמרתי בואו נחשוב מה נעשה בשכונת יוספטל  

ר  בשלטון  וקפלן  פה  נמצאים  לא  אנחנו  בשנתיים,  ק 

שם   שדרגנו  אז  בשנתיים.  רק  שנים,  הרבה  כך    2כל 

כל   את  שיפרנו  שקלים,  אלפי  במאות  מרכזיות  גינות 

את   שידרגנו  ויוספטל.  קפלן  ברחבי  הניקוזים  נושא 

כולל   רחובות,  מספר  ובעוד  עשר  בתרי  הכבישים 

נו  רחובות פנימיים ברחבי העיר, את בית גיורא שיפצ 
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של   האבן    500,000-600,000בהיקף  בית  את   ,₪

שדרגנו בהיקף של גם מאות אלפי שקלים. את מגרש  

ב  לחלוטין  חידשנו  ביוספטל  ₪,    540,000- הספורט 

ושכחתי פרויקט קטן שנקרא בית ספר רמז, שגם בית  

כולו   עציון  ספר  שבית  פנים,  מתיחת  קיבל  רמז  ספר 

הטפחות,   ועד  מהמסד  אומרים  איך  ממש  שודרג, 

גם   נכנסים  אנחנו  השנה  גבוהה,  הכי  ברמה  שדרוג 

גבעת   את  גם  רואים  אתם  ולכן  שלו,  הבינוי  להמשך 

התחדשות   בפרויקט  פנים  מתיחת  שמקבלת  אשכול 

יוספטל   של  הפרויקט  את  מקדמים  אנחנו  עירונית. 

פה   יש  השכונות,  תושבי  על  פה  מדבר  ואני  פה,  שיש 

צריכ  אנחנו  שבו  מורכב,  מאוד  מאוד  את  אירוע  ים 

במדינת   מדינה  אין  האחרונות  ובשנתיים  המדינה, 

לנו   יש  כי  ודאות,    4ישראל,  ואין  בחירות,  מערכות 

אנחנו   הכול  ולמרות  אחד,  אף  עם  לדבר  אפשר  ואי 

התחבורה   בנושא  גדול  מאוד  מאבק  עם  פה  מקדמים 

יוספטל,   בשכונת  בינוי  פינוי  לעשות  כדי  והתשתיות, 

לר  השמרים  על  נחים  לא  אנחנו  הדבר  אז  כל  אז  גע. 

שנמצא   מי  שכל  לי  תאמינו  חן,  קולנוע  שנקרא  הזה 

ואני   בשכונה,  שגדל  דני  כולל  כאן,  והוותיקים  פה 

בקו   מגיע  והייתי  סרטים  ראיתי  חן    2שעוד  לקולנוע 

יכול להגיד   כדי לראות סרטים עם אבא שלי, אז אני 

חן,   קולנוע  של  מצבו  מה  בדיוק  יודעים  שאנחנו  לכם 

יש דברים ש  ויש  אבל  אפשר לטפל בהם באופן מיידי, 

לסדר   הצעה  כל  שלהם,  הזמן  את  שייקחו  דברים 

היא   המצב  מה  בדיוק  שיודעים  כזאת  פופוליסטית 

אז   העיר.  תושבי  ואת  אתכם  אותנו,  מעליבה  פשוט 
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 אני לאור זאת מבקש להסיר את זה מסדר היום.  

 רפי, רציתי להוסיף כמה מילים.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 כן יובל. יובל מכיר גם את הנושא.   : ראש העיר 

הדין   עו"ד אהוד יובל לוי:  פי  על  מועצה  כחברי  שלנו  התפקוד  במסגרת 

שתפקדנו,   בתקופה  המים  מפעל  בהנהלת  שתפקדנו 

מ"ר שלא חודשה    600פתחנו את הנושא של קולנוע חן  

רק   מוגבלת  הייתה  החכירה  שנים,  מלפני  חכירה 

השימוש החוקי המותר על  לצורכי קולנוע, כך שהיום  

קולנוע   של  בשימוש  הוא  החכירה,  פי  ועל  תב"ע  פי 

שהוא לא רלוונטי, וכל שינוי מחייב א' שינוי בהסכמי  

האדמיניסטרטיב  מהצד  ובכלל  תשלומים  ,  י החכירה 

כששם   התכנוני,  הנושא  את  מחייב  הוא  השני  מהצד 

   - בשטח יש אתר ארכיאולוגי 

 נכון.   ראש העיר: 

ואם להמעיט אז אנחנו מדברים פה על חפירות הצלה   לוי:   עו"ד אהוד יובל 

ובכלל, ואם להרבות זה אם בכלל נקבל שחרור. זאת  

אומרת שלצערנו במערכת הקיימת כל שינוי כזה הוא  

שנוגעים   לפני  עוד  התכנוני  מהצד  רק  יקר,  מאוד 

   - למשהו במבנה, או לעשות בו שימוש לא מורשה 

 נכון.   ראש העיר: 

 שזה לא אפשרות לעירייה.   ל לוי: עו"ד אהוד יוב 

יובל. לאור זאת אני מבקש להסיר את זה   ראש העיר:  תודה רבה 

 פה אחד מסדר היום. פה אחד, תודה רבה.  

 

  בנושא   מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה   : 281החלטה מס'  

 קולנוע חן מטעם סיעת "כפר סבא בראש". 
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 .   26.1.2021אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 3

 . 2021תקציב רגיל לשנת    1העברות מסעיף לסעיף מספר   א.  

 .  2021תקציב בלתי רגיל לשנת    1העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 

מיום   ראש העיר:  כספים  ועדת  המלצת  מנכ"ל  26.1.21אישור   .

 קצר.  

מאשרים   איתי צחר:  החלטה:  המלצות  הצעת  הכספים  ועדת  את 

הישיב  בפרוטוקול  מיום  כמפורט    26.1.2021ה 

כדלקמן  א.  בנושאים  מספר  :  לסעיף  מסעיף  העברות 

העברות מסעיף לסעיף    ב.   . 2021תקציב רגיל לשנת    1

 . 2021תקציב בלתי רגיל לשנת    1מספר  

על העבודה הטובה שהיא   ראש העיר:  לתהילה  להודות  רוצה  אני 

תודה   אחד,  פה  זה?  את  לאשר  אפשר  כאן.  מבצעת 

 רבה.  

 

את המלצות ועדת הכספים כמפורט  מאשרים פה אחד    : 282החלטה מס'  

 בנושאים כדלקמן:    26.1.2021בפרוטוקול הישיבה מיום  

 .  2021תקציב רגיל לשנת    1א. העברות מסעיף לסעיף מספר   

 . 2021תקציב בלתי רגיל לשנת    1ב. העברות מסעיף לסעיף מספר   

 

 עדכון הרכב ועדות עירייה.   . 4

 

הצעת   איתי צחר:  עירייה.  ועדות  הרכב  עדכון  הבאה  ההצעה 

מאשרים למנות את מנהל מחלקת ניקיון    . 1החלטה:  

בו  כחבר  טל  אסף  ותברואה,  אשפה  פינוי  ועדת  העיר, 

אביסף  ראובן  של  במקומו  שיצא    מל"ח  היקר 
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סחר,   . 2לגמלאות.   דורון  סא"ל  את  למנות  מאשרים 

מפקד היקל"ר הנכנס, כחבר ועדת מל"ח במקומו של  

היוצא. א  היקל"ר  מפקד  בוכבינדר,  עוזי  . 3  ל"מ 

בינוי    תשתיות,  אגף  מנהל  מ"מ  את  למנות  מאשרים 

לבטיחות   בוועדה  כחבר  גיטליץ  שמעון  ופיתוח, 

   בדרכים במקומה של הילן דהרי. 

 אפשר לאשר את זה פה אחד? תודה רבה, נושא הבא.   ראש העיר: 

 

 מאשרים פה אחד:   : 283החלטה מס'  

. למנות את מנהל מחלקת ניקיון העיר, פינוי אשפה ותברואה,  1 

 אסף טל כחבר בוועדת מל"ח במקומו של ראובן אביסף.  

מאשרים למנות את סא"ל דורון סחר, מפקד היקל"ר הנכנס,   . 2 

כחבר ועדת מל"ח במקומו של אל"מ עוזי בוכבינדר, מפקד היקל"ר  

 היוצא. 

תשתיות, בינוי ופיתוח,  מאשרים למנות את מ"מ מנהל אגף   . 3 

שמעון גיטליץ כחבר בוועדה לבטיחות בדרכים במקומה של הילן  

 דהרי. 

 

 אישור מינויה של הגב' אסנת חכמון כמנהלת אגף החינוך בעירייה   . 5

 ואישור שכרה.   

 

חכמון   איתי צחר:  אסנת  הגברת  של  מינויה  אישור  הבא  נושא 

אסנת   שכרה.  ואישור  בעירייה  החינוך  אגף  כמנהלת 

 כאן איתנו.  

אסנת בואי בבקשה. אני מצר שחברי האופוזיציה לא   ראש העיר: 

נשארו, כדי להכיר אותך. אסנת נבחרה למנהלת אגף  

סבא.   כפר  לעיר  בברכה  אותה  מקבל  אני  החינוך, 
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מאוד  העיר   הרבה  בה  יש  מובילה,  היא  סבא  כפר 

החינוך   במערכת  בהם  להתגאות  שאפשר  נושאים 

ועד   הצעיר  מהגיל  הישגים  מאוד  הרבה  העירונית, 

הילדים  ה  גני  החינוך  מוסדות  יותר.  המבוגר  גיל 

כדוגמתו   היה  שלא  ושדרוג  פנים  מתיחת  פה  עוברים 

מעולם בעיר כפר סבא. אני יכול להגיד בגאווה גדולה  

שאגף החינוך לשמחתי מתייצב ברמה הפרסונלית, יש  

לנו מנהלת מחלקת גני ילדים טובה, ומנהלת מחלקת  

שתיהן  מאוד,  טובה  יסודיים  ספר  מאוד    בתי  טובות 

מצוינת,   יסודי  על  חינוך  מחלקת  ומנהלת  אגב, 

השדרה   את  לנו  יש  אז  אסנת,  את  קיבלנו  ועכשיו 

אז   הנשים,  טוהרת  על  כולן  אגב  מובנית.  הניהולית 

 אסנת בהצלחה, כמה מילים בבקשה.  

אותי   אסנת חכמון:  מכיר  שלא  מי  טוב,  וערב  לכולם  רבה  תודה 

ל  אימא  אני  חכמון,  ,  24- ו   19בנות  בנות,    2- אסנת 

בשירות   והשנייה  משרתות בצבא, אחת בקבע  שתיהן 

ומצפה   סבא, מחכה  לכפר  להגיע  מתרגשת  אני  סדיר. 

איתי   מביאה  אני  העבודה.  את  פה  להתחיל    2כבר 

כל   על  פדגוגי  ניסיון  אחד  זה  משמעותיים,  דברים 

רכזת, מנהלת פדגוגית,   הרצף החינוכי, החל ממורה, 

והו  פיתחתי  יזמתי  פדגוגיות  הובלה,  תכניות  בלתי 

באיחוד   ישראל  מדינת  נציגת  הייתי  לאומית.  ברמה 

מקצועי,   טכנולוגי  לחינוך  שקשור  מה  בכל  האירופי 

כתבתי את דו"ח מדינת ישראל בהקשר הזה. הובלתי  

מנהלים   שינוי,  מחוללי  ספר  בתי  של  תהליכים 

המשמעותית   השנייה  והיכולת  ועוד.  ועוד  מדגימים 

ז  איתי,  מביאה  הניסיון  שאני  כל  באמת  ה 
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חזון   חינוכית,  אסטרטגיה  של  הובלה  המוניציפאלי, 

ספר   בתי  ועד  החינוך  מאגף  חינוכי  אתי  קוד  חינוכי, 

ועוד   ועוד  רישום  אזורי  פתיחת  ספר,  בתי  ייחודיות 

קיימתי   מתחילה,  אני  לכאן,  להגיע  מחכה  אני  ועוד. 

האגף,   של  האנשים  כל  עם  אישיות  פגישות  כבר 

פגי  קצת  אני  מתחילה  הורים.  הנהגות  עם  גם  שות 

שום   לי  אין  ואני  פה,  שקורה  מה  את  להבין  מתחילה 

והיא   טובה,  היא  אחד  פה  החינוך  שמערכת  ספק 

הולכת להיות מובילה ברמה הארצית. אז תודה לכם  

 על האמון.  

ברוכה הבאה   ראש העיר:  ובהצלחה,  לך  מגיע  לאסנת,  רבה  תודה 

 לכפר סבא.  

הילדים  ברו  עו"ד אהוד יובל לוי:  של  הצלחה  זה  שלך  הצלחה  הבאה,  כה 

 שלנו.  

 נכון.   ראש העיר: 

   - ימים של חסד, אבל אנחנו   100אז ניתן לך   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 היא כבר התחילה.   ראש העיר: 

 אנחנו איתך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

החלטה:   איתי צחר:  אסנת  הצעת  הגב'  של  מינויה  את  מאשרים 

החינו  אגף  כמנהלת  מיום  חכמון  החל  בעירייה,  ך 

, על פי חוזה אישי לנושא משרה, בשכר של  23.2.2021

משרד    70%- 75% לאישור  בכפוף  מנכ"ל,  משכר 

   הפנים. 

 אפשר לאשר את זה פה אחד? חבר'ה תודה רבה.   ראש העיר: 
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את מינויה של הגב' אסנת חכמון  מאשרים פה אחד    : 284החלטה מס'  

, על פי חוזה  23.2.2021בעירייה, החל מיום  כמנהלת אגף החינוך  

משכר מנכ"ל, בכפוף    70%- 75%אישי לנושא משרה, בשכר של  

 לאישור משרד הפנים. 

 

 אישור קריטריונים ותבחינים להקצאת קרקעות.   . 6

 

קריטריונים   איתי צחר:  אישור  היום  סדר  שעל  הבא  נושא 

כי   נאמר  הסבר  כדברי  קרקעות.  להקצאת  ותבחינים 

הק  או  נוהל  תמורה  ללא  ומבנים  קרקעות  צאות 

משרד   מנכ"ל  לחוזר  בהתאם  נערך  סמלית  בתמורה 

.   5/2001הפנים   תיקוניו הועבר    29.6.2020ביום    על 

להקצאת   ותבחינים  הקריטריונים  של  ראשוני  נוסח 

העיר.  מועצת  חברי  והערות  לעיון  מסמך    קרקעות 

ומבנים   קרקעות  להקצאת  והתבחינים  הקריטריונים 

מועצת  ללא תמורה או בתמורה סמלית מובא לאישור  

, מצ"ב. וכהצעת החלטה מבקשים: מאשרים את  העיר 

קרקעות   להקצאות  והתבחינים  הקריטריונים  מסמך 

 ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית כמצורף.  

 קשה.  אני רוצה להתייחס בב  רו"ח תהילה מימון: 

 כן תהילה.   ראש העיר: 

קודם כל אני אגיד ששלחתי התייחסות ארוכה מאוד   רו"ח תהילה מימון: 

וברובה היא הוטמעה בתוך המסמך ואני מודה על זה.  

שינויים  כמה  להציע  מבקשת  אני  זאת  עם    יחד 

של   האפשרות  הגבלת  אחד,  שהוצגה.  למדיניות 

מסוימים   מתקנים  להוסיף  ההקצאות  משתמשי 

חושבת   אני  מראש.  אישור  ללא  המוקצה  בשטח 
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והמצב   במידה  סנקציה  שקובע  סעיף  להוסיף  שצריך 

לו   מקצים  שאנחנו  גוף  שכל  ולקבוע  קורה,  לא  הזה 

לא רק שהוא   מתקנים  והוא מוסיף  מתחייב שבמידה 

מ  אותם  חצי  מסיר  של  מסוימת  לתקופה  אלא  יידית, 

מחודשת   בקשה  להגיש  יוכל  לא  הוא  שנה  או  שנה 

צריך   שטח  באותו  הקצאות  שילוב  שתיים,  בנושא. 

 להיות נקודת מוצא.  

נושא    ונבחן  במידה  רק  כרגע.  ככה  מנוסח  לא  זה 

לבצע   ניתן  ולא  המוקצים  מתקנים  בכלל  השילוב 

זה  של  המטרה  חדשה.  הקצאה  בוחנים  אז  זה    זאת, 

יותר   לנצל  שאפשר  שבדקנו  בלי  הקצאה  תהיה  שלא 

טוב את השטחים הקיימים. והדבר הכי משמעותי זה  

תושבי   לטובת  רוחבית  מדיניות  פה  קובעים  שאנחנו 

העיר, קודם כל תושבי העיר שלנו. אז מכיוון שמשאב  

חייבים   אנחנו  מאוד,  מוגבל  משאב  הוא  הקרקע 

ושבי חוץ,  להגביל מוסדות חינוך שמשרתים בעיקר ת 

 והסעיף הזה הוסר.  

ידונו    והם  דופן,  יוצאי  מקרים  להיות  שיכולים  מובן 

שיש   במסמך  הוצג  שכבר  הדעת  שיקול  במסגרת 

לוועדת הקצאות, ולאחר מכן יגיע למועצת העיר. אז  

וכן   שמגביל  הסעיף  את  שנחזיר  מבקשת  שאני  מה 

להשאיר את שיקול הדעת בוועדת הקצאות ובמועצת  

 ת הנושא הזה נקודתית.  העיר לשנות א 

 ברשותך רפי.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 כן.   ראש העיר: 

שדרך   עו"ד אהוד יובל לוי:  הבהרה  המשפטי  מהיועץ  לשמוע  רוצה  אני 

במסווה   עסקים  לפה  ייכנסו  לא  האלה  הקריטריונים 
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או עסקים שהם מאוגדים רשמית כאגודות או כגופים  

יושב   מאחוריהם  ברור  כשבאופן  הציבור,  לטובת 

 עסק.  

בטח     מבנים,  לתת  הולכים  אנחנו  שאם  אומרת  זאת 

יותר,   הרבה  נחמיר  קרקעות  של  נושא  ייצא  שגם  לא 

שבדרך אגב נמנענו ממכרז או נתנו קרקע לגוף עסקי,  

או שהתכלית שלו שעומדת מאחוריו היא עסקית ולא  

או   אגודה  או  חל"צ  זה  אם  המוצהרת,  התכלית 

השנייה   הדרישה  הראשונה.  הדרישה  זו  עמותה, 

לפעילות   שיועדו  למבנים  תתייחס  הזאת  שההקצאה 

בנים שהיו  ספציפית, שהיא לא תתייחס לגינות או למ 

יהפכו   אחר  או  כזה  ובאופן  הכללי,  הציבור  בשירות 

 לשירות של אגודות או עסקים פרטיים.  

 כן, אלון בבקשה.   ראש העיר: 

עסקיים.   עו"ד אלון בן זקן:  לגופים  הקצאה  בכלל  מאפשר  לא  הנוהל 

ניתן   לא  ולכן  ציבורי,  למוסד  ורק  אך  הם  ההקצאות 

 בכלל לאפשר פעילות עסקית.  

של   יובל לוי:   עו"ד אהוד  חזות  מאחורי  מופיעה  העסקית  כשהפעילות  גם 

 התאגדות ציבורית או למען הציבור.  

 אני מניח שהוועדה תעלה על זה.   עו"ד אלון בן זקן: 

.   עו"ד אהוד יובל לוי:   לא הבנתי

אחר   עו"ד אלון בן זקן:  או  כזה  בשלב  זה  על  תעלה  שהוועדה  מניח  אני 

 לפני שהבקשה תאושר.  

 תודה.   יובל לוי:   עו"ד אהוד 

המנכ"ל   ראש העיר:  תהילה,  של  שאלתה  לגבי  אלון.  רבה  תודה 

 בבקשה.  

הועלו   איתי צחר:  נכון  מבין  אני  אם  אחת    3אז  נקודה  נקודות. 
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והוסיף   מההקצאה  שחרג  גוף  על  סנקציה  שתוטל  זה 

מתקנים או מבנים בתחום ההקצאה או ערך שינויים.  

רוך נייר מקצועי  אני חושב שבאופן עקרוני, ניסינו לע 

גם   האיזונים  את  שמוצא  להחלטתכם,  מובא  שהוא 

תקינה   התנהלות  ובין  עירונית  חיים  מציאות  בין 

 ויומיומית.  

לא     זה  ספורט,  מועדון  ספר,  בית  כנסת,  בית  לפנות 

לביצוע.   פשוט  יומיומי  מעשה  לי  נראה  שהוא  משהו 

להחליט   הזכות  את  יש  העיר  שלמועצת  לזכור  וצריך 

ח  שהיא  בקשת  מה  כל  ועל  עמותה  כל  על  ושבת 

חריגה   התגלה  אם  החלטה  כל  לקבל  וגם  הקצאה. 

   - אחרת. אז אני חושב ש 

ידי   עו"ד אלון בן זקן:  על  להיבדק  בכלל  צריכה  לא  שחריגה  חושב  אני 

 הנוהל, אלא צריך לדון בה לפי חוק התכנון והבנייה.  

 נכון.   ראש העיר: 

 הסנקציות המתאימות.    זאת אומרת להפעיל את  עו"ד אלון בן זקן: 

 נכון.   ראש העיר: 

   - ומעבר לכך  איתי צחר: 

 ולא כקריטריון להקצאה.   עו"ד אלון בן זקן: 

ואנחנו   רו"ח תהילה מימון:  כזה,  מקרה  השנה  לנו  קרה  אבל  הבנתי,  לא 

מחתימים,   היינו  אם  השאלה  משהו,  אישרנו  בדיעבד 

את   מראש  מחתימים  היינו  האם  אלון,  שנייה 

עם   לקרות  יכול  זה  אבל  הזאתי,  ספציפית  העמותה 

כל אחת אחרת, מראש שאם היא חורגת ולא מבקשת  

אישור מראש, ולא מקבלת אישור מראש, אז היא לא  

במשך  ת  בקשה  להגיש  לא    Xוכל  אנחנו  למה  זמן, 

גוף   אותו  עם  הסכם  לתוך  זה  את  להכניס  יכולים 
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 שאנחנו מקצים לו שטח?  

קריטריונים   עו"ד אלון בן זקן:  לקריטריונים.  רלוונטי  לא  זה  כי 

אנחנו   קריטריונים  איזה  פי  ועל  מתי  מסבירים 

לתושבי   עדיפות  תכנונית,  עדיפות  קרקע.  מקצים 

 ם קריטריון מבורך.  העיר, זה ג 

אבל היא קובעת גם איך תוגש ההקצאה. אז אם יהיה   רו"ח תהילה מימון: 

על סעיף   יחתמו  זה  Xכתוב שבמסגרת ההקצאה  אז   ,

חלק   זה  אם  אז  שנקבעת.  פה  מהמדיניות  חלק 

מתייחסים   אנחנו  איך  גם  נקבע  בואו  מהמדיניות, 

 לזה.  

זה   עו"ד איתן צנעני:  מציינת  שאת  מכיוון  העירייה  תהילה  של  תקלה 

 לא של העמותה שקיבלה את ההקצאה.  

עמותה  100% רו"ח תהילה מימון:  של  תקלה  מחר  להיות  יכול  אבל   ,

 אחרת, לא משנה.  

להערה   עו"ד איתן צנעני:  קשור  לא  עליו  מדברת  שאת  המקרה  אז  לא, 

 שלך.  

.   רו"ח תהילה מימון:   אוקיי

ל  עו"ד אלון בן זקן:  בניין  של  או  מתקן  של  עבירה  הצבה  זה  היתר,  לא 

 בפני עצמה, אני צריך להכניס את זה כקריטריון?  

 מסתבר.   רו"ח תהילה מימון: 

טוב. הנושא של הקצאות הוא נושא מאוד מורכב. על   ראש העיר: 

כל החלטה שלנו על כל נושא שאנחנו נשים עליו דגש  

מציאות   יש  בשטח.  השלכות  יש  עליו  נחשוב  או 

שאנחנו נכנסים אליה  מסוימת שהיא מורכבת, וככול  

לא   גם  מורכבת.  יותר  עוד  היא  כמה  מבינים  אנחנו 

מעט טעויות שאנחנו משלמים עליהם היום, ונעשו פה  

הזאת   בקדנציה  שאנחנו  לצערי,  טעויות  מאוד  הרבה 
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 משלמים עליה ועוד נשלם עליהם.  

ויש דברים שנוכל להסדיר, יש דברים שאנחנו נעבוד    

אותם   להסדיר  שאולי  ונוכל  דברים  ויש  זמן,  לאורך 

כזאת   בצורה  בהם  לשלוט  או  איתם  להשלים  ניאלץ 

את   מבין  המקצועי  שהצוות  מאמין  אני  אחרת.  או 

את   וראיתם  שייכנס,  החינוך  אגף  לרבות  הסוגיות, 

מאוד   ברורות  עמדות  לה  שיש  החינוך  אגף  מנהלת 

גם   ואנחנו  אג'נדות,  עם  איתם  באה  שהיא  ותפיסות 

פיה,  למוצא  את    נחכה  ולנהל  לעזור  תוכל  ושהיא 

   . התהליכים 

יש     ואם  נתקדם,  להתקדם  שנוכל  ככול  כך  ואחר 

נצטרך   יותר,  מורכב  יהיה  שזה  מסוימים  מקומות 

אני   לכן  מורכבות.  פה  יש  כי  מאוד,  להתחבט  באמת 

כאן בפני   בעד התבחינים כפי שהוצגו  מבקש להצביע 

ההחלטה:   את מסמך  חברי המועצה. הצעת  מאשרים 

טריונים והתבחינים להקצאות קרקעות ומבנים  הקרי 

 מי בעד?    ללא תמורה או בתמורה סמלית כמצורף. 

אמיר   איתי צחר:  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  יובל, 

  .  קולמן, רפי, אורן, עדי

 מי נמנע? מי נגד? תהילה. תודה רבה. בוא נמשיך.   ראש העיר: 

 

מס'   קולות    : 285החלטה  ברוב  והתבחינים  מאשרים  הקריטריונים  מסמך  את 

 להקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית כמצורף. 

עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר קולמן, רפי, אורן    , יובל, לירית  - בעד 

 ועדי.  

 תהילה.   - נגד  
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 ריכוז החלטות 
 

 הצעות לסדר.  . 2

 

 פתיחת שער תבור פארק עירוני מטעם סיעת "כפר סבא   א.  

 מתקדמת".     

 

בנושא    מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה   : 279החלטה מס'  

פתיחת שער תבור פארק עירוני מטעם סיעת "כפר סבא  

 מתקדמת". 

 

 הקמת נקודת מסחר בחלקו הדרומי של פארק כפר סבא מטעם   ב.  

 שבעה חברי מועצה.     

 

בנושא    מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה   : 280החלטה מס'  

הקמת נקודת מסחר בחלקו הדרומי של פארק כפר סבא מטעם  

 . שבעה חברי מועצה 

 
 

 קולנוע חן מטעם סיעת "כפר סבא בראש".  ג.  

 

  בנושא   מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה   : 281החלטה מס'  

 בראש". קולנוע חן מטעם סיעת "כפר סבא  

 
 

 .   26.1.2021אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 3

 . 2021תקציב רגיל לשנת    1העברות מסעיף לסעיף מספר   א.  

 .  2021תקציב בלתי רגיל לשנת    1העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  
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את המלצות ועדת הכספים כמפורט  מאשרים פה אחד    : 282החלטה מס'  

 בנושאים כדלקמן:    26.1.2021בפרוטוקול הישיבה מיום  

 .  2021תקציב רגיל לשנת    1א. העברות מסעיף לסעיף מספר   

 . 2021תקציב בלתי רגיל לשנת    1ב. העברות מסעיף לסעיף מספר   

 

 עדכון הרכב ועדות עירייה.   . 4

 

 מאשרים פה אחד:   : 283החלטה מס'  

. למנות את מנהל מחלקת ניקיון העיר, פינוי אשפה ותברואה,  1 

 אסף טל כחבר בוועדת מל"ח במקומו של ראובן אביסף.  

מאשרים למנות את סא"ל דורון סחר, מפקד היקל"ר הנכנס,   . 2 

כחבר ועדת מל"ח במקומו של אל"מ עוזי בוכבינדר, מפקד היקל"ר  

 היוצא. 

תשתיות, בינוי ופיתוח,  מאשרים למנות את מ"מ מנהל אגף   . 3 

שמעון גיטליץ כחבר בוועדה לבטיחות בדרכים במקומה של הילן  

 דהרי. 

 

 אישור מינויה של הגב' אסנת חכמון כמנהלת אגף החינוך בעירייה   . 5

 ואישור שכרה.   

 

את מינויה של הגב' אסנת חכמון  מאשרים פה אחד    : 284החלטה מס'  

, על פי חוזה  23.2.2021מיום  כמנהלת אגף החינוך בעירייה, החל  

משכר מנכ"ל, בכפוף    70%- 75%אישי לנושא משרה, בשכר של  

 לאישור משרד הפנים. 
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 אישור קריטריונים ותבחינים להקצאת קרקעות.   . 6

 

מס'   קולות    : 285החלטה  ברוב  והתבחינים  מאשרים  הקריטריונים  מסמך  את 

 סמלית כמצורף. להקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה  

עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר קולמן, רפי, אורן    , יובל, לירית  - בעד 

 ועדי.  

 תהילה.   - נגד  

 

 אישור האצלת סמכות ראש העיר כרשות רישוי ביחס למפעל בראון.   . 7

 

לחוק הרשויות המקומיות    17בהתאם להוראות סעיף    : 286החלטה מס'  

, מאשרים  1975  – )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה  

האצלת סמכות ראש העיר לסגן ראש העיר וממלא מקומו,  פה אחד  

לחוק    5עורך הדין איתן צנעני, לשמש כרשות רישוי מכוח סעיף  

פעולות על פי סעיף  , לצורך ביצוע  1968  – רישוי עסקים, תשכ"ח  

 ג לחוק רישוי עסקים הנ"ל, ביחס למפעל בראון. 7

 


