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לכ  : ראש העיר  טוב  ח ערב  מנכ"ל  ל  המועצה,  וחברי  ברות 

תושבות   עובדים,  עובדות  העירייה,  מנהלי  העירייה, 

בפייסבוק,   ברשת  בנו  שצופה  מי  כל  העיר,  תושבי 

  7שהיום היא לא מנותקת, שהיא פועלת. דווקא היה  

 שעות מאושרות. היה שקט.  

שהיא    היום,  מועצה  לישיבת  מתכנסים  אנחנו 

יש  לציבור.  זה  ישיבות,  למספר  יבת מועצת  מתחלקת 

ו  המניין  מן  לחודש    2-עיר  המניין  מן  שלא  ישיבות 

הפעילויות   על  קצרה  סקירה  נציג  אנחנו  אוקטובר. 

מאושר   היום  באמת  אני  כל  קודם  אבל  כאן.  שהיו 

נתוני   הבגרויות,  של  הנתונים  את  קיבלנו  ושמח, 

מציגים   שהנתונים  חושב  ואני  תש"פ,  של  הבגרויות 

ב  שהמדיניות  ברורה  האחרונות,  שנ   3-בצורה  ים 

בכל   תוצאות  מביאה  דבר  של  שבסופו  מדיניות 

בבגרויות.   וגם  בהכלה  גם  בערכים,  גם  המובנים, 

וזינקה   עלתה  סבא  שכפר  מבשרים  שבעצם  נתונים 

לתושבות   לבשר  שמח  ואני  הבגרות,  בתוצאות 

המנהיגות   ולכל  בעיר,  להורים  העיר  ותושבי 

כל   ומורים,  מורות  הספר,  בתי  מנהלי  החינוכית, 

חזרה  הצוותים  סבא  שכפר  הגננות  וגם  הסייעות  גם   ,

 להוביל את השרון, לאחר הרבה מאוד שנים.  

כשעתיים,    לפני  והוצפו  שהוצגו  הנתונים  פי  על 

היא   סבא  בכפר  שלנו  זה    90%,  90%הזכאות 

עם   רעננה  האוזן,  את  לסבר  רק  ,  87.2%תוצאות. 

עם   השרון  עם    89.8%הוד  כפר  89.9%והרצליה   .

קפצה   ב סבא  האחרונות,    3-ב   10%-כמעט  שנים 
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מעיר שהייתה האחרונה בשרון, האחרונה בשרון מה  

מובילה.   לעיר  מעולם,  הייתה  לא  סבא  שכפר 

כוללים   משמעותי  יותר  עוד  שזה  האלה  והנתונים 

פה   ההישגים  אומרת  זאת  המיוחד.  החינוך  ילדי  את 

ממש   ואני  משמעותיים,  והם  מאוד  דרמטיים  הם 

שנים,   לאחר  מאוד    3נרגש  גדול  מאמץ  של  שנים 

סבא   כפר  הנכונים,  במקומות  נכונות  והשקעות 

מהפכה   על  ודיברנו  שהשקענו  הגדולה  לעבודה  מעבר 

בכל   זה  את  רואים  אתם  החינוך,  במערכת  פיזית 

בנתונים   וגם  להוביל  חזרה  פה  הפדגוגיה  גם  מקום. 

כמעט   אנחנו  בנשירה  אחת,  דוגמא  רק  הנוספים, 

ב  הרצליה  נושרים,    0.2%-נמצאים  ,  0.4%לעומת 

השרון   הוד  רעננה    0.5%לעומת  אז  0.6%ולעומת   .

וגם   מנשירים.  ולא  מכילים  משהו    0.2%אנחנו  זה 

קשה   עדיין  היא  העבודה  כי  בו,  נטפל  עוד  שאנחנו 

דורשת   והיא  זמן,  לאורך  השקעה  והיא  וסיזיפית 

ויכולת   ומחשבה  ויצירתיות  תעצומות  מאוד  הרבה 

ילד  מול  מאומצת  עבודה  וזה  של  סבא  כפר  ילדי  ות 

 לא פשוט.  

לסבר    בשביל  ככה  רק  סבא  בכפר  בזכאות  העלייה 

על   עמדה  סבא  כפר  בתשע"ז  האוזן,  את  פעם  שוב 

בתש"פ  80.7% והשנה    90%בתשע"ז,    80.7%.  90%, 

כל   בתוך  מאוד.  מאוד  מאוד  דרמטי  הישג  תש"פ. 

רואים   גם אנחנו  ולהדגיש,  לציין  הזה חשוב  המכלול 

ות מצטיינת, ששם עדיין יש לנו מה  את העלייה בבגר 

אני   בנתונים.  שם  מובילים  לא  אנחנו  ועדיין  לעשות, 

ויש   אותם  מנתחים  אנחנו  הנתונים,  כל  את  ראיתי 
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אני   המצטיינת  בבגרות  אבל  מהם,  וללמוד  לנתח  מה 

ל  זה  את  שיא  -משווה  ישראלי  שיא  שיש  כמו   ,

סבא   בכפר  שלנו  השיא  אז  עולמי,  ושיא  אולימפי 

דר  גם  בתשע"ז  הוא  בגרות    11.5%מטי.  להם  היה 

ל  קרוב  ובתש"פ  סבא,  בכפר    18.6%,  19%-מצטיינת 

 עלייה בבגרות מצטיינת.  

זאת    הבגרויות,  את  הכפלנו  אנחנו  אומרת  זאת 

התלולה   העלייה  הוא  סבא  כפר  של  השיא  אומרת 

מאוד   תוצאה  גם  באמת  שזה  מצטיינת,  בבגרות 

א  וזה  הפרמטרים.  בכל  משמעותית  מאוד  ומר  מאוד 

היא   נכונה,  היא  שלנו  בעיר  כאן  שההשקעה 

צוותי   כל  את  לברך  מכאן  רוצה  ואני  משמעותית. 

באגף,   הצוותים  וכל  האגף  ממנהלת  בעיר,  החינוך 

וגננות   סייעות  שזה  כולה,  החינוכית  המנהיגות  דרך 

את   שמקיף  מי  וכל  ומנהלים,  ומורים,  ומורות 

סבא.   כפר  של  המפואר  והמכובד  הזה  הגדול  המפעל 

גם  ה  הזאת,  בתקופה  גם  מדהימות  יכולות  וכחתם 

אנושי   חומר  סבא  בכפר  כאן  יש  הקורונה,  בתקופת 

 משובח.  

בכל    מתפשרת  הבלתי  ההשקעה  את  כאן  לנו  יש 

ההורים.   עם  וטוב  מבורך  שיח  כאן  יש  הפרמטרים, 

לכל   מלאים  שותפים  ההורים  והנהגות  פה  ההורים 

פה   להורים  וגם  בחינוך  כאן  שנעשית  ההשקעה 

האכפתיות,  מג  על  המעורבות,  על  גדולה,  תודה  יעה 

על העבודה המשותפת, על העבודה הבלתי מתפשרת.  

רואים   אנחנו  דבר  של  ובסופו  אמת  שותפי  אנחנו 

גאווה   לכולנו  שמסבים  האלה,  הנתונים  את  היום 
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מהרגעים   אחד  שזה  חושב  אני  ובאמת  גדולה 

גם   מבחינתי  הזאת,  בקדנציה  והמאושרים  השמחים 

האי  ב ברמה  אותה  מוביל  שאני  שהמדיניות    3-שית, 

סיפור   אספר  רק  אני  לפירות.  מביא  האחרונות  שנים 

סרט,   ממש  עליו  לעשות  אפשר  באמת  שהוא  נוסף, 

 לכתוב עליו סיפור. 

הגעתי    וכשאני  שמיר,  אורט  מדהים  ספר  בית  לנו  יש 

מנהלת   לשם  ונכנסה  שנבחרתי  לאחר  הספר  לבית 

מטרות  איתי  ביחד  קבעה  והיא  הספר    חדשה,  שבית 

יהיה   גם  אלא  מקצועי,  ספר  בית  רק  יהיה  לא  הוא 

שהיה   הראשוני  והנתון  בגרויות,  בו  שיהיה  ספר  בית 

היה   הוא  הדרך  בתחילת  הצלחה    5%או    4%לנו 

והיום בשנה   בבית ספר שמיר.  בבגרות, זה מה שהיה 

ל  הגיע  הוא  בתש"פ  של  50%-האחרונה  והיעד   ,

 .  70%תשפ"א הוא  

ב   לקחת  אומרת  ספר  זאת  בית  באמת  שהוא  ספר  ית 

ונערים   נערות  וילדים  ילדות  עם  מאוד,  מורכב 

מ  שאפתני  יעד  להם  ולהציב  -ל   5%-4%-מהממים, 

ול   50% מגיעה    70%-בתש"פ  פה  גם  אז  בתשפ"א. 

לעיר   גדולה  גאווה  של  יום  הצוות,  לכל  רבה  תודה 

האחרון   בשבוע  אנחנו  הקורונה.  על  קצת  סבא.  כפר 

ע  להיות  שחזרנו  הכול  התבשרנו  בסך  ירוקה.  יר 

כ  הם  סבא  בכפר  הפעילים  יש    165-החולים  חולים. 

וירידה במספר המאומתים בעיר.    התמתנות 

בכל    נמצאת  ובועטת,  חיה  כאן  עדיין  הקורונה  אבל 

לשמור   להמשיך  דרך.  בכל  זה  את  אומר  ואני  מקום, 

והממשלה   המדינה  אם  גם  מסכות,  עם  להיות  כן 
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הסגו  בחלל  מסכות  להוריד  שהוא  תחליט  מקום  ר. 

המבוגרים,   ההורים  על  לשמור  מסכות.  לשים  צפוף 

להמשיך   התחסן.  שלא  מי  וכמובן  שלנו,  החברים  על 

גם   חוותה  לצערי  סבא  כפר  מאוד.  חשוב  להתחסן, 

אמיתי,   כאב  כאן  ויש  מהקורונה,  אבדות  מעט  לא 

 ולכן צריך להישמר. 

אירוע    גם  ספיישל אולימפיקס  אנחנו אירחנו תחרות 

למי  אתלטיקה    מרגש  בתחרות  מדובר  מכיר.  שלא 

ספייישל   שנקרא  הבינלאומי  הארגון  שעורך 

צרכים   עם  ילדים  משתתפים  עשרות  אולימפיקס, 

תחרותי   אירוע  אתמול,  מרגש  ערב  והיה  מיוחדים, 

ב  רוצה    220-שפועל  אני  העולם.  ברחבי  מדינות 

לרשות   במלאכה,  שעוסק  מי  לכל  רבה  תודה  להגיד 

וכמו  לצוותים,  ולילדים  הספורט,  להורים  בן 

ספק   אין  וילדים,  ילדות  הנפלאים,  המיוחדים 

גדולה.   התרגשות  והייתה  לכולנו  השראה  שאתם 

אירועים,   ועוד  האוכל  פסטיבל  את  קיימנו  כמובן 

חזרנו   אנחנו  הכול  ובסך  בטוחה,  מאוד  בצורה 

לי   חשוב  מאוד  זה  סבא,  כפר  בעיר  בטוחה  לשגרה 

בשגרה   חיים  אנחנו  המסר.  את  בכל  להעביר  בטוחה 

 הפרמטרים.  

העלאת    את  אוקטובר  בחודש  מציינים  אנחנו 

המוקדם.   הגילוי  וחשיבות  השד,  לסרטן  המודעות 

את   שיאירו  גם  וביקשתי  העירייה,  בניין  את  הארנו 

לכפר סבא,   מי שמגיע  כל  הכניסה לעיר. זאת אומרת 

הצבע   של  השטיפה  את  סבא  לכפר  בכניסה  רואים 

מאו  התאורה.  ידי  על  ללכת  הוורוד  חשוב  ד 
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אתן   אני  חיים.  מציל  המוקדם  הגילוי  ולהיבדק. 

 לעדי להרחיב במספר מילים. בבקשה עדי.  

נשים תחלה בסרטן    7עד    6מתוך    1תודה ראש העיר.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

ולפי   נתפס,  בלתי  בנתון  מדובר  כן,  כן,  השד. 

אחד   גורם  אין  הרפואית  הידיעה  ומיטב  המחקרים 

וכולנו   השד,  סרטן  לסרטן  הסיכון.  בקבוצת  נמצאות 

הסרטן  ממקרי  לכשליש  אחראי  בכל    השד  החדשים 

השכיחה   המחלה  זוהי  למעשה  אנשים.  בכלל  שנה 

האוכלוסייה   קבוצות  בכל  נשים  בקרב  ביותר 

השנה   כל  ופועלים  פועלות  אנחנו  לכן  בישראל. 

בפתח   אולם  השד,  סרטן  למניעת  המודעות  להעלאת 

הע  ראש  שאמר  כפי  המודעות  את  חודש  לנו  יש  יר, 

לפעול   הגדולה  של    24/7הזכות  החיים  חיים  להצלת 

שכלל   היקף  רחב  הסברה  במסע  יצאנו  השנה  כולנו. 

גורם   מבית  בארץ,  כמותו  נראה  שלא  מיצג  הבאת 

 אנושי מסע בגוף האדם.  

היה    וזה  השד,  סרטן  נראה  כיצד  ראינו  הזה  במיצג 

הארנו   ביחד.  חיים  להציל  נוכל  ואיך  מעורר,  ממש 

יצאנו  את   לעיר,  הכניסה  שלט  ואת  העירייה  בניין 

בדיקות   לתיאום  החולים  קופות  בשיתוף  בקמפיין 

ומודעות   פרסומים  לראות  תוכלו  השד.  כירורג  אצל 

זמני   שיש  לכך  וקשובים  קשובות  ואנחנו  העיר,  בכל 

מנת   על  החולים  קופות  מול  אל  ופועלים  המתנה 

 לפתוח תורים נוספים, קרובים ככול הניתן.  

טלפון  או   עכשיו  להרים  זה  חשוב  הכי  הדבר  לם 

אל   שלך,  החיים  את  להציל  כדי  אז  תור.  ולקבוע 

לכל   קוראת  אני  ייקרה.  לא  זה  לי  תאמרי  ואל  תדחי 
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כירורג   את  בדיקה  תאמו  להיבדק.  לכו  העיר  נשות 

בגילוי   ההחלמה  סיכויי  היום.  עוד  שד  כירורגית  או 

כ  על  עומדים  כן  90%-מוקדם  מוקדם   90%,  .  בגילוי 

שלכן   המשפחה  למען  למעכן,  לעצמכן,  לדאוג  בחרו 

בסביבתכן   הנשים  את  ועודדו  כולה.  הקהילה  ולמען 

הלכה   אנחנו  חיים,  להציל  יכולות  אנחנו  להיבדק, 

 למעשה מצילות חיים.  

להודות    העיר  מועצת  של  הזה  במעמד  מבקשת  אני 

כל   במהלך  שפועלים  והשותפים,  השותפות  לכל 

לס  המודעות  להעלאת  ואתן  השנה  אתם  השד,  רטן 

לכל   שדואגת  עיר  שלנו.  העיר  של  היפות  הפנים 

תחומי   בכל  שלה  והתושבים  התושבות  של  הצרכים 

לקהילת   במינה  ומיוחדת  גדולה  אחת  ותודה  החיים. 

וענת   הלפרין  קרן  בהובלת  נשים  מועצת  של  השדות 

לקהילה   ומופת  דוגמא  שהן  המדהימות,  שוקרון 

בתמיכה  ענק  שינוי  שעושה  אדירה    מדהימה 

פעילותכן   בזכות  וביוזמות.  במודעות  במחלימות 

היום   מסדר  יורד  לא  השד  בסרטן  המאבק  המדהימה 

 הציבורי בכפר סבא.  

היבדקו    לכולן  נוגע  זה  לכן,  קוראת  אני  יקרות  נשים 

 בזמן ויחד נציל חיים. תודה.  

איבדנו   ראש העיר:  וחצי  כשבועיים  לפני  אנחנו  עדי.  רבה  תודה 

לש  העיר  ראש  לי  את  מפריע  זה  ולד,  יצחק  עבר 

כיהן   הקורונה.  ממחלת  נפטר  ולד  יצחק    4בקהל. 

מ  יותר  העיר,  ראש  בתפקיד  קדנציות.    4-קדנציות 

יצחק   רבות.  התפתחה  סבא  כפר  העיר  ובתקופתו 

למען   ולפעול  לעשות  רצה  תמיד  צנוע,  איש  היה 
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לנכדים.   וסבא  ורדה  רעייתו  לתומר,  אב  אחרים. 

ב  נולד  כפר  להורי   1939-יצחק  מקימי  העיר  ותיקי  ם 

בתקופת   מעשור.  למעלה  איתו  לעבוד  זכיתי  סבא. 

אוכלוסייתה.   את  הכפילה  סבא  כפר  העיר  כהונתו 

גם   עצמה  בעיר  גם  מעט תחומים  בלא  רבות  פעל  הוא 

לא   הם  אומר  אני  תמיד  שהזכויות,  החינוך  במערכת 

פעל   וגם  לפניי,  גם  שהיה  מי  כל  של  אלא  שלי,  רק 

בין   לבבות  לבין  לקירוב  בעיר  כאן  התושבים 

שאמרתי   כמו  יצחק  בסביבה.  הערבית  האוכלוסייה 

 נפטר ממחלת הקורונה.  

שאני    כמו  פועלו,  את  להוקיר  הדרך  את  נמצא  אנחנו 

השמות   בוועדת  ההחלטה  הצעת  את  הבאתי 

כפר סבא, פארק   העירונית לקרוא על שמו את פארק 

בישיבת   יגיע  זה  ולד.  יצחק  שם  על  סבא  כפר 

ה  את  המועצה  מספר  שיצחק  חושב  אני  קרובה. 

של   סיפורו  את  מספרת  סבא  וכפר  סבא,  כפר  סיפור 

 יצחק. הוא היה אדם מהדור האחר.  

בנוף    לראות  רגילים  שאנחנו  מהאנשים  לא  הוא 

של   איש  מאוד,  חרוץ  מאוד,  ערכי  היום.  הציבורי 

כל   בשבילו  הייתה  תמיד  סבא  כפר  העיר  ערכים. 

ע  שניהלתי  בשיחה  וכמו  הוא  עולמו,  בנו,  תומר  ם 

יותר   מה  או  חשוב,  יותר  מה  יודע  לא  שהוא  לי  אמר 

כי   סבא.  כפר  והעיר  העירייה  או  משפחה  חשובה. 

 העיר כפר סבא הייתה הדבר הכי חשוב לו בעולם.  

שולח    באמת  ואני  עת,  בטרם  לכתו  על  מצר  ממש  אני 

שתהיה   צער,  ידעו  שלא  היקרה,  למשפחה  תנחומים 

אות  אהבתי  משמיים.  כאב  נחמה  גדול,  עצב  מאוד,  ו 
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על   הישיבה  בתחילת  שדיברנו  כמו  לכך  ומעבר  גדול, 

הארורה.   הקורונה  ממחלת  סתמי  מוות  הקורונה, 

ולהישמר   לשמור  תמשיכו  לכולם  אומר  אני  לכן 

אנחנו   החודש  החיים.  בצרור  צרורה  נשמתו  ותהיה 

סבא.   בכפר  הוותיק  האזרח  חודש  את  מציינים 

פעילויו  ומציעים  נציע  לוותיקות  אנחנו  רבות  ת 

 ולוותיקי העיר. תערוכות, מופעים ועוד.  

והיפה    הגדולה  הקהילה  כל  את  מחבקים  אנחנו 

ובני   בנות  בין  דורי,  בין  הקשר  את  מעמיקים  הזאת. 

בכל   פועלים  שלנו.  הוותיקים  התושבים  לבין  העיר 

הזאת שזה   ובתקופה  הזו  בעת  גם  בעיקר  המישורים, 

במרכז  ביקרתי  אני  מורכב.  הקהילתיים  מאוד  ים 

ובטוחה,   ענפה  שם  והפעילות  הגמלאים,  במרכזי 

שבוע   את  יש  גם  השבוע  בהצלחה.  לנו  ושיהיה 

 הבטיחות בדרכים בעיר.  

רפי, זה ממה. אני רוצה שתסיים את הזה, אני רוצה   ממה שיינפיין: 

 משהו בקשר לחודש הזה.  

 אז ממה בבקשה.   ראש העיר: 

 אפשר?   ממה שיינפיין: 

   כן.  ראש העיר: 

חודש   ממה שיינפיין:  של  בנושא  משהו  להקריא  רוצה  אני  תודה. 

ידי   על  שהוכרז  אוקטובר,  בחודש  הבינלאומי  הזקן 

זה   שלנו  במקורות  בתנ"ך  זקן  העולם.  אומות  ארגון 

זקן   המילה  ולכן  כבוד,  בינה,  תבונה,  עם  אנשים 

תהליך   שבהזדקנות.  האתגר  ברכה.  זה  היום 

זה  רבים.  באתגרים  תלוי  הישרדות  ההזדקנות  מסע  ו 

גם   בו  טמונה  אך  ופרידות.  אובדנים  שינויים  רצוף 
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שנות   ספק  אין  ולהתפתחות.  לצמיחה  האפשרות 

ובת   מהנה  תקופה  להוות  יכולות  הגבוהה  הבגרות 

הנכדים   עבור  גם  ומרתקת  מעניינת  השפעה 

הוותיקות   העיר  ותושבי  תושבות  והנכדות. 

אוכלוסיית  כולם.  מכובדיי  הסניורים    והוותיקים, 

סבא   ובכפר  בארץ  הסניורים  והוותיקים  הוותיקות 

החיים   בעורק  ונמצאת  ומתרחבת,  גדלה  בפרט 

לשמור   לאות  ללא  פועלים  ואנו  חיינו.  של  המרכזי 

הוקמה   כך  לשם  וביטחונה.  רווחתה  בריאותה,  על 

שינוי   המובילה  ותיקים,  ואזרחים  גמלאים  מינהלת 

של   החדשה  החיים  לתקופת  הקשור  בכל  תפיסה 

פרישה  הוותיק  מרכז  ומהווה  המאגדת    UP 60ים, 

ואזרחים   לאזרחיות  שירותים  מכלול  תחתיה 

טווח.   ארוכת  תשתית  ביסוס  תוך    UP 60ותיקים, 

שזכתה   היחידות  הערים  אחת  אנחנו  יודע  שלא  מי 

מנהלת   בראון  אורית  של  לזכותה  ייאמר  וזה  בזה, 

היערכות   לנושא.  נהדרת  עבודה  שעשתה  המינהלת 

חי  בתוחלת  ואגפים  לגידול  לגופים  גג  וקורת  ים 

בתעסוקה,   בבריאות  הפנאי  בתרבות  הקשורים 

צעד   זהו  זו.  גיל  לקבוצת  נוספים  ותחומים  העשרה, 

עירנו   את  להפוך  במאמץ  דרך  ואבן  משמעותי  ענק 

אורח   המעודדת  עיר  היא  סבא  כפר  לחיקוי.  למודל 

נגישה   מגורים  סביבת  המקיימת  ופעיל,  בריא  חיים 

פ  חברה  חיי  התנדבות,  ובטוחה.  תעסוקה,  עילים, 

נכונה,   תזונה  גופנית,  פעילות  בריא,  חיים  אורח 

לניהול   וכלים  נפש  גוף  חיבור  פיננסית,  התנהלות 

לתושבות  עצמאי.   כדאי  שהכי  העיר  סבא  כפר 
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של   בסופו  ולסיום,  בה.  לחיות  מבוגרים  ולתושבים 

אלא   בחייך,  היו  שנים  כמה  אינו  שמשנה  מה  דבר 

 בריאות לכולם, תודה.    כמה חיים היו בשנותך. 

שאתה   ראש העיר:  העבודה  כל  על  רבה  תודה  ממה.  רבה  תודה 

כל   לך באמת את  מגיע  בעיר,  עושה לטובת הגמלאים 

יום   את  החודש  גם  יש  קדימה,  ארוץ  אני  התודות. 

חיים   אורח  שמקדמת  העיר  הלאומי.  ההליכה 

שיכול,   מי  מכל  ומבקש  פונה  באמת  אני  וספורטיבי. 

לגן  ברגל.  לקראת  תלכו  גם  ואנחנו  הספר.  לבתי   ,

ברחבי   חדשות  וגינות  כושר  מתקני  הקמת  של  סיום 

העיר. אז גם פה אנחנו נעדכן בישיבה הבאה. ואנחנו  

המרחבים   בשדרוג  וממשיכים  לאות  ללא  פועלים 

מופיע   הכול  העירוניות.  והתשתיות  הציבוריים 

בשמי   לאחל  סיום  לקראת  רוצה  אני  העירוני.  באתר 

חברו  כל  טוב  ובשם  ומזל  שמח  יום  המועצה  וחברי  ת 

 לחברת המועצה יעל סער, שחוגגת מחר יום הולדת.  

 זה עוד חודש, אבל תודה.   יעל סער: 

   -הא. חבר'ה  ראש העיר: 

חגגנו   עו"ד אהוד יובל לוי:  אנחנו  ואיתו.  איתי  התבלבל  הוא  סער,  יעל 

מאחל   אני  אז  לו,  לאחל  יודע  לא  הוא  יום,  באותו 

   -לאדוני ראש העיר 

יש   עו"ד יוסי סדבון:  לשתינו  יום,  באותו  חוגגות  ועדי  אני  לדעתי  לא, 

 .  7.11-ב 

סער   ראש העיר:  יעל  עוד  יש  אחרת,  סער  יעל  עם  התבלבלו  אולי 

את   נפתח  ואנחנו  בהמשך.  לך  אאחל  אני  בעיר. 

 ישיבת המועצה באופן רשמי.  
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 .שאילתות  . 1

 בחירת הורים בגנים פרטיים.   א. 

 

השאילתה  נתחיל   ראש העיר:  ראשונה.  שאילתה  שאילתות.  עם 

בגנים   הורים  בחירת  בנושא  המסך,  על  מופיעה 

 פרטיים.  

השארת   יובל בודניצקי:  של  בעיר  מגמה  קיימת  האחרונות  בשנים 

בני   במקום    3ילדים  הפרטית,  במערכת  נוספת  שנה 

זו   בחירה  העירונית.  הציבורית  למערכת  כניסה 

חו  על  מצביעה  גבוה  כלכלי  מחיר  אמון  בעלת  סר 

אינה   העירייה  להערכתנו  שלנו.  הציבורית  במערכת 

למיטב   לדעת  ברצוננו  אך  התופעה,  אחרי  עוקבת 

רישום   על  מוותרים  שנה  כל  הורים  כמה  ידיעתכם 

בגיל   עירייה  מתוך  3לגני  תשפ"ב  בשנת  מענה:   ?

בני    1,285 לגני    42,  3ילדים  נרשמו  לא  ילדים 

בני    180.  2עירייה.   לגני   3ילדים  מוכש"ר,    נרשמו 

 הפועלים תחת פיקוח משרד החינוך.  

מכיוון   הדר לביא:  רחב,  יותר  באופן  אתייחס  שאני  לי  סלחו 

השעה   רחבה,  מאוד  פתיחה  אני  19:40שעשינו   ,

ראש   החינוך,  לנתוני  בנוגע  לי,  שיתאפשר  מניחה 

ה  של  הנתון  בנתונים.  ערבוב  קצת  עשית    90%-העיר 

   -זה הנתון למי שלומד 

 הדר, אם את יכולה להגביר את הקול בבקשה.   ן: עו"ד יוסי סדבו 

של   הדר לביא:  הנתון    90%הנתון  ואילו  ברשות,  שלומד  מי  של 

במקום   לא  אותנו  שם  לצערנו  ברשות  הגרים  של 

בעצם  87.7%מחמיא   מבחוץ  שמגיעים  שאלה  כך   ,

גם   לך  ממליצה  אני  האחוזים.  את  לנו  מעלים 
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אנח  בהם  האקלים,  נתוני  על  העיר  ראש  נו  להסתכל 

כ  לפי    10%-נמצאים  לפחות  הארצי,  לממוצע  מתחת 

מה   הרבה  הרבה  עוד  יש  שעברה.  שנה  של  הנתונים 

 לעשות לפני שנוכל להתגאות בנתונים של בגרויות.  

שאילתה,   ראש העיר:  השאלה?  מה  להתגאות,  אפשר  זאת  ובכל 

 אנחנו לא בהסברים, שאילתה בבקשה.  

עיר   הדר לביא:  להתגאות,  יכולה  תמיד  להתחיל  העיר  גם  יכולה 

אנחנו   בנאומים.  מאוחר  שעה  חצי  מועצה  ישיבת 

 נשמח לעשות את זה בצורה קצת אחרת.  

 שכולם יגיעו בזמן, נתחיל בזמן, כן.   ראש העיר: 

 מנהל הישיבה מתחיל.   ראש העיר: 

לא   ראש העיר:  פורום  כשאין  בזמן,  מתחילים  פורום  כשיש 

 מתחילים בזמן. אבל שאילתה בבקשה.  

 תהיה ער לקוורום.   א: הדר לבי 

 שאילתה.   ראש העיר: 

 זהו מבחינתי.   הדר לביא: 

 אז אין שאילתה.   ראש העיר: 

 

 תכנית היועצים החינוכיים לכפר סבא.   ב. 

 

 טוב, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

לכפר   יובל בודניצקי:  החינוכיים  היועצים  תכניות  בנושא  שאילתה 

השתמ  האופוזיציה  חברי  לשאילתה:  מענה  שו  סבא. 

בה   המועצה,  ישיבת  את  לדחות  וביקשו  בסמכותם 

של   הישיבה  זו  מזכיר  אני  אלו.  בנושאים  לדון  תוכנן 

של נושא זה, קיים  . בשל החשיבות הגדולה  1.9.21-ה 

החינוך   קהילת  הוזמנה  אליה  ישיבה  העיר  ראש 
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בפייסבוק   הועברה  זו  ישיבה  העיר.  מועצת  וחברי 

על   נפרסו  ובה  התושבים,  לכלל  גם  ראש  בלייב  ידי 

א  מנהלת  נגרי,  העיר,  הירש  מיכל  והגברת  החינוך  גף 

התוכניות   והארוך,  הקצר  לטווח  החינוך  תהליכי  כל 

וצוותי   הגיל  שכבות  לכל  והדגשים  החדשניות 

בתאריך   הבאה  המועצה  בישיבת  בעיר.  החינוך 

את    3.11.2021 פירון  שי  מר  לשעבר  החינוך  שר  יציג 

 עיקרי התוכנית.  

   -שואלים שאלה   כשאנחנו  הדר לביא: 

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

תשובה   הדר לביא:  לנו  לתת  צריכים  אתם  המועצה,  בישיבת 

לישיבה   אותנו  להפנות  ולא  המועצה.  בישיבת 

מקבלים   אנחנו  עיר,  מועצת  חברי  אנחנו  בפייסבוק, 

אותנו   להפנות  ולא  בפייסבוק,  ולא  פה  תשובות 

ושר   עכשיו.  להינתן  צריכה  התשובה  הבא.  לחודש 

הוא  הח  מאוד,  מכבדים  כולנו  אותו  פירון,  שי  ינוך 

לטובת   שקלים,  אלפי  מאות  של  בעלות  שנשכר  יועץ 

בשנה   עצמה  על  שחוזרת  והשאלה  הזאת.  העיר 

נאלץ   כנראה  אנחנו  תשובה.  מקבלת  ולא  האחרונה 

כדי להבין מה התשובה, היא מה   להמתין עוד חודש, 

יודעים   לא  אנחנו  אם  פה.  נותן  הזה  שהייעוץ  הערך 

 מה הערך, אנחנו צריכים לשקול מחדש את השירות.  

 מה השאלה?   ראש העיר: 

   -שנייה, אני מבקש  צביקה צרפתי: 

   -מנהלת אגף החינוך  ראש העיר: 

 אדוני המנכ"ל, אדוני המנכ"ל.   צביקה צרפתי: 

ברשות   ראש העיר:  לא  אתה  סליחה,  שנייה  החינוך.  אגף  מנהלת 
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 דיבור צביקה.  

   -ובה מזלזלת מיטוטה. אני חושב שזו תש בבקשה ב  צביקה צרפתי: 

 לא, אתה לא ברשות דיבור, צביקה צרפתי.   ראש העיר: 

 של כל החברים פה.   צביקה צרפתי: 

   -טוב, אסנת  ראש העיר: 

הלימודים   צביקה צרפתי:  שנת  את  שהציגו  הישיבות  שנים.  לאורך 

   -הבאה היו נערכות באמצע אוגוסט 

 בבקשה.   ראש העיר: 

את  כ  צביקה צרפתי:  מזמנים  היו  דבר,  שום  ולא  מועצה  שלא  ישיבה 

הצוות   כל  את   ,.. כל. את  העיר,  מועצת  חברי  כל 

גם   העיר,  מועצת  לחברי  מציגים  היו  המקצועי, 

הנלוזות   התשובות  זה  מה  דעתם.  מה  אותם  שואלים 

 האלה? מה אנחנו בובות? מה אנחנו בלתי נראים?  

 בבקשה אסנת, אתה לא בזכות דיבור.   ראש העיר: 

תכנית   צביקה צרפתי:  תכנית?  לנו  יציגו  הבא  בחודש  זה  מה 

היו   המועצה  חברי  כל  שנתיים,  פה  בנו  אסטרטגית 

אחת   ישיבה  ראינו  לא  עוד  ישיבות,  עשרות  פה 

המועצה   חברי  ככה.  לעשות  צריך  אולי  לנו,  שתציגו 

איזה   למועצה.  מגיע  שזה  לפני  קצת  לראות  צריכים 

העי  הזה?  הזלזול  זה  מה  זה?  דבר  ואני  מן  אני  קר 

   -ואני 

   -כן אסנת  ראש העיר: 

   -לפרסם שקרים  צביקה צרפתי: 

 אתה לא בזכות דיבור, אז בבקשה.   ראש העיר: 

 אני יודע שאני לא בזכות דיבור.   צביקה צרפתי: 

   -אתה לא בזכות דיבור, אז אל תטיף מוסר  ראש העיר: 

   -אני יודע, אבל אני היחידי שיכול לשים אותך  צביקה צרפתי: 
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 הייתה ישיבה יכולת להגיע.    1.9.21-ב  אש העיר: ר 

   -אני היחידי שיכול לשים אותך במקום  צביקה צרפתי: 

 בבקשה אסנת.   ראש העיר: 

 בושה, תתבייש איך אתה מנהל את העיר הזו.   צביקה צרפתי: 

הכלכלית   ראש העיר:  בחברה  היית  לא  שנתיים  תבוא,  כל  קודם 

 בישיבות, בוא.  

 א לאן שאני צריך לבוא.  אני אבו  צביקה צרפתי: 

.   ראש העיר:   טוב, תגיע לישיבות דירקטוריון

   -בטח שאתה לא  צביקה צרפתי: 

 אסנת בבקשה.   ראש העיר: 

ל  צביקה צרפתי:     -מעלה 

 תפסיק לזלזל בציבור.   ראש העיר: 

ל  צביקה צרפתי:  לפחות    15-מעלה  האופוזיציה  לחברי  תן  חברים, 

1/3  . 

 טוב.   ראש העיר: 

 חברי מועצה בדירקטוריון.    2 : צביקה צרפתי 

 תגיע לישיבות.   ראש העיר: 

 מה אתה מטיף? אתה רק עושה פוליטיקה.   צביקה צרפתי: 

אתה   ראש העיר:  אחד,  לאף  תטיף  אל  אתה  לישיבות.  תגיע 

 האחרון שיכול להטיף למישהו.  

יותר   צביקה צרפתי:  דבר.  שום  אותך  מעניין  לא  מפוליטיקה  יותר 

 אותך שום דבר.    מפוליטיקה לא מעניין 

 כן, אסנת בבקשה. אתה מפריע לדיון.   ראש העיר: 

הייתה השאלה, כדי שאני אדע   אסנת חכמון:  אני אשמח להבין מה 

 מה להשיב.  

 לא הייתה שאלה.   הדר לביא: 

.   אסנת חכמון:   אוקיי
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 הערנו פה הערות.   הדר לביא: 

ומיכל   אסנת חכמון:  פירון  שי  שהרב  אחד,  דבר  אגיד  רק  אני  אז 

מרגע   התהליך,  כל  לאורך  אותנו  מלווים  נגרי 

שקצת   כדי  התחלנו  אנחנו  לתפקיד.  שלי  הכניסה 

הנהגה   קודם,  פה  היה  שלא  מה  לבנות,  דגשים  לתת 

אשכולות   מרכזות  החל  שכוללת  עירונית,  חינוכית 

באמת   אנחנו  איתם  שיחד  התיכון.  מנהלי  ועד  הגנים 

התוכנית   על  הסתכלנו  הדרך.  את  מובילים 

העלינו    אסטרטגית  אנחנו  שנתיים.  לפני  פה  שנבנתה 

קרה   מה  ובדקנו  החינוך.  מוועדת  באחת  גם  זה  את 

בעיקר   יש,  תכנים  איזה  שם,  קרה  לא  ומה  שם 

אני   זה.  לתוך  תכנים  יוצקים  ואנחנו  מבניים.  תכנים 

הזו,   הלימודים  שנת  של  שבפתחה  להגיד  יכולה 

השנה   את  לפתוח  התרגשו  מאוד  הספר  בתי  מנהלי 

עם  שייכות.    הזאתי,  של  הרגשה  עם  טובה,  תחושה 

גם   החופש,  כל  לאורך  היערכות  כנסי  קיימנו  אנחנו 

את   לתת  כדי  מרוכזים,  מאוד  שעשינו  יומיים 

שהם   המנהלים,  עם  יחד  שלנו,  העירוניים  הדגשים 

חווה,   שאני  ממה  לפחות  להגיד  יכולה  אני  שותפים. 

העיר   מחויבים,  מאוד  הם  הזה,  בשלב  מהמנהלים 

להם,  ממשרד    חשובה  פידבק  מקבלים  שאנחנו  ממה 

את   פה,  שיש  הרגיעה  את  מרגישים  כן  גם  החינוך 

צוות   לנו  היה  במקרה  אתמול  פה.  שמובילים  הדרך 

המחלקות   מנהלי  כל  המפקחים,  כל  עם  יחד  עיר 

לפחות   מוצלח,  ומאוד  שי,  והרב  נגרי  מיכל  עם  שלנו 

 מהפידבקים שאנחנו מקבלים.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 
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מוצלח.   א: הדר לבי  שהמצב  היא  דעתך  שחוות  שמחים  אנחנו 

שאנחנו   היועצים  מה  הייתה  פשוט  שלנו  השאלה 

 שוכרים תורמים לזה.  

   -עוד שאלה נוספת  עו"ד יוסי סדבון: 

   -רגע, שנייה, שנייה, סליחה, סליחה  ראש העיר: 

   -סליחה אני רוצה  עו"ד יוסי סדבון: 

י סדבון. יש נוהל  סליחה אני עוצר את הכול, רגע יוס  ראש העיר: 

   -שאומר שאילתה ושאלת המשך. זה לא דיון 

 אז תתחילו לענות.   הדר לביא: 

 זה לא דיון.   עו"ד יוסי סדבון: 

 לשאלות ששואלים.   הדר לביא: 

 קיבלת תשובה.   ראש העיר: 

 תענה לשאלה, אל תמרח.   הדר לביא: 

 אל תטיפי לאף אחד.   ראש העיר: 

   אל תיחצן. שאלה פשוטה.  הדר לביא: 

   -ראש העיר  עו"ד יוסי סדבון: 

 אם אתה רוצה גם לא יהיה פתיח של חצי שעה.   צביקה צרפתי: 

 לא עניתם על השאלה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 אין נאומים של חצי שעה.   צביקה צרפתי: 

 תודה, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 לא עניתם על השאלה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 שאילתה הבאה חבר'ה.   ראש העיר: 

 סליחה, לא ענית על השאלה.    ו"ד יוסי סדבון: ע 

   -היועץ המשפטי של עיריית כפר סבא  ראש העיר: 

 עזוב את היועץ המשפטי כרגע.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -22-בפעם ה  ראש העיר: 

 מה קשור משפטי?   הדר לביא: 



   06.10.2021 22    מן המנייןמועצה 

 יועץ משפטי מותר לנאום חצי שעה לפני הישיבה?   צביקה צרפתי: 

 את נוהל השאילתות, תודה.    הסבר בבקשה  ראש העיר: 

 תענה לשאלה, הנוהל ברור.   הדר לביא: 

 יועץ משפטי.   ראש העיר: 

   -לפני זה  עו"ד אלון בן זקן: 

את   הדר לביא:  הבאת  למה  אז  המשך,  שאלת  הייתה  לא  אגב 

 ראש האגף?  

 הוא שאל.   ראש העיר: 

 זה גם לא לפי הנוהל.   הדר לביא: 

   -הדר, הדר  עו"ד אלון בן זקן: 

אנחנו   לביא: הדר   אלון  לשאילתה.  תשובה  זה  שמבקשים  מה  כל 

 מכירים את המשפטיזציה.  

   -שאלתם בשאילתה  עו"ד אלון בן זקן: 

 אין פה שאלה משפטית.   הדר לביא: 

לדיון   עו"ד אלון בן זקן:  החינוכיים  היועצים  תכנית  תעלה  מתי 

   -במועצה 

 קיבלתם תשובה.   ראש העיר: 

הייתה   עו"ד אלון בן זקן:  שזה  זאת  תשובה  וקיבלתם  למעשה,  השאלה 

 יובא לישיבת המועצה הבאה.  

הייתה מה הם תורמים סליחה. סליחה,   הדר לביא:  השאלה  לא, 

תשובה,   קיבלנו  לא  תורמים?  הם  מה  הייתה  השאלה 

 קיבלנו מריחה.  

תעלה   עו"ד אלון בן זקן:  מתי  השאלה.  את  מקריא  אני  לך,  מקריא  אני 

 ון במועצה.  תכנית היועצים החינוכיים לדי 

הבא   הדר לביא:  שבחודש  מבינים  אנחנו  אז  רבה.  תודה  אחלה, 

   -תעלה 

 קיבלתם תשובה.   ראש העיר: 



   06.10.2021 23    מן המנייןמועצה 

   -תעלה ה  הדר לביא: 

 וגם בחודש שעבר זה עלה, רק פשוט לא הגעתם.   ראש העיר: 

אותה   הדר לביא:  לדחות  צריכים  מועצה  ישיבת  כשדוחים  אגב 

 לאותו חודש.  

   -לתם לא הגעתם. יכו  ראש העיר: 

קיימת   הדר לביא:  לא  חודשיים  למה  המשפטי  היועץ  את  תשאל 

 ישיבות מועצה.  

 

 ביטול גני "גשר".   ג. 

 

עכשיו   ראש העיר:  מקפיד  אני  מבקש,  אני  הבאה.  שאילתה 

   -שאילתה 

.  הדר לביא:  .  תקפיד ברחל בתך הקטנה.

 ושאלת המשך, תודה. בבקשה מנכ"ל.   ראש העיר: 

"  יובל בודניצקי:  גני  חוק  ביטול  תיקון  מאז  לשאילתה:  מענה  גשר". 

גני   החינוך המיוחד והתאמתו לצרכי הילד, התייתרו 

למקום   הקרובים  בגנים  שולבו  והילדים  ה"גשר" 

המתאים.   המענה  את  מקבלים  הם  שם  מגוריהם. 

משולבים   תשפ"ב  שילוב    203בשנת  בתמיכת  ילדים 

מתוכם   בעיר,  הילדים  שילוב    109בגני  סל  עם  ילדים 

ילדים  ילד   94-ו  זה  שילוב  ילדי  אישי.  סל  עם  ים 

רב   ועדה  מתוקף  מיוחדים  חינוך  לשירותי  שזכאים 

ילד   לעומת  זאת  והכלה.  שילוב  סל  מתוך  מקצועית 

חינוך   לשירותי  זכאות  עם  ילד  שהוא  אישי,  סל  עם 

ובהתאם   ואפיון,  זכאות  ועדת  מתוקף  מיוחדים, 

שילובו   בוחרים  הורים  המיוחד.  החינוך  חוק  לשינוי 

קובעת  בגן   הוועדה  מיוחד.  חינוך  בגן  ולא  רגיל 
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זכאי,   ילד  כל  שעות  באמצעות  לכמה  או  בטיפולים 

גני   רק  אלא  אישי,  סל  היה  לא  בעבר  אישית.  סייעת 

מענה   שנתן  "גשר"  גני  פרויקט  הוקם  ולכן  שילוב. 

והורים   ילדים  בקרב  עמדות  שינוי  של  בהיבטים 

תוך   מיוחדים  צרכים  עם  ילדים  שילוב  לצד  בגנים, 

 איגום משאבי טיפול.  

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

 

 תכנים ייחודיים בחטיבות הביניים.   ד. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

הביניים.   יובל בודניצקי:  בחטיבות  ייחודיים  מענה  תכנים 

תלמידים  1לשאילתה:   מתקצב  לא  החינוך  משרד   .

בחטיבות   החינוך  במערכת  אנגלית  הביניים.  דוברי 

השיעורים התוספתיים הינם במימון הורים. למנהלי  

אילו   להחליט  האוטונומיה  את  יש  הספר  בתי 

מעוניינים   הם  הורים  במימון  תוספתיים  שיעורים 

הספר.   בבתי  בחטיבות  2לשלב  השיבוץ  מודל   .

חברתית   אינטגרציה  על  עיקרי  דגש  שם  הביניים 

יבות  ואינו מבוסס על בחירת מגמות לימוד. אין בחט 

מהחטיבות   אחת  בכל  לימוד.  מגמות  הביניים 

מנהל   בחירת  פי  על  העשרה  תחומי  מגוון  קיימים 

רובוטיקה   מוזיקה,  אומנות,  ספורט,  כגון:  ספר  בית 

 . סליחה, זהו זה הסוף.  3וכדומה.  

.   ראש העיר:   אוקיי

   -שאלה הבאה  יובל בודניצקי: 

 יש שאלת המשך? טוב.   ראש העיר: 
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 די חדש במרכז העיר.  פתיחת בי"ס יסו  ה. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

מענה   יובל בודניצקי:  העיר.  במרכז  חדש  יסודי  ספר  בית  פתיחת 

העירייה  1לשאילתה:   אגפי  שוקדים  אלו  בימים   .

לשנים   הדמוגרפית  התחזית  על  הרלוונטיים 

סדורה   תכנית  תגובש  זו  תחזית  בסיום  הקרובות. 

. בכל  2בעיר.    הקשורה לבינוי / שיפוץ מוסדות חינוך 

הצורך,   במידת  קיימת  המגירה  בתוכנית  מקרה, 

ספר   בית  של  המחודשת  פתיחתו  את  לקדם  אפשרות 

 ארן.  

 יש שאלת המשך?   ראש העיר: 

ואמרתם   הדר לביא:  דומה,  שאלה  שאלנו  חודשים  מספר  לפני 

מהאזור    -ש  חלק  של  האב  שבתוכנית  יודעים  כולנו 

אוסישקי  בית    ן של  פתיחת  על  כבר  ספר  המליצו 

ביקשתם   שכבר  ציינתם  אתם  אבל  חדש.  יסודי 

אני   התקבלה.  לא  שעדיין  החינוך,  ממשרד  הרשאה 

הולכים   אנחנו  שלמעשה  פה  השאלות  לפי  מבינה 

 אחורה, ואנחנו כבר לא מכירים בצורך.  

 ממש לא נכון, בבקשה אסנת תשובה.   ראש העיר: 

עדיי  אסנת חכמון:  קיבלנו  לא  אנחנו  הוגשה,  בקשה  מדויק,  ן  לא 

לא   לכן  החינוך,  במשרד  ועדה  הייתה  לא  תשובות, 

הייתה   השאלה  קשר  שום  ובלי  תשובות.  לקבל  ניתן 

האם   ולראות  אלטרנטיביים,  ספר  בתי  על  ספציפית 

האם   אבל  אחרת,  שאילתה  זו  לא,  פותחים,  אנחנו 

אז   העיר.  במרכז  נוסף  ספר  לפי    1בית  כן, 
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את   לראות  יושבים  שאנחנו  העירונית  ההתחדשות 

ה  הצרכים  כל  את  העירונית  ההתחדשות  של  נושא 

 שלנו, ובהתאם לזה נפתח בית ספר נוסף.  

מאזור   הדר לביא:  חלק  של  האב  תכנית  מבינה,  לא  אני  סליחה 

עכשיו   שנדרש  אמרה  א'  פועלים  של  רק  אוסישקין, 

יש   מכירים.  ודאי  אתם  זה  את  נוסף.  ספר  בית 

 דילמה לגבי האם לפתוח בית ספר נוסף?  

   -עוד הפעם, בקשה הוגשה  אסנת חכמון: 

 אז רוצים לפתוח בית ספר נוסף.   הדר לביא: 

כל   אסנת חכמון:  עם  יושבים  שאנחנו  מציינת  אני  לזה  ובנוסף  כן, 

לראות   כדי  העירונית,  ההתחדשות  של  התוכנית 

איגום   לעשות  ואז  ספר,  בית  בעוד  צורך  יש  האם 

 משאבים בין הכול, בסדר?  

 יותר.    אז לפחות אחד ואולי  הדר לביא: 

 בדיוק.   אסנת חכמון: 

 תודה.   הדר לביא: 

 תודה רבה אסנת על התשובה המקצועית.   ראש העיר: 

 

 מסגרות אלטרנטיביות.   ו. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

לאחר   יובל בודניצקי:  לשאילתה:  מענה  אלטרנטיביות.    2מסגרות 

אלטרנטיביות,   מסגרות  נפתחו  לא  בהם  עשורים 

כ  נפתחו    3-לפני  הדמוקרטי  שנים  למסגרת    2בנוסף 

בכפר   ומונטסורי  סדברי  חדשות:  נוספות  מסגרות 

להרחבת  2הדמוקרטי.   לפעול  תמשיך  העירייה   .

 מסגרות אלו בעתיד, בהתאם להתפתחות העירונית.  
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כן, שאלת המשך תודה. האם נעשה סקר לצפות כמה   יעל סער: 

 ילדים, מה הביקוש שיש לתוכניות האלטרנטיביות?  

 תשובה ממנהלת אגף החינוך, אסנת.   ראש העיר: 

אני אגיד דבר כזה, כשפתחנו את בית הספר השלישי   אסנת חכמון: 

שהוא   שאיפה  לנו  הייתה  הירוקה,  בשכונה  עכשיו 

לזה   קוראים  אנחנו  פרוגרסיבית.  ברוח  באמת  יהיה 

הייתה   הזה.  המקום  את  לפתח  שנמשיך  כדי 

ובאמת   כך.  יהיה  שזה  ההורים,  של  נחרצת  התנגדות 

אנחנו אפשרנו איזה שהיא גמישות, כדי שגם הרוחב  

הפרוגרסיבית תהיה מותאמת למה שההורים רוצים,  

משהו   אלא  ג',  או  ב'  א',  זה  נחליט  שאנחנו  לא 

התנגדות   הייתה  ממש  ההורים  איתם.  יחד  שנבנה 

אנחנו   אוקיי,  אמרנו:  רגע  אנחנו  ולכן  נחרצת. 

ואנחנו  ומכניסים,  ספציפיים  מרכיבים  רק    לוקחים 

אנחנו   כרגע  יותר.  עדינה  בצורה  זה  את  נעשה 

הנתיבים   את  בלהצמיח  הדמוקרטי  בכפר  משקיעים 

המונטסורי   גם  הסוף,  עד  צמחו  לא  שעוד  הנוספים 

ליווי   דורשת  שלהם  ההצמחה  כי  הסדברי,  וגם 

דורשת   הצטיידות,  דורשת  בינוי,  דורשת  מקצועי, 

על   נחליט  ואז  מתפתח  זה  איך  נראה  דברים. 

 ים.  מקומות נוספ 

עשיתם   יעל סער:  אם  יש,  אם  שאלתי  ששאלתי,  מה  לא  זה 

רוצים   בעיר  הורים  כמה  הביקוש.  מה  לדעת  סקר 

 לרשום את הילדים שלהם למסגרות אלטרנטיביות.  

לפי   אסנת חכמון:  מעריכים  אנחנו  לזה,  ממוקד  סקר  עשינו  לא 

 הרישום כרגע לכיתת א' כמה הורים רוצים.  

בהגרלות  יעל סער:  זוכים  כמה?  כמה  מתוך  -מ   1?  100-מ   1? 
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 ?  10-מ   1?  20

 אני לא רוצה להגיד מספר שאני לא זוכרת בעל פה.   אסנת חכמון: 

את   ראש העיר:  מחדד  אני  פעם,  עוד  המשך  שאלת  אוקיי,  טוב 

 הנוהל. יש שאילתה יש שאלת המשך. 

   

 תחקור ופעולות חינוכיות.    –אירוע אלימות קשה בכפר סבא   ז. 

 

 לתה הבאה, כבוד המנכ"ל.  טוב, שאי  ראש העיר: 

ופעולות   יובל בודניצקי:  תחקור  סבא  בכפר  קשה  אלימות  אירוע 

רואה   סבא  כפר  עיריית  לשאילתה:  מענה  חינוכיות. 

במהלך   שהתרחש  האלימות  אירוע  את  רבה  בחומרה 

תלונה   הוגשה  המקרה  היוודע  עם  ספטמבר. 

. לאחר חזרת  2במשטרה לצורך קיום חקירה בנושא.  

מחו  בכיתות  התלמידים  התקיימה  השנה,  ראש  פשת 

שלי   והאחריות  אלימות  בנושא  מיידעת  פעילות 

מהצד.   כישורי  2כעומד  שיעורי  במסגרת  בנוסף,   .

הכוללת   תכנית  החינוכי  הצוות  ידי  על  נבנתה  חיים 

ב.   פוגעניות.  התנהגויות  א.  הבאים:  הנושאים  את 

לא   ג.  אישיות.  ובין  אישיות  תוך  מיומנויות  שכלול 

מה  הייתם  עומדים  אתם  מה  ה.  לי.  תלעגו  אל  ד.  צד. 

 עושים.  

ואני   ד קרן גרשון חגואל: " עו  תודה. כאמור מדובר באירוע של אלימות קשה, 

שהוא   באיזה  הייתה  העירייה  האם  לדעת  רוצה 

דבר, מה   יודעת מה קרה בסופו של  היא  האם  מעקב, 

וגם   הנפגע  מבחינת  גם  האירוע?  של  התוצאות  היו 

 ים.  מבחינת הילדים הפוגע 

 אז אני בבקשה.   אסנת חכמון: 



   06.10.2021 29    מן המנייןמועצה 

 כן אסנת.   ראש העיר: 

עדכנה   אסנת חכמון:  תהילה  בוקר  באותו  האירוע,  שנודע  איך 

יצרנו   רגע  באותו  מתהילה  טלפון  קיבלתי  אני  אותי. 

אמרה   הסיפור,  את  סיפרה  היא  האימא.  עם  קשר 

תחת   שזה  בגלל  הילדים,  הגיעו  ספר  בית  מאיזה 

ה  לא  ועדיין  משטרה,  החקירה,  חקירת  סתיימה 

שום   חינוכיות  לפעולות  מעבר  לעשות  לי  אסור 

עם   שוחחה  הספר  בית  מנהלת  כן  משמעתית.  פעולה 

האימא, כדי לראות מה אירע, כדי שהיא תדע לפעול  

בתוך בית הספר שלה. לאורך כל החגים שלמה מנהל  

השפ"ח היה בקשר עם האימא. הדס טרוסטר מנהלת  

ע  כן  גם  בקשר  הייתה  פרט  אני  מחלקת  האימא.  ם 

לוודא   כדי  הילד,  של  הספר  בית  עם  בקשר  הייתי 

אחרי   מיד  בנוסף  המתאים.  המענה  את  מקבל  שהוא 

החג אחד עשו פעילות בכל הכיתות בנושא כמובן של  

פסיבי   להיות  אומר  זה  ומה  מהצד,  ולעמוד  אלימות, 

לאורך  2תנהגויות.  ה ל  תכנית  נבנתה  שיעורי    5. 

י  בזה,  שעוסקת  למידה,  על  כישורי  המפקחת  עם  חד 

יועצות בתי הספר לעשות את זה.    הייעוץ. כל 

בעיר    2רגע,   ד קרן גרשון חגואל: " עו  הספר  בתי  בכל  נעשה  זה  אחד  דברים, 

 או רק נקודתית?  

נעשה   אסנת חכמון:  זה  כי  נקודתית מיד אחרי ראש השנה,  כן. לא, 

יצאו   שמשם  הספר  בבית  רק  נעשה  החגים,  בזמן 

ל  יכולה  אני  אגיד  הילדים.  אני  הילדים,  שאחד  הגיד 

זה   מה  הבין  כשהוא  קשה  מאוד  לקח  מהצד,  צפה 

צריך   היה  הוא  גם  כך  ואחר  מהצד,  לצפות  אומר 

טיפול רגשי. נתנו גם את המענה הזה. אני ברשותכם  
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אומרת   לא  שמות,  אומרת  לא  גילאים,  אומרת  לא 

שיעורים   של  בסדרה  פתחנו  החגים  ואחרי  ספר.  בתי 

 ושא הזה.  שבאמת עוסקת רק בנ 

הוא   ראש העיר:  המקרה  אסנת.  רבה  תודה  קרן,  רבה  תודה 

בו   מטפלים  ואנחנו  וקשה.  חריג  מקרה  באמת 

 בחומרה רבה וברגישות המתבקשת.  

 

 מדיניות הזנת חטיבות הביניים.   ח. 

 

 שאילתה הבאה. מדיניות הזנת חטיבות הביניים.   ראש העיר: 

אפ  יובל בודניצקי:  המסך,  על  הטבלה  את  פה  אותה.  יש  לראות  שר 

 גם נמצאת אצלכם בלפטופ.  

אנחנו   ד קרן גרשון חגואל: " עו  בעצם  המשך.  לשאלת  אשמח  אני  אז  טוב 

בוועדת   שנקבעה  מדיניות  שהייתה  זה  על  דיברנו 

מזין   ספר  בית  שכל  ביניים.    3חינוך,  חטיבות 

אותם,   רואה  עכשיו  רק  שאני  ומכיוון  פה  מהנתונים 

רואה  שאני  להגיד  יכולה  אני  עומר,    אז  דבורה  לגבי 

של   הזאתי  החלוקה  את  שאין  רואים  ,  1/3שאנחנו 

החינוך.    1/3,  1/3 בוועדת  שנקבע  כמו  שקבענו,  כמו 

בעצם   ביטוי  לידי  בא  איך  לדעת  אשמח  ואני 

 ההחלטה שהתקבלה כאן בעיר בנושא האינטגרציה.  

 מנהלת אגף החינוך תיתן תשובה, אסנת בבקשה.   ראש העיר: 

א  אסנת חכמון:  של  אחד  בהחלטות  עומדים  כן  שאנחנו  אגיד  ני 

של   בודדים  מספרים  רואה  את  אם  החינוך.  ועדת 

מפה,    3תלמידים,   זה    2תלמידים  מפה,  תלמידים 

שינוי,   לעשות  צריך  שהיה  דירה  מעבר  או  בודדים, 

שתיים,   המוצע.  הספר  בית  את  ציינו  שאנחנו  למרות 
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שהיינו   ואחרים  כאלה  קשיים  להם  שיש  ילדים 

לת  השירות  צריכים  עם  יחד  מענה  להם  ת 

חדשים   תלמידים  או  הבודדים   . .. הפסיכולוגי. 

אם   גם  בהחלטות.  עומדים  אנחנו  כמובן  שהגיעו 

הייתה   שזו  הירוקה  השכונה  לגבי  רואים  אנחנו 

לומדים   לא  הירוקה  השכונה  תלמידי  רוב  ההחלטה, 

בכל   עומדים  אנחנו  אומרת  זאת  הירוקה.  בשכונה 

   ההחלטות של ועדת החינוך. 

 תודה רבה אסנת.   ראש העיר: 

 

 העדר תחבורה ציבורית לתיכונים ולחטיבות הביניים.   ט. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

ולחטיבות   יובל בודניצקי:  לתיכונים  ציבורית  תחבורה  העדר 

הספר   לבתי  תחבורה  לשאילתה:  מענה  הביניים. 

חברת   באמצעות  שמופעלים  מקווים  מורכבת 

פ  ואוטובוסים  במימון  מטרופולין  המופעלים  רטיים 

את   מפעילה  מטרופולין  חברת  סבא.  כפר  עיריית 

לצערנו   התחבורה.  משרד  הוראות   לפי  הקווים 

קווי   ולו"ז  תדירות  את  עדכן  לא  התחבורה  משרד 

שביקשנו.   כפי  הספר  לבתי  הציבורית  התחבורה 

אשר   הקיימים,  בקווים  שירות  בעיות  נצפו  בנוסף, 

קיי  התכנון.  לפי  פועלים  מרכזי  אינם  פער  גם  ם 

מבדיקות   ולתלמידים.  להורים  המידע  בהעברת 

אינם   רבים  ותלמידים  שהורים  עולה  שערכנו 

בתחבורה   האוטובוס  לקווי  מודעים  ואינם  מכירים 

העירייה.   שמארגנת  התלמידים  ובהסעות  הציבורית 
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פועלת   העירייה  לגשר  ולכן  מנת  על  מישורים  במספר 

הבעיה.   העברת  1על   .SMS   התלמ ידים,  להורי 

העדכונים   עם  העירוני  לאתר  קישור  הכולל 

יעד,   מוצא,  זמנים,  קו,  מספר  הכוללים  הסופיים, 

לא   מטרופולין  וחברת  הואיל  ב.  ותחנות.  מפות 

העירייה   בתחנות,  התלמידים  קווי  את  מסמנת 

בוצע   הפיילוט  הקווים,  סימון  את  עצמה  על  לקחה 

סבא.   כפר  רחבי  לכל  ויתרחב  העיר,  במזרח  בתחנות 

בחינה    ג.  מתבצעת  כן,  כמו  טלפונים.  פרטני  מענה 

לפערים   פתרון  למצוא  מנת  על  הקיימים  הקווים  של 

לב   בר  מחטיבת  נסיעות  לדוגמא  בשירות,  שקיימים 

 בשעות הצהריים.  

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

כמו   יעל סער:  שנראים  דברים  זה  פה  אומרים  שאתם  מה  כן, 

יודע  לא  או  שהוא מאוד ארוך,  לטווח  ת חודש  תכנית 

פערים   להם  שיש  ילדים  היום  ויש  חודשיים, 

בדרך   ראשיים  צירים  לעבור  שצריכים  מיידיים, 

ספר.   לבית  בדרך  שהם  או  ספר  מבית  חוזרים  שהם 

אלה   אפילו  המיידי,  לטווח  פתרונות  לנו  יש  והאם 

 פתרונות ביניים?  

יכולה   אסנת חכמון:  אני  אומרת.  שאת  מה  את  מכירה  לא  אני 

שאלתם  שאם  הייתה    להגיד  השאלה  הפער,  עיקר  מה 

לנו כרגע, זה באמת שהורים לא   מה עיקר הפער שיש 

והכול.   ועל הקווים  המסלולים  כל  בדיוק את  יודעים 

הוצאנו   כן  ואנחנו    SMSאז  האתר,  את  ועדכנו 

שאנחנו   מהטלפונים  לפחות  וגם  ומעדכנים.  שולחים 

מסבירים   שאנחנו  ברגע  הפער.  עיקר  זה  מקבלים, 
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צריכה  הדברי   להורים  מכירה  לא  אני  מסתדרים.  ם 

לחצות ילדים את הכביש, זה בטח אני לא אעשה את  

 זה.  

שהמצב   הנדין: -עילאי הרסגור  כאן  טוענים  לא  ולהדגיש,  להוסיף  רוצה  אני 

היה   לא  בעבר  גם  המצב  מושלם,  לא  המצב  מושלם. 

מהותית,   מאוד  שהיא  סוגיה  כאן  יש  אבל  מושלם. 

מטרופולין  של  קו  רואים  עמוס    שאנחנו  שהוא 

ריק   קו  מגיע  ואחריו  מקום,  אפס  עד  בתלמידים 

רן  חברת  ותלמידים  -שמפעילה  העירייה,  במימון  שי 

בבעיה   נטפל  ואנחנו  בעיה.  כאן  יש  אז  עולים,  לא 

 הזאת בצורה מאוד רצינית.  

.  מהקהל:  .  עילאי, הבעיה היא בתלמידים.

 אתה חושב שהבעיה היא חוסר ידע?   הדר לביא: 

במסגרת   נדין: ה -עילאי הרסגור  לא  אבל  שלכם  לעניין  גם  אתייחס  אני 

 הזאת.  

חוסר   הדר לביא:  היא  שהבעיה  לזה  מתכוון  אתה  עילאי  אבל 

 ידע על שאטלים של העירייה?  

מבחינת   הנדין: -עילאי הרסגור  אמיתי  פער  גם  יש  משולבת,  היא  הבעיה 

עיר    ם האוטובוסי  היא  סבא  כפר  כידוע  עצמם. 

שתלמי  הזאת  מהבחינה  רחוק  מיוחדת  לומדים  דים 

בחטיבות   העיר  בכל  מתערבבים  ותלמידים  מביתם, 

יחסית   משהו  זה  מביתם.  רחוקים  שהם  ותיכונים, 

מקומות   כמה  בעוד  גם  קיים  סבא.  לכפר  ייחודי 

חריגה.   יחסית  היא  סבא  כפר  אבל  אחרת,  בצורה 

כל   את  להסיע  אפשרות  שום  אין  הנוכחי  בתקציב 

עירי  חשבון  על  באוטובוסים  כפר  התלמידים  ית 

מטרופולין,   של  אוטובוסים  על  נסמכים  אנחנו  סבא. 
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הנחיות   לפי  פועלים  מטרופולין  של  ואוטובוסים 

גם   בעיה.  שהיא  איזה  יש  וכאן  התחבורה.  משרד 

בקשה   לנו  והייתה  שביקשנו,  כפי  שונו  לא  הקווים 

מאוד   עבודה  שלמה,  טבלה  מפורטת,  מאוד  מאוד 

הו  לצערי  בזמנו,  בלייכר  יניב  שעשה  יכל  טובה  לא  א 

את   כבר  לנו  יש  אבל  שצריך,  כמו  אותה  להשלים 

שכבר   הקווים  גם  שני,  ודבר  עשה.  שהוא  העבודה 

הזמן   כל  עורכים  שאנחנו  מתצפיות  לצאת  אמורים 

מגיעים   לא  או  בזמנים  מגיעים  לא  שהם  מתברר 

מול   פועלים  אנחנו  קשה,  מאוד  בעיה  זאת  בכלל. 

 מטרופולין ומשרד התחבורה.  

א  הדר לביא:  יוצאים  אז  שלנו  השטאלים  למה  אבל  פספסתי  ולי 

 ריקים?  

 טוב תודה.   ראש העיר: 

 שמה?   הנדין: -עילאי הרסגור 

 זה לא דיון עכשיו עילאי והדר, תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 כוח אדם ופעילות החברה הכלכלית.  י. 

 

החברה   ראש העיר:  ופעילות  אדם  כוח  הבאה.  שאילתה 

 הכלכלית.  

עובדים סיימו    11.  2עובדים.    36.  1שאילתה:  מענה ל  יובל בודניצקי: 

עוד   צפויים  השנה  סוף  ועד  עבודתם  עובדים    2את 

בחברה.   עבודתם  את  צמצום  3לסיים  השפעת  אין   .

נפתחו   כה  עד  הסככות.  פתיחת  על  סככות    12כ"א 

עתידה    13מתוך   רמז  הספר  בית  סככת  סככות. 

זה.   חודש  במהלך  כוח  4להיפתח  מצבת  בשינוי  אין   .
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 בחברה בכדי להשפיע על הפרויקטים.    האדם 

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

ואתם   יעל סער:  אינם,  כבר  מהעובדים  רבע  אם  אז  כן, 

על החברה, זה אומר שהם לא   אומרים שאין השפעה 

 נדרשים וגם לא תאיישו מחדש את המשרות?  

יכול   ראש העיר:  שהוא  מבנה  הוא  הכלכלית  החברה  של  המבנה 

פ  על  ולהתרחב  גמישות.  להצטמצם  שם  יש  צורך.  י 

בעיקר   עסקה  שצומצמה  האדם  כוח  מצבת 

קיימים   לא  שכבר  פרויקטים  שהם  בפרויקטים 

נאלצו   לצערנו  מהעובדים  נכבד  חלק  ולכן  בחברה. 

החברה   של  היתרון  זה  אבל  עבודתם.  את  לסיים 

היא   אז  פרויקטים  לצמצם  שנאלץ  ככול  הכלכלית. 

החברה  אז  פרויקטים  שנרחיב  וככול    תצטמצם, 

נכון. הוא   הכלכלית תתרחב. כרגע המבנה הוא מבנה 

מהעובדים   חלק  משאבים,  מאוד  הרבה  חוסך  גם 

הכול   בסך  נוספות.  מטלות  עצמם  על  לקחו  בחברה 

ציבור.   וכספי  כספים  מעט  לא  גם  רבה  נחסך  תודה 

 שאילתה הבאה.  

 אני גם רוצה להגיד מילה אחת על הנושא הזה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 כן קרן.   : ראש העיר 

נפתחה,   ד קרן גרשון חגואל: " עו  לא  גליל  של  הסככה  גם  לפחות  ראשון  דבר 

היא   פי שנראה שהסתיימו שם העבודות, אבל  על  אף 

כבר   זה  אז  נפתחה,  לציין    2לא  חייבת  ואני  סככות. 

כלומר   מדצמבר,  מושבתות  היו  האלה  שהסככות 

   -אנחנו כמעט שנה סוחבים כאן סככות 

י  ראש העיר:   ודעים.  אנחנו 

מישהו   ד קרן גרשון חגואל: " עו  של  הפרטי  העסק  היה  זה  אם  אבל  נכון,  אבל 
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   -מאיתנו, זה היה כבר אחרי חודש 

   -אם סככה הייתה נופלת על ילד  ראש העיר: 

תגיד   ד קרן גרשון חגואל: " עו  אל  וגם  אמרתי,  שאני  מה  לא  זה  וחלילה,  חס 

 את זה רפי.  

   -אז אנחנו פתחנו  ראש העיר: 

וזה   ן גרשון חגואל: ד קר " עו  סככה,  לסדר  לוקח  לא  ששנה  אומרת  רק  אני 

 הרבה יותר מידי זמן.  

   -אף אחד  ראש העיר: 

   -אבל מעניין רק מה הפער בין  צביקה צרפתי: 

דאגנו   ד קרן גרשון חגואל: " עו  לא  שאנחנו  בזה  בו  חטאנו  שאנחנו  משהו  זה 

   -שזה יהיה בזמן. הילדים שלנו אוהבים לשחק בחוץ 

 נכון.   ר: ראש העי 

 הם צריכים לשחק בחוץ.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 איתך.   ראש העיר: 

   -בעידן הקורונה בעיקר, ולכן אני חושבת שזה הערת  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 מסכים, את צודקת.   ראש העיר: 

 נקודת חולשה שלנו.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -מעניין רק מה הפער התמחירי הראשוני  צביקה צרפתי: 

 צודקת.   ראש העיר: 

שחיזקו   צביקה צרפתי:  אחרי  לנו  שעלה  מה  לבין  הסככה  הקמת  של 

 אותה, זה מעניין.  

 

 ביצוע המלצות דו"ח מבקר העירייה בנושא צוברי גז.  יא. 

 

מבקר   ראש העיר:  דו"ח  המלצות  ביצוע  הבאה,  שאילתה 

 העירייה בנושא צוברי גז, בבקשה.  

העיר  יובל בודניצקי:  ומנכ"ל  את  מאחר  ללמוד  הספיק  טרם  ייה 
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העירייה  לפקודות  בהתאם  ,    36סעיף    הנושא,  )א(

הבאה   המועצה  לישיבת  ההתייחסות  את  נדחה 

 .  3.11.21-שתיערך ב 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 הקמת שירותים ציבוריים לטובת התושבים והמגיעים לעיר.   יב. 

 

לטובת   ראש העיר:  ציבוריים  שירותים  הקמת  הבאה,  שאילתה 

 ים והמגיעים לעיר. מנכ"ל תשובה בבקשה.  התושב 

בתאריך   יובל בודניצקי:  לשאילתה:  פגישה    1.8.21מענה  התקיימה 

בנושא.   העירייה  מנכ"ל  אצל  הנושא  2ראשונה   .

הרלוונטיים   הגורמים  ולבדיקת  לבחינה  הועבר 

 .  13.10.21בעירייה, ונקבעה פגישת המשך לתאריך  

ז  יעל סער:  יודעים  בטח  שאתם  כמו  שפינחס  טוב,  שאילתה  את 

מקווה   רק  אני  אז  היום.  להגיע  יכל  לא  הוא  כתב, 

כי   שלה,  והתוצאות  הפגישה  על  מיודע  יהיה  שפינחס 

 אתם יודעים שהנושא הזה מאוד חשוב לו.  

 אוקיי, תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 הצעות לסדר.  . 2

 בבניינים פרטיים.     ם התקנת דפיברילטורי  א. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 אין שאילתות יותר.   סער:   יעל 

 זה עכשיו הצעות לסדר.   יובל בודניצקי: 

חבר   ראש העיר:  של  לסדר  הצעה  כאן  יש  טוב,  לסדר.  הצעות 

לוי,   יובל  המועצה  וחבר  שיינפיין  ממה  המועצה 
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התקנת   של  חשוב  מאוד  מאוד  נושא  על  שמדברת 

חלק   בעיר  אנחנו  פרטיים.  בבניינים  דפיברילטורים 

הראשונות  כניסתי    מההחלטות  עם  שקיבלתי 

הציבור   במוסדות  דפיברילטורים  עדכנו  לתפקיד, 

במיקומים   העיר  ברחבי  פריסה  יש  ספורט,  באולמות 

 שהם קשורים למבני העירייה.  

במוסדות   צביקה צרפתי:  אגב,  דרך  חוק  פי  על  זה  עדכנת?  איפה 

 ציבור זה על פי חוק.  

 מכיוון שאתה לא עדכנת, אני עדכנתי.   ראש העיר: 

 ועל פי חוק הותקנו בעבר.   קה צרפתי: צבי 

   -ממה שיינפיין  ראש העיר: 

 תפסיק כבר לרמות את הציבור בפייסבוק, מספיק!   צביקה צרפתי: 

שיינפיין   ראש העיר:  ממה  המועצה  חבר  בבקשה  לעשות.  מה 

 בכבוד.  

התיקון   ממה שיינפיין:  את  וגם  בסדר,  זה  ההצעה,  את  יקרא  יובל 

שאין  אומר  רק  אני  מבינים    שהגשנו.  שכולנו  ספק 

החשיבות  ה   את  רק    דפיברילטורים של  חיים,  להצלת 

מנהל   סגן   , סקווץ' שחקו  ספורט  באולם  קרה  היום 

של   הצוות  מת,  נפל  לב,  אירוע  חטף  חולים  בית 

אותו,   הצילו  המכשיר  את  הביאו  והחובש  המדריך 

בעצם   הייתה  ההחלטה  הצעת  בחיים.  חזר  והוא 

הי  שמקימים  חדש  בניין  כל  את  לחייב  לחייב  ום, 

שיגורו   לאנשים  נדאג  אנחנו  מכשיר.  להרכיב  הקבלן 

את   לתפעל  איך  חינמית,  הדרכה  לתת  בבניין 

של   בסיכומו  המכשיר.  את  מתפעלים  מתי  המכשיר, 

תכנון   לוועדה  זה  את  להעביר  חייבים  אנחנו  דבר 

ההחלטה   את  לקבל  מנת  על  משנה,  ועדת  ובנייה, 
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ואם   יכולה,  שלא  מתברר  המועצה  צודק  הזאת.  אני 

אם   לך  אודה  אני  ההחלטה,  את  תקרא  אתה  יובל, 

 תקרא את ההחלטה, בבקשה.  

 תודה.   ראש העיר: 

זה   יובל בודניצקי:  פה,  שנאמר  כמו  לסדר,  להצעה  המענה  אז  תודה. 

לדאוג   מחויבת  סבא  כפר  שהעיר  בעצם 

ולכן   בפרט.  המבוגר  ולציבור  בכלל  לאוכלוסייתה 

ביר את ההצעה  לאור האמור לעיל אנו ממליצים להע 

בניין   לתכנון  המשנה  בוועדת  כדין  לביצוע  כאמור 

 עיר.  

את   עו"ד אלון בן זקן:  קצת  לתקן  אולי  להוסיף  רק  רוצה  הייתי  אני 

בהצעה   הדיון  את  להעביר  צריך  לדעתי  ההחלטה, 

את   תבחן  היא  ובנייה,  לתכנון  משנה  לוועדת  הזאת 

אחר,   או  כזה  מדיניות  מסמך  במסגרת  האפשרות 

את  או    לכלול  להיתר  תנאים  במסגרת  הזאת  החובה 

אומרת   זאת  זה,  את  לבחון  צריך  בניין.  של  באכלוס 

 זה לא אוטומטית.  

 בתיה את רוצה להוסיף?   ראש העיר: 

ההצעה   צביקה צרפתי:  אז  מה  בשביל  המשפטי  היועץ  מבין,  לא  אני 

במליאת תכנון   ישר  לדיון  זה  להביא את  יכלו  עלתה. 

לדיון   למליאה  ישר  בשביל  ובנייה,  שם,  לדון  ואז 

 ההצעה בכלל עלתה.  

 זו שאלה משפטית?   עו"ד אלון בן זקן: 

   -השאלה מופנית   לא צביקה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

ההצעה   ראש העיר:  על  הסבר  ייתן  שיובל  מבקש  אני  יובל,  רגע 

 לסדר ועל התפיסה שלה.  

   -חברים, ההצעה  עו"ד אהוד יובל לוי: 
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הוצגה   ראש העיר:  בישיבת המועצה, בבקשה  ולכן למה היא  כאן 

 יובל לוי.  

לציבור   עו"ד אהוד יובל לוי:  גם  שלנו  מחויבות  מתוך  הוצעה  ההצעה 

לגלות   מותר  שפה  נגיד  בואו  אומרת  זאת  המבוגר, 

באמת   אנחנו  כי  קטן,  עניינים  ניגוד  לנו  שיש 

ש  יום  -חושבים  הזה.  לגיל  להגיע  לרובנו  מאחלים   ,

שיצ  למצב  להגיע  חלילה  עלולים  זה,  אחד  את  טרכו 

סמכות   יש  לתכנון  לוועדה  מאוחר.  מי  מוקדם  מי 

תאורות   למשל  קובעים  שאנחנו  כמו  תנאים  לקבוע 

את   מבקשים  אנחנו  אחרים,  מוצרים  או  חירום 

תתבצע   המדיניות  ההחלטה  העיר,  מועצת  תמיכת 

קובעת   היא  המוסמך,  האורגן  היא  לתכנון,  בוועדה 

אנ  סימונים  ויש  תאורה  שיש  כמו  נקבע  מדיניות.  חנו 

את   להרחיב  כדי  בניין,  לכל  נוסף  בטיחות  אביזר 

אוכלוסייה   ויש  בניין  כשבונים  שלו.  התפוצה 

את   המסגרת,  את  לזה  יש  טוב,  מקום  וזה  מבוגרת, 

שאנחנו   מה  וזה  הזה,  היתרון  את  לייצר  הכלים 

ברכה.   היא  המועצה  של  התמיכה  לעשות.  הולכים 

 ה.  כמובן שזה יוחלט בוועדה לתכנון כדין. תוד 

למליאת   צביקה צרפתי:  לבוא  יכל  זה  אמרתי  אני  אז  משנה?  זה  מה 

זה   המועצה  גוף,  זה  המועצה,  זה  מליאה  תכנון, 

היה   זה  ושמה  נידון  צריך  היה  זה  שמה  המליאה. 

אמרתי   לא  שהתכוונתי.  מה  זה  הנכון,  המקום 

ישר   לבוא  יכולה  הייתה  היא  רק  טובה.  לא  שההצעה 

 למליאה.  

   -צביקה, המליאה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 יובל אני לא מתווכח איתך בחייך. הכול בסדר.   צביקה צרפתי: 
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המליאה   עו"ד אהוד יובל לוי:  לך.  אענה  אני  אותך,  מכבד  אני  אבל  לא, 

 לא מתכנסת תדיר, רוב ההחלטות נעשות במשנה.  

תכנון   צביקה צרפתי:  ועדת  ואחרי  המליאה  את  לכנס  לבקש  אפשר 

 ואפשר לכנס.  יש בקשה ולפעמים מתכנסת  

תעבור   עו"ד אהוד יובל לוי:  והיא  יתמכו  החברים  שכל  אשמח  אני  תודה, 

למבוגרים   יחס  יש  שלכולנו  להראות  כדי  אחד,  פה 

 בקהילה שלנו.  

 אפשר רק לחזור על הנוסח שאנחנו מעבירים?   יעל סער: 

תומכת   עו"ד אהוד יובל לוי:  העיר  מועצת  תומכת,  שהמועצה  הוא  הנוסח 

בגישה  זה    ברעיון  כזאת, מעבירה את  מדיניות  לייצר 

בוועדה   לתכנון.  הוועדה  שזאת  הרלוונטית  לוועדה 

הזאתי   המדיניות  מדיניות,  של  נוסח  יוצע  לתכנון 

היתרים   יוצאו  שבהם  הכלליים  לתנאים  תצורף 

 בבניינים. אנחנו נקבע באיזה גודל מסוים ובכלל.  

ה  ממה שיינפיין:  זה  שבעצם  משהו,  להוסיף  רוצה  רק  לכאן  אני  ובא 

תומכים   המועצה  שחברי  לציבור  להראות  מנת  על 

לנושא   מהעניין  חלק  זה  הציבור.  בבריאות  ורוצים 

היא   ההצעה  רק...  רוצה  אני  שתיים,  אחד.  זה  הזה, 

במינהלת   אנחנו  היום  מסוימים.  לבניינים  מדוברת 

שונים   גופים  עם  בשיתוף  מהלכים  עושים  הגמלאים 

 -בעיר להכניס לכל 

 קהל *** *** קריאות מה 

לא להפריע   ממה שיינפיין:  לי, אני לא מבקש  אני מבקש לא להפריע 

זה   יש,  החינוך  במוסדות  החינוך.  במוסדות  ויש  לי, 

חוק.   לפי  חוק,  לפי  חוק,  לפי  זה  זה    500קיים,  איש 

ישראל.    500החוק.   מדינת  שקבעה  החוק  זה  איש 

גופים   עם  פעולה  בשיתוף  היום  שאנחנו  הוא  הרעיון 
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מבצע  העיר,  שונים  בכל  הבתים  ועדי  עם  מהלכים  ים 

בעיר.   בתים  לכל  הללו  מכשירים  להכניס  מנת  על 

 תודה.  

אפשר   ראש העיר:  אחד?  פה  זה  את  לאשר  אפשר  כך  אם  טוב, 

 להעלות להצבעה?  

 שנייה, אני אשמח להתייחס.   הדר לביא: 

 מי שואל, אני לא רואה.   ראש העיר: 

הה  הדר לביא:  כל  קודם  להתייחס.  אשמח  שהיא  אני  כפי  צעה 

הרבה   כמובן  הצעה  היא  שהקריאו,  בצורה  נוסחה 

אנחנו   שאותה  בבקשה  לב  שימו  אבל  סבירה.  יותר 

שפחות   הקודם  הנוסח  את  ולא  נאשר  לא  או  נאשר 

רלוונטי. אני רוצה לציין לחיוב את זה שהקואליציה  

הראשונה   זו  זיכרוני  למיטב  לסדר,  הצעה  הגישה 

ש  חושבת  אני  הזאת,  מע -בקדנציה  אתכם  ,  ודדת 

אפשר   שבאמת  מאמינה  אני  כי  יותר,  זאת  לעשות 

כאופוזיציה   אגב  אנחנו  העיר.  את  ככה  לקדם 

שאנחנו   ומה  רוצים  שאנחנו  מה  להצביע  חופשיים 

טובה   הצעה  שזו  חושבת  אישית  אני  לנכון.  חושבים 

 בגרסה הנוכחית שלה.  

 תודה הדר.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

זה פה אחד אם כך? תודה,    אוקיי, אפשר לאשר את  ראש העיר: 

אושר פה אחד הצעת החלטה כפי שהוקראה על ידי  

הצעה לסדר לישיבת מועצת העיר לחודש  המנכ"ל.  

   -אוקטובר 

זה אושר, אבל אני חושב שצריך להוסיף הערה   צביקה צרפתי: 

לאחר שיעבור את ועדת המשנה, וועדת המשנה  

תציע איזה שהיא החלטה, אז זה יחזור למועצת  
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.    העיר,   כדי שאנחנו גם נבחן את ההחלטה הזו

 מקובל.   ראש העיר: 

 אולי יהיו לנו הערות נוספות?   צביקה צרפתי: 

 מקובל.   ראש העיר: 

   -אני מבטיח לדווח   בלי נדר צביקה  ד אהוד יובל לוי: עו" 

 מקובל, בסדר.   ראש העיר: 

 לדווח לחברים.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

כ  ראש העיר:  הייתה  שההצעה  בוועדת  מכיוון  הדיון  לאחר  אן 

 המשנה, זה יוצג בפני חברי המועצה.  

 

מס'   התקנת    : 366החלטה  בנושא  לסדר  ההצעה  את  אחד  פה  מאשרים 

 בבניינים פרטיים.    דפיברילטורים 

 

 הנצחת נשים במרחב העירוני.   ב. 

 

נשים   ראש העיר:  הנצחת  מועצה,  לישיבת  לסדר  הצעה  טוב, 

   במרחב העירוני. יש כאן הצעה לסדר. 

   -כן, אני אציג את ה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 ומי מציג אותה?   ראש העיר: 

 אני.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 כמה זמן יש לקרן?   ראש העיר: 

 דקות.    10יש לי   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 דקות. אז בבקשה לשים טיימר, כן.    10 ראש העיר: 

   -אז ככה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 תודה.   ראש העיר: 

כבר   ד קרן גרשון חגואל: " עו  שעולה  לסדר  הצעה  שזו  אציין  אני  ראשון  דבר 

היא   הקודמות  בפעמים  למועצה.  שלישית  פעם 



   06.10.2021 44    מן המנייןמועצה 

הבשיל   לא  זה  אבל  "מרץ".  סיעת  ידי  על  הועלתה 

זה   תמיד  כי  השמות,  בוועדת  בעצם  התקדם  לא  וזה 

ולתקן   לבוא  מבקשים  בעצם  אנחנו  שמה.  נתקע  ככה 

גברי  רק  מנציחים  שבו  נשים  מצב  מנציחים  ולא  ם 

השמות   למפת  נכנסתי  כשאני  הציבורי.  במרחב 

לספור   יכולתי  מאוד,  קשה  לי  היה  העירייה,  באתר 

הרחובות   את  בודדות  אצבעות  על  ממש  אותם 

הצעה   שזו  חושבת  אני  נשים.  שם  על  והאתרים 

מאוכלוסיית   מחצית  שמהוות  נשים  לנו  יש  ראויה, 

והלאומית.   העירונית  בהיסטוריה  אני  ישראל 

להיות,   שיכולות  נשים  הרבה  למצוא  שנצליח  בטוחה 

ופורצות,   משפיעות  היו  שהן  להיות,  להם  שמגיע 

הזמן   שהגיע  חושבת  ואני  הזו.  ההנצחה  להם  ומגיע 

להדגיש   רוצה  אני  הזה.  העיוות  את  נתקן    2שאנחנו 

אנשים   כמה  עם  שיחות  כמה  לי  היו  כי  דברים, 

לשנ  הזאתי  בהצעה  הכוונה  אין  אחד,  ות  בדרך. 

אלא   קיימים,  שמות  עם  קיימים  אתרים  או  רחובות 

עכשיו   גם  כי  ויהיו.  שיהיו  ככול  לעתיד  היא  הכוונה 

דברים.   שהם  איזה  יש  פעם  שכל  רואים  אנחנו 

מישהו   מדבר,  לא  זה  שגם  להגיד  רוצה  אני  שתיים, 

צריך   למה  לגבי,  לי  שאמר  הערה  שהיא  איזה  העלה 

שהוא  משהו  ככה  גם  זה  האלה,  התבחינים  לא    את 

הפרק,   על  שכונה  שום  כרגע  אין  כי  כרגע,  רלוונטי 

גם   להגיד  אפשר  נשימה  באותה  אז  זה.  שום  ואין 

מיותרים,   הם  השמות  בוועדת  שנקבעו  שהתבחינים 

החלטה   לקבל  כרגע  נכון  שזה  חושבת  אני  ולכן 

אז    עקרונית  הקיים.  הפער  לתיקון  התבחינים  לגבי 
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כ  שיש  חושבת  אני  ראויה.  שההצעה  חושבת  אן  אני 

ולתמוך   לבוא  שאפשר  שמוכיחים  נתונים  מספיק 

 בהצעה הזו, וזה יעשה טוב לכולם.  

.   ראש העיר:   אוקיי

   -הצעת ההחלטה שאני הצעתי  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 זה הזמן שלך כן.   ראש העיר: 

בתוך   ד קרן גרשון חגואל: " עו  קריטריונים  תגבש  שמות  ועדת  אז    60אוקיי, 

מועצ  לאישור  שיובאו  להעדפת  יום,  ביחס  העיר  ת 

ויועלו   בעיר,  ורחובות  ציבור  במוסדות  נשים  הנצחת 

 לאישור ישיבת המועצה הסמוכה לאחר מועד זה.  

יש   ד"ר אסנת ספורטה:  הכול  בסך  להוסיף,  אשמח  מי    10אני  לכל  דקות 

להוסיף   רוצה  אני  אז  ההצעה.  את  להציג  שרוצה 

ההצהרה   עם  אחד  בקנה  עולה  בעצם  הזאת  שההצעה 

רא  חתמת  שלך  שנתיים  לפני  שנתיים.  מלפני  העיר  ש 

אני   מגדרי.  שוויון  לקידום  השווה  הרשות  חזון  על 

דעתי   לפי  אז,  שפרסמתם  הפרסום  מתוך  ככה  אקרא 

זה   אבל  טועה,  אני  אולי  פרסם.  העירייה  של  היח"צ 

רפי   סבא  כפר  של  העיר  ראש  גם  ברשתות,  פורסם 

שוויון   לקידום  השווה  הרשות  חזון  על  חתם  סער 

רשות  מגד  הנהגת  של  תהליך  אומר?  זה  מה  רי. 

הקצאת   הניהול  דרגות  בכל  שוויונית  מקומית 

לקידום   משאבים  פיתוח  לטובת  עירוניים  תקציבים 

קבלת   במוקדי  שוויוני  ייצוג  פערים,  צמצום 

מגדרי   שוויון  שווה,  שכר  הבטחת  ברשות,  ההחלטות 

בטיחות,   ביטחון,  הנצחה,  מוניציפאליים,  בתחומים 

תכני  וכו'  הטעמת  וכו'  החינוך  במערכת  מגדר  ות 

ולכן אני חושבת שההצעה הזאתי לא רק שהיא    . וכו'
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מדיניות   למעשה  הלכה  מממשת  גם  היא  ראויה, 

מראש   מודה  אני  אז  אותה.  תקדם  שאתה  שהצהרת 

 לכל מי שיתמוך בהצעה.  

   -תודה, עדי לוי סקופ  ראש העיר: 

 אני אשמח להתייחס.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

המגדר,   ראש העיר:  של  התיק  את  מחזיקה  הנשים,  מועצת  יו"ר 

 תיתן תשובה, בבקשה עדי.  

מחצית   עו"ד עדי לוי סקופ:  אומנם  הנשים  אנחנו  העיר.  ראש  תודה 

המקום   נעדר  הצער  למרבה  אבל  מהאוכלוסייה, 

הציבורית   ומההיסטוריה  הציבורי  מהמרחב  שלנו 

חייבות   אנחנו  הזאת  המשוואה  את  לחלוטין.  כמעט 

היום לשנות. הנתונים צורמים במיוחד. אם    וחייבים 

אביב   מתל  נתונים  לכם  אתן  רחובות    61אני  שמות 

לעומת   נשים  שם  בירושלים    878על  גברים.  שם  על 

סבא  1,035לעומת    72 בכפר  סבא?  בכפר  המצב  ומה   ,

נשים,    34יש   שם  על  בלבד  על    220רחובות  רחובות 

גברים,   עצים   326שם  ניטרליים של  ,  רחובות בשמות 

ועוד   וכו'  ידעו    6פרחים  בדיוק  שלא  שהשם  רחובות 

להגדיר את הניתוב שלהם. ולמה זה כל כך חשוב לנו  

הנצחת   נשים?  שם  על  רחובות  של  שמות  שיהיו 

באופן   הציבורי,  במרחב  שוויוני  לא  באופן  גברים 

העולה על שיעורם באוכלוסייה מנציח למעשה עיוות  

את  נס  על  ומעלה  וחברתי,  היסטורי  של    ערכי  פועלם 

מחצית   לחלוטין  ומבטל  מאיין  ומקטין  הגברים, 

אם   כי  ומעמיק,  הולך  השוויון  ואי  מהאוכלוסייה. 

של   שמם  על  אתרים  או  רחובות  של  שמות  כמעט  אין 

לא   כנראה  הנשים  לכאורה  מזה  יוצא  כפועל  נשים, 
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על   רחובות  שיקראו  ראויות  לא  הן  אם  מספיק  עשו 

חשובות  מספיק  היו  לא  הן  אולי  המסר  שמן,  וזה   ,

העתיד   לדור  ומנחילות  מנחילים  שאנחנו  המעוות 

אז   פחות.  שוות  אתן  וחלק,  חד  הוא  המסר  שלנו. 

בכפר   כל  קודם  השוויון.  אי  את  לפתור  ניתן  איך 

משלה"   "רחוב  לו  שקוראים  המיזם  הוקם  סבא 

של   מאגר  שנותן  סבאית,  הכפר  שירי  יעל  בהובלת 

והיסטוריות,  משפיעות  נשים  של  ומידע    שמות 

פרויקט   להנצחה.  מידה  קנה  כל  פי  על  שראויות 

ואני   עימו,  שערכנו  פוקס  עדן  של  מגדרית  הוגנות 

פגישות   מספר  נשים,  מועצת  כיו"ר  תפקידי  במסגרת 

שמות   לקחת  מציע  האחרונים,  בחודשים  ושיחות 

כי   נשים,  של  לשמות  בהסכמה  אותם  ולהפוך  גנריים 

למה   שאמרת,  מה  אפרופו  פה  שואלת  ואני  למה? 

בשם  שי  לרחוב  לקרוא  חשוב  יותר  סבא  בכפר  היה 

דולב   גבעולים,  ברוש,  ותמר,  אמנון  ונוף,  בית 

שראויות   נשים  שם  על  ולא  לדוגמא,  ואקליפטוס 

אומות   חסידת  שמיץ  בית  עליזה  לדוגמא  להנצחה? 

מלחמת   במהלך  בגרמניה  ליהודים  סייעה  אשר  עולם 

ז"ל   עמרמי  שלי  עו"ד  לדוגמא  או  הראשונה,  העולם 

מועצת העיר ויו"ר מועצת נשים. ככלל עיריית  חברת  

שהחלה   בארץ  הראשונה  העירייה  הייתה  סבא  כפר 

ואם    2019בשנת   מגדרית.  מדידה  של  תהליך  לעשות 

לראות   תוכלו  העירונית  השקיפות  לאתר  תכנסו 

שהיא   בצורה  זה  את  ומודדות  מודדים  שאנחנו 

גם   בייצוג, גם כמעסיקה,  גם  פורצת דרך בכל הארץ, 

וכמובן  כגורם   שירותים,  כפר  המעניק  שציינתם  כפי 
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לראשונה   וכן  השווה,  התרבות  חזון  על  חתמה  סבא 

היום   שוויונית.  תרבות  לקידום  האמנה  על  בארץ 

אחד   צעד  זה  את  לקחת  ויכולים  יכולות  אנחנו 

שהיא   השמות  לוועדת  רק  זה  את  לתת  ולא  קדימה, 

נשית, אלא לקבוע ממש   נוכחות  יותר  להנכיח  תיבחן 

את  תהליכ  שמשנים  משמעיים,  חד  שהם  מדידה  י 

במרחב   נשים  להנצחת  העדפה  ומעניקים  התמהיל 

מינימום   של  אך    2/3הציבורי  שוויון.  להשגת  עד 

שנים   עשרות  עוד  ויידרשו  אדיר  הוא  והפער  מאחר 

הולכים   לא  אנחנו  כי  הפער,  לביטול  הזה  בקצב 

עוד   עם  בבוקר  מחר  שכונות  עוד    200להקים 

צ  שיש  הרי  אמיצות  רחובות,  החלטות  בקבלת  ורך 

לשמות   גנריים  רחובות  של  שמות  ולהמיר  נוספות, 

ציבור   שיתוף  בתהליך  כמובן  נשים,  שם  על 

מילה   ועוד  מתבקש.  זה  אפשרי,  זה  ובהסכמה. 

שאנחנו   האדירה  העבודה  כשכל  סיום,  לקראת 

קבלת   בשולחן  נשית  נוכחות  ייצוג  לחיזוק  עושות 

ב  שוויון  ונראה  פרי,  יישא  חברי  ההחלטות  כמות 

שמות   בוועדת  גם  אז  העיר,  מועצת  וחברות 

ולא   הולם,  נשי  ייצוג  יהיה  ההנצחה  על  שמחליטה 

היום   לנו  יש  בנושא.  העיר  מועצת  של  לסיוע  נזדקק 

ואני   ביחד,  הזו  המציאות  את  לשנות  הזדמנות 

צרי   לשיקולים  מעבר  להתעלות  לכולנו  קוראת 

התמונה   את  ולראות  ואחרים,  כאלה  אופקים 

לייצר    הרחבה  העיר  במועצת  היום  לנו  שמאפשרת 

כל   עבור  ומכבד  שוויוני  בטוח,  ציבורי  בטוח,  מרחב 

הצעה   מציעה  אני  כן  ועל  העיר.  ותושבות  תושבי 
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בהמשך   כדלקמן:  תאמר  הזו  שההצעה  נגדית,  לסדר 

מינואר   "מרץ"  סיעת  של  לסדר  ,  2019להצעה 

קריאת   תקדם  השמות  ועדת  כי  המועצה  מחליטה 

צ  מבני  שם  רחובות  על  בעיר  שונים  ואתרים  יבור 

שנוצר   הפער  את  לצמצם  מנת  על  וזאת  נשים, 

נשים   בהנצחת  היסטורי  עיוות  תיקון  לבצע  ובמטרה 

העיוות   לתיקון  הדרך  כי  מחליטה  המועצה  בעיר. 

באופן   שמות,  מתן  תמהיל  שינוי  באמצעות  יהיה 

של   יחס  ו   2/3שיישמר  לסגירת    1/3-נשים  עד  גברים 

כ  כמו  כאמור.  בחינה  הפער  השמות  ועדת  תקיים  ן, 

שם   על  לשמות  גנריים  שמות  המרת  בנושא  ודיון 

 נשים. תודה רבה.  

השיקולים   ד קרן גרשון חגואל: " עו  את  נשאיר  בואו  אומרת  שאת   ...

 הפוליטיים בצד.  

   *** קריאות מהקהל *** 

יותר?   עו"ד עדי לוי סקופ:  רחבה  הצעה  מציעים  שאנחנו  לכם  כואב 

לוועד  לשלוח  לתת  במקום  תשקול  שהיא  השמות  ת 

 על שם נשים, יצא המרצע מהשק.    2/3

   -אבל את אמרת בתחילת התשובה שלך  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

לא   עו"ד עדי לוי סקופ:  כואב,  כואב,  וי,  וי,  פרגון.  חוסר  איזה  וואוו 

 נשים?    2/3רוצים  

 לא, לא, אנחנו רוצים.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

היא  ר  עו"ד עדי לוי סקופ:  איך  ותחליט  תשקול  השמות  שוועדת  וצים 

 רוצה להעדיף?  

   -אוי עדי  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

.   עו"ד עדי לוי סקופ:   תרוממו מעבר, עכשיו נחשף הפרצוף האמיתי

.   ד קרן גרשון חגואל: " עו  . .  אנחנו
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   -נשים מינימום   2/3 עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אל תגידי את זה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 תגידי לזה לא, נראה אותך.   ד עדי לוי סקופ: עו" 

ולהגיד   ד קרן גרשון חגואל: " עו  לבוא  יכולה  לא  את  אבל  מאוד.  אשמח  אני 

   -לנו להפסיק לשקול שיקולים פוליטיים 

 ... עד מחר בבוקר. עד מחר בבוקר.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 .  2016-ולהגיד לנו שזאת הצעה שמ  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 נשים.    2/3 לוי סקופ:   עו"ד עדי 

 אני אבקש מיו"ר להגיד כמה מילים.   הנדין: -עילאי הרסגור 

יהיה   צביקה צרפתי:  ויובל  ממה  של  בהצעה  שתמכנו  שכמו  חשבתי 

רק   משחק  העיר  ראש  כנראה  אבל  הדדיות,  פה 

 פוליטיקה. 

שלכם.   עו"ד עדי לוי סקופ:  ההצעה  את  להרחיב  ורוצים  רוצות  אנחנו 

 חבל.  

 זה מה שמעניין אתכם פוליטיקה.   צביקה צרפתי: 

.   ד קרן גרשון חגואל: " עו  .. ולבוא ולהגיד לנו לעלות על עצמנו  ממש.

 אפשר לדבר? אפשר לדבר?   הנדין: -עילאי הרסגור 

.   ראש העיר:   חבר'ה, כן עילאי

 אני לא מתכוון להתפרץ, אני מתכוון לדבר ברשות.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 י בבקשה. עילאי בבקשה.  חבר המועצה עילא  ראש העיר: 

   *** קריאות מהקהל *** 

לא   הנדין: -עילאי הרסגור  אני  שקט.  יש  מדבר  שאני  מבקש  אני  מבקש,  אני 

   -אדבר לתוך דבריהם של אחרים, אני מבקש 

 חבר'ה זה מפריע.   ראש העיר: 

 אני מבקש להרגיע את הפרובוקטורים בקהל.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 אי, עילאי, חבר'ה, עילאי בבקשה.  שנייה רגע עיל  ראש העיר: 

כי   הנדין: -עילאי הרסגור  בקהל,  הפרובוקטורים  את  להרגיע  מבקש  אני 
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ש  מצפה  אני  מדבר  אחרים  -כשאני  מכבד  אני   ,

   -שמדברים 

 כן עילאי בבקשה.   ראש העיר: 

 ואני מצפה שאני אוכל לדבר במועצת העיר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -עילאי  ראש העיר: 

 רגע, זה נפתח לדיון?   י: צביקה צרפת 

 לא.   ראש העיר: 

 לא, אז עילאי לא יכול לדבר אני מצטער.   צביקה צרפתי: 

 אבל אתם פתחתם, אין דיון, אז נעלה להצבעה.   ראש העיר: 

 יש חוקים. ראש העיר אמרת יש חוקים, נכון?   צביקה צרפתי: 

 עילאי, עילאי, בוא נעלה להצבעה.   ראש העיר: 

 עיר יש חוקים.  ראש ה  צביקה צרפתי: 

   -מכיוון שאין דיון  ראש העיר: 

   -אפשר לקבל ייעוץ משפטי  הדר לביא: 

   -אז נעלה להצבעה. אני מעלה להצבעה  ראש העיר: 

 לא, מבחינתי נפתח לדיון.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -הצעת ההחלטה  ראש העיר: 

   -רגע, רגע, שנייה, שנייה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 ת ההחלטה?  מי בעד הצע  ראש העיר: 

   -ראש העיר רגע אחד, מבחינתי לפתוח את זה לדיון  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -לא, אנחנו לא עושים עילאי  ראש העיר: 

על   הנדין: -עילאי הרסגור  הרבה  כך  כל  דיברו  כי  לדבר,  לי  יאפשר  זה  אם 

   -"מרץ" 

   -רגע, סליחה, סליחה  הדר לביא: 

 אבל לא עושים דיון.   ראש העיר: 

 אנחנו בדיון או לא בדיון?   הדר לביא: 

 -אני מאוד שמח  הנדין: -עילאי הרסגור 
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לא  האופוזיציה   ראש העיר:  והקואליציה  דיון  לעשות  יכולה 

 יכולה לעשות דיון, אז עזוב.  

של   הנדין: -עילאי הרסגור  ההצעה  את   .. אנחנו. שמח,  מאוד  אני  לא, 

   -"מרץ", כולם מדברים על "מרץ" 

   -עילאי  ראש העיר: 

עומדים   הדר לביא:  לא  שאנחנו  נאום מראש העיר  עילאי קיבלנו 

  ..  בחוק, אז רק רצינו להבין מה זה.

   -כיו"ר "מרץ" אני מאוד  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -אנחנו נעלה להצבעה  ראש העיר: 

   -אני מברך כמובן על הדברים שנאמרו  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -סליחה, סליחה  הדר לביא: 

 נו מקבלים הצעה יותר...  ואנח  הנדין: -עילאי הרסגור 

 אנחנו בדיון או לא בדיון.   הדר לביא: 

היו   ד"ר אסנת ספורטה:  סליחה,  סליחה,  מי    10סליחה,  כל  של  דקות 

 שמציג את ההצעה, נגמר, צריך להעלות להצבעות.  

   -לא, אנחנו לא פתחנו, מכיוון שלא פתחנו  ראש העיר: 

 ם, קדימה.  אם יש חוקים בואו נעבוד לפיה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -היועץ המשפטי של עיריית כפר סבא  ראש העיר: 

   -זה לא מה שהחוק קובע, החוק קובע  עו"ד אלון בן זקן: 

 .  32-שנייה, עוד פעם נחדד חוקים בפעם ה  ראש העיר: 

   -החוק קובע  עו"ד אלון בן זקן: 

 היועץ המשפטי בבקשה.   ראש העיר: 

שמע  עו"ד אלון בן זקן:  מי  לכל  יש  לסדר  לסדר  שהצעה  בהצעה  וניין 

ביחד   לכולם  אותה,  מי    10להציג  ולכל  דקות, 

 דקות.    10שמתנגד לכך  

עבר   צביקה צרפתי:  אז  דיברה    10יפה,  עדי  מה?  אז  אבל.    10דקות 

 דקות.  
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   -ומכיוון שכך  ראש העיר: 

.   עו"ד עדי לוי סקופ:  .  לא, הם המשיכו.

לדבר,   ד"ר אסנת ספורטה:  מוזמן  שמתנגד  מי  של  דקו   10אוקיי,  ת 

 המציעים עברו, בואו למתנגדים.  

להצבעה   ראש העיר:  זה  את  מעלה  אני  ארוכה,  שיחה  פה  הייתה 

 בבקשה, מי בעד ההצעה לסדר?  

נגד השני  הנדין: -עילאי הרסגור     -רגע, אין שום טעם לעשות אחד 

יש   ראש העיר:  סליחה,  שאמרה    10רגע  מה  את  אמרה  דקות, 

   -עדי, עילאי 

   -כן, אבל  הנדין: -עילאי הרסגור 

 יוסיף, ואנחנו נעלה להצבעה.   ראש העיר: 

   -אבל אני רציתי לדבר קודם כל  הנדין: -עילאי הרסגור 

 עילאי תוסיף בבקשה.   ראש העיר: 

לא   הנדין: -עילאי הרסגור  אני  קונפליקט,  כאן  אין  שני,  דבר  ראשון.  דבר 

   -חושב שהובן כאן 

 אבל אתה לא יכול לדבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אין כאן קונפליקט. מקבלים  הנדין: -רסגור עילאי ה 

 אתה לא יכול לדבר, זה לא זמן הסברים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   הנדין: -עילאי הרסגור   אז בואו נפתח את זה לדיון

 יש או בעד ההצעה או נגד ההצעה. זה הזמן לדבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   אז בואו נפתח את זה לדיון מבחינתי.  הנדין: -עילאי הרסגור 

 זה לא זמן להסברים אבל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

פקודת   ראש העיר:  יש  לקואליציה,  ודין  לאופוזיציה  דין  יש 

   -עיריות 

   -לא, נפתח את זה לדיון, כי  הנדין: -עילאי הרסגור 

.   ראש העיר:   ואף אחד לא מקשיב ליועץ המשפטי

   -חבל אין כאן  הנדין: -עילאי הרסגור 
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א  ד"ר אסנת ספורטה:  עילאי  אין,  אבל  לסדר,  הצעה  זו  להסברים,  זמן  ין 

  .  לא מוגדר זמן להסברים ולדיון

 אני עוד שנייה מכבה את כל המיקרופונים לכולם.   ראש העיר: 

 אולי לא הסברתי את עצמי?   עו"ד אלון בן זקן: 

.   הנדין: -עילאי הרסגור  .  אין כאן קונפליקט.

   -בבקשה, מי שאחראי על המיקרופונים  ראש העיר: 

 אולי לא הסברתי את עצמי?   ן בן זקן: עו"ד אלו 

כל   ראש העיר:  את  משתיק  אני  שלישית  ופעם  שנייה,  פעם  אחד, 

שוק.   לא  זה  זה,  את  לנהל  אפשר  אם  המיקרופונים, 

יש   מכובדת,  בצורה  עיר  מועצת  פה  מנהלים  אנחנו 

העיריות   ופקודת  קובע  הכלל  הוראות.  ויש  כללים 

יש   לסדר,  הצעה  יש  ברורה,  בצורה  דקות    10אומרת 

 לכל נציגי האופוזיציה לדבר על זה.  

 זה לא נציגי האופוזיציה זה למי שמציע.   הדר לביא: 

   -לאחר מכן  ראש העיר: 

ואז   ד"ר אסנת ספורטה:  היום  לסדר  זה  את  להעלות  אפשר  אגב  דרך 

 לפתוח דיון.  

שאתן   ראש העיר:  מכיוון  שאמרתם,  מה  חמור  יותר  עוד  אז 

אם   הכללים,  כל  את  ש   10שוברות  למי  מציע,  דקות 

מה   את  ואמרה  שהציעה  מי  שהציעה  מכיוון  אז 

ה  במסגרת  על    10-שאמרה  שניתנה  תשובה  יש  דקות, 

מעלה   אני  תשובתה  לאחר  ולכן  סקופ,  לוי  עדי  ידי 

 את זה להצבעה, הצעה לסדר מי בעד?  

   -אבל ראש העיר רגע, רגע  הנדין: -עילאי הרסגור 

 עילאי עזוב.   ראש העיר: 

שום   הנדין: -עילאי הרסגור  כאן  אין  קונפליקט,  כאן  יש  כאילו  נראה  זה  כי 

כל   את  לחלוטין  מקבלים  אנחנו  קונפליקט, 
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שסיעת   רוח  באותה  עליהם,  שדובר  העקרונות 

   -"מרץ" הציעה 

   -כפר סבא  ראש העיר: 

לא   הנדין: -עילאי הרסגור  אני  קונפליקט.  שום  כאן  אין  לסדר,  הצעה  לפי 

 -רואה טעם בכלל 

 ה קונפליקט.  אין פ  ראש העיר: 

 להצביע בעד או נגד.   הנדין: -עילאי הרסגור 

אנחנו   ראש העיר:  ולכן  נשמעים,  בנועם  חכמים  דברי  אבל 

ונעלה   זה  על  נדבר  אנחנו  בואו  אז  לכולם,  מפריעים 

שקשור   מה  בכל  מובילה  סבא  כפר  לסדר.  זה  את 

   -לנושא של מגדר ונשים 

 עכשיו?  מה עצר אותך להביא את ההצעה הזאת עד   הדר לביא: 

הייתה    66% ראש העיר:  נשים.  הן  העירייה  ומנהלות  מעובדות 

   -תערוכה מאוד מכובדת 

 אין אף אישה אחת בהנהגת העיר.   הדר לביא: 

 בהיכל התרבות, ולכן אני מעלה את זה להצבעה.   ראש העיר: 

 אף אישה אחת.   הדר לביא: 

   -בבקשה  ראש העיר: 

ה  הדר לביא:  ההצעה  עצר אותך מלהביא את  עד  מה  בעצמך  זאת 

 עכשיו?  

   -מי בעד ההצעה לסדר  ראש העיר: 

 שנים.    3 הדר לביא: 

נשים   ראש העיר:  הנצחת  אוקטובר  לחודש  העיר  מועצת  ישיבת 

מי   המועצה,  ידי  על  שהוצגה  כפי  העירוני  במרחב 

 בעד?  

 .  2הצעות ההחלטה, יש    2אם אפשר להקריא את   הדר לביא: 

 יש הצעה אחת.   ראש העיר: 
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   -רגע ראש העיר  וי סקופ: עו"ד עדי ל 

 מי בעד ההצעה?   ראש העיר: 

   -רגע ראש העיר  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 מי בעד הצעת ההחלטה כפי שהוצגה?   ראש העיר: 

   -סליחה, יש פה הערה משפטית  הדר לביא: 

בתוך   ראש העיר:  קריטריונים  תגבש  השמות  אשר    60ועדת  יום, 

הנצח  להעדפת  ביחס  העיר  מועצת  לאישור  ת  יובאו 

ויועלו לאישור   ורחובות בעיר,  נשים במוסדות ציבור 

 ישיבת המועצה הסמוכה לאחר מועד זה. מי בעד?  

   -רפי, יש פה הערה משפטית  הדר לביא: 

   -לא, לא, רגע, רגע, לא, לא, אני מבקש, זה חבל  הנדין: -עילאי הרסגור 

 כן, של האופוזיציה, מי בעד?   ראש העיר: 

 , רגע, אפשר לעשות את זה יותר טוב.  לא, לא  הנדין: -עילאי הרסגור 

אחרי   ד קרן גרשון חגואל: " עו  חבל,  שזה  אומר  שאתה  מעניין  נורא  עילאי 

אתה   עכשיו  זמן.  הרבה  זה  על  איתך  לדבר  שניסיתי 

 אומר שזה חבל?  

   -חברים, אני, אני  ראש העיר: 

   -אז אנחנו מבקשים  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -אתה אומר לנו עכשיו עכשיו למה   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -אין בעיה, היועץ המשפטי  ראש העיר: 

 את הדברים האלה, איך יכול להיות?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 של עיריית כפר סבא.   ראש העיר: 

 .  2016-הצעת החלטה מ  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -רגע ראש העיר, ראש העיר  עו"ד עדי לוי סקופ: 

א  ראש העיר:  לעצור  בבקשה  את  חבר'ה  ולהפסיק  השידור  ת 

 המיקרופונים תודה, תעצור את הכול.  

   *** ההקלטה נעצרה לבקשת ראש העיר *** 
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מאוד,   ראש העיר:  חשוב  שהנושא  מכיוון  כזה,  דבר  נעשה  אנחנו 

לדיון  זה  את  נפתח  קצר,  אנחנו  לדיון  זה  את  נפתח   ,

נעלה   הדיון  ולאחר  העניין,  את  יציג  אחד  שכל 

המשפט  היועץ  רק  את  להחלטות.  תגדיר  רק  י 

 הצעות.    2הכללים של הדיון, ולאחר מכן יש  

הדיון,   עו"ד אלון בן זקן:  את  לפתוח  על  תצביע  העיר  שמועצת  ככול 

 דקות לכל אחד.    5ויתקיים דיון, יש  

אוקיי, אז מי בעד לפתוח דיון? פה אחד תודה. נפתח   ראש העיר: 

 דיון.  

 

מס'   בנו   : 367החלטה  דיון  לקיים  אחד  פה  במרחב  מאשרים  נשים  הנצחת  שא 

   העירוני.  

 

 מי רוצה לשאת דברים בבקשה.   ראש העיר: 

 אני ברשותך רוצה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 עילאי הרסגור.   ראש העיר: 

המטרה   הנדין: -עילאי הרסגור  הייתה  זו  דברים,  כמה  להגיד  רוצה 

לא   או  לפתוח  אם  הסגה  כל  את  שהתחילה  המקורית 

בסך   אני  תראו  דיון.  יש  לפתוח  מוחמא.  מאוד  הכול 

האופוזיציה   "מרץ".  של  הצעה  סביב  התכנסות  כאן 

מצטטת   הקואליציה  "מרץ",  את  הזמן  כל  מצטטת 

 -את ההצעה של 

   *** קריאות מהקהל *** 

אני   הנדין: -עילאי הרסגור  ככה,  אפשר  אי  שיש.  ככה  לדבר  אפשר  אי  לא, 

חמו   בן  יהודה  של  התומכת  אבקש.  אני  אבקש. 

 הוציא אותה, כי אי אפשר.  בקהל, אני מבקש ל 

 חבר'ה, אני מבקש לכבד את כולם.   ראש העיר: 
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חמו,   הנדין: -עילאי הרסגור  בן  יהודה  של  חבר'ה  כאן  שיש  אפשר,  אי 

 שמנסים לחבל.  

 לא, לא, אין פה אף חבר'ה של אף אחד.   ראש העיר: 

 אני לא, אי אפשר לעבוד ככה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 ותושבים בבקשה.    יש פה תושבות  ראש העיר: 

אז   הנדין: -עילאי הרסגור  בסדר.  חמו  בן  יהודה  של  תומכת  להיות  גאה  את 

 כל אחד גאה במשהו אחר.  

 בבקשה. עילאי.   ראש העיר: 

   -טוב, בואו  הנדין: -עילאי הרסגור 

 עילאי בוא קדימה.   ראש העיר: 

 בואו נמשיך, אבל בלי הפרעות מהקהל בבקשה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 יש פה תושבות ותושבים, בבקשה. בבקשה.   יר: ראש הע 

כולכם שמעתם את מה שהתומכת של בן חמו אמרה,   הנדין: -עילאי הרסגור 

 עכשיו אני ממשיך.  

 עילאי בבקשה.   ראש העיר: 

 כן.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 עילאי.   ראש העיר: 

של   הנדין: -עילאי הרסגור  ההצעה  "מרץ".  של  ההצעה  על  מדברים  כולם  אז 

רוצה    "מרץ"  ואני  פשוטה,  מאוד  הצעה  הייתה 

אלא   הפוליטיות  להתנגחויות  לא  הדיון  את  להחזיר 

לקרוא   שהוא  המהותי,  מהרחובות    2/3לדבר 

נשים.   שם  על  לוי  החדשים  עדי  המועצה  חברת  באה 

לאחרונה,   בדיון  שהיה  אחרת  ליוזמה  ובהמשך  סקופ 

אנחנו   זה  על  קיימים.  רחובות  שמות  לשנות  גם 

בו  נדון  נחזור  כמובן  כל  קודם  אבל  השמות,  ועדת 

לנושא הבסיסי שזה קריאת רחובות חדשים. ההצעה  

שתוך   אמרה  "מרץ"  את  הזמן  כל  שציטטה  שהובאה 
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את    60 לחסוך  רוצה  אני  הזה.  בנושא  לדון  צריך  יום 

הדברים האלה, כי יש קונצנזוס. במקום לדון בנושא  

ש  עכשיו  נחליט  אנחנו  הרחובות    2/3-הזה  משמות 

י  בין  החדשים  ההבדל  כל  זה  נשים.  שם  על  יקראו 

ההצעה   סביב  להתאחד  מבקש  אני  ההצעות. 

כפי   כמה שיפורים  שצוטטה עם  המקורית של "מרץ" 

בכלל   שיש  חושב  לא  אני  הכול,  זה  הביאה.  שעדי 

השנייה,   נגד  אחת  הצעה  לעשות  בכלל  חבל  מחלוקת, 

הישג   לנו  ויהיה  הזאת,  ההצעה  סביב  נתאחד  בואו 

מ  לכל  יפה,  מועצת  מאוד  סיעות  לכל  העיר  ועצת 

 העיר. זה הכול.  

   -עילאי אני חושבת שבסך הכול  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 ולמה לא תיתפס סביב ההצעה של קרן?   צביקה צרפתי: 

   -כן, אני חושבת  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 סביבה ההצעה של קרן, מה הבעיה?   צביקה צרפתי: 

סי  ראש העיר:  עילאי  הסדר,  בשביל  מי  רגע,  כן,  דבריך?  את  ימת 

 רוצה?  

בכלל    ד קרן גרשון חגואל: " עו  שלך  הקודמת  ההחלטה  בהצעת  יש  כל  קודם 

 נוסח אחר.  

 קרן, קרן בזכות דיבור, אחר כך הדר, מי עוד רוצה?   ראש העיר: 

   -רפי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 מי עוד?  יעל.   ראש העיר: 

 רפי?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

מכן   ראש העיר:  בבקשה  יובל.  ולאחר  יובל,  יעל,  הדר,  קרן,  אז 

 דקות הזמן שלך.    5קרן  

שלהתאחד   ד קרן גרשון חגואל: " עו  יובל  לך  להגיד  רוצה  אני  כל  קודם 

נחמד   דבר  זה  קונצנזוס,  כשהם  להחלטות  ולהגיע 
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אחרי   לנו  ובאופוזיציה,    3להגיד  בקואליציה  שנים 

   -אבל בסדר, אני אניח את זה רגע בצד. הדבר השני 

   -קרן  אהוד יובל לוי:   עו"ד 

 שנייה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 למי הפנית את זה?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 שנייה רגע.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 לאיזה יובל הפנית את זה?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

דבר   ד קרן גרשון חגואל: " עו  יובל.  אמרתי  אם  סליחה  עילאי,  עם  דיברתי 

אתה טוען שאתה העלית  שני, אני אומרת שההצעה ש 

להצעת   דומה  לא  בכלל  היא  "מרץ",  של  כהצעה 

משהו   על  מדברת  היא  כרגע,  הקריאה  שעדי  החלטה 

שנה   מידי  לך,  אזכיר  אני  רוצה  אתה  אם  אחר, 

ובמבני ציבור ביחס   תתבצע הנצחה בשמות ברחובות 

מ  יפחת  שוויון    2-שלא  להשגת  עד  גבר,  כל  על  נשים 

גב  בין  הרחובות  בשמות  ועדת  מוחלט  ונשים.  רים 

שלא   עד  גברים  הנצחת  להציע  תורשה  לא  השמות 

רחובות בשכונת המגורים   כל  קיים...  פער אם  ייסגר 

אל   נשים.  שם  על  ייקראו  סבא  בכפר  שתוקם  הבאה 

שדיברנו   מה  בדיוק  ההחלטה  הצעת  שזו  ותגיד  תבוא 

שיכולים   דברים  ולגבש  לבוא  בעד  כן  ואני  קודם. 

ת  אל  רק  בקונצנזוס,  אותנו  להתקבל  ותתקיל  בוא 

על הצעת   לדבר איתך  ברגע האחרון כשאנחנו מנסים 

ככה   אותנו.  דוחה  ואתה  ותתקבל,  שתעבור  החלטה 

אתכם,   עכשיו  עד  שהעלינו  הדברים  בכל  זה  את  היה 

את   דחיתם  פשוט  אתם  שהעלינו  הדברים  בכל  ואתם 

לנו   ולהגיד  לבוא  זה  אפרופו  עדי  מביך.  ממש  הכול. 

פולי  שיקולים  לעשות  עצמנו,  לא  על  ולהתעלות  טיים 
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ולהגיד שההצעה של מרץ משנת   לבוא  זה ממש בושה 

 שעלתה היא זאתי שתתקבל, בושה.    2006

   -קרן אני לא אענה לך, הדברים שאת אומרת  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -מי שבזכות דיבור עכשיו  ראש העיר: 

 .  אינם מדויקים בלשון המעטה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 הדר בבקשה.    יעל,  ראש העיר: 

 מפאת כבוד המועצה אני לא אענה לך.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 הדר.   ראש העיר: 

 *** קריאות מהקהל *** 

 -אני שמחה לגלות  הדר לביא: 

היא   הנדין: -עילאי הרסגור  חמו?  בן  של  התומכת  את  להוציא  אפשר 

 מפריעה לקיום הישיבה.  

   -סליחה, אם אפשר  הדר לביא: 

 יא פשוט נורא דואגת ל"מרץ".  ה  מר מאיר מנדלוביץ': 

   )מדברים יחד( 

 הדר, את בזכות דיבור.   ראש העיר: 

 -זה בגלל  מר מאיר מנדלוביץ': 

 אם אפשר להתקדם.   הדר לביא: 

 אתי ידועה כתומכת "מרץ" מזה שנים.   מר מאיר מנדלוביץ': 

להדר,   ראש העיר:  מפריעים  להדר,  מפריעות  אתם  בבקשה, 

 בבקשה.  

שמח  הדר לביא:  ש אני  לגלות  הבחירות    3-ה  אחרי  שנים 

מפה   שמסתמנת  תמיכה  שיש  מגלים  אנחנו  הקודמות 

אתם   אבל  נשים.  הנצחת  כמו  חשוב  לנושא  לפה, 

אנחנו   בעולם,  הפוליטי  החלק  פה  אנחנו  יודעים 

לא   באמירות,  לא  כולנו,  בתוצאות,  נמדדים 

במעשים   אלא  נכונים,  לא  בנתונים  לא  בנאומים, 
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ל  מאחלת  אני  העיר.  לחכות  עבור  לא  כדי    3נו  שנים 

נכון   שמשהו  חושבים  אתם  ואם  נכון.  להצביע 

בהצעה   שאמרתי  כמו  אותנו,  תביאו  בבקשה 

הקודמת, עליה לדעתי כולנו הצבענו בעד. לנו יש את  

עינינו,   כראות  להצביע  הפריבילגיה  ואת  הזכות 

לשום   כפופים  לא  אנחנו  בלילה.  טוב  ישנים  אנחנו 

שמובל  קואליציוניות  ראש  החלטות  ידי  על  ות 

רוצים.   שאנחנו  מה  לפי  מצביעים  אנחנו  העירייה, 

שאנחנו   כיוון  הזאת,  ההצעה  את  מעלים  אנחנו  ולכן 

של   הקרדיט  קחו  להגיד  עכשיו  אז  אותה.  רוצים 

תכף   מניחה  אני  הזאת  בהצעה  תומכים  כולם  כולם, 

ביישום   נמדד  על ההצעה. אנחנו  נצביע  וכולנו  נראה, 

בפעמי  נמדד  ואנחנו  ובנושאים  שלה.  הבאות  ם 

אין   להסכמה,  להגיע  מצליחים  אנחנו  אם  הבאים 

לחכות   סיבה  שלנו    3שום  העיר  עבור  עובד  זה  שנים, 

וביחד  בעד  מצביעים  אם  כשאנחנו  משנה  לא  וזה   ,

מר   זה  את  מר    שיינפיין הציע  או  מהקואליציה 

טובת   זה  שמשנה  מה  מהאופוזיציה.  צרפתי 

בנאומים   מתבלבלים  אנחנו  ואם  התושבים. 

התושבים   למה  להבין  אפשר  באמת,  אז  ובקרדיטים 

 מרגישים מה שהם מרגישים.  

 סיימת? תודה. יעל.   ראש העיר: 

שהעלתה   יעל סער:  בפייסבוק  פוסט  ראיתי  השבוע  בדיוק 

הילדה   עם  שהייתה  והם  אימא,  בפארק,  בטיול  שלה 

שם   והיה  השירותים העגולים,  אחד ממבני  ליד  עברו 

של   דמויות  כמה  היו  הקיר  ציור  ועל  קיר.  ציור 

והאימא   בנים.  ילדים  היו  שכולם  אופניים,  רוכבי 
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כל   למה  'אימא  אותה:  שאלה  שהילדה  כותבת 

הבנות?   איפה  בנים?  רק  הם  האופניים  על  הילדים 

א  הקיר?'  על  לא  אנחנו  הציבורי,  למה  המרחב  ז 

אנחנו   כן?  אדישים,  מקום  שהוא  באיזה  כבר  אנחנו 

ילדות   אבל  זה.  את  רואים  ולא  ומסתכלים  הולכים 

שאמרה   כמו  זה,  את  רואות  ובאמת  היום  שגדלות 

לא   הן  הזאת,  ההצעה  רוח  שבעצם  וכמו  עדי, 

יש   הציבורי,  במרחב  קיימות  לא  הן  קיימות, 

נושא מ  וזה  צוין וחשוב,  חשיבות אדירה לנושא הזה, 

ומקיר   לפה  מפה  הסכמה  פה  יש  אמרה  שהדר  וכמו 

לקיר, ולי אישית חבל על כל הקרקס שהיה פה בחצי  

לא   או  הקרדיט  את  ייקח  מי  האחרונה  שעה 

הקרדיט, מי כתב או מי לא כתב. בואו נאשר את זה,  

היום,   זה  את  שהעלתה  לקרן  ותודה  זה  עם  נגמור 

 ובואו נגמור עם זה יאללה.  

יובל לוי.   : ראש העיר   כן יובל, נכון? חבר המועצה 

בין אם   עו"ד אהוד יובל לוי:  אני חושב שזה מבורך שאתם מעלים הצעות, 

הדיון   עצם  בכלל,  או  בעבר  שהעלינו  הצעות  זה 

לידי   זה  את  נביא  שאנחנו  לראות  אשמח  אני  מבורך. 

בסופו   תיקונים.  העלתה  סקופ  עדי  חברתנו  ביצוע. 

נגיע לקונצנזוס.   יום  את הנושא הזה הייתי רוצה  של 

ד"ר   חברנו  בעבר  שהעלה  זליבנסקי  רחוב  של  לתרום 

קריאת   לידי  הגיע  ביותר  תמוה  שבאופן  גבע,  אמיר 

הראשונים   השמות  ואחד  סבא.  בכפר  שמו  על  רחוב 

 שהייתי מציע לשנות, תודה.  

 טוב, מישהו נוסף?   ראש העיר: 

לא  ד"ר אסנת ספורטה:  קואליציה  בין  ההבדל  תודה.  ופוזיציה,  כן, 
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וחברי   עשייה.  של  נמצאים במקום  שחברי קואליציה 

מתוקף   עשייה  של  במקום  נמצאים  לא  אופוזיציה 

עיר,   מועצת  ישיבות  של  הזאת  הבמה  אבל  סמכות, 

היום,   לסדר  דברים  להעלות  שלהם  הבמה  היא 

אותם   להוציא  כרגע  סמכות  לו  שיש  למי  ולהציע 

שהצליח  זה  על  קרן  את  לברך  רוצה  אני  ה  לפועל. 

ש  מה  עיר,    3-לעשות  ראש  בכירים:  קואליציה  חברי 

לא   רצו,  לא  הצליחו,  לא  הנשים,  מועצת  ויו"ר  סגן 

בשנתיים   לעשות  רוצים,  שאתם  מה  תבחרו  ניסו, 

ששלושתם   דבר  לעשות  הצליחו  לא  הם  וחצי. 

איתו   הלכו  והם  בחירות.  בקמפיין  עליו  הצהירו 

מתושבים   תמיכה  וקיבלו  קולות  קיבלו  והם  לקלפי, 

שהם  ע  הדברים  אחד  יהיה  שזה  הצהירו  שהם  זה  ל 

קרן,   הרבה  ולשמחתי  היום.  עד  קרה  לא  וזה  יקדמו. 

היום   זה  את  והעלתה  באה  אופוזיציה,  חברת  שהיא 

זה   גם  היום.  לסדר  זה  את  להעלות  והצליחה  כאן, 

לא היה העימות הזה   לא קורה. אם  כלל  דבר שבדרך 

לפני   כאן  לסד   10שהיה  עולה  היה  לא  זה  ר  דקות, 

ש  הזאת  המצוינת  וההצעה  הייתה  היום,  קרן  הציעה 

המצוינות   ההצעות  כל  כמו  היום,  מסדר  יורדת 

קודם   אז  וחצי.  שנתיים  במשך  מעלה  שהאופוזיציה 

את   שהעלית  רבה  תודה  לך  לומר  רוצה  אני  קרן  כל 

לומר   רוצה  שאני  השני  הדבר  היום.  לסדר  זה 

ההצעה    2שמבחינתי   גם  ראויות,  הצעות  הן  ההצעות 

לנכס    של  כביכול  שמנסה  הנגדית  ההצעה  וגם  קרן 

שמכיוון   חושבת  אני  אבל  העלתה.  שקרן  ההצעה  את 

מאוד   מאוד  היא  שלכולנו  בסוגיה  פה  שמדובר 
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באופן   אני  מבחינתי  וערכית,  ועקרונית  משמעותית 

את   גם  הזאת  ההצעה  את  גם  לקבל  מוכנה  אישי 

לגזור   הניסיונות  כל  את  בצד  לשים  הזאת,  ההצעה 

זה  את הקופו  ן או לגזור את ההילה מזה מישהו מצד 

הדיוקים   עם  ניסח  שהוא  שהנוסח  זה  הוא  אחר,  או 

לא   זה  שטויות  זה  יתקבלו,  שבסוף  אלו  הם  שלו 

מה    2משנה.   ומבחינתי  טובות,  הצעות  ההצעות 

זו   סוף  סוף  אצטרף.  אני  הרוב  כאן  שיחליטו 

זה   ושוב אני אומרת מבחינתי  לעשות צדק,  הזדמנות 

מדהים   זה  הישג  את  העלתה  שהיא  א'  לאופוזיציה, 

אפשרה   לא  זה,  את  לטאטא  אפשרה  לא  היום,  לסדר 

כל   של  הטאטואים  שטף  כל  עם  זה  את  לשטוף 

החלטה   נקבל  בואו  דבר  של  ובסופו  שלנו.  ההוצאות 

 פה אחד, ונעשה את הצדק הזה פעם אחת ולתמיד.  

לזה   ראש העיר:  אתייחס  אני  טוב,  נוסף?  מישהו  עוד  תודה. 

הוא  בכלליו  שהנושא  מכיוון  שכדאי,  חושב  ואני  ת 

דווקא   ככה  אתחיל  אני  אז  לכולנו,  חשוב  מאוד 

כפר   העיר  סבא,  כפר  שעיריית  חושב  אני  מהסוף. 

שמדבר   העירייה  ראש  המועצה,  וחברי  חברות  סבא 

בשפה מגדרית כל הזמן בהשתדלות יתרה בכל מקום  

וברור   נכון  מאוד  מאוד  מסר  גם  מעביר  ניתן,  שרק 

מה   הפערים,  בכל  וצמצום  מגדר  של  לנושא  שקשור 

הרבה   לפני  נולדו  היום,  נולדו  שלא  פערים  שהם 

העולמית   בתרבות  מובנים  פערים  והם  שנים,  מאוד 

הפערים.   את  לסגור  צריכים  ואנחנו  מקום,  בכל 

עם   יחד  כאן,  עושה  והעירייה  סבא  שכפר  הפעולות 

הם   המועצה,  וחברי  חברות  כל  ויתר  הנשים  מועצת 
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מב  גם  פעולות  דבר  של  בסופו  הכול  ובסך  ורכות, 

הוא   נושאים,  מאוד  מהרבה  חלק  שהוא  הזה  הנושא 

שנוצרו   פערים  של  תיקון  של  לסוג  מאוד  חשוב  גם 

היסטוריות   גם  סיבות,  מאוד  מהרבה  שנים  לאורך 

עומקים   לזה  ויש  סוציולוגיות,  וגם  תרבויות  וגם 

הצעת   לנסח  ניתן  היה  אם  שמח  הייתי  אני  גדולים. 

ותפת, מכיוון שהנושא הוא חשוב לכולם,  החלטה מש 

של   או  כזאת  סיעה  של  הקרדיט  אם  משנה  לא  וזה 

דבר,   שום  עושה  שלא  הקואליציה  של  אחרת,  סיעה 

משנה.   לא  זה  דבר,  שום  עושה  שלא  האופוזיציה  של 

נאמנה,   עבודתו  את  עושה  אחד  כל  טורחים,  כולם 

בקואליציה,   או  באופוזיציה  הוא  אם  משנה  לא 

תפ  יש  בכפר  לכולם  הציבורית  במערכת  חשוב  קיד 

עילאי   עם  יחד  קרן  אם  שמח  מאוד  הייתי  אני  סבא. 

אפשר   שבה  מסודרת  החלטה  הצעת  איזו  יכינו  ועדי 

כאן   לי  ויש  ולאשר אותה.  יש    2להתקדם  אפשרויות. 

נעשה    2 פעם  ששוב  אחת  אפשרות  אפשרויות. 

של   לישיבה    3הפסקה  או  החלטה  ותנסחו  דקות, 

   -וסכמת הבאה תביאו הצעה מ 

 -לא ראש העיר, אנחנו לא דוחים את זה  עו"ד עדי לוי סקופ: 

.   הדר לביא:  .  לא.

 תראו, כשראש העיר מדבר לא מפריעים, בסדר?   ראש העיר: 

   -שאלת שאלה  הדר לביא: 

שאפשר   ראש העיר:  חושב  אני  לקטוע.  לא  מחשבה,  בקו  אני 

ועדי,   קרן  עילאי,  האנשים:  שלושת  נכון  הכי  להביא 

 -טה מסודרת לישיבה הבאה, כי הרי אין הצעת החל 

 ממש לא, ממש לא.   הדר לביא: 
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   -אין  ראש העיר: 

 אין מה למרוח.   הדר לביא: 

בוער.   ראש העיר:  כך  כל  שזה  בבוקר  למחר  קונקרטי  משהו  אין 

מציע   ואני  הבאה,  לישיבה  מסודרת  הצעה  תביאו 

   -ככה 

יש   הדר לביא:  להצבי   2סליחה,  רוצים  אנחנו  החלטה?  ע  הצעות 

 עליהם.  

 הצעת החלטה אחת היא הצעה של מה שהצעתם.   ראש העיר: 

 אנחנו מבקשים להצביע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ננסח   ראש העיר:  אומר  אני  שבה  הצעה  היא  שנייה,  והצעה 

הרסגור,   עילאי  חגואל,  שקרן  שהצוות  היטב,  אותה 

פה   שתיתמך  החלטה  הצעת  יביאו  סקופ  לוי  ועדי 

 אחד.  

 י, עילאי אתם מסכימים על הנוסח של עדי?  קרן, עד  הדר לביא: 

אם   הנדין: -עילאי הרסגור  עכשיו.  מוסכמת  להצעה  להתכנס  רוצה  אני 

אפשר לעשות הפסקה קצרה, אני מאמין שנוכל, חבל  

   -סתם 

 כן, מצוין.   ד"ר אסנת ספורטה: 

יכולים   ראש העיר:  אנחנו  נוספת,  לסדר  הצעה  כרגע  לנו  יש  יפה. 

קחו  בינתיים,  עליה  ה   לדבר  שלכם,    5-את  דקות 

פה   אתם  אם  כלום,  יקרה  לא  הישיבה  את  נמשיך 

ממשיכים.   ואנחנו  תצאו  לדלת.  להצעה  מחוץ  ונחזור 

 הזו שוב. אז עילאי, קרן, עדי, אנחנו מחכים לכם.  

 

 מבנים מסוכנים בעיר כפר סבא.  ג. 

 

סעיף   ראש העיר:  לפי  הצעה לסדר  העיריות    27טוב,  לפקודת  )א( 
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בע  מסוכנים  שהוא  מבנים  נושא  ובכלל.  סבא  כפר  יר 

 נמצא על סדר היום של המדינה.  

 כן, אפשר להציג בבקשה.   יעל סער: 

 סליחה?   ראש העיר: 

 אני מציגה, אפשר להציג?   יעל סער: 

   -אני יכול  ראש העיר: 

 בבקשה.   יעל סער: 

 זו לא הצעה שלך.   הדר לביא: 

בבק  ראש העיר:  החוצה,  אצא  אני  אוקיי,  שלי?  הצעה  לא  שה  זו 

 יעל תדברי.  

רוצה   יעל סער:  אני  הפרק,  מול  פה  שעומדת  ההצעה  אז  תודה. 

על   לדבר  זה  ואחרי  הרחב,  במובן  רגע  אותה  להציג 

   -ההצעה הקונקרטית שאנחנו 

.   ראש העיר:  . . 

הרחב  10,  5לא   יעל סער:  במובן  להציג  רוצה  אני  אז  תודה.   ,

גם   הכללית  התמונה  את  להסביר  קצת  כדי  והכללי, 

שצו  המועצה למי  לחברי  וגם  בנו  פה    פה  שנמצאים 

שהוא   נושא  זה  מסוכנים  מבנים  כללי  באופן  ובקשב. 

של   נושא  לא  זה  סבוך,  לבן,    0או    1נושא  שחור  או 

וחצי,   שבוע  לפני  קורה  מה  בעצם  ראינו  וכולנו 

זה   מבנה  של  כזאת  קריסה  בחולון.  המבנה  כשקרס 

המבנה   אחד  שיום  לא  זה  ביום,  שקורה  משהו  לא 

ק  לו,  משהו  שלוקח  תהליך  זה  בניין.  נפל  והופ  לו  רה 

ועוד   סדק  עוד  יש  שנים.  עשרות  שלוקח  תהליך  זה 

הוא   אחד  בצד  מבני  נזק  שנעשה  וברגע  שחיקה, 

תהליך   שהוא  איזה  בעצם  זה  השני,  הצד  על  משפיע 

העירייה   לעירייה,  שייך  לא  הוא  הנכס  זמן.  שלוקח 
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לבוא   אמורה  לא  והיא  שלה,  נכס  לא  זה  יכולה,  לא 

יש   שני,  מצד  בעיות.  בהם  שיש  מבנים  ולתקן 

שהיא   איזה  להם  מקנים  שכן  עזר  חוקי  לעיריות 

יכולה   שהעירייה  אחריות,  שהיא  ואיזה  סמכות 

לבוא   היא  והסמכות  לעשות,  עצמה  על  לקחת 

מסוכן   מבנה  מסוכן.  מבנה  שהוא  מבנה  על  ולהכריז 

מבנה   או  ליפול  הולך  שמחר  מבנה  דווקא  לאו  הוא 

איזה   לו  מבנה  שיש  להיות  יכול  זה  רעועים,  יסודות 

יכולים   והם  החיפוי  אריחי  ליפול,  מטים  שהאריחים 

מתחת   שם  עובר  בכביש,  שעובר  אורח  בעובר  לפגוע 

איזה   או  סדק  שהוא  איזה  להיות  יכול  זה  לבניין. 

גם   שיכול  איפה,  משנה  לא  במדרגות,  נזק  שהוא 

אז   הזה.  המבנה  בתוך  שגר  למי  סכנה  להיות 

יכו  נקרא  העירייה  זה  צו,  להוציא  ובעצם  לבוא  לה 

על   מכריזה  שהיא  וברגע  מסוכן.  מבנה  על  הכרזה 

הצו הזה, וההכרזה הזאת יכולה להיות או יזומה על  

בעצם   אז  תושב,  של  בקשה  ידי  על  או  העירייה  ידי 

לתקן   המבנה,  בעלי  את  לחייב  סמכות  יש  לעירייה 

נעשה   זה  הזאת.  בבחינה  שהתגלו  הליקויים  כל  את 

יד  בדיקה של קונסטרוקטור, זה לא איזה משהו  על  י 

זה   מסוכן.  מבנה  אומרים  מסתכלים  באים  שסתם 

יש סכנה שבדקו אותו קונסטרוקטור,   אומר שבאמת 

פה   שיש  אמר  אממה    Xוהוא  לתקן.  שצריך  ליקויים 

איזה   בקשה,  מגיש  ואתה  המבנה  על  מכריז  אתה 

לעשות,   ומה  זה  את  מקבלים  ואנשים  דרישה,  שהיא 

עולה  של    זה  מבנה  לנו  יש  אם  כסף.    12או    10הרבה 

של   עבודות  לקבל  פתאום  יכול  אחד  כל  דיירים, 
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באמת    100,000או     50,000-60,000עכשיו   לדייר.   ₪

מאיפה   לאנשים  אין  גם  פעמים  והרבה  כסף.  הרבה 

השירות   את  לציין  רוצה  שאני  המקום  גם  זה  לשלם. 

יכיר.  נותנת, שחשוב שכל מי שצופה    שהעירייה שלנו 

נותנת   העירייה  בבניין,  לעבודות  נדרש  שבאמת  מי 

נותנת   היא  שבעצם  מימונית,  אפשרות  שהיא  איזה 

תמורת   בתשלומים  להחזיר  ואפשר  הכסף  את  לכם 

מי   להכיר  חשוב  מנגנון,  שהוא  איזה  יש  צ'קים, 

את   שתכירו  חשוב  וליקויים,  בעיות  לו  יש  שבאמת 

בפן   לעזור  באמת  יכול  זה  לעירייה,  תפנו  השירות 

לא   הכסף,  את  לאנשים  יש  תמיד  לא  אבל  התזרימי. 

אנשים   גם  יש  הכסף,  את  אין  לאנשים  שתמיד  רק 

גר   לא  בכלל  מישהו  רוצים?  לא  זה  מה  רוצים.  שלא 

הדירה   את  ומשכיר  אחר  במקום  גר  והוא  במבנה, 

ולא   עכשיו,  לזה  כסף  לו  ואין  שם,  גר  לא  והוא  שלו, 

מתקנים  לא  יהיה בסדר. אז  או שאנשים  לו.  ולא    בא 

או   ולהתחיל  לבוא  יכולה  העירייה  ואז  מתקנים, 

נגרר   זה  לחייב,  ולהתחיל  משפטיים  בצעדים  לנקוט 

הבעלים   בנעלי  להיכנס  יכולה  גם  העירייה  ונגרר. 

וזה   הכסף,  את  לקבל  צריך  אז  אבל  בעצמה,  ולשפץ 

משפטיות,   התכתשויות  שוב  וזה  זמן.  הרבה  לוקח 

עו  הזמן  ובינתיים  כספים.  בזבוז  שוב  והמבנה  זה  בר 

נופל   שנים  כמה  ואחרי  בו.  גרים  ואנשים  מסוכן, 

עירייה צריכים   ואז אנחנו בתור  המבנה כמו בחולון. 

המצב   את  למנוע  יכולים  אנחנו  איך  ולחשוב  לשבת  

שהיא   איזה  ועושים  נכנסים  בעצם  אנחנו  איך  הזה. 

לייצר   יותר  גדולה  מוטיבציה  לייצר  שתוכל  פעולה 
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הראש  הדבר  הזה.  השיפוץ  בתוך  את  שמוצע  ון 

נפרסם   אנחנו,  שהעירייה,  בעצם  היא  שלנו,  ההצעה 

המסוכנים   המבנים  כל  את  שלנו  האינטרנט  באתר 

בעיר   מבנה  לנו  יש  אם  כיום.  ופעילים  שהוכרזו 

תוקן   לא  ועוד  מסוכן,  מבנה  בתור  מוכרז  שכבר 

שלו  אנחנו    והסטטוס  מסוכן,  מבנה  עדיין  הוא 

יש  הזה  ולפרסום  זה,  את  לפרסם  כמה    צריכים 

שרוצים   ששוכרים  ראשונה  משמעות  משמעויות. 

זה   אחרי  יום  ויגלו  למבנה  ייכנסו  לא  דירות,  לשכור 

דירות   שוכרי  עם  דיברתי  מסוכן.  בבית  גרים  שהם 

מוות.   פחד  מפחד  אני  בבניין,  סדר  לי  יש  לי  שאמרו 

לעירייה   התקשרתי  מפחד,  אני  יודע,  לא  אני 

לפנ  אם  מפחד.  אני  לבדוק,  שיבואו  שהוא  ביקשתי  י 

לא   הוא  כזאת,  מפורסמת  רשימה  והייתה  נכנס  היה 

זו   ייכנסו אליה,  היה נכנס לדירה הזאת. ודירה שלא 

של   התיקון  על  לשלם  מוכן  יהיה  שהמשכיר  דירה 

לא   הם  דירות,  שקונים  אנשים  שני,  דבר  הליקויים. 

ואז   בעיר.  שיש  המסוכנים  המבנים  מה  היום  יודעים 

ומגלים   דירה  וקונים  יבואו  צריכים  הם  שפתאום 

את    100,000לשלם   קנו  הם  אבל  ידעו.  לא  הם  כי   ,₪

שהולכים  as isהדירה   אנשים  שלישי,  דבר  נכון?   ,

האנשים   כל  בסביבה,  שגרים  הדיירים  כל  על  ברחוב 

ליד   גרים  שהם  ויזהרו  יידעו  יידעו,  באזור  שגרים 

לנו לחץ חיובי על   מבנה מסוכן. כל הדבר הזה מייצר 

לשפץ   הנכסים  ובעצם  בעלי  שלהם,  הדירות  את 

בתור   לנו  שנותן  משהו  זה  הליקויים.  את  לתקן 

לשיקום   לנו  שיש  המוגבלים  הכלים  עם  עירייה 
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שהיא   איזה  לנו  נותן  מסוכנים,  מבנים  של  ותיקון 

אני   האלה.  התיקונים  את  ולייצר  לתמרץ  דרך 

זה   הזאת,  הרשימה  פרסום  קריטי  דבר  שזה  חושבת 

כלים בתור  לנו המון המון  לנו    נותן  עירייה שחסרים 

תכנית   הכנת  על  מדבר  בעצם  השני  הסעיף  קשר.  בלי 

עיר   בעצם  אנחנו  היום  מסוכנים.  מבנים  לאיתור 

מ  יותר  כבר  המון    100-שקיימת  פה  לנו  יש  שנים. 

בני   שהם  האלה    70-ו   50-60מבנים  והמבנים  שנים, 

לא   אני  ליקויים.  צוברים  הזמן  עם  שאמרנו  כמו 

מסוכני  מבנים  כמה  אני  יודעת  בעיר,  פה  מוכרזים  ם 

לא   העזר  וחוק  מאחר  נשכרו.  מבנים  כמה  יודעת  לא 

צריכים   אנחנו  אז  יזומה,  תכנית  לנו  מייצר  בעצם 

לבדיקת   תכנית  הכנת  על  מדבר  השני  הסעיף  ליזום. 

הרעיון   מסוכנים.  מבנים  לאתר  כדי  בעיר,  המבנים 

תכנית שבאה לאתר את   תייצר  העירייה  הוא שבעצם 

א  האלה.  הכרזה  הדברים  שהיא  איזה  בעצם  פה  ין 

הדרך,   מה  או  הכלים  מה  או  זמנים  לוח  על  ספציפית 

בדיקה   ליזום  הולכים  שאנחנו  זה  על  הכרזה  אלא 

זה   ואיתור של מבנים מסוכנים. אז אני חוזרת, אחד 

מקווה   אני  תכנית.  הכנת  ושתיים  הרשימה  פרסום 

של   והחשיבות  השעה  גודל  את  מבינים  שכולם 

 רו את ההצעה.  הנושא, וכולם יאש 

ולומר   ד"ר אסנת ספורטה:  יעל  שהציגה  הדברים  את  לחזק  רוצה  אני 

חוק   יש  סבא,  כפר  של  שלנו  העירוני  העזר  שבחוק 

העזר   ובחוק  מסוכנים,  מבנים  בנושא  עירוני  עזר 

או...   העיר  מהנדס  שבאחריות  כתוב  הזה  העירוני 

אנחנו,   שזה  העיר,  מועצת  המועצה  ידי  על  שיוגדר 
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מזמן   העירייה,  יערכו  מהנדס  של  ביוזמתם  בין  לזמן 

או   בניין  בעל  ובין לבקשת  בין לבקשת ראש העירייה 

את   לסכן  העלול  בניין  של  בדיקה  בו,  מחזיק 

הסמוכים   הנכסים  את  או  הציבור  את  המחזיקים, 

תוך   העירייה  לראש  דעת  חוות  ולהגיש  שעות    24לו, 

עריכת הבדיקה. זאת אומרת שזה אחריות של   לאחר 

,    העירייה  האלו הבדיקות  את  לקיים  פעם  מידי 

של   זמן  בתוך  אותם  אומרת    24ולעשות  זאת  שעות. 

העירייה   בסמכות  לא  שהוא  משהו  על  פה  מדובר  לא 

שעיריית   שאנחנו  החוק  ממנו.  להתנער  שאפשר  או 

מחייב   בעצם  עירוני,  עזר  כחוק  חוקקה  סבא  כפר 

בעצם   זה  מעלה  שיעל  וההצעה  זה.  את  לעשות  אותנו 

לז  לתת  אבל  רק  ולפרסם.  פומבי  שמפרסמים  ה  לפני 

לפי   אני  האלו.  הבדיקות  את  לעשות  כל  קודם  צריך 

מחזיק   או  בניין  בעל  שמישהו  לחכות  צריך  לא  דעתי 

החוק   של  להתחלה  דווקא  ללכת  אלא  יתריע,  בו 

 הזה, שזה יהיה לבקשת ראש העיר, תודה.  

גם   ראש העיר:  איתנו,  שנמצא  המקצועי  הצוות  את  כאן  יש  טוב, 

המשפטית.  מ  היועצת  בראף  בתיה  וגם  העיר  הנדסת 

והוא   חשוב,  מאוד  מאוד  נושא  הוא  הנושא  כל  קודם 

הרבה   של  מתהליך  כחלק  בכלל,  היום  סדר  על  נמצא 

סבא   כפר  העיר  עירונית.  התחדשות  של  שנים  מאוד 

תחגוג   הבאה  בשנה  מבנים  120היא  פה  ויש   ,

תהליכים   מקדמת  כעירייה  העירייה  ולכן  ותיקים, 

ה  שניתן.  של  ככול  העיר  רחבי  בכל  עירונית  תחדשות 

תחילת   על  שבישרנו  כמו  מורכבים,  באזורים  גם 

ואלי   בכיסופים  לנו  יש  יוספטל,  בשכונת  התהליך 
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הנושא   לגבי  ותיקים.  שהם  מבנים  זה  אבל  וכו',  כהן 

ממהנדסת   מסודרת  עכשיו  תשובה  תקבלו  עצמו 

ויסכם את   העיר ומהיועצת המשפטית מבתיה בראף, 

 מנכ"ל. בבקשה.  זה ה 

פועלת   יובל בודניצקי:  סבא  כפר  עיריית  לסדר.  להצעה  מענה  טוב, 

של   העזר  חוק  מסוכנים.  למבנים  העזר  חוק  פי  על 

המתבצעת   ולעבודה  לפעילות  הבסיס  הינו  סבא  כפר 

פי   על  זה.  בנושא  שנים  במשך  פיקוח  מחלקת  ידי  על 

לחוקי   דומה  שהינו  סבא  כפר  עיריית  של  העזר  חוק 

של   התחזוקה  העזר  חובת  בארץ,  הרשויות  שאר 

הינו של   קיומו,  כל שנות  של המבנה לאורך  השוטפת 

עקב   כלשהו  ליקוי  בהם  שיש  מבנים  המבנה.  בעלי 

הקרקע   של  תזוזה  או  טבעי  בלאי  או  לקויה  תחזוקה 

למוקד   קבע  בדרך  מדווחים  אחרת,  סיבה  כל  או 

מחלקת   אל  הפנייה  את  מעביר  אשר  העירוני, 

הבנייה  על  מטופלת  הפיקוח  הפנייה  זה  מרגע   .

כדלקמן:   ולנהלים  העזר  לחוק  בהתאם  .  1כאמור 

לשטח   יוצא  בניין  מהנדס  ברמת  בנייה  מפקח 

התלונה.   נדרשת  2לבדיקת  כי  נמצא  שאכן  ככול   .

המגיע   קונסטרוקציה,  מהנדס  מוזמן  בדיקה,  המשך 

יש   המהנדס  שלדעת  ככול  המקרה.  את  ובוחן  למבנה 

חו  מוציא  הוא  לתיקון,  הנדסית  מקום  דעת  ות 

הדעת   חוות  העיר.  ולמהנדס  למפקח  אותה  ומעביר 

לתיקון   דרישה  לרבות  הנכס,  בעלי  אל  מועברת 

פי   על  שנדרש  כפי  הזמן  בפרק  לממצאים  בהתאם 

ההנדסית.   הדעת  המבנה  4חוות  כי  ונמצא  במידה   .

מיושביו,   יפונה  כמובן  הוא  מיידית,  בסכנה  נמצא 
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פעולה   דרך  על  הר   –ויוחלט  או  .  5יסה.  תיקון 

הנדרש,   התיקון  את  ביצעו  לא  הנכס  בעלי  במקרים 

אלו   מקרים  זאת.  ומבצעת  לנעליהם  נכנסת  העירייה 

בשטח   שגבלו  דירות  מסוג  בבינוי  בעיקר  יתרחשו 

עבור   וחיוב  פרטית,  הייתה  שהגדר  אף  על  ציבורי, 

רשימת   העזר.  לחוק  בהתאם  לבעלים  נשלח  התיקון 

וה  אביב  תל  עיריית  באתר  שיש  וזכרה  המבנים 

המבנים   רשימת  אינה  שלכם,  לסדר  בהצעה 

של   הפניות  רשימת  אלא  שציינתם.  כפי  המסוכנים 

הטיפול   וסטטוס  אביב  תל  עיריית  אל  הקרקע  בעלי 

אצלנו   קבע  בדרך  גם  נמצאת  כזאת  רשימה  בהם. 

בתוכנת   פניות  CRMבעירייה  ניהול  תוכנת  שהינה   ,

הפיקוח   מחלקת  ידי  על  ומעובדת  לעירייה,  הציבור 

וטיפול.  לר  בדיקה  נדרשים  שאכן  מבנים,  של  שימה 

מבנים   של  סקר  ביצעה  לא  אביב  תל  עיריית 

הואיל   במדינה,  העיריות  שאר  גם  וכך  מסוכנים, 

   -ומדובר בנכסים 

שיש   ראש העיר:  רואה  אני  רגע,  המנכ"ל,  שנייה  שנייה,  רגע 

בסדר   הכול  מקריא?  אתה  בסדר?  בהקלדה.  בעיה 

 רחלי? תודה תמשיך.  

מבנים   ניצקי: יובל בוד  של  סקר  ביצעה  לא  אביב  תל  עיריית 

הואיל   במדינה.  העיריות  שאר  גם  וכך  מסוכנים, 

התחזוקה   וחובת  פרטית  בבעלות  בנכסים  ומדובר 

ההצעה   הנכס.  בעל  של  הינה  אלו  במבנים  והטיפול 

אל   הנכס  של  מהבעלים  האחריות  את  מעבירה  לסדר 

לחוק   ובניגוד  דין,  לכל  מוחלט  בניגוד  העירייה, 

בימים   יוזם  המקומי  השלטון  מרכז  כי  יצוין  העזר. 
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כמו   עצמית,  לבדיקה  מחייבת  חקיקה  הצעת  אלו 

שכולנו עושים טסט פעם בשנה, יהיה גם אני מקווה,  

מספר   כל  מוסדרת.  שנתית  בדיקה  מקווים,  אנחנו 

תחזוקה   לצורך  בדיקה  לעשות  יהיו  אמורים  שנים 

מהנדסת  רוצה,  את  אם  עליזה  בהתאם.  המבנים    של 

 העיר, להוסיף משהו.  

מבנים   עליזה זיידלר גרנות:  אלפי  על  מדובר  כזה,  סקר  נעשה  אם  גם  יעל, 

לעת   נכון  כזה  סקר  כל  מבנים.  אלפי  סבא,  כפר  בעיר 

מסוימת,   בשנה  עשית  אם  כלומר  הסקר.  ביצוע 

חודשים   מספר  בעוד  רק  ייראו  הנזקים  והסדקים 

שנעשה   בטוח  הנכס  ובעל  פספסת  את  מסוים,  בבניין 

להיות   שיכול  ובעוד  וטוב.  בטוח  שלו  והמקום  סקר 

לכן   נכון.  לא  שהמצב  יתגלה  חודשים  מספר  שאחרי 

אל   קודם  שנאמר  כפי  האחריות  את  להעביר 

שזה   כזה,  סקר  לעשות  תצליח  היא  אם  גם  העירייה, 

הוא   כמה  להעלות  יכולה  לא  אפילו  אני  סקר, 

שרק   לעצמי  מתארת  אני  ארוך,  מסובך,  מורכב, 

ה  ואלפי  כשיסתיים  הדירות  אלפי  על  הזה  סקר 

מחדש,   אותו  להתחיל  יצטרכו  בעיר,  שיש  הבניינים 

האחריות   ששוב,  כך  שנים.  מספר  ייקח  הוא  כי 

שבאמת   מקווה  אני  הבניין,  בעל  על  להיות  צריכה 

בחולון, ברמת   שקרו,  כמה מקרים  החקיקה בעקבות 

עברו   שוב,  ואכן  ברעננה.  בניית    50גן,  מאז  שנה 

זה   ה הבניינים,  שנות  של  בעיקר  ,  70-וה   60-בניינים 

בצורה   דקיקים  עמודים  על  שנבנו  בניינים  כאלה 

דווקא   מסיבית.  מאוד  עלייה  כשהייתה  מסוימת, 

ה  שנות  של  הקודמים  הם    30-וה   40-הבניינים 
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ה  שנות  וגם  יותר,  חזקים  יותר,  יציבים  ,  50-בניינים 

יש   עמודים.  על  לא  גם  כלל  בדרך  בניינם  היו  זה 

וד ברור של איזה בניינים דורשים תיקון,  מאפיין מא 

מהיר,   מאוד  באופן  קריאה  לכל  נענים  אנחנו  ושוב 

לנו    24תוך   יש  בודקים,  שם,  נמצאים  אנחנו  שעות, 

בחרנו   במיוחד  סבאי,  כפר  קונסטרוקציה  מהנדס 

זמין   להיות  יוכל  שהוא  כדי  סבא,  מכפר  מישהו 

שוב  24/7 שמפורסמת,  כפי  ורשימה  זה,  על  אנחנו   .

והוא    אני  היום,  אביב  תל  העיר  מהנדס  עם  בדקתי 

המוחלט   ברובה  ורק  אך  היא  הזו  שהרשימה  לי  אמר 

אלא   יזומה,  רשימה  לא  היא  דיירים,  של  פניות 

 פניות של דיירים אל עיריית תל אביב.  

   -כן, אבל אלה מבנים  יעל סער: 

   -גם לנו אין מניעה  עליזה זיידלר גרנות: 

מסוכנ  יעל סער:  מבנים  אלה  כמבנים  אבל  שהוכרזו  ים 

 מסוכנים.  

 כן.   עליזה זיידלר גרנות: 

   -זו רשימת המבנים המסוכנים  יעל סער: 

 .  100% עליזה זיידלר גרנות: 

.   יעל סער:   מצוין

   -3כן, לפי סעיף   עליזה זיידלר גרנות: 

 זה מה שאני רוצה שיפורסם.   יעל סער: 

סעיף   עליזה זיידלר גרנות:  אגב    3לפי  שדרך  העזר,  של  בחוק  העזר  חוק 

כולל   תל אביב ושל כפר סבא זהה כמעט אחד לאחד, 

לנו   אין  כרגע  לפרסם.  מניעה  אין  המילולי.  בניסוח 

   -אף מבנה שמוגדר כמבנה מסוכן 

 אף לא אחד בכל העיר?   יעל סער: 
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בטרומפלדור   עליזה זיידלר גרנות:  אחד  היה  לעשות  10לא,  דאגנו  אנחנו   ,

הם   הנדרשים.  הצעדים  כל  את  אותו  באמת  חיזקו 

גם   היתר,  הוצאת  של  בהליך  היה  והוא  היות  מהר. 

היתר   קיבל  והוא  הזו,  בבקשה  הדיון  את  קידמנו 

לאחר   ושוב,  הבניין.  את  להרוס  ועומד  לאחרונה 

ועד   הדיון  של  בשנה  שלפחות  כדי  אותו,  חיזק  שהוא 

אין   שוב,  בו.  להתגורר  הדיירים  יוכלו  היתר,  שיינתן 

כ  לפרסם  באמת  בעיה  שום  עכשיו  לנו  כי  בניין,  ל 

שיוכרזו   מבנים  שיהיו  יתכן  ובהחלט  מודעות,  יותר 

יפנו   והם  האנשים  של  מודעות  יש  כי  כמסוכנים, 

.    אלינו. ואנחנו כאמור נטפל   לפי הדרך שהוצגה כאן

 תודה עליזה.   ראש העיר: 

המקצועיים   הדר לביא:  הצוותים  של  מההתייחסות  מבינה  אני 

נכ  הובנה  לא  כנראה  שלנו  איך  שההצעה  לפי  ון. 

ההצעה שלנו   שהתייחסתם הבנתי מה אתם אומרים, 

שאת   זה  עצם  כלומר  המידע.  את  לרכז  הייתה 

מאוד   שמחה  ואני  העיר,  כמהנדסת  לנו  אומרת 

בדיקות   פי  על  ידיעתנו  למיטב  סבא  שבכפר  לשמוע, 

אני   מסוכן,  שמוגדר  מבנה  כיום  אין  הדיירים, 

הכפר  לציבור  רלוונטי  שמאוד  מידע  שזה    חושבת 

סבאי. אני חושבת שזה ישקף להם תמונת מצב שהם  

שלהם   שהמבנה  חוששים  הם  שאם  להבין,  צריכים 

זאת   ולבדוק  לקונסטרוקטור  לגשת  עליהם  מסוכן, 

ברור   לא  שאם  כך  העירייה.  את  לעדכן  כמובן  מיד. 

זה   אומרים  מבחינתנו  שאנחנו  בהצעה,  פה  מוחל 

הוכרזו   אשר  מבנים,  רשימת  תכין  סבא  כפר  עיריית 

לי  כ  אין  העירוני,  באתר  ותפרסמם  מסוכנים  מבנים 
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כעירייה,   עלינו  תוטל  שהאחריות  שאנחנו,  כוונה 

בהחלט   אבל  חוקי.  ולא  הגיוני  לא  כמובן  שזה  כיוון 

שעשתה   כפי  בדיוק  בידינו,  הקיים  המידע  את  לרכז 

אלפי   או  מאות  של  רשימה  שם  יש  אביב  תל  עיריית 

 מבנים?  

 לא.   יעל סער: 

   פחות?  הדר לביא: 

 פחות.   יעל סער: 

הסטטוס,   הדר לביא:  וזה  כמסוכנים  שמוגדרים  מבנים  מאות 

 אז תודה על החידוד, אז זו בדיוק ההצעה.  

מישהו   ראש העיר:  עוד  יש  הובנו.  לא  שהדברים  כנראה  אוקיי. 

בתיה   כן  בתיה?  המקצועי  מהצוות  להוסיף  שרוצה 

 בראף היועצת המשפטית של העירייה.  

בנושא    אני  עו"ד בתיה בראף:  רהוטה  מאוד  הייתה  שעליזה  חושבת 

וגם   קנייני  המשפטי  לנושא  גם  והתייחסה  הזה, 

זמן   כל  שכרגע  עיר,  מהנדס  אחריות  של  לנושא 

הלב,   תשומת  את  הסבו  ולא  פנו  לא  הדירות  שבעלי 

התהליך   בכלל  מתחיל  אז  בדיקה,  לבצע  ביקשו  ולא 

רק   מתחיל  התהליך  אליו.  מתייחס  העזר  שחוק 

של  פנייה  כאן    לאחר  שמדובר  גם  מה  נכס.  בעל 

זכויותיו.   על  להגן  צריך  אחד  שכל  קניין  בזכות 

של   על  גוף  מבחינת  היא  כאן  והעירייה 

לבוא   אולי  שיכול  עיר  מהנדס  של  הסטטוטוריקה 

של   ביוזמה  לא  אבל  הדירות,  בעלי  של  הפנייה  לאחר 

הסבירה   בעצם  שעליזה  לאחר  ולכן  עיר.  מהנדס 

כפר  בעיר  אין  זה  לרגע  פנו    שנכון  מבנה שבעליו  סבא 

באופן   התערבותה  את  וביקשו  העירייה  אל 
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שהעירייה הכריזה עליו כמבנה מסוכן, אז נכון לרגע  

לצאת   העירוני  באתר  נאמר  בואו  מה,  על  אין  זה 

כאלה,   דברים  שיהיו  ככול  אבל  כלשהם,  בהצהרות 

נזיל   שבעצם  נושא  וזה  להיות,  עלולים  שהם  ובוודאי 

נכס   בעל  של  פנייה  בוודאי  לאור  אז  אחר,  או  כזה 

זה לאתר   ולעלות את  כך  על  מניעה להצהיר  כל  שאין 

 כמידע לציבור.  

   -בתיה אני רוצה להעמיד אותך  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

על   ד"ר אסנת ספורטה:  אותך  להעמיד  בבקשה  רוצה  אני  בתיה  סליחה, 

 טעותך.  

 הא טעותך.   ראש העיר: 

ביוזמת מהנדס העיר  את טוענ  ד"ר אסנת ספורטה:  יכול להיות  לא  ת שזה 

את   לקרוא  רוצה  אני  הנכס.  בעל  פונה  אם  רק  אלא 

ג' בחוק העזר העירוני.    סעיף 

 אנחנו יודעים שאפשר.   עליזה זיידלר גרנות: 

על   ד"ר אסנת ספורטה:  שיוסמך  רופא  על  ומדובר  הרופא,  או  המהנדס 

המ  זאת  ידי  ביוזמתם,  בין  לזמן  מזמן  יערכו  ועצה, 

לבקשת  או  בין  רופא,  אותו  או  המהנדס  של  מרת 

המחזיק   או  הבניין  בעל  לבקשת  ובין  העירייה  ראש 

את   המחזיקים  את  לסכן  העלול  בניין  של  בדיקה  בו, 

זאת   לבניין.  הסמוכים  הנכסים  את  או  הציבור 

וחד   ברורה  בצורה  העירוני  העזר  שבחוק  אומרת 

רופא,   לאותו  סמכות,  יש  העיר  לראש  משמעית, 

 אפשר לעשות בדיקה כזאת.    וביוזמתם 

העירייה   עו"ד בתיה בראף:  שאין  באריכות  כאן  שהוסבר  חושבת  אני 

את   ולעשות  לבניינים  לצאת  מיוזמתה  מתכוונת 
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נהירה   הייתה מאוד  אני חושבת שעליזה  הסקר הזה. 

יהיה   הוא  כזה  סקר  תעשה  שהיא  שככול  והסבירה 

לאחר   חודש  או  יום  אפילו  ולא  עריכתו,  לרגע  נכון 

   -. ולכן מכן 

 אני לא דיברתי על סקר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני אבקש לא להפריע ליועצת המשפטית.   ראש העיר: 

בדרך   עו"ד בתיה בראף:  היא  העזר,  חוק  את  מיישמת  שהעירייה  האופן 

העירייה   ואז  ומתריע  נכס  בעל  כשבא  היענות  של 

 נכנסת לכדי פעולה.  

סק  ד"ר אסנת ספורטה:  על  דיברתי  לא  אני  זה,  אבל  על  דיברתי  אני  ר. 

   -ואני קוראת שוב 

 -אסנת, אסנת שנייה, אני יכול  עו"ד אלון בן זקן: 

   -את אומרת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 להתייחס ספציפית למה שאמרת, שנייה.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -לא דיברנו על סקר, דיברנו שאם העירייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ה לסכם כן, היועץ המשפטי ואני רוצ  ראש העיר: 

את   עו"ד אלון בן זקן:  לקרוא  חוכמה  לא  שנייה,  חוכמה,  לא  זה  אבל 

   -סעיף קטן ג' 

   -מהנדס העיר או, שנייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

לפניו    2בסעיף   עו"ד אלון בן זקן:  שקובעים    2כשיש  קטנים,  סעיפים 

שהאחריות   במפורש  שקובעים  קודמים  במפורש, 

   -היא על בעל בניין. ואני אקריא 

 -ברור. אבל עדיין עם המהנדס  ר אסנת ספורטה: ד" 

חייב   עו"ד אלון בן זקן:  בניין  בעל  אחת,  שנייה  רגע,  רגע,  שנייה, 

שלום   את  שמבטיח  במצב  הבניין  את  להחזיק 

   -המחזיקים 

 נכון.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -את שלום הציבור  עו"ד אלון בן זקן: 

 נכון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ביטחון הנכנסים לנכסים הסמוכים לבניין. היה  ואת   עו"ד אלון בן זקן: 

כי   להניח,  סביר  יסוד  בו  למחזיק  או  הבניין  לבעל 

את   הציבור  את  המחזיקים  את  לסכן  עלול  הבניין 

למהנדס,   מיד  כך  על  יודיע  לו,  הסמוכים  הנכסים 

  . ג' סעיף  מגיע  מכן  לאחר  מיד  הבניין.  בדיקת  יבקש 

את   שהתקין  מי  היה  הקראת.  שאותו  ג'  סעיף 

העירייה,   בידי  סמכות  להשאיר  גם  דאג  התקנות, 

   -שלא לפי פנייה ספציפית של בעל בניין 

 מעולה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

של   עו"ד אלון בן זקן:  מתלונה  תגלה  שהעירייה  להיות  מאוד  יכול  כי 

ויראה   מפקח  שם  יעבור  או  בבניין,  גר  שלא  מישהו 

בחוק,   סמכות  להיות  צריכה  אז  משהו,  שהוא  איזה 

לא  כדי   היא  כן,  לא  שאם  לפעול.  תוכל  שהעירייה 

בגלל   הבדיקות.  את  ולבצע  פרטי  לנכס  להיכנס  תוכל 

אותו   לקרוא  צריך  אבל  הזה,  הסעיף  את  יש  זה 

 בהקשר יחד עם כל הסעיף.  

פונה.   ד"ר אסנת ספורטה:  תושב  או  נכס  בעל  אם  רק  מותנה  לא  זה  אבל 

   -גם העירייה גם מהנדס העיר 

   -אני מציע ככה אני מציע,   ראש העיר: 

   -גם ראש העירייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 -חבר'ה בואו  ראש העיר: 

   -אני מבקשת להגיב  יעל סער: 

   -רשאי ואפילו צריך  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל האחריות זה על בעל הבניין.   עו"ד אלון בן זקן: 

 ליזום בדיקות כאלו.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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בכ  עו"ד אלון בן זקן:  זה  את  אומר  מקומות.  החוק  בכמה  מקרים,  מה 

 האחריות  לפנות זה על בעל הבניין.  

 בסדר. אפשר בבקשה להגיב?   יעל סער: 

   -טוב חבר'ה, אני  ראש העיר: 

 -רפי אני רוצה בבקשה רק להגיב להצעה שלי  יעל סער: 

דיון.   ראש העיר:  פותח  לא  אני  דיון,  פותח  לא  אני  שנייה,  רגע 

הס  קיבלתם  משפטית,  התייעצות  פה  ברים  היה 

   -משפטיים 

   -אבל רפי אני רק רוצה דקה להגיב, זו הצעה שלי  יעל סער: 

מפריעה   ראש העיר:  לא  את  אז  מקודם,  לי  הפרעת  את  לא,  לא, 

ראש   עכשיו  דיבור,  זכות  לך  נתתי  עכשיו.  לי 

מאוד,   וסבוך  מורכב  נושא  פה  יש  מדבר.  העירייה 

ששמעתם   וכללים,  חוקים  ויש  מאוד,  רגיש  וכמובן 

בצו  על  אותם  סומך  שאני  כמו  בטוח  אני  ברורה.  רה 

כזו   פנייה  תגיע  וכאשר  אם  בעירייה,  מקצוע  אנשי 

שמתגורר   מי  או  דייר  או  תושב  ידי  על  אחרת  או 

או    . או.. בעייתי  שהבית  מחשבה  אולי  שיש  בבית, 

בינתיים   ונפעל.  לפעול  איך  יודעים  אנחנו  מסוכן, 

מה   את  אמרה  שהמהנדסת  לכם  להגיד  יכול  אני 

זה  שאמרה,   טרומפלדור,  רחוב  על  לנו  שנודע  ברגע 

 היה לפני כשנתיים, נכון עליזה?  

 כן.   עליזה זיידלר גרנות: 

לשם   ראש העיר:  הגעתי  לקדנציה,  הראשונה  בשנה  ממש  היינו 

עשו   הדיירים  המהנדסת.  עם  יחד  אישי  באופן 

בצהריים,   שישי  ביום  אותם  פינו  לבניינים,  חיזוקים 

חורפי.  ינואר  בחודש  היה  את    זה  דחפנו  מכן  לאחר 

הלך   והבניין  מהירה,  מאוד  מאוד  בצורה  התהליכים 
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בנושאים   לדון  המקום  שגם  חושב  אני  לכן,  להיהרס. 

ולכן   המשנה.  וועדת  ובנייה  תכנון  בוועדת  הם  כאלה 

 אני אבקש להסיר את ההצעה מסדר היום.  

לא   יעל סער:  אני  כי  להגיב,  בבקשה  גם  מבקשת  אני  לא, 

 המהנדסת.    הגבתי על דבריה של 

תודה.   ראש העיר:  יעל,  דיבור  בזכות  לא  כבר  את  לא,  את 

 הסתיים הדיון.  

 היה דיון?   הדר לביא: 

   -מי בעד  ראש העיר: 

 רפי, לא היה דיון.   יעל סער: 

 הצגת הדברים הסתיימה.   ראש העיר: 

 לא, לא הסתיימה. כי אני עוד לא סיימתי לדבר.   יעל סער: 

   -סליחה  ראש העיר: 

   -אני מבקשת דבר ראשון להצביע לפי סעיף  יעל סער: 

 גברת יעל סער עם כל הכבוד, את לא קובעת כללים.   ראש העיר: 

 אפשר להתייחס בכבוד לחברי מועצה?   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   יש פה כללים, אתם מבזבזים כבר את הזמן

מגיב   הדר לביא:  המקצועי  הגורם  הכללים  לפי  האם  בבקשה, 

 להצעה לסדר?  

   -טוב חבר'ה, מי בעד הצעת  יר: ראש הע 

 יש פה אמירה משפטית?   הדר לביא: 

 -אני מבקשת להצביע לפי סעיף  יעל סער: 

 -הצעת החלטה כפי שהוצע על ידי הצעה לסדר  ראש העיר: 

מסרבים   יעל סער:  אתם  שלכם,  בסמכות  להכיר  מסרבים   ...

   -להשתמש בה 

 מי בעד?   ראש העיר: 

 יע בזה.  בכסף שיש לכם כדי להשק  יעל סער: 
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היום?   ראש העיר:  מסדר  ההצעה  את  להסיר  בעד  מי  אוקיי, 

אני   בהצבעה,  פעולה  משתפים  לא  שאתם  מכיוון 

 מעלה את זה להצבעה.  

 מי לא משתף פעולה?   הדר לביא: 

 מי לא משתף איתך פעולה? אתה לא נותן לנו לדבר.   יעל סער: 

   -תודה. מי בעד ההצעה  ראש העיר: 

לכבד  הדר לביא:  אפשר  ואתה    אם  דיון,  יש  אם  החוק  את 

   -משתמש בגורמים מקצועיים 

 מי בעד? אין פה דיון.   ראש העיר: 

 אז לאפשר דיון. אז למה גורמים מקצועיים הגיבו?   הדר לביא: 

   -הגיבו כי אני  ראש העיר: 

 יש תגובה להצעה לסדר?   הדר לביא: 

   -כיבדתי אתכם  ראש העיר: 

.   הדר לביא:   זה פורום פוליטי

הזמן   : ראש העיר  את  ותעריכו  מקצועית,  תשובה  קיבלתם 

מכבדים   לא  ואתם  המקצוע,  אנשי  פה  שיושבים 

 אותם.  

זה   הדר לביא:  מדבר?  אתה  מה  על  הזמן?  את  מעריך  לא  מי 

 פורום פוליטי.  

   -אני לא מדבר כלום. חבר'ה  ראש העיר: 

 ביקשנו להציע הצעה.   הדר לביא: 

משפט  ראש העיר:  יועץ  ההחלטה  הצעת  את  את  תנסח  להסיר  י, 

 ההצעה מסדר היום.  

את   עו"ד אלון בן זקן:  להסיר  האפשרות  על  עכשיו  היא  ההצבעה 

 ההצעה מסדר היום.  

 יפה?   ראש העיר: 

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?   עו"ד אלון בן זקן: 
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יידע   יעל סער:  ולא  לבניין,  ייכנס  שוכר  שיבוא  תראו  אתם 

 שיש לו בית מסוכן. 

ח  ראש העיר:  שאת  אני  המילים  את  שתשקלי  מאוד  שכדאי  ושב 

 אומרת.  

 אתה מאיים עליה?   הדר לביא: 

את   יעל סער:  לפרסם  מניעה  שאין  אמרה  היא  הבנתי,  לא  מה? 

 הישיבה.  

   -אני חושב שכדאי מאוד לשקול מילים  ראש העיר: 

 תפרסמו את הרשימה, מה הבעיה לפרסם רשימה?   יעל סער: 

מאיימי  ראש העיר:  לא  אומרת,  לשקול  שאת  מאוד  כדאי  ם, 

   -מילים כשאומרים בישיבות מועצה 

 על מה אתה מאיים בדיוק ראש העיר?   הדר לביא: 

   -תשמעי טוב מה שהיא אמרה  ראש העיר: 

 נכון.   יעל סער: 

 את המשפט שנאמר כאן.   ראש העיר: 

   -אני אמרתי, נכון אני אמרתי שיבוא מוכר  יעל סער: 

 על מה אתה מאיים?   הדר לביא: 

   -אם את מאשימה את כל מי שנמצא פה  עיר: ראש ה 

   -₪   100,000שיבוא קונה לקנות דירה ויצטרך לשלם   יעל סער: 

 בהרג, כדאי מאוד שתשקלי את המילים יעל.   ראש העיר: 

   -כי הוא לא יודע שזה בית מסוכן  יעל סער: 

 על מה אתה מדבר.   הדר לביא: 

 יעל חבל את בתחילת הדרך.   ראש העיר: 

.  יעל סער:  .  כי זה לא רשום.    .

לצאת   הדר לביא:  שהולך  יחצנות  הודעת  הוצאת  לא  אתה  תגיד 

 סקר?  

 חבל את בתחילת הדרך, חבל את בתחילת הדרך.   ראש העיר: 
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 לא אמרת שיש ועדה?   יעל סער: 

 אתה כיבדת בזה את הגורמים המקצועיים?   הדר לביא: 

 איזו ועדה?   יעל סער: 

   -כן בבקשה, מי  ראש העיר: 

 כמה יחצנות?   הדר לביא: 

 בבקשה, היועץ המשפטי.   ראש העיר: 

את   עו"ד אלון בן זקן:  להסיר  בעד  מי  הצבעה  לערוך  מציע  אני  לעשות, 

 ההצעה מסדר היום?  

 בבקשה.   ראש העיר: 

 היועץ המשפטי לא מנהל הצבעות.   הדר לביא: 

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום.   ראש העיר: 

 הו.   הדר לביא: 

דני  יוב  ראש העיר:  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  מאיר,  ממה,  ל, 

בעד   מי  תהילה.  עדי,  אורן,  קובי,  ד"ר  הרוש, 

ואסנת,   צביקה  יעל,  הדר,  יוסי,  קרן,  ההצעה? 

 ההצעה ירדה מסדר היום.  

 

מס'   ההצעה    : 368החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . " מבנים מסוכנים בעיר כפר סבא  בנושא " 

ע  -בעד  עילאי,  תהילה,  העיר,  ראש  דני,  רפי,  אורן,  מאיר,  לירית די,   ,

 ויובל.    ממה 

 . וצביקה   הדר, אסנת, יוסי, קרן יעל,   -נגד  

 

 .  המשך דיון   –  הנצחת נשים במרחב העירוני  ב. 

 

סעיף   ראש העיר:  לפי  לסדר  הצעה  הבאה.  )א(    27ההצעה 

שער   פתיחת  העירייה  עירוני  לפקודת  בפארק  תבור 
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 מעקב החלטות.  

   -רגע ראש העיר אנחנו חוזרים להצעה  עדי לוי סקופ: עו"ד  

 דקות.    10 ראש העיר: 

 רגע אנחנו חוזרים להצעה הקודמת.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -יש  ראש העיר: 

 יש לנו כן.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אוקיי. יש נוסח מוסכם?   ראש העיר: 

 כן.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 כן. מי מקריא את הנוסח?   ראש העיר: 

 אני אקריא.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 עדי.   ראש העיר: 

קריאת   עו"ד עדי לוי סקופ:  תקדם  השמות  ועדת  כי  מחליטה  המועצה 

שם   על  בעיר  שונים  ואתרים  ציבור  מבני  רחובות 

שנוצר   הפער  את  לצמצם  מנת  על  וזאת  נשים, 

היסטורי   עיוות  תיקון  לבצע  ובמטרה  בנושא, 

מחליטה   המועצה  בעיר.  נשים  הדרך  בהנצחת  כי 

מתן   תמהיל  שינוי  באמצעות  תהיה  העיוות  לתיקון 

של   יחס  שיישמר  באופן  ו   2/3השמות,    1/3-נשים 

תקיים   כן  כמו  כאמור.  הפער  לסגירת  עד  גברים 

שמות   המרת  בנושא  ודיון  בחינה  השמות  ועדת 

 גנריים לשמות של נשים.  

 אפשר לקבל את הצעת ההחלטה הזאת פה אחד?   ראש העיר: 

 סליחה רפי, הסתייגות אחת קטנה.   ן זקן: עו"ד אלון ב 

 היועץ המשפטי.   ראש העיר: 

הזאת    235סעיף   עו"ד אלון בן זקן:  הוועדה  של  שהפעילות  )א( 

ציבוריים   מקומות  של  שמות  קריאת  מוסדרת, 

סמטה,   רחוב,  דרך,  ציבורי,  מקום  מהו  מגדירה 
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העניין   לכן  מהם.  חלק  או  ציבורי  גן  שכונה,  כיכר, 

 לא יכול להיכלל כאן.    של מבנה ציבור 

   -איך אנחנו מעגנים את השמות  הדר לביא: 

 אתה יכול לחזור?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 למבני ציבור.   הדר לביא: 

   -דרך, רחוב  עו"ד אלון בן זקן: 

   -תורידו את המילה מבנה ציבור  ראש העיר: 

 רגע, רגע, אתה יכול לחזור היועמ"ש בבקשה?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -דרך  ר: ראש העי 

זו?   עו"ד עדי לוי סקופ:   לא, לא, אבל במסגרת איזו חקיקה 

.    235פקודת העיריות סעיף   עו"ד אלון בן זקן:   )א(

 אתה יכול לקרוא את זה עוד פעם מהתחלה?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

אני   עו"ד אלון בן זקן:  מקריא.  אני  מקריא,  ההגדרה  אני  לגבי  הערתי 

השמות   ועדת  ציבורי.  מקום  מכוח  של  שפועלת 

הסעיף הזה, יכולה לקרוא מקומות ציבוריים, שמות  

מוגדר   ציבורי  ומקום  אוקיי?  ציבוריים,  במקומות 

גן   שכונה,  כיכר,  סמטה,  רחוב,  דרך  הסעיף  לפי 

 ציבורי או חלק מהם.  

   -רגע, אבל ועדת השמות  הנדין: -עילאי הרסגור 

 בור גם.  רגע, אבל היא דנה שמות של מבני צי  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 כן, עשינו את זה בעבר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

אז   עו"ד עדי לוי סקופ:  ציבור,  מבני  של  בשמות  בפועל  דנה  היא  אבל 

   -האם היא 

   -מתוקף איזו סמכות אנחנו  הדר לביא: 

 תראי לי החלטה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 נותנים שם למבנה ציבור?   הדר לביא: 

לי החלט  עו"ד אלון בן זקן:  לי, אני לא  תראה  ציבור. תראה  ה של מבנה 
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 זוכר שבמועצה אושר מבנה ציבור.  

 וזה אושר במועצת עיר. זה אושר גם במועצת העיר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 מה? איזה? איזה מבני ציבור?   עו"ד אלון בן זקן: 

 איזה?   ראש העיר: 

 בתי ספר.   הדר לביא: 

 בתי ספר?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 איפה? במועצת העיר?   קן: עו"ד אלון בן ז 

   -מתוקף איזה סמכות אנחנו נותנים שמות  הדר לביא: 

 לא, לא היה בקדנציה הזאת.   ראש העיר: 

 תפנו אותי בבקשה להחלטה של מועצת העיר.   עו"ד אלון בן זקן: 

יש   ראש העיר:  אבל  הקודמות,  בקדנציות  היה  מה  יודע  לא  אני 

 פה נוסח מאוד ברור.  

מש  הדר לביא:  נותן  השאלה  ומי  סמכות  איזה  מתוקף  היא  פטית 

 שם לבתי ספר לדוגמא?  

 לא לפי הוועדה הזו.   עו"ד אלון בן זקן: 

 אז איך כן?   הדר לביא: 

אין   עו"ד אלון בן זקן:  לבדוק,  אפשר  הזו.  הוועדה  לפי  לא  אוקיי? 

 בעיה.  

וייתן תשובה.   ראש העיר:   היועץ המשפטי יבדוק 

 החוקים ונבדוק.    נעבור על ספר  עו"ד אלון בן זקן: 

   -אני מציע ככה, לקבל את הנוסח מלבד מבני ציבור  ראש העיר: 

אנחנו   עו"ד עדי לוי סקופ:  זה  ואחרי  הציבור,  מבני  את  נוריד  בסדר, 

 נבדוק גם את הנושא הזה.  

פה   ראש העיר:  ההחלטה הזאת  את  ניתן לקבל  ולכן האם  אוקיי, 

 אחד? תודה רבה, פה אחד יופי.  

 כבוד קרן.  כל ה  הדר לביא: 

   -)א(   27הצעה לסדר לפי סעיף   ראש העיר: 
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   -אני רוצה רפי, רפי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -פתיחת שער תבור  ראש העיר: 

שיצאו   עו"ד אהוד יובל לוי:  לחברים  תודה  להגיד  רוצה  אני  שנייה,  רפי 

על   תודה  לכולם,  תודה  בקונצנזוס.  החלטה  לגבש 

 העבודה.  

 גם למי שייעץ, תודה לכולם.  יפה מאוד, תודה   ראש העיר: 

 

מס'   אחד   המועצה   : 369החלטה  קריאת    פה  תקדם  השמות  ועדת  כי  מחליטה 

לצמצם   מנת  על  וזאת  נשים,  שם  על  בעיר  שונים  ואתרים  רחובות 

היסטורי   עיוות  תיקון  לבצע  ובמטרה  בנושא,  שנוצר  הפער  את 

העיוות   לתיקון  הדרך  כי  מחליטה  המועצה  בעיר.  נשים  בהנצחת 

יחס  תהיה   שיישמר  באופן  השמות,  מתן  תמהיל  שינוי  באמצעות 

ו   2/3של   גברים עד לסגירת הפער כאמור. כמו כן תקיים    1/3-נשים 

של   לשמות  גנריים  שמות  המרת  בנושא  ודיון  בחינה  השמות  ועדת 

 .  נשים 

 

 מעקב החלטות.    –פתיחת שער תבור בפארק עירוני   ד. 

 

סעיף   ראש העיר:  לפי  לסדר  תבור  פתיחת    27הצעה  פארק  שער 

 דקות להציג את הנושא מי מציג?    10עירוני  

לפני   יעל סער:  וידוע,  כאן,    8טוב, הנושא מוכר  חודשים ישבנו 

אחד   זה  תבור  שער  בפארק.  תבור  שער  על  דיברנו 

מאוד   נגיש  הוא  לפארק,  שיש  המערביים  השערים 

השער   סגור,  השער  השבוע  בסופי  רגל.  להולכי 

פתוחה  שנותרת  ומה  למעבר    הרחב,  קרוסלה  זה 

יכולות   לא  עגלות  עם  אימהות  אנשים.  של  יחידני 

נגישות   אין  כלומר  לעבור,  יכולים  לא  נכים  לעבור, 
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אופניים,   עם  שלו  הילדים  עם  שמגיע  מי  הזה.  לשער 

הרבה   ללכת  נאלצים  אנשים  בשער.  לעבור  יכול  לא 

שנמצאות   לאטרקציות  להגיע  רוצה  מיש  ברגל, 

ללכת  צריכים  הפארק  מאוד    במרכז  ארוכה  דרך 

את   לפתוח  אז  גם  וביקשנו  הקיצוניים,  מהשערים 

לפני   שער    8השער.  על  שעובדים  לנו  נאמר  חודשים 

יודעת,   לא  אני  לעבור,  יהיה  שאפשר    8חדשני, 

שמשהו   בשטח  עדויות  נראה  לא  עברו,  חודשים 

הציבור   השער,  את  לפתוח  מבקשים  אנחנו  נעשה. 

 ו נפתח.  סובל. אנשים לא יכולים להיכנס. בוא 

 טוב. תשובה.   ראש העיר: 

החנייה   יובל בודניצקי:  בעיות  בעקבות  לסדר.  להצעה  מענה 

הר   ברחוב  הכנפיים  שער  נסגר  אחרים,  ומטרדים 

על   במקום.  הקרוסלה  ונפתחה  שבוע,  בסופי  תבור 

בסופי   גם  הכנפיים  שער  פתיחת  את  לבחון  מנת 

מספר   ניתנו  מסוימות,  אוכלוסיות  על  ולהקל  שבוע, 

הצבת  פתרו  על  המליצו  אשר  שונות,  מחברות  נות 

השער   לפתיחת  טלפונית  קריאה  ומערכת  מצלמה 

ההמלצות   יישום  בפארק.  האחמ"ש  ידי  על  מרחוק 

תצא   מכן  ולאחר  כנדרש,  הפתרון  בתקצוב  מותנה 

 הזמנת עבודה לביצוע.  

הולך   יעל סער:  מיוחד  שער  במקום  עכשיו  אז  הבנתי,  לא 

כד  להתקשר  וצריך  מצלמה,  את  להיום  לך  שיפתחו  י 

 השער?  

אנשים   יובל בודניצקי:  הזמן.  כל  פתוח  יהיה  לא  זה  מרחוק.  כן, 

יצלצלו   הקרוסלה,  דרך  לא  להיכנס  שירצו 

יראו אותם מרחוק, ואם זה אכן מקרה   באינטרקום, 
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או   מוגבלויות  עם  מישהו  זה  אם  זה,  את  שמצדיק 

זה   את  לו  יפתח  בפארק  האחמ"ש  אחר,  מקרה 

 מרחוק.  

 ה זה מקרה שלא מצדיק את זה?  מ  יעל סער: 

.   יובל בודניצקי:   לא הבנתי

,   יעל סער:  ראשון דבר  מצטערת.  אני  אותך,  הבנתי  לא  אני 

 כמה זמן הסיפור הזה צריך לקחת?  

זאת   יובל בודניצקי:  שבוע.  בסופי  השער  את  לפתוח  לא  היא  הכוונה 

שרוצה   מי  לכל  חופשית  כניסה  מבחינת  אומרת 

 רחוב.  ולגרום למטרדים שיהיו ב 

יצלצלו   יעל סער:  יבואו  אנשים  ההבדל?  מה  אבל  לא, 

 באינטרקום לא יפתחו להם?  

 טוב.   ראש העיר: 

 לא, אני לא מצליחה להבין את התשובה.   יעל סער: 

דני הרוש, תסביר לה. אתה מכיר את הנושא מקרוב,   ראש העיר: 

 נכון? בבקשה.  

ע  דני הרוש:  אישה  או  מיוחדים,  צרכים  עם  אדם  ם  כשיגיע 

יכולה לעבור דרך השער הקיים,   ולא  עגלה של תינוק 

 היא תצלצל באינטרקום ואחמ"ש יפתח לה.  

יכניסו   יעל סער:  לא  למנגל,  ציוד  עם  מישהו  יגיע  אם  אבל  כן, 

 אותו?  

 בבקשה?   דני הרוש: 

יכניסו   יעל סער:  לא  למנגל,  וציוד  עגלה  עם  מישהו  יכניסו  אם 

 אותו?  

מי שרוצה   דני הרוש:  היום  מכניסים  גם  מנגל,  עם  ציוד  להכניס 

 אותו את הציוד עם המנגל.  

אם   יעל סער:  לבין  פתוח  יהיה  זה  אם  בין  ההבדל  מה  אז  לא, 
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מצליחה   לא  אני  לכולם?  האינטרקום  את  פותחים 

 להבין.  

מנגל, המטרה היא   דני הרוש:  עם  המטרה היא לא להכניס ציוד 

אחרת   או  כזאת  מוגבלות  לבעלי  אפשרות  לתת 

נכים,  להיכנס.   יעל,  קודם  שציינת  כמו  כגון: 

 תינוקות, עגלות למיניהם ייכנסו.  

טוב   יעל סער:  יותר  זה  איך  להבין  מצליחה  לא  פשוט  אני 

מי שיצלצל תפתחו   כי הרי  מפשוט לפתוח את השער. 

   -לו. ואז ברגע שאנשים 

משום   דני הרוש:  סובל  שלא  כמוך  כמוני  אדם  הוא  אם  לא, 

ה  דרך  להיכנס  ויכול  ייכנס  מגבלה,  הוא  אז  קרוסלה, 

 דרך הקרוסלה.  

 למה לא לפתוח שער רגיל? אני ממש לא מבינה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני חושב ש  ראש העיר: 

 כי אנחנו רוצים לחיות בשלום עם כולם.   דני הרוש: 

 מה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אם את היית גרה ברחוב ורואה את המצוקות  דני הרוש: 

מישהו    אבל  ד"ר אסנת ספורטה:  יכולים.  רגל  הולכי  שממילא  אומר  אתה 

יסתכל   יבוא,  האחמ"ש  לאחמ"ש,  יצלצל  עגלה  עם 

   -במצלמה 

 לא יבוא, הוא לא צריך לבוא.   דני הרוש: 

   -יפתח  ד"ר אסנת ספורטה: 

 הוא לא צריך לבוא.   דני הרוש: 

   -יסתכל במצלמה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יפה.   דני הרוש: 

בכ  ד"ר אסנת ספורטה:  הוא  אז  אם  יפתח,  הוא  ואז  משנה,  לא   .. ילד. לל 

 למה לא להשאיר שער פתוח?  
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לא   דני הרוש:  או  יבוא  הוא  אם  באנשים  דופי  מטילה  את  למה 

 יבוא?  

 לא, אז למה לא להשאיר שער פתוח? אני לא מבינה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לו   דני הרוש:  יש  והוא  היום.  כל  שם  נמצא  הוא  קיים  האחמ"ש 

   -סתכל והוא ציוד מתאים, והוא י 

 יש פה שאלה עניינית.   הדר לביא: 

 לא הבנתי למה להטריד?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מה קשור  הדר לביא: 

 לא מטרידים אף אחד.   דני הרוש: 

 אתה לא הבנת את השאלה.   הדר לביא: 

 אני מבין טוב מאוד.   דני הרוש: 

 השאלה עניינית.   הדר לביא: 

 ו אומרים.  אולי את לא מבינה מה שאנחנ  דני הרוש: 

לפני   הדר לביא:  אתה  דופי.  מטיל  לא  אחד  אמרת    8אף  חודשים 

 שאתה בדרך לקנות שער מסתובב, זה לא קרה?  

 לא.   דני הרוש: 

 חבל.   הדר לביא: 

 למה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -כי זה לא נמצא. כי טרלידור לא הצליח  דני הרוש: 

 חבל שהבטחת.   הדר לביא: 

בבד  דני הרוש:  שהנושא  לבצע  הבטחתי  שאמורה  חברה  של  יקה 

 את העבודה. אני עדיין לא מבצע את העבודה.  

   -טוב  ראש העיר: 

מה   דני הרוש:  את  לממש  הצליחה  לא  טרלידור  חברת 

 שהבטיחה.  

   -דני בוא חבל  ראש העיר: 

   -היא מצאה חלופה  דני הרוש: 
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 -דני, דני  ראש העיר: 

 .  והחלופה הזאת תיתן מענה הולם לכל מי שצריך  דני הרוש: 

   -דבריך  ראש העיר: 

 זה הכול.  דני הרוש: 

 מה אינטרקום?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -דבריך לא  ראש העיר: 

 תודה.   דני הרוש: 

אני   ראש העיר:  הזמן.  על  חבל  באמת  הזמן,  על  חבל  בדיוק. 

פתיחת   הסדר  הצעת  בעד  מי  להצבעה,  זה  את  מעלה 

ההצעה   נגד  מי  אוקיי.  עירוני?  בפארק  תבור  שער 

נגד   להסיר  לסדר,  בעד  מי  החלטות?  מעקב  פתיחת 

עילאי,   לירית,  ממה,  יובל,  היום?  מסדר  ההצעה  את 

ראש העיר, דני הרוש, ד"ר קובי, אורן, עדי ותהילה.  

מציעה   הייתי  אני  היום.  מסדר  ירדה  ההצעה  תודה 

עצמו,   ברחוב  באזור,  שם  שגר  מי  את  לשאול  לכם 

פקקים   ואיזה  הזמן,  כל  שם  היו  בעיות  איזה  להבין 

וכמה לחץ בשבתות היו שם, הייתם מבינים  ה  יו שם, 

 שזה פשוט הרס להם את איכות החיים, אבל בסדר.  

.   100תשאל את הפי   הדר לביא:  .  אנשים שרוצים להיכנס.

   -טוב בואי עזבי  ראש העיר: 

 מה הרס להם את איכות החיים.   הדר לביא: 

 זאת דעתך, זאת עמדתך, בסדר.   ראש העיר: 

   -ז לא צריך להקניט נכון, א  הדר לביא: 

שם  ראש העיר:  הרחוב  אנשי  עם  תדברי  שתיסעי  מציעה  ,  אני 

  .  חבל על הזמן

.   הדר לביא:   כולנו דיברנו

כולם   ראש העיר:  של  הזמן  על  חבל  בואי,  הבא.  נושא  אוקיי, 
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 באמת.  

 

מס'   ההצעה    : 369החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . " מעקב החלטות   –עירוני    פתיחת שער תבור בפארק  בנושא " 

עילאי,   -בעד  העיר,  ראש  דני,  רפי,  אורן,  עדי,    ממה ,  לירית תהילה, 

 ויובל.  

 . וצביקה   הדר, אסנת, יוסי, קרן יעל,   -נגד  

 

 מינויה של גב' מיטל קולין לתפקיד עוזרת אישית למנכ"ל העירייה,   . 3

 יובל בודניצקי, במשרת אמון על פי חוזה אישי למשרת אמון.   

 

קולין   אש העיר: ר  מיטל  גברת  העסקת  הבא,  בנושא  אנחנו 

ברשות,   העירייה  למנכ"ל  אישית  עוזרת  בתפקיד 

תציגי   בואי  כאן  מיטל  שכרה.  ואישור  אמון  במשרת  

את עצמך. יש כאן מיקרופון, פה. מיטל ביצעה שורה  

 של תפקידים.  

ל  מיטל קולין:  ואימא  נשואה  אני  מיטל,  אני  מאוד  בנים.    3-נעים 

מנכ"ל    עבדתי  כעוזרת  רעננה  שנים.    6.5בעיריית 

שאני   מקווה  ואני  פה,  להיות  מאוד  מתרגשת  ואני 

להתחיל   אשמח  ואני  המיטב.  את  לעשות  אצליח 

 לעבוד. תודה.  

 תודה רבה. מנכ"ל העירייה בבקשה.   ראש העיר: 

העסק  יובל בודניצקי:  את  מאשרים  החלטה:  הצעת  מיטל.  ה  ת תודה 

בתפקי  קולין  מיטל  הגברת  אישית  של  עוזרת  ד 

אישי   חוזה  פי  על  אמון,  במשרת  הרשות,  למנכ"ל 

של   בשכר  אמון,  החל    35%למשרות  המנכ"ל  משכר 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.    7.10.21מתאריך  
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 אפשר לקבל את זה פה אחד?   ראש העיר: 

לך   הדר לביא:  להגיד  רציתי  רחלי  להתייחס.  אשמח  אני  שנייה, 

שביצעת   התפקיד  על  תודה,  עכשיו  הרבה  עד 

מעידה   שאני  מניחה  ואני  רצוני,  לפחות  ולשביעות, 

יחד.   עבדנו  בזווית הקטנה שאנחנו  לפחות  על הרבה, 

את   עושה  שאת  שנה  חצי  זה  טועה  לא  אני  אם 

על ההשקעה,   לך  להודות  רוצה  אני  ורצינו,  התפקיד, 

לא   בתנאים  גם  אותו  לבצע  היכולת  ועל  המענה  על 

 פשוטים, תודה רבה.  

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

 הקראת את הצעת ההחלטה?   עו"ד אלון בן זקן: 

 רק שנייה בבקשה.   יובל בודניצקי: 

 הוא הקריא את ההחלטה. הוא הקריא.   ראש העיר: 

גם   יובל בודניצקי:  אבל  אותי,  הקדימה  לוי  הדר  האופוזיציה  חברת 

ה  ועל  התקופה  על  לרחלי  להודות  רציתי  מילוי  אני 

 מקום בצורה באמת נאמנה ושואפת לשלמות, תודה.  

על   ראש העיר:  סופרלטיבים  עוד  אוסיף  אני  גם  אז  ככה,  אם  אז 

מאוד   הרבה  כבר  בעירייה  ותיקה  עובדת  רחלי  רחלי. 

מאוד   תפקידים  של  שורה  פה  ביצעה  היא  שנים. 

העיר.   מהנדס  בלשכת  רבות  שנים  עבדה  רציניים. 

אחרי   מהנדסים,  מספר  באגף  עברה  הייתה  זה 

כאן   וגם  תפקידים.  מספר  עשתה  הסביבה,  לאיכות 

על   העירונית  המערכת  את  מכירה  האחרונות  בשנים 

צוות   פה  יש  העירייה,  עובדות  מוותיקות  בוריה. 

להוציא   ממהר  לא  שאני  ותיקים,  ועובדים  עובדות 

מתעייפים.   שהם  עד  לעבוד  נותן להם  לפנסיה,  אותם 

מג  באמת  אז  מתעייפים,  לא  כל  הם  את  לך  יע 
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 התודות.  

 גם הייתה בלשכת סגן ראש עיר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 נכון.   ראש העיר: 

 היו שנים טובות.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 נכון עם "מרץ".  ראש העיר: 

גם   הנדין: -עילאי הרסגור  ה"ליכוד"  עם  גם  הייתה  היא  אותה,  תסבך  אל 

 עם "מרץ", היא הייתה עם כולם.  

 

מס'   אחד  מאשרים    : 371החלטה  קולין  פה  מיטל  הגברת  של  העסקתה  את 

חוזה   פי  על  אמון,  במשרת  הרשות,  למנכ"ל  אישית  עוזרת  בתפקיד 

של   בשכר  אמון,  למשרות  מתאריך    35%אישי  החל  המנכ"ל  משכר 

   בכפוף לאישור משרד הפנים.   7.10.21

 

 אישור תשלום אחזקת רכב לסגן ראש העיר, אורן כהן.  . 4

 

נ  ראש העיר:  לסגן  טוב,  רכב  אחזקת  תשלום  אישור  הבא  ושא 

רכב   אחזקת  מאשרים  כהן.  אורן  בשכר  העיר  ראש 

מיום   החל  כהן  אורן  העיר  ראש  בגובה    1.11.21סגן 

עד   משרד    2,500של  להנחיות  בכפוף  בחודש,  ק"מ 

 הפנים. אפשר לקבל את זה פה אחד?  

 אני כמובן מנוע להשתתף בדיון ובהצבעה.   אורן כהן: 

 ד אורן אפשר לקבל את זה פה אחד? תודה.  מלב  ראש העיר: 

 

מס'   בהצבעה(  מאשרים    : 372החלטה  השתתף  לא  כהן  )אורן  אחד  אחזקת  פה 

מיום   החל  כהן  אורן  העיר  ראש  סגן  עד    1.11.21רכב  של  בגובה 

 .  ק"מ בחודש, בכפוף להנחיות משרד הפנים   2,500

 



   06.10.2021 100    מן המנייןמועצה 

 אישור תשלום אחזקת רכב לראש העיר.   . 5

 

ת  ראש העיר:  המנכ"ל,  אישור  זה  את  יקריא  רכב,  אחזקת  שלום 

רכב.   אחזקת  או  רכב  לו  יש  העיר  ראש  העיר.  לראש 

רכב,   אחזקת  ולקחת  רכבי  על  לוותר  החלטתי  אני 

 בבקשה מנכ"ל.  

העיר   יובל בודניצקי:  לראש  רכב  אחזקת  מאשרים  החלטה:  הצעת 

עד    1.11.21החל מיום   ק"מ בחודש,    3,500בגובה של 

ה  משרד  להנחיות  פה  בכפוף  מאושרת  ההצעה  פנים. 

 אחד?  

 תודה, נושא הבא.   ראש העיר: 

 תודה.   יובל בודניצקי: 

   -אישור המלצת ועדת כספים  ראש העיר: 

 פה אחד חוץ מרפי כמובן.   עו"ד אלון בן זקן: 

 ברור.   יובל בודניצקי: 

 , מלבד ראש העיר.  כן, אני לא השתתפתי בהצבעה  ראש העיר: 

 

אחזקת  חד )ראש העיר לא השתתף בהצבעה(  פה א מאשרים    : 373החלטה מס'  

מיום   החל  העיר  לראש  עד    1.11.21רכב  של  ק"מ    3,500בגובה 

 .  בחודש, בכפוף להנחיות משרד הפנים 

 

 . 24.8.21אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 6

 תקציב רגיל.    –  2021לשנת    7העברות מספר   א.  

 תקציב בלתי רגיל.    –  2021לשנת    7העברות מספר   ב.  

 

מיום   ראש העיר:  כספים  ועדת  פרוטוקול  בצרוף    24.8.21מצ"ב 

ועדת   המלצות  את  מאשרים  נלווים.  חומרים 
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רגיל   תקציב  העברות  בפרוטוקול.  כמפורט  הכספים 

אחד?   פה  לאשר  אפשר  שאלות?  איזה  יש  ובכלל. 

 תודה.  

 

מס'   כמפורט    : 374החלטה  הכספים  ועדת  המלצות  את  אחד  פה  מאשרים 

 בנושאים כדלקמן:   24.8.21ה מיום  בפרוטוקול הישיב 

 תקציב רגיל.    –  2021לשנת    7העברות מספר   א.  

 תקציב בלתי רגיל.   –  2021לשנת    7העברות מספר   ב.  

 

 . 29.9.2021אישור המלצות ועדת כספים לתאריך   . 7

 אישור מחיקת חובות.   א.  

 שינויים תקציביים שוטף.   ב.  

 עדכון תב"רים.  ג.  

 .  2021לשנת    2ן  הצגת דו"ח רבעו    ד.  

 

מ  ראש העיר:  כספים  ועדת  המלצות  כאן  29.9.21-אישור  יש   .

שינויים   חובות,  מחיקת  אישור  סעיפים:  של  שורה 

רבעון   דו"ח  והצגת  תב"רים  עדכון  שוטף,  תקציביים 

לשנת   תודה  2021שני  אחד?  פה  זה  את  לקבל  אפשר   .

לעמותות   תמיכות  חלוקת  המשך  אישור  רבה. 

   -ולגופים 

 רגע לא, רציתי לשאול על הדו"ח.   יעל סער: 

 מי?   ראש העיר: 

על הדו"ח הרבעוני. יש שם בקרנות ירידה של קרנות   יעל סער: 

מ  ל   60-אחרות  ומשהו   ₪ ₪    30-מיליון  מיליון 

 ומשהו, אז תהיתי מה זה, ומדוע זה ירד.  

 גזבר העירייה או יו"ר ועדת הכספים תיתן תשובה.   ראש העיר: 
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 עיף את מתייחסת?  לאיזה ס  צביקה דוידי: 

.   יעל סער:   קרנות אחרות. בדו"ח הרבעוני השני

מניח   צביקה דוידי:  אני  ברבעון,  מפורט  דיון  שהיה  מזכיר  אני 

באה   והשאלה  הישיבה,  של  הראשון  בחלק  שנעדרת 

אני   בהמשך.  ביאור  לך  לתת  אשמח  אני  בעקבות. 

 בינתיים אעבור על הדו"ח.  

 לא הבנתי, שוב.   יעל סער: 

העובדה   ידי: צביקה דו  בעקבות  באה  שהשאלה  מניח  שאני  אמרתי 

במהלך   בדו"ח,  שהיה  המפורט  לביאור  נחשפת  שלא 

הדו"ח   על  אעבור  אני  הכספים.  ועדת  ישיבת 

 ואתייחס.  

 שאלתי שאלה קטנה מה זה קרנות אחרות.   יעל סער: 

 תשובה מה זה קרנות אחרות.   ראש העיר: 

הכספי  צביקה דוידי:  ועדת  בישיבת  אומר  עבודה  אני  נייר  נתתי  ם 

לך   אעביר  אני  אחרות,  קרנות  מהם  שנפרט  מפורט 

 את הנייר.  

היא   הדר לביא:  לאשר,  אם  לדעת  כדי  עכשיו  שואלת  היא  אבל 

 לא שואלת לאחר הצבעה.  

קרנות   ראש העיר:  של  המשמעות  מה  אחרות,  קרנות  זה  מה 

 אחרות.  

 ם.  יש קרנות קרן מקרקעין וכו' ועוד דברים דומי  צביקה דוידי: 

.   ראש העיר:   אוקיי

מועצה   יעל סער:  בישיבות  יושבים  אנחנו  בבקשה,  אפשר 

חומר   מקבלים  זה    48ואנחנו  ולפעמים  לפני,  שעות 

מאוד קשה לעבור על הכול בטווח הזמן הזה. ואנחנו  

ממש   אנחנו  אז  לאשר,  אמורים  אנחנו  לפה  באים 

נשמח אם דברים כאלה שהם לצורך העניין קרו לפני  
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אפ  יוצג  שבועות,  שזה  ולהגיד  לפני  לשלוח  יהיה  שר 

זה   את  לקרוא  זמן  שיהיה  כדי  הבאה?  בישיבה 

קצת   שלפעמים  שאלות  ולשאול  לבוא  ולא  לעומק, 

 מהבטן.  

על   צביקה דוידי:  שנשאלה  הסוגיה  שלי,  התשובה  על  חוזר  אני  אז 

כספים,   בוועדת  עלתה  הדר,  המועצה  חברת  ידי 

לצערי  מפורטת.  בצורה  לחומרים  הדר    התייחסתי 

   -הגיעה מעט אחרי הדיון הזה 

 זה לא הדר שאלה, זה יעל.   יעל סער: 

חברת   הדר לביא:  אותך  שואלת  שנית  בדיון,  הייתי  ראשית  א' 

   -מועצה אחרת 

   -אז אני מתנצל  צביקה דוידי: 

   -שהיא לא חברת מועצה  הדר לביא: 

אני   צביקה דוידי:  דבר,  שום  קרה  לא  מועצה,  שחברת  בטוח  הייתי 

את  מה    אעביר  בסדר?  הפירוט,  את  ואתן  הנייר 

 שהיה בוועדת כספים אני אעביר את זה.  

 יש מניעה להסביר את זה עכשיו לחברת המועצה?   הדר לביא: 

 הנתונים לא לפניי, אז אמרתי, זה קרנות נוספות.   צביקה דוידי: 

על   יעל סער:  בהצבעה  להשתתף  לא  מבקשת  אני  אז  טוב, 

 ב בו.  הדו"ח, כי אני לא יודעת מה כתו 

לא   רו"ח תהילה מימון:  אנחנו  יעל,  רק  הדו"ח.  על  לא  היא  ההצבעה 

   -מצביעים 

 לא, אני מבינה שההצבעה היא על האישור.   יעל סער: 

   -חבל לעכב את כולם על סעיף  ראש העיר: 

   -לא, אני רק להסביר שאנחנו לא מצביעים  רו"ח תהילה מימון: 

הסב  ראש העיר:  מפורטת  בצורה  לך  יגיש  קרנות  הגזבר  על  ר 

 אחרות, בסדר?  
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את   יעל סער:  אפשר  אם  מבקשת  גם  אני  שוב,  גמור.  בסדר 

מ  יותר  לשלוח  האלה  אנחנו    48-הדברים  לפני,  שעות 

 מאוד נשמח.  

שאת   ראש העיר:  העירייה  עובדי  בשם  מבקש  הייתי  גם  אני 

ההצעות לסדר תשלחו קצת לפני, כדי שלא יעבדו כל  

ב  קשה  המ   3-כך  ישיבות  לפני  אבל  ימים  ועצה. 

פה   זה  את  לאשר  אפשר  טוב,  בסדר?  לפני,  תקבלו 

 אחד? תודה.  

 

מס'   את    : 375החלטה  בהצבעה(  השתתפה  לא  סער  )יעל  אחד  פה  מאשרים 

מיום   הישיבה  בפרוטוקול  כמפורט  הכספים  ועדת  המלצות 

 בנושאים כדלקמן:   29.9.2021

 אישור מחיקת חובות.   א.  

 שינויים תקציביים שוטף.   ב.  

 כון תב"רים. עד  ג.  

ן     ד.    . 2021לשנת    2הצגת דו"ח רבעו

 

 . 2021אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת   . 8

 

ולגופים   ראש העיר:  ולעמותות  תמיכות  חלוקת  המשך  אישור 

לשנת   של  2021נתמכים  מפורטת  טבלה  פה  יש   .

כל   להם  חסר  היה  האחרונה  השנה  שלאורך  גופים 

רוצים   לא  אנחנו  ולכן  טפסים,  ניירות  שייפגעו.  מיני 

פי   על  הנדרשים  המסמכים  כל  את  שימציאו  לאחר 

את   להם  נאשר  אנחנו  התבחינים,  פי  ועל  חוק 

 התמיכה. האם אפשר לאשר פה אחד? יש שאלות?  

הפועל   הדר לביא:  מועדון  לגבי  ספציפית  לשאול  אשמח  אני 
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סבא   כפר  אנחנו    2כדורסל  ראשונה,  שאלה  שאלות. 

ג  סכום  השנה  גם  שנה  כל  להם  מאוד,  מאשרים  דול 

הסיבה   מה  לפעילות.  תזרימית  אותם  שמשמש 

זה   את  מאשרים  שאנחנו  לגביהם  הספציפית 

להם   מורידים  אנחנו  שנייה,  שאלה  באוקטובר? 

יותר   או  מ   100,000פחות  בתמיכות,   ₪-830,000    ₪

שזה    724,000-ל  מניחה  אני  להבין,  אשמח  אני   .₪

לגביהם   ספציפית  להבין  אשמח  אני  תבחינים,  תלוי 

 הסיבה לירידה המשמעותית הזה.    מה 

טוב, אני אתחיל לענות קודם כל. אחד, לפני הסיפור   ראש העיר: 

שבשנת   מקווה  אני  לעמותה,  חסר  היה  מה  של 

יותר    2022התקציב   בצורה  לתקצב  שהוא  איך  נוכל 

אגודות   לרבות  הנתמכים  הגופים  כל  את  משמעותית 

הייתה   המשמעותית  הירידה  של  הסיבה  הספורט. 

ניזוק  קורונ  האחרונות  השנתיים  של  התקציב  ה. 

בישראל,   והקורונה  העולמית  מהקורונה  כתוצאה 

פגע   ביחד  הכול  ולכן  משאבים.  מחוסר  כתוצאה 

הפ  ברוב  הספורט,  פגיעה  בעמותות  כולל  עילויות 

   -ולכן יש ירידה 

אשמח   הדר לביא:  אני  לשאלה,  לי  עונה  לא  זה  רפי,  סליחה  לא 

שעמו  כיוון  לתבחינים,  אחרות  לתשובה  ספורט  תות 

   -מקבלות 

 אני עונה לך.   ראש העיר: 

 העלאה.   הדר לביא: 

 אני עוד לא ראיתי כזה חוסר כבוד, אני עונה לך.   ראש העיר: 

 אתה לא עונה לשאלה ששאלתי.   הדר לביא: 

 אני עונה לך. אבל אני עונה.   ראש העיר: 
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 אז זה לא תשובה טובה למה ששאלתי.   הדר לביא: 

זה  ראש העיר:  תודה    אז  אשיב.  לא  אני  אז  אוקיי,  תשובה?  לא 

תיתן   רק  הגזבר  בבקשה.  ישיב,  אחר  שמישהו  רבה. 

רק   ניתנה  הכדורסל  לעמותת  התמיכה  מדוע  תשובה 

 עכשיו.  

   -שאלות, גם למה   2שאלתי   הדר לביא: 

 אתה רוצה שאני אענה הגזבר?   יובל בודניצקי: 

עני  ראש העיר:  שאני  מכיוון  הראשונה,  התשובה  על  על  אני  תי 

התשובה   על  עניתי  אני  סליחה,  הראשונה,  התשובה 

   -הראשונה 

שעמותות   הדר לביא:  כיוון  הקורונה,  בגלל  תשובה  לא  זו  לא, 

אפשר   אם  קורונה,  הייתה  וגם  להם.  עלה  אחרות 

 תשובה מקצועית.  

תראו   ראש העיר:  אם  העמותות,  שכל  חושב  אני  באמת  תקשיבי, 

העמו  שכל  תראו  הכספיים,  הדו"חות  ניזוקו  את  תות 

   -בסך הכול בירידה 

 עומד מולנו הנתונים.   הדר לביא: 

 בתקציבים.   ראש העיר: 

.   הדר לביא:   חלקן עלו

   -אני רוצה, אני מבקש ממך  ראש העיר: 

 ₪.    17,000-₪ ל   14,000-טניס שולחן עלה מ  הדר לביא: 

   -אני מבקש ממך בתקציב, בתקציב  ראש העיר: 

 שאלה על נתונים.   הדר לביא: 

בדצמבר   העיר:   ראש  שיגיע  בתקציב  מאוד  תצביעי    2021פשוט 

עמותות   את  נגדיל  גם  ואנחנו  התקציב,  בעד 

הצבעת   את  נגד.  הצבעת  כי  בעד,  תצביעי  הספורט, 

 נגד התקציב הזה גם.  
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התקציב   הדר לביא:  כי  נגד  הורדת  הצבעתי  למה  גרוע,  שעשית 

100,000    ?₪ 

 מצוין.  שום דבר לא גרוע, אנחנו מאוזנים   ראש העיר: 

 למה אתה משנה את הנושא? אפשר לקבל תשובה?   הדר לביא: 

.. בעד התקציב גם  ראש העיר:     -לא, לא,.

 מקצועית.   הדר לביא: 

 גם פה הצבעת נגד, גם פה הצבעת נגד התקציב.   ראש העיר: 

היה   הדר לביא:  הוא  כי  התקציב  נגד  הצבעתי  שהצבעתי,  ודאי 

 רע.  

 בעת נגד העמותות.  הצבעת נגד התקציב, הצ  ראש העיר: 

 הצבעתי בעד התמיכות.   הדר לביא: 

הכול.   ראש העיר:  נגד  הצבעת  העירונית,  הפעילות  נגד  הצבעת 

   -בואי יש בעוד חודשיים תקציב תצביעי 

 אני מצביעה נגד מה שרע בעיר, יש לי פריבילגיה.   הדר לביא: 

 תצביעי פעם אחת בעד התקציב.   ראש העיר: 

ע  הדר לביא:   ושה את השאלה לגבי הבן אדם.  אבל שוב אתה 

 תעשי טובה לכולם באמת.   ראש העיר: 

 מה קשור?   הדר לביא: 

 שום דבר לא קשור.   ראש העיר: 

 נכון, אני אשמח לקבל תשובה.   הדר לביא: 

זה   ראש העיר:  את  ונוריד  קצרה  תשובה  תיתן  העירייה  גזבר 

 מסדר היום בבקשה.  

   -לתה אני אתייחס לשאלה הקודמת שע  צביקה דוידי: 

 תהילה את רוצה לתת תשובה חכמה?   ראש העיר: 

מה   הדר לביא:  על  בבקשה?  מקצוע  מאיש  תשובה  אפשר 

 מתעכבים? 

יו"ר   ראש העיר:  וגם  רו"ח  גם  היא  מקצוע,  גם תהילה היא אשת 
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 ועדת הכספים.  

   -תגיד אתה עונה לי ברמה של  הדר לביא: 

 למה? את מנהלת את הדיון?   ראש העיר: 

 תשובה?    אפשר  הדר לביא: 

 את מנהלת את הדיון?   ראש העיר: 

 תנהל כבר, תן לי את התשובה.   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   לא, אז תשבי בשקט, אל תפריעי לדיון

 אל תגיד לי איך להתנהל, ותתנהל בכבוד.   הדר לביא: 

 אני אגיד לך בדיוק, בבקשה.   ראש העיר: 

 אל תגיד לחברת מועצה לשבת בשקט.  הדר לביא: 

 אני אגיד לך כי את מפריעה לדיון באופן עקבי.   ר: ראש העי 

שנתת   הדר לביא:  התשובה  לך.  מתאים  לא  אומרת  שהיא  כשמה 

 לא מקצועית להגיד בגלל הקורונה, זו לא תשובה.  

   -תאמיני לי שאני גם  ראש העיר: 

 תן לאיש מקצוע לענות.   הדר לביא: 

אנחנ  ראש העיר:  עובדה  באמת.  מקצוע,  איש  גם  אני  ו  לשמחתי 

בתקשורת.   ההפחדות  למרות  תקציבית,  מאוזנים 

 בבקשה גזבר העירייה.  

לגבי   צביקה דוידי:  קודם  שנשאלה  לשאלה  תשובה  אתן  אני 

המצאתי   המסמך  אז  האחרות.  הקרנות  של  הפירוט 

את   עכשיו  כבר  לתת  שאוכל  מנת  על  לפניכם,  אותו 

החזרים   מקרן  מורכבות  אחרות  קרנות  התשובה. 

לניקוז,   קרן  יש  מכביש,  ואחרות.  תב"ר  עודפי  קרן 

   -את המספרים בצורה מפורטת אם נדרש 

חצי   יעל סער:  בולע  אתה  יותר,  לאט  לדבר  יכול  אתה 

 מהמילים אני לא שומעת.  

 -קרן החזרים מכביש, קרן לניקוז  צביקה דוידי: 
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 אני גם לא הבנתי מה היא אומרת.   ראש העיר: 

כאן  צביקה דוידי:  עד  ואחרות.  תב"ר  לעודפי  לשאלה    קרן 

תמיכות.   תשלומי  של  הנושא  לגבי  הקודמת. 

מאוזנת   בצורה  רבעוני  בסיס  על  ניתנים  התשלומים 

 לאורך כל השנה. אין לי מה להוסיף מעבר לכך.  

 כלומר זה רבע ממה שאנחנו מעבירים להם.   הדר לביא: 

לבדוק   צביקה דוידי:  יכול  המסוים    ספציפית אני  התשלום  את 

 תשובה.    שאת מדברת, ואני אוכל לתת 

איזה   הדר לביא:  בסיס  על  ירידה  יש  ולמה  להבין,  אשמח  אני 

 תבחין? מישהו יודע להגיד?  

   -לא מכיר את הפרטים  צביקה דוידי: 

 באיזה עמוד?   רו"ח תהילה מימון: 

ב  הדר לביא:  ירד  סבא  כפר  כדורסל  הפועל  ₪    100,000-המועדון 

 ₪.    724,000-₪ ל   830,000-מ 

   -שתעבירי שאלה מפורטת אני מציעה   צביקה דוידי: 

 בכל מקרה אנחנו מחלקים את העוגה.   אורן כהן: 

 אני אוכל לבדוק את הנושא ואוכל לתת תשובה.   צביקה דוידי: 

 רגע, ירידה יחסית למה?   אורן כהן: 

 לא שמעתי, סליחה.   הדר לביא: 

 אני רוצה לענות לך, ירידה יחסית למה?   אורן כהן: 

   -₪   820,000הטבלה שלפנינו  זה    2020תמיכה שנת   הדר לביא: 

 משנה קודמת? משנה קודמת?   אורן כהן: 

 כן, זה מה שרשום פה.   הדר לביא: 

תבחינים   אורן כהן:  יש  מדויק.  מדע  לא  זה  תבחינים,  יש  יופי, 

שהוא   איזה  לא   .. מיני. מכל  מהכמות,  ניזון  שהוא 

   -מדע מדויק, לפעמים יש התאמות 

 אז אתה לא יודע תבחין.   הדר לביא: 
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 .  15%הדר שואלת מה השתנה בתבחינים שירד   על סער: י 

 מה?   אורן כהן: 

   -טוב  ראש העיר: 

 הדר שאלה מה השתנה בתבחינים.   יעל סער: 

 אורן, אורן, אורן, בוא עזוב.   ראש העיר: 

 לא יודעים, לא יודעים.   הדר לביא: 

   -התבחינים אושרו  עו"ד אלון בן זקן: 

 צבעה.  חבר'ה אני מעלה את זה לה  ראש העיר: 

 .  2020בסוף שנת   עו"ד אלון בן זקן: 

 הכול לפי התבחינים נקודה.   אורן כהן: 

כולנו   ראש העיר:  העירייה,  ראש  העירייה  גזבר  המשפטי  היועץ 

   -לא מבינים שום דבר, יש תבחינים 

ראש   הדר לביא:  התבחינים  או  הקורונה  בגלל  זה  הבנתי  לא 

 העיר?  

ש  ראש העיר:  כל  שמאושרים  תבחינים  מועצת  יש  ידי  על  נה 

בהתאם   מתוקצבות  העמותות  מכן  ולאחר  העירייה, 

 לתבחינים שאושרו על ידי מועצת העירייה.  

   -טוב, חבל לי מאוד שמפחיתים הרבה כסף  הדר לביא: 

   -התבחינים  ראש העיר: 

 ולא מבינים גם למה.   הדר לביא: 

עוד   ראש העיר:  תגידי  אם  גם  אומר    20התבחינים,  לא  זה  פעם 

 קת, כולם מבינים למה.  שאת צוד 

 אז תסביר, למה אין תשובה.   הדר לביא: 

   -אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד אישור  ראש העיר: 

   -רק רגע רפי  ממה שיינפיין: 

   -המשך חלוקת תמיכות  ראש העיר: 

 רגע, רגע.   ממה שיינפיין: 
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 כן ממה.   ראש העיר: 

עמותות  ממה שיינפיין:  לאיזה  הרשימה  את  ראיתי  לא  יש  אני  אם   ,

 ברשימה את "יד שרה" אני אבקש לא להצביע.  

 "יד שרה" לא מופיע.   עו"ד אלון בן זקן: 

 אנחנו מעלים את זה להצבעה.   ראש העיר: 

לא   מר מאיר מנדלוביץ':  מבקש  אני  הפרוטוקול  למען  רפי,  סליחה 

   -להצביע 

מי   ראש העיר:  לי.  מפריעים  שנייה  כל  סליחה  שומע,  לא  אני 

 עכשיו?  

 פה מצד ימין שלך.    , אני, אני פה  ר מנדלוביץ': מר מאי 

 מאיר, כן סליחה.   ראש העיר: 

 אני מבקש לא להצביע על מועדון הטניס.   מר מאיר מנדלוביץ': 

המשך   ראש העיר:  אישור  בעד  מי  ההצבעה,  את  נעלה  אז  טוב, 

לשנת   הנתמכים  והגופים  לעמותות  תמיכות  חלוקת 

מל 2021 אחד  פה  זה  את  לקבל  אפשר  האם  ממה  ?  בד 

 ומאיר? תודה רבה.  

ומועדון   ממה שיינפיין:  שרה"  "יד  שזה  בסעיפים  ומאיר  ממה  מלבד 

 הטניס. בשאר אנחנו בעד.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

   -רפי אני רוצה רגע  רו"ח תהילה מימון: 

   -עדכון הרכב ועדות העירייה  ראש העיר: 

התמיכות   רו"ח תהילה מימון:  לגבי  צריך  רפי,  אחד,  כל  להגיע  קודם 

אני   נוסף,  ודבר  לדיון.  החדשים  הקריטריונים 

המסמכים   שכל  נדאג  כן  אנחנו  הבאה  שבשנה  אשמח 

יתפרס   לא  וזה  מהעמותות  בזמן  אותם  נדרוש  אנחנו 

שגם   לי  נראה  כי  ונובמבר,  אוקטובר  עד  ככה 

לא   זה  העירייה  בתוך  ותקציבית  תזרימית  מבחינה 
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שעד   זה  על  מדבר  שהחוק  חושבת  אני  לנו.  בריא 

צריך   המסמכים,  את  להשלים  צריכים  הם  פברואר 

 לדאוג שזה גם יקרה.  

לקראת   ראש העיר:  ממש  פה  באים  אנחנו  מילה,  כל  אכן 

מכל   לדרוש  יש  ייפגעו.  שלא  כדי  העמותות, 

כל   את  להגיש  כספית,  תמיכה  שרוצות  העמותות 

הרלוונטיים   החומרים  כל  ואת  והטפסים  הניירות 

.    לוועדת התמיכות בראשות המנכ"ל  בזמן כדת וכדין

דברים   וקורים  חריגים,  דברים  יש  גם  לפעמים  אבל 

ייפגעו.    בדרך, ואנחנו לא רוצים שהעמותות 

 

מס'   בהצבעה    : 376החלטה  השתתף  לא  שיינפיין  )ממה  אחד  פה  מאשרים 

מועדון   לגבי  בהצבעה  השתתף  לא  מנדלוביץ'  מאיר  שרה,  "יד  לגבי 

לשנת   תמיכות  חלוקת  נתמכים  לעמותות    2021הטניס(  ולגופים 

מיום   תמיכות  ועדת  להמלצת  בהתאם  הרצ"ב,  בטבלה  כמפורט 

 ואשר השלימו את כל המסמכים הנדרשים.    23.2.21

 

 עדכון הרכב ועדות העירייה.   . 9

 

עירייה,   ראש העיר:  ועדות  הרכב  החלטה.    4עדכון  הצעות 

הרצל,   ישראל  את  למנות  מאשרים  קלים,  שינויים 

בוועדת קשרי חוץ וערים  מטעם סיעת הליכוד, כחבר  

סיעת   מטעם  אייזיק,  רוני  של  במקומו  תאומות, 

ישראלובה   סווטלנה  את  למנות  מאשרים    –הליכוד. 

ציבור.   כנציגת  קליטה  בוועדת  כחברה  גילמור, 

כחבר   אוטמזגין,  דניאל  עו"ד  את  להסיר  מאשרים 

למנות   מאשרים  עלייה.  קליטת  מוועדת  ציבור,  נציג 
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חגו  קרן  המועצה  חברת  כדירקטורית  -אל את  גרשון 

במקומו   בע"מ,  סבא  כפר  לפיתוח  הכלכלית  בחברה 

הגיש?   לא  הוא  צרפתי.  צביקה  המועצה  חבר  של 

 הגשת צביקה מכתב התפטרות?  

 מה צריך להגיש לא הבנתי.   צביקה צרפתי: 

 מכתב התפטרות.   ראש העיר: 

שלנו,   צביקה צרפתי:  הסכמה  זה  התפטרות,  מכתב  להגיש  צריך  לא 

מחליפ  חבר  היא  מישהו  הגיש  לא  פעם  אף  אותי.  ה 

אם   מתפטר.  שהוא  התפטרות  מכתב  דירקטוריון 

לא   זה  בינינו  סכסוך  לעשות  או  להערים  רוצים  אתם 

 יקרה.  

   -לא, לא, צביקה  עו"ד אלון בן זקן: 

   -לא צריך  צביקה צרפתי: 

.   ראש העיר:   שנייה היועץ המשפטי

   -אלון, אלון  צביקה צרפתי: 

   -צביקה, החוק קובע במפורש  עו"ד אלון בן זקן: 

 כן.   צביקה צרפתי: 

 שאתה צריך להגיש מכתב התפטרות.   עו"ד אלון בן זקן: 

,   צביקה צרפתי:  טלפון לי  להרים  ובעצמו  בכבודו  המנכ"ל  יכל  אז 

מה   התפטרות,  תשלח אליי מכתב  לי: צביקה  ולהגיד 

 קרה?  

 אתה רוצה אולי להצהיר?   עו"ד אלון בן זקן: 

 אדוני המנכ"ל מתבייש להתקשר אליי?    מה  צביקה צרפתי: 

   -אני מציע הצעה  עו"ד אלון בן זקן: 

יירשם   עו"ד אהוד יובל לוי:  שלפרוטוקול  מוכן  אתה  צביקה,  צביקה, 

 שאתה מודיע על התפטרות?  

 בוודאי, בהסכמה, זה בהסכמה.   צביקה צרפתי: 
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 ואתה תשלח מכתב בכתב.   עו"ד אלון בן זקן: 

ס  ראש העיר:  חבר'ה,  להיות  רגע  מתחיל  פעם  עוד  סליחה.  ליחה, 

בירוקרטיה   של  באמת  דברים  על  ודברים  דין  פה 

חוק   פי  על  פועלים  ואנחנו  המשפטי  היועץ  פשוטה. 

אמר   המשפטי.  היועץ  והוא  להמלצתו,  בהתאם 

   -בצורה ברורה, ואמרנו גם לקרן 

 חברים לי אין שום בעיה.   צביקה צרפתי: 

   -שעליך, שנייה אל תפריע  ראש העיר: 

 לי אין שום בעיה.   צביקה צרפתי: 

   -שנייה  ראש העיר: 

 אז אני אשלח.   צביקה צרפתי: 

 לא, אבל סתם יוצרים בעיה על כלום.   ראש העיר: 

   -לא, זה לא בעיה  צביקה צרפתי: 

.   ראש העיר:   מבחינתי זה טכני

   -אז אפשר להתקשר לחבר המועצה  צביקה צרפתי: 

   -אבל  ראש העיר: 

 המנכ"ל אז המזכירה שלו.  אם לא   צביקה צרפתי: 

 קרן חגואל, קרן?   ראש העיר: 

מה   ד קרן גרשון חגואל: " עו  מה,  מבינה  לא  אני  טלפון,  שיחת  קיבלה  קרן 

 השאלה?  

 התקשרתם רק לקרן ולא לצביקה?   הדר לביא: 

   -טוב חבר'ה  ראש העיר: 

 צביקה תעלה דברים על הכתב עכשיו.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -י היועץ המשפט  ראש העיר: 

נייר, זה פשוט  עו"ד אלון בן זקן:     -אני מציע צביקה, תיקח דף 

 ותכתוב אני מתפטר.   ראש העיר: 

מתפקידי   עו"ד אלון בן זקן:  התפטרותי  על  בזאת  מודיע  אני  תודיע, 
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   -כדירקטור 

   -... שאני אכתוב עכשיו  צביקה צרפתי: 

   -בחברה  עו"ד אלון בן זקן: 

 על פה?  ואם הוא מצהיר ב  עו"ד יוסי סדבון: 

מייל   ראש העיר:  זה  סיפור,  נהיה  זה  דבר  כל  באמת  לא,  לא, 

 פשוט.  

 אם הוא מצהיר בעל פה זה לא מספיק?   עו"ד יוסי סדבון: 

 לא.   ראש העיר: 

   -מה הבעיה  צביקה צרפתי: 

 לא, הוא צריך בכתב לראש העיר.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -יוסי, יוסי  צביקה צרפתי: 

 קלט ומוסרט פה.  הכול מו  עו"ד יוסי סדבון: 

 יוסי, תן להם לשחק איתי, תן להם, תן להם.   צביקה צרפתי: 

 לא משחקים שום דבר.   ראש העיר: 

 תן להם ליהנות.   צביקה צרפתי: 

 אתם משחקים, זה פשוט לא מכבד אף אחד.   ראש העיר: 

 רבותיי קצת כבוד.   צביקה צרפתי: 

 זה מה שאומר החוק.   עו"ד אלון בן זקן: 

.   צביקה צרפתי:   איבדתם את זה לגמרי

 זה מה שאומר החוק.   עו"ד אלון בן זקן: 

 .  תנסח לו  ראש העיר: 

 אני אנסח לו מה הבעיה.   עו"ד אלון בן זקן: 

.   ראש העיר:   יובל תעשה לו ניסוח משפטי

 לא, הוא שלח מייל כבר. הוא כבר שלח לו מייל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   הנה יובל הכין ניסוח משפטי

יובל   ד"ר אסנת ספורטה:  עצמך.  את  מבייש  אתה  יובל  מבייש.  אתה  יובל 

מבייש   אתה  פרסה.  תעשה  עצמך,  את  מבייש  אתה 
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עשית   אתה  ממש.  עצמך,  את  מבייש  אתה  עצמך,  את 

 עכשיו פה... מביש לעצמך. מביש לעצמך. מביש. 

.   צביקה צרפתי:  . .  תשאיר לי

ביחד  ד"ר אסנת ספורטה:  שניהם  של  משותף  מהלך  החלטה  זה  זו   .

אתם   מה  מבינה  לא  אני  ביחד,  שניהם  של  משותפת 

 מנסים לעשות כאן, איזו פרובוקציה.  

שלכם   עו"ד אהוד יובל לוי:  החברה  לכבוד  זה  פרובוקציה,  לא  זה  חברים 

צריכה   היא  נשים.  שוויון  על  דיברנו  הראוי,  מן  קרן, 

 להתמנות עכשיו לדירקטוריון.  

יוזמה משותפת של צביקה יובל, יובל, ז  ד"ר אסנת ספורטה:     -ו 

 פוליטיקאי סוג ז אתה, תסלח לי.   צביקה צרפתי: 

 וקרן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -טוב, אני מעלה  ראש העיר: 

 מה ההצגה הזאת?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 פוליטיקאי מהרמה הנמוכה ביותר.   צביקה צרפתי: 

 מה ההצגה הזאת?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 פוליטיקאי כזה נמוך.  לא ראיתי עוד   צביקה צרפתי: 

 יוזמה משותפת של שניהם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 -באמת, אני ממש, אני ממש  ראש העיר: 

   *** קריאות מהקהל *** 

המשפטי,   ראש העיר:  היועץ  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  טוב, 

באמצעות   התפטרות  מכתב  לך  יעביר  צרפתי  צביקה 

   -מייל עד למחר 

 יעביר לך.   עו"ד אלון בן זקן: 

 איך?   ראש העיר: 

 הוא צריך להפנות אותו אליך.   עו"ד אלון בן זקן: 

על   ראש העיר:  העירייה  לראש  מייל  שלח  צרפתי  צביקה  אז 
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תמונה   מכן  ולאחר  הכלכלית,  מהחברה  התפטרותו 

לא  קרן.   אני  זה,  גם  ותסכמי,  איתו  שתדברי  אמרנו 

אני   צביקה  טלפון  באמת.  בכלל  הבעיה  מה  על  מבין 

   -ובתמורה אתה צריך להתפטר   צריכה להתמנות, 

 אני דיברתי עם צביקה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 איך סליחה לא שמעתי?   ראש העיר: 

יודעים ש  ד קרן גרשון חגואל: " עו     -אין בינינו פער, אנחנו 

שולח   רו"ח תהילה מימון:  שהוא  לזה  בכפוף  זה  את  נאשר  בואו  רפי, 

 וזהו, אנחנו מאשרים את זה.  

את  טוב  ראש העיר:  מאשרים  אנחנו  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני   ,

חברת   את  למנות  מאשרים  ההחלטות,  ארבעת 

חגואל  קרן  כדירקטורית  -המועצה  בחברה  גרשון 

חבר   של  במקומו  בע"מ,  סבא  כפר  לפיתוח  הכלכלית 

לראש   בכתב  להודעתו  בכפוף  צרפתי  צביקה  המועצה 

אפשר   הכלכלית.  מהחברה  התפטרותו  על  העירייה 

 ה אחד?  לאשר את זה פ 

בסעיף   יעל סער:  קטנה,  הבהרה  מינוי    1רק  זה  האם  רשום  לא 

 בתור נציג ציבור או לא.  

 לא, לא נציג ציבור.   ראש העיר: 

סעיף   יעל סער:  על  מדברת  אני  קרן  1לא,  על  מדברת  לא   ,

 בחברה הכלכלית.  

 הוא לא נציג ציבור, הוא מטעם סיעת הליכוד.   ראש העיר: 

 -, יש פה מינוי של 1עיף  אני מדברת על ס  יעל סער: 

   *** קריאות מהקהל *** 

הליכוד,   יעל סער:  סיעת  מטעם  הרצל  ישראל  על  מדברת  אני 

אבל   מינוי.  איזה  רשום  לא  חוץ  קשרי  בוועדת  מינוי 

מדברים   לא  אתם  חוץ,  קשרי  ועדת  על  מדברת  אני 
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 על אותו דבר.  

פשוט,   ראש העיר:  מאוד  החוקים.  את  שמסביר  לקהל  מודה  אני 

ציבור דירקט  נציג  להיות  יכול  הוא  ועדה  ור  חבר   ,

אחד?   פה  זה  את  לקבל  אפשר  טוב,  ועדה.  חבר  הוא 

 תודה.  

   -אפשר בבקשה לענות על השאלה? שאלתי שאלה  יעל סער: 

 מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה.   ראש העיר: 

   -לא רשום איזה  יעל סער: 

 יעל את מפריעה היום, מה קורה איתך?   ראש העיר: 

 אבל אתם לא עונים לשאלה.   ל סער: יע 

 קיבלת תשובה.   ראש העיר: 

 קרן, קרן, אני מברך אותך על המינוי.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

ציבור,    3-ו   2בסעיפים   יעל סער:  כנציג  מינוי  שזה  רשום 

 לא רשום איזה מינוי זה.    1בסעיף  

 לוועדה.   ראש העיר: 

בסעיף   יעל סער:  בסע   2למה  ציבור,  כנציג  רשמת    3יף  רשמת 

   -כנציג ציבור 

 ... תסביר לה.   ראש העיר: 

כנציג    1בסעיף   יעל סער:  מינוי  זה  האם  שואלת  אני  רשום,  לא 

 ציבור.  

זה   ראש העיר:  ועדה  חברי  ציבור,  נציג  לא  הוא  ועדה  חבר  כי 

 שונה.  

מועצת   יעל סער:  חברי  שהם  ועדה  חברי  יש  ועדה  חברי  אבל 

   -עיר, יש כאלה שהם נציגי ציבור 

 טוב, היועץ המשפטי יסביר לך אחר כך.   אש העיר: ר 

סוגים,    2-זה ועדת רשות, בוועדת רשות יש חברים מ  עו"ד אלון בן זקן: 

או   ממוני  שהם  אחרים  וחברים  מועצה,  חברי  אחד 
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 נציגי הסיעות, אוקיי?  

 אבל לא רשום אם זה נציג ציבור או לא? זה הכול.   יעל סער: 

לא   עו"ד אלון בן זקן:  זה  יש  לא,  אמרתי  אוקיי?  ציבור,  סוגים    2נציג 

רשות,   ועדת  בתוך  מועצה  חברי  אחד  חברים,  של 

מפתח   לפי  השונות  הסיעות  מומלצי  הם  ואחרים 

 סיעתי.  

 אוקיי, בסדר.   יעל סער: 

   -כאן החליפו  עו"ד אלון בן זקן: 

 תודה.   ראש העיר: 

 נציג אחד באחר.   עו"ד אלון בן זקן: 

 

אחד את עדכון הרכב ועדות העירייה כדלקמן:  מאשרים פה    : 377החלטה מס'  

כחבר  1 הליכוד,  סיעת  מטעם  הרצל,  ישראל  את  למנות  מאשרים   .

מטעם   אייזיק,  רוני  של  במקומו  תאומות,  וערים  חוץ  קשרי  בוועדת 

 סיעת הליכוד.  

ישראלובה   . 2  סווטלנה  את  למנות  כחברה    –מאשרים  גילמור, 

 בוועת לקליטת עליה כנציגת ציבור.  

ציבור,   . 3  נציג  כחבר  אוטמזגין,  דניאל  עו"ד  את  להסיר  מאשרים 

 מוועדת קליטת עליה.  

חגואל  . 4  קרן  המועצה  חברת  את  למנות  גרשון  -מאשרים 

במקומו   בע"מ,  סבא  כפר  לפיתוח  הכלכלית  בחברה  כדירקטורית 

בכפוף   צרפתי,  צביקה  המועצה  חבר  לראש  של  בכתב  להודעתו 

 .  כלית העירייה על התפטרותו מהחברה הכל 

 

 .     מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה. 10

 

מאשרים   ראש העיר:  עירייה,  לעובד  נוספת  לעבודה  היתר  מתן 
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 ריכוז החלטות 
 

 

 הצעות לסדר.  . 2

 בבניינים פרטיים.     ם התקנת דפיברילטורי  א. 

 

מס'   התקנת    : 366החלטה  בנושא  לסדר  ההצעה  את  אחד  פה  מאשרים 

 בבניינים פרטיים.    דפיברילטורים 

 

 .  הנצחת נשים במרחב העירוני  ב. 

 

מס'   במרחב    : 367החלטה  נשים  הנצחת  בנושא  דיון  לקיים  אחד  פה  מאשרים 

   העירוני.  

 

 מבנים מסוכנים בעיר כפר סבא.  ג. 

 

מס'   ההצעה    : 368החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . " מבנים מסוכנים בעיר כפר סבא  בנושא " 

עילאי,   -בעד  העיר,  ראש  דני,  רפי,  אורן,  עדי,  מאיר,  לירית תהילה,   ,

 ויובל.    ממה 

 . וצביקה   הדר, אסנת, יוסי, קרן יעל,   -נגד  

 

 .  המשך דיון   –  הנצחת נשים במרחב העירוני  ב. 

 

מס'   אחד   המועצה   : 369החלטה  קריאת    פה  תקדם  השמות  ועדת  כי  מחליטה 

לצמצם   מנת  על  וזאת  נשים,  שם  על  בעיר  שונים  ואתרים  רחובות 
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לבצ  ובמטרה  בנושא,  שנוצר  הפער  היסטורי  את  עיוות  תיקון  ע 

העיוות   לתיקון  הדרך  כי  מחליטה  המועצה  בעיר.  נשים  בהנצחת 

יחס   שיישמר  באופן  השמות,  מתן  תמהיל  שינוי  באמצעות  תהיה 

ו   2/3של   גברים עד לסגירת הפער כאמור. כמו כן תקיים    1/3-נשים 

של   לשמות  גנריים  שמות  המרת  בנושא  ודיון  בחינה  השמות  ועדת 

 .  נשים 

 

 מעקב החלטות.    –יחת שער תבור בפארק עירוני  פת  ד. 

 

מס'   ההצעה    : 370החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . " מעקב החלטות   –פתיחת שער תבור בפארק עירוני   בנושא " 

עילאי,   -בעד  העיר,  ראש  דני,  רפי,  אורן,  עדי,    ממה ,  לירית תהילה, 

 ויובל.  

 . ביקה וצ   הדר, אסנת, יוסי, קרן יעל,   -נגד  

 

 מינויה של גב' מיטל קולין לתפקיד עוזרת אישית למנכ"ל העירייה,   . 3

 יובל בודניצקי, במשרת אמון על פי חוזה אישי למשרת אמון.   

 

מס'   אחד  מאשרים    : 371החלטה  קולין  פה  מיטל  הגברת  של  העסקתה  את 

חוזה   פי  על  אמון,  במשרת  הרשות,  למנכ"ל  אישית  עוזרת  בתפקיד 

א  למשרות  של  אישי  בשכר  מתאריך    35%מון,  החל  המנכ"ל  משכר 

   בכפוף לאישור משרד הפנים.   7.10.21

 

 אישור תשלום אחזקת רכב לסגן ראש העיר, אורן כהן.  . 4

 

 



   06.10.2021 123    מן המנייןמועצה 

מס'   בהצבעה(  מאשרים    : 372החלטה  השתתף  לא  כהן  )אורן  אחד  אחזקת  פה 

מיום   החל  כהן  אורן  העיר  ראש  סגן  עד    1.11.21רכב  של  בגובה 

 .  ודש, בכפוף להנחיות משרד הפנים ק"מ בח   2,500

 

 אישור תשלום אחזקת רכב לראש העיר.   . 5

 

אחזקת  פה אחד )ראש העיר לא השתתף בהצבעה(  מאשרים    : 373החלטה מס'  

מיום   החל  העיר  לראש  עד    1.11.21רכב  של  ק"מ    3,500בגובה 

 .  בחודש, בכפוף להנחיות משרד הפנים 

 

 . 24.8.21אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 6

 תקציב רגיל.    –  2021לשנת    7העברות מספר   א.  

 תקציב בלתי רגיל.    –  2021לשנת    7העברות מספר   ב.  

 

מס'   כמפורט    : 374החלטה  הכספים  ועדת  המלצות  את  אחד  פה  מאשרים 

 בנושאים כדלקמן:   24.8.21בפרוטוקול הישיבה מיום  

 תקציב רגיל.    –  2021לשנת    7העברות מספר   א.  

 תקציב בלתי רגיל.   –  2021לשנת    7מספר  העברות   ב.  

 

 . 29.9.2021אישור המלצות ועדת כספים לתאריך   . 7

 אישור מחיקת חובות.   א.  

 שינויים תקציביים שוטף.   ב.  

 עדכון תב"רים.  ג.  

ן     ד.    .  2021לשנת    2הצגת דו"ח רבעו
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מס'   את    : 375החלטה  בהצבעה(  השתתפה  לא  סער  )יעל  אחד  פה  מאשרים 

ו  מיום  המלצות  הישיבה  בפרוטוקול  כמפורט  הכספים  עדת 

 בנושאים כדלקמן:   29.9.2021

 אישור מחיקת חובות.   א.  

 שינויים תקציביים שוטף.   ב.  

 עדכון תב"רים.  ג.  

ן     ד.    . 2021לשנת    2הצגת דו"ח רבעו

 

 . 2021אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת   . 8

 

מס'   לא    : 376החלטה  שיינפיין  )ממה  אחד  פה  בהצבעה  מאשרים  השתתף 

מועדון   לגבי  בהצבעה  השתתף  לא  מנדלוביץ'  מאיר  שרה,  "יד  לגבי 

לשנת   תמיכות  חלוקת  נתמכים    2021הטניס(  ולגופים  לעמותות 

מיום   תמיכות  ועדת  להמלצת  בהתאם  הרצ"ב,  בטבלה  כמפורט 

 ואשר השלימו את כל המסמכים הנדרשים.    23.2.21

 

 עדכון הרכב ועדות העירייה.   . 9

 

מאשרים פה אחד את עדכון הרכב ועדות העירייה כדלקמן:    : 377ס'  החלטה מ 

כחבר  1 הליכוד,  סיעת  מטעם  הרצל,  ישראל  את  למנות  מאשרים   .

מטעם   אייזיק,  רוני  של  במקומו  תאומות,  וערים  חוץ  קשרי  בוועדת 

 סיעת הליכוד.  

ישראלובה   . 2  סווטלנה  את  למנות  כחברה    –מאשרים  גילמור, 

 נציגת ציבור.  בוועת לקליטת עליה כ 

ציבור,   . 3  נציג  כחבר  אוטמזגין,  דניאל  עו"ד  את  להסיר  מאשרים 

 מוועדת קליטת עליה.  



   06.10.2021 125    מן המנייןמועצה 

חגואל  . 4  קרן  המועצה  חברת  את  למנות  גרשון  -מאשרים 

במקומו   בע"מ,  סבא  כפר  לפיתוח  הכלכלית  בחברה  כדירקטורית 

בכפוף   צרפתי,  צביקה  המועצה  חבר  לראש  של  בכתב  להודעתו 

 .  תפטרותו מהחברה הכלכלית העירייה על ה 

 

 .     מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה. 10

 

נוספת לעובד עירייה,    : 378החלטה מס'   מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה 

כמטפל   לעבוד  מעוניין  אשר  התרבות,  באגף  קהילתי  במרכז  בית  אב 

העבודה.   לשעות  מחוץ  ורפואה,  סיעוד  לשירותי  בחברה  בקשיש 

 , כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה.   יובהר בזאת 

 

 

 

 


