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ועובדי   : ראש העיר  לעובדות  טוב  ערב  לנוכחים,  טוב  ערב 

לסגן   טוב  ערב  המועצה,  לחברי  טוב  ערב  העירייה, 

חגואל,   ולקרן  צנעני  איתן  שלי  מקום  ולממלא 

נמצא  עוד מחברי המועצה  מי  הרוש.  ולדני    ולפינחס, 

טוב,   נוכחים.  מספיק  לנו  שיש  נספור  בואו  כאן? 

צריך  10,  9אנחנו   נכון  11.  בהמתנה.  אנחנו  אז   .

המתנה?   היועמ"ש?  שעה  רבע  זמן,  כמה  שעה?  רבע 

 חצי שעה.  

 בוא נתחיל עם דקה. בוא נראה מה קורה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 איך?   ראש העיר: 

קו  עו"ד אלון בן זקן:  מה  נראה  דקה  עם  נתחיל  מישהו  בוא  אולי  רה. 

 יגיע. אנחנו בינתיים ממתינים.  

ישיבות   ראש העיר:  את  להעביר  רוצה  בכלל  אני  בהמתנה. 

 .  18:00-. כן נעביר אותם ל 18:00המועצה לשעה  

 אתה צריך לקבל החלטה פה במועצה.   עו"ד אלון בן זקן: 

אומרים   ראש העיר:  הבאה.  לישיבה  להצבעה,  זה  את  נביא 

היהודית   בקבלה  מתנה.  אצלנו  זו  ערב  שהמתנה  אז 

טוב לכל הנוכחים, אנחנו מתחילים את השידור ואת  

העיר,   מועצת  וחברי  חברות  אז  המועצה.  ישיבת 

העירייה,   ועובדי  עובדות  מנהלים,  העירייה,  מנכ"ל 

והאהובים.   היקרים  סבא  כפר  ותושבי  תושבות 

נבון,   אופירה  ספר  בבית  היום  כאן  נמצאים  אנחנו 

מתחי  אומר  שאני  נמצאים  כפי  אנחנו  הקדנציה,  לת 

הציבור   שגם  כדי  וציבורי,  פתוח  במקום  הזמן  כל 

יכול לראות אותנו, וגם לראות אותנו ברשתות. ואני  

מאוד   מאוד  גדולה  באמת  מבשורה  דווקא  מתחיל 



   03.11.2021 6    מן המנייןמועצה 
שכונת   לתושבי  ובעיקר  סבא,  כפר  מזרח  שלתושבי 

קיבלנו   בערב  אתמול  והאהובה.  היקרה  יוספטל 

מאוד,   דרמטית  הישג  החלטה  מאוד,  משמעותית 

יוספטל   שכונת  בינוי  פינוי  שפרויקט  מאוד  גדול 

הדיור   את  ולקבינט  הדיור,  בקבינט  לדיון  ייכנס 

בעוד   ישיבה  יש  אומרת  זאת  הקרוב.  הממשלתי 

כשנתיים   של  עבודה  באמת  ולאחר  ימים,  מספר 

של   שהפרויקט  ישראל  מדינת  את  לשכנע  הצלחנו 

פרו  הוא  יוספטל  שכונת  בינוי  ויש  פינוי  לאומי,  יקט 

גדולה   בשורה  בעיקר  משמעויות,  מאוד  הרבה  לו 

דבר   של  בסופו  הפרויקט  השכונה.  ותושבי  לתושבות 

כ  יותר  או  פחות  דיור.    3,000-3,500-יוסיף  יחידות 

הכרזה על פרויקט כזה, זה אומר שכל מדינת ישראל  

משרד   הממשלה,  משרדי  כל  מתגייסת,  בעצם 

מ  תשתיות.  על  מדבר  שזה  האוצר  התחבורה  שרד 

בנושאים   השיכון  משרד  תקציבים.  של  בנושא 

עם   ישראל  מקרקעי  רשות  בכלל.  לבינוי  שקשורים 

הרשות   של  האלה  העוצמות  של  המשמעויות  כל 

מה   כל  עם  החינוך  משרד  כמובן  ישראל.  מקרקעי 

אומר   זה  אומרת  זאת  חינוך.  למבני  שקשור 

תאושר   הקרוב,  בקבינט  תוצג  הזאת  שהתוכנית 

בעד  שהתוכנית  כתוכנית  מאמין  ואני  לאומית.  יפות 

ותושבות   לתושבי  מאוד  טוב  תעשה  בסוף  הזאת 

בשורות.   של  שורה  עוד  פה  יש  אבל  השכונה. 

לזוגות   דיור  יחידות  מאות  ייתן  בעצם  הפרויקט 

ל  שקרוב  אחרי  סבא,  כפר  תושבי  עשורים    2-צעירים 

ב  היה  זה    2005-ו   2004-אני חושב, הפרויקט האחרון 
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ו  מחיר  האוניברסיטה,  של  הפרויקט  את  היה  כן  לפני 

ה  שנות  בתחילת  שם  אי  תחשבו  2000-למשתכן,  אז   .

כמעט   פרויקט    2שחלפו  שום  פה  היה  ולא  עשורים 

ייתן,   הזה  הפרויקט  משמעותי.  צעירים  זוגות  של 

מ  למעלה  מעריך  לזוגות    1,500-אני  דיור  יחידות 

בני    50%צעירים.   סבא  כפר  תושבי  לטובת  מהם 

סבא,  כפר  מאוד.    ובנות  גדולה  בשורה    30%שזו 

אבל   ארוך.  לטווח  להשכרה  מיועדות  יהיו  מהדירות 

למי   גם  תאפשר  דבר  של  בסופו  הזאת  התוכנית 

עד   של  לטווח  דירה  לשכור  בשכירות  לחיות  שרוצה 

נותן    10 באמת  וזה  ויציבה,  קבועה  בשכירות  שנים, 

הציבורי.   הדיור  מבחינת  בשורה  גם  העיר  לתושבי 

יס  טיפול  בשכונות  וכמובן  מאוד  מאוד  ודי 

ואני רוצה לשפוך קצת   הוותיקות. במסגרת ההסכם, 

דבר   של  בסופו  בעצם  המדינה  הזה,  הנושא  על  אור 

כל   התחבורה.  זה  אחד  נושאים.  מעט  לא  תתקצב 

כביש   כמו  התחבורה  שעוקף  541נושא  כביש  שהוא   ,

של   ואזור  קניאל  באזור  מחלף  כמו  מצפון,  סבא  כפר 

רת המדינה תיתן מימון מאוד  צומת עלייה. זאת אומ 

תעדוף   ייתן  זה  תחבורתיים.  לנושאים  גדול  מאוד 

בסמוך   לבקשתנו  תחנה  תהיה  אומרת  זאת  למטרו. 

תחנת   להם  תהיה  השכונה  תושבי  אומר  זה  לשכונה, 

התקציבים   במסגרת  לבית.  בסמוך  ממש  מטרו, 

זאת   חדש.  מול  בישן  תשקיע  המדינה  גם  שנקבל 

שה  מפרויקטים  להבדיל  שהשקיעו  אומרת  בעבר  יו 

חלק   העיר,  במרכז  השקיעו  ולא  חדשות  בשכונות 

גדול   מאוד  מאוד  תקציב  נקבל  שגם  היא  מהאמירה 



   03.11.2021 8    מן המנייןמועצה 
במוסדות   חינוך,  במוסדות  הוותיקה.  בעיר  להשקיע 

לנו בעיר   יש  ציבור, במבנים קהילתיים, זאת אומרת 

וזה   מכספנו,  השקענו  עכשיו  עד  שאנחנו  מתקנים 

תבו  ופה  שלו.  הקצב  את  לא  לוקח  ותיתן  המדינה  א 

של   לפרויקטים  וגם  העיר  לפיתוח  תקציבים  מעט 

ותושבי   לתושבות  מאוד  גדולה  בשורה  וזה  תשתיות. 

שימנף   מאוד  גדול  הסכם  נקדם  אנחנו  וכך  השכונה, 

כלכליים   היבטים  תוך  כמובן  סבא.  כפר  העיר  את 

פה   חשוב  תעשייה.  אזורי  פיתוח  לטובת  ועסקיים 

משמעותי.   אחד  דבר  חוסר  אנ להגיד  קצת  רואה  י 

בפרויקט  כתוצאה    הבנה  שנובעים  שעוברים  ומסרים 

שיתוף   בתהליך  התחלנו  אנחנו  הבנה.  מחוסר 

לפני   כנס  היה  בתחילתו,  הוא  התהליך  תושבים. 

המקצועי   הצוות  ועכשיו  מאוד,  גדול  כשבועיים 

את   מאפיינים  בית,  בית  דירה  דירה  לעבור  מתחיל 

האינפור  התושבים.  עם  ומדברים  מציה  הדירות 

לא   אינפורמציה  ברשתות,  החוצה  קצת  שזולגת 

שיוצאים   למסרים  להקשיב  חשוב  מאוד  אז  נכונה. 

מהצוות   שיוצאים  כמובן  למסרים  מהעירייה, 

הפרויקט   את  לנתב  נוכל  בעצם  אנחנו  וכך  המקצועי. 

החלטה   היא  אתמול  של  ההחלטה  טובה.  בצורה  הזה 

שנקרא   מה  התוכנית,  את  מכניסה  דבר  של  שבסופו 

ההחלטה.  למו  זאת  הדיור,  קבינט  שנקרא  הזה  עדון 

שמליאת   אמרה  בעצם  הזאת  ההחלטה  אומרת  זאת 

זה   את  להעביר  מאשרת  בעצם  ובנייה  תכנון  ועדת 

למועדון   נכנסנו  אנחנו  אומרת  זאת  הדיור.  לקבינט 

לאומיות,   תכניות  מספר  נמצאות  שבו  למועדון  הזה, 
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רק   אנחנו  מפה  אבל  גדולה.  מאוד  מאוד  בשורה  וזו 

ושיתוף  ב  תכנון,  של  ארוך  תהליך  יהיה  התחלה, 

אנחנו   וועדות,  ושיקוף,  תושבים,  ושמיעת  תושבים, 

שיתפו,   לא  שאומרת  עכשיו  אמירה  כל  בהתלה.  ממש 

השלב   הבנה.  מחוסר  נובע  פשוט  זה  אמרו,  לא 

אנחנו   ועכשיו  לקבינט,  נכנס  זה  כל  קודם  הראשון 

הרבה   שייקחו  התכנון  תהליכי  כל  את  מתחילים 

את  מאוד   נשתף  כמובן  כמובן  כמובן  הדרך  ועל  זמן, 

התושבים, נסביר להם מה הולך להיות, נעדכן אותם  

חברי   את  גם  כמובן  שותפת.  בצורה  הזמן  כל 

שקשור   מי  כל  ואת  הוועדה,  חברי  ואת  המועצה 

חושב   אני  הזה  הפרויקט  הזה.  הגדול  לפרויקט 

הרמות.   בכל  מתכננים  של  רבות  עשרות  אותו  שעטפו 

ש  ברמה  גם   גם  המחוזית,  בוועדה  גם  העירייה,  ל 

חברות   וגם  גבוהה,  הכי  ברמה  ומתכננים  הותמ"ל, 

וחברות   הנושא  כל  את  שמתכללות  מתכננות 

מאוד   עוצמה  עם  פרויקט  זה  אומרת  זאת  מנהלות. 

גם   אבל  פיזית  גם  מאוד,  גדולה  מורכבות  עם  גדולה, 

יכול   אני  יוספטל  שכונת  אומרת  זאת  חברתית. 

בפה   היום  שכבר  להגיד  שכונה  היא  מלא, 

שלה,   הסיפור  את  תספר  דבר  של  בסופו  ההיסטוריה 

ואנחנו מתחילים עכשיו לספר את הסיפור החדש של  

את   כשבוע  לפני  גם  אירחנו  שלנו.  היקרה  השכונה 

סבא   כפר  ישראל.  של  והסביבה  האקלים  ועידת 

עיר   שהיא  כעיר  גורמים  מאוד  הרבה  ידי  על  נבחרה 

עיר  ירוקה,  עיר  בה    המקיימת,  יש  דבר  של  שבסופו 

מאוד   אנחנו  המדינה.  ערי  ברוב  שאין  ערכים 
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לשיח   גם  ער  ואני  הירוק.  של  הנושא  על  מקפידים 

היום בציבור, הנושא של עצים. אני חושב   שמתקיים 

נחדד   ואנחנו  נכון,  לא  הוא  שמגיע  מהמידע  שחלק 

אנחנו   המדויקים.  המספרים  את  ותקבלו  זה  את 

שתי  על  יתרה  הקפדה  בהיקפים  מקפידים  עצים  לת 

בלתי נתפסים. אנחנו שותלים מאות עצים בכל שנה,  

מתמלאים   הרחובות  בתפקיד.  שאני  מאז  לפחות 

אתם   נחשון.  ברחוב  להסתובב  יכולים  אתם  בעצים. 

העיר.   ברחבי  אחרים  ברחובות  להסתובב  יכולים 

רואים   ואתם  ובגין,  יהודה  בן  לאזור  ללכת  אפשר 

הטיילת.   כל  לאורך  צעירים  אזורים  עצים  עוד  ויש 

גם   ויש  הזמן.  כל  עצים  שתילות  בהם  שיש  שלמים 

הם   שנטעו,  מהעצים  חלק  לצערנו  שאנחנו  מקומות 

גם   ועצים  נכונים,  לא  במקומות  שנטעו  עצים 

העיר   ברחבי  שנמצאים  הדקלים,  כמו  בעייתיים 

שאנחנו   עץ  כל  על  אבל  ישראל,  ארץ  עצי  לא  שהם 

בסופו  אנחנו  לקטוע,  או  להעתיק  או  דבר    נאלץ  של 

שלנו   העיר  ואת  הארץ  כדור  את  ונפצה  נשתול 

עצים.   של  מאוד  רבות  התמורה.  בעשרות  תהיה  זאת 

מי שמגיע לוועדות, ואני יכול להגיד פה תודה גדולה  

אג'נדה   פה  שמביאים  לאנשים  וגם  המועצה,  לחברי 

המועצה   חברי  ויתר  בסיעה,  כאן  שנמצא  מעילאי 

כ  המועצה  חברי  גם  ועד  כולם,  פינחס,  שנמצאים  מו 

עץ   יש  אם  גם  אומרת  זאת  עץ.  עץ  על  פה  מקפידים 

את   מעכבים  אנחנו  לתוכנית,  שמפריע  אחד 

הכי  ברמה  ממש  זה  את  בוחנים  ואנחנו    התוכנית, 

מגיעים  נ קפד  שאנחנו  ברמה  זה  להיות,  שיכולה  ית 
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בוחנים   גם  וכמובן  בהתאם,  תכניות  ומשנים  לשטח, 

למקומ  הגעתי  אישי  באופן  אני  לגופו.  ות  מקרה 

והלכנו   החלטות  הקפאנו  ההחלטה,  את  שעצרנו 

ויש   לא.  או  העץ  את  להציל  ניתן  האם  בשטח  לראות 

אי   שנמצא  פרטי  בית  כמו  ניתן  שלא  לצערנו  מקרים 

אותו   קיבלה  שהמשפחה  סבא,  כפר  במערב  שם 

בוועדת   זה  על  דיון  היה  והסבתא,  מהסבא  בירושה 

עד   העץ,  כריתת  את  לאשר  הסכמתי  לא  ואני  משנה. 

אני    שלא  אומרת  זאת  בעיניים.  אותו  לראות  הלכתי 

הגענו   המשפחה,  עם  קבעתי  הגעתי,  אישי  באופן 

עץ שהביאו אותו   ואז באמת הבנו שהעץ הוא  למקום 

למדינת   ידידותי  עץ  לא  הוא  אחר,  מקום  מאיזה 

בלתי   לגובה  הגיעו  שלו  השורשים  בכלל,  ישראל 

אותו   אומרת  זאת  לבנות,  אפשר  אי  גם  ולכן  נתפס, 

ישראל  זוג   ארץ  אנשי  והם  אגב,...  מוכר  נפלא, 

העץ   את  נטעתי  אני  תשמע  לב  בכאב  לי  אמרו  היפה, 

לפני   שהנטיעה    30הזה  לרגע  האמנתי  לא  אני  שנים, 

כך   כדי  עד  שלו  השורשים  את  מביאה  בעצם  הזאת 

של   בגובה  הם  השורשים  הבית.  כל  את  מרים  שהוא 

לאפשר    40-ו   30 כדי  ולכן  האדמה.  גובה  מעל  ס"מ 

אלא  את   ברירה  לנו  אין  והרחבתו  הבית  בניית 

תבינו   בעיניים  אותו  וכשתראו  הזה,  העץ  את  לכרות 

עצים   שותלים  הם  בתמורה  אבל  ברירה,  שאין 

זוכר   אני  אם  כמדומני  חושב  אני  אחד,  ולא  אחרים, 

עץ    12טוב   לא  שהוא  עץ  אותו  על  שיפצו  עצים, 

מעט   לא  אגב  כמו  הישראלית,  לסביבה  ידידותי 

שהגיע  מדינות  עצים  מיני  מכל  ישראל  למדינת  ו 
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וגם   הרשויות  גם  ישראל.  ארץ  עצי  לא  שהם  בעולם, 

או כריתה של עצים   פקידי היערות מעודדים העתקה 

אקליפטוסים   דוגמת  ישראל.  ארץ  עצי  לא  שהם 

שהרשויות   רבים  עצים  של  דוגמאות  יש  למשל. 

בסביבה   פוגע  וזה  ישראל,  ארץ  עצי  לא  שזה  אומרות 

ישראלית.   את  הארץ  שהביאו  הקודמות  במאות 

כמו   נוי,  עצי  או  ביצות  לייבש  כדי  האלה  העצים 

עצים   יש  תראו  אגב,  עלייה  בשיכון  רואים  שאתם 

מקום,   מאיזה  אותם  שהביאו  גדולים  מאוד  מאוד 

השולחן   של  ברוחב  שהוא  גזע  עם  להיות  הפך  עץ  וכל 

גם   שיח  עכשיו  ויש  המדרכה.  את  סוגר  שהוא  הזה, 

וגם   עלייה,  אני  בשכונת  בדיוק,  זוכר  לא  ברחוב, 

שהעצים   השחר,  ברחוב  או  חי  תל  ברחוב  חושב 

עצי   לא  הם  כי  מאוד,  גדולים  להיקפים  גדלו  האלה 

מדרכה,   על  הבנה  מחוסר  אותם  ונטעו  ישראל.  ארץ 

כל   את  חסם  פשוט  שהוא  עץ  להיות  הפך  הזה  והעץ 

לאפשר   האם  להתלבט  צריך  ועכשיו  המדרכה. 

המבוגרים   ולתושבים  או  לעגלות  מדרכה  על  ללכת 

כל   את  חסם  העץ  מדרכה,  אין  פשוט  כי  לא. 

תמיד   ואנחנו  הזה.  בעניין  שיח  פה  ויש  המדרכה, 

יש   אבל  העצים,  לטובת  כל  קודם  שאפשר  מקום  בכל 

המצב.   את  להבין  צריכים  שאנחנו  אנחנו  מקומות 

לוחות   הצבת  גם  נושאים,  מאוד  הרבה  פה  קידמנו 

סבא  שכפר  אתמול  התבשרנו  כבר    סולאריים,  הגיעה 

בכל    53%-ל  חינוך,  במוסדות  חשמל  של  עצמי  ייצור 

  . העירוני והחשמל  העירייה  מהחשמל    53%מוסדות 

אין   וולטאיים,  פוטו  תאים  ידי  על  מיוצר  העירוני 
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להגיע   היא  הכוונה  ישראל.  במדינת  ורע  אח  לזה 

ל  שנתיים  פה  100%-בתוך  מקדמים  ואנחנו   ,

ו  ועוד  משמעותיים  מאוד  מאוד  ועוד.  פרויקטים  עוד 

ההוקרה   חודש  היה  גם  החודש  אקצר.  פשוט  אני 

היה   סבא.  בכפר  הוותיקים  והאזרחים  לאזרחיות 

ותיקות   לכל  להגיד  רוצה  אני  מאוד.  מהנה  חודש 

מה   כל  על  תודה  והסבתות  הסבים  סבא  כפר  וותיקי 

חושב   ואני  הערכים.  על  למעננו,  בחייהם  עשו  שהם 

הזד  גם  וזו  מצוין,  פשוט  חודש  להם  מנות  שהיה 

או   פה,  אותו  שראיתי  חושב  אני  לממה,  להודות 

שהוא לא הגיע. אבל גם ממה, הנה הו ממה נכנס. על  

כל העבודה שהוא עושה במינהלת הגמלאים, הוא חי  

חדווה   פה  רואים  אנחנו  הכול  ובסך  זה,  את  ונושם 

ציינו   גם  הזה  החודש  והתברכנו.  עשייה,  של  גדולה 

ל יצחק רבין.  לרצח ראש ממשלת ישרא   26-את יום ה 

מתועב   היה  הרצח  הרבה  כמובן  יש  פוליטי.  ורצח 

לאחר   נולדו  שפשוט  צעירים  חבר'ה  היום  מאוד 

חלפו   זאת  בכל  להגיד    26הרצח,  חייב  ואני  שנים. 

חלק   אבל  מהלקחים,  חלק  הפיקה  ישראל  שמדינת 

בוטה,   הוא  מאוד,  אלים  הוא  עדיין  הציבורי  מהשיח 

מס  הוא  שקרי,  הוא  מניפולטיבי,  הוא  הוא  ית, 

ציבור   כמנהיגי  צריכים  שאנחנו  חושב  ואני  משסע. 

אם   גם  בכבוד,  ביחד  לחיות  אפשר  איך  דוגמא  לתת 

שיח   לנהל  אפשר  איך  לראות  בדעות.  חלוקים 

מדינת   לנו  אין  דבר  של  בסופו  וכמובן  מכבד  תרבותי 

אני   רבין,  רצח  בוגר  ואני  אחרת.  עיר  לנו  אין  אחרת, 

באונ  תקופה  באותה  סטודנט  בר  הייתי  יברסיטת 
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אז   שהייתה  הנוראית  החוויה  כל  את  חוויתי  אילן, 

בשנת   שם  לחשוב  1995אי  לעולם  רוצה  לא  אני   .

היום   ודווקא  שלנו.  במדינה  כזה  דבר  שייקרה 

כדי שיהיה   הכול  עושה  אני  נמצא,  אני  מהמקום שבו 

לטובת   ונכון  אמיתי  ושיח  כבוד  מאוד  הרבה  פה 

מנסה  אני  ממש  נכונה.  דמוקרטית  כי    מערכת  לקצר, 

אוקטוברפסט   את  לנו  היה  עמוס,  חודש  לנו  היה 

כ  בירושלים,  במדרחוב  בירה  איש    6,500-פסטיבל 

קולמן,   ולאמיר  וצעירים  קהילה  לאגף  תודה  הגיעו. 

הקהילה   של  הסיגד  חג  את  יומיים  לפני  היה 

המסורת   הזאת.  הקהילה  את  מעריץ  אני  האתיופית. 

הל  את  מחמם  אירוע  פשוט  היה  שלה  פה  המפוארת  ב 

המאבק   ביום  התחיל  נובמבר  חודש  אברהם.  בבית 

נגד   נרחב  עירוני  קמפיין  יש  נשים.  נגד  באלימות 

תראו   אתם  רבים.  נושאים  בעוד  ובכלל  חברתי  חרם 

והקהילתי   החינוכי  בשיח  וגם  העיר,  ברחבי  זה  את 

של   לנושא  שקשור  מה  כל  סבא.  בכפר  אצלנו  כאן 

בכל  הכוח,  בכל  בזה  נלחמים  אנחנו    החרמות, 

לזה סוף. אבל   לעשות  וחייבים  לנו,  האפשרויות שיש 

במערכת   גם  שקיים  שיח  זה  בצער,  זה  את  אומר  אני 

מעט   לא  עם  מתמודדים  ואנחנו  סבא,  בכפר  החינוך 

והקורונה   בכל מקום.  כמו שנמצאים  אירועים כאלה 

זה   את  אומר  אני  השבוע,  למצוקות.  הוסיפה  לא 

ממ  שהיה  רידר,  דני  לעולמו  הלך  רב,  קימי  בעצב 

ופסטיבל   סבא  בכפר  המוזיקה  קרן  ומייסדי 

מאות   פה  השאיר  גדול,  לב  אהוב  אדם  הנושפים. 

אחד   היה  הוא  ותלמידים.  תלמידות  של  רבות 
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התרבות   בתחום  והמובילות  הבולטות  הדמויות 

רבות,   דורות  גידל  הוא  סבא.  כפר  של  והמוזיקה 

את   מכאן  שולח  ואני  צעירים,  מוזיקאים  של  רבים 

כול  ואני  תנחומנו  וניניו.  נכדיו  ילדיו,  לאשתו  נו 

ל  להודות  לבסוף  אותנו.    2-רוצה  שעוזבים  מנהלים 

שעשה   דוידי,  צביקה  העירייה  גזבר  זה  הראשון 

הביטחון   אגף  ומנהל  בתפקיד,  טובה  עבודה 

ביצע את   זייד. צביקה  שי  חירום  ושירותי  והבטיחות 

הנהלת   עם  יחד  והוביל  מקצועי,  באופן  שלו  התפקיד 

את   פשוטה,  העיר  לא  בתקופה  הזאת,  התקופה 

רבה   הצלחה  לצביקה  מאחל  אני  טובה.  בצורה 

מספר   של  תפקיד  פה  שעשה  היקר  שי  וגם  בעתיד. 

פה   עמד  הוא  העירוני,  שנים,  הביטחון  מערך  בראש 

תרגילים,   מעט  לא  חווינו  האחרונות  ובשנתיים 

חומות,   ושומר  קורונה  של  מתמשך  אירוע  וכמובן 

גם חותם  פה  כי    ושי השאיר  ובטוח  ואני סמוך  בעיר. 

רבה   תודה  החדשה.  בדרכם  להצלחה  יזכו  שניהם 

פשוט   מאפשר.  ואני  מיוחדת,  בקשה  פה  יש  לכולם. 

השרון.   מהוד  השכונה  מהעיר  תושבים  לכאן  הגיעו 

 אז יצחק, יש לך דקה להגיד את דבריך בבקשה.  

חברי   יצחק:  לכל  טוב  ערב  סער,  רפי  העיר  לראש  טוב  ערב 

לפי   הנהגה  המועצה.  לכם  שיש  רואה  אני  רפי  דבריך 

במסורת   ממשיכה  הזאת  והעיר  בעיר,  פה  טובה 

על   כוח  ויישר  והגידול,  הצמיחה  שלה,  ההתקדמות 

 כל מה שאתם עושים.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

של   יצחק:  הנושא  על  מילים  כמה  להגיד  לפה  באתי  אני 
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עיריית   של  בשליטה  שהוא  לשפכים,  הטיהור  מכון 

נכו  סבא,  לעכשיו  כפר  סבא    70%ן  כפר    30%שליטת 

היסטוריות   מסיבות  הזה  המכון  השרון.  הוד  שליטת 

השכונות   הזמן  עם  השרון.  הוד  בפאתי  הוקם 

לבתים,   מאוד  קרוב  הזה  המכון  וכרגע  התפתחו 

ללא   רשלנית,  בצורה  טופל  הזה  שהמכון  ובגלל 

אנחנו   לילה  שלילה  למצב  הגענו  מתאים,  פיקוח 

ואולי אלפי אנשים על  ישנים, לא רק אני אלא מ  אות 

לא   מזגנים,  ועם  סגורים  חלונות  עם  ישנים  ידינו, 

וישנה   כרגע,  שנעשה  ומבירור  אותם.  כשצריך  תמיד 

בשם   הזה  העניין  לטובת  שגויסה  או    HDVחברה 

DHV    עומדת שהיא  אולי,  האותיות  את  משבש  אני 

מצאה   שהיא  מה  גילתה,  שהיא  מה  על  דו"ח  להגיש 

הבעיה  אז  המט"ש.  אלה    לגבי  לכל  המט"ש  של 

שיושבים פה, כי זה בסופו של דבר יעלה הרבה כסף,  

לו   יש  הזה  המט"ש  מדובר,  מה  על  להבין  לכם  כדאי 

לו   יש  ברכיבים,  כשלים  לו  יש  תפעוליות,  בעיות 

בעיות בלי סוף. הנקודות של קליטות הצחנה הם לא  

ממקום אחד, הם מחצי תריסר אולי תריסר מקומות  

זה  כל  המט"ש.  כנראה    בתוך  גדולה,  בהשקעה  כרוך 

את   תחזיקו  ראשוני,  באומדן  הראשון  בשלב 

ב  מדובר  טוב,  לא    150-הכיסאות  וזה   .₪ מיליון 

עולה   היה  חדש  מט"ש  כי  חדש,  מט"ש  להקים  בכדי 

סבא   יהיה    600לכפר  אפשר  ואי  היות   .₪ מיליון 

כספית   בעיה  יהווה  זה  הזאת,  מההוצאה  להימנע 

ל  השות   2-קשה  כמובן  שהיא  עיריות,  הבכירה  פה 
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הזה   למאמץ  להצטרף  השרון תצטרך  והוד  כפר סבא. 

וערבויות,   הלוואות  עם  לאט  לאט  זה  את  לשלם 

כבר   ואנחנו  פשוטים,  לא  האלה  הדברים  וכידוע 

יומיים   תוך  להיסגר  שהולך  התקציב  אחרי  למעשה 

כל להביא   קודם  פה?  אני מדבר  לכן למה  אז  בכנסת. 

וה  סבא  כפר  כולנו.  לתודעת  זה  הם  את  השרון  וד 

כל   קונה  אני  אורבנית.  מבחינה  אחת  עיר  למעשה 

בכפר   הכושר  במכון  הייתה  אשתי  סבא.  בכפר  הזמן 

כהן,    20סבא   אורן  פה  יושב  חברים,  פה  לי  יש  שנה. 

האווירית.   בתעשייה  איתי  עבד  שלו  אבא  אורן?  נכון 

את   מציג  אני  לכן  סבא.  לכפר  מחוברים  כולנו 

ה  כל  הדברים  פה.  האלה  על  הדברים  נמצאים  זמן 

בין   עומק    2השולחן  באותו  לא  הערים,  ראשי 

כי   ובאותה הדגשה שאני עשיתי כשאמרתי פה הערב, 

ציבורית.   אומר  אני  פה  אבל  מחייבת.  הדיפלומטיה 

רמת   אסון,  לפני  נמצאים  שאנחנו  לב  שימו  רבותיי 

יש   כנראה.  לקצה  הגיע  הזה  המכון  של  הספיקה 

עוד   שיש  שאומרים  וא   3כאלה  את  שנים,  שבדקו  לה 

הסף.   את  חצינו  כבר  שאנחנו  אומרים  עכשיו  זה 

הפארק   ידינו,  על  הפארק  חיסול  היא  הסף  חציית 

עם   דבר  של  בסופו  הירקון  ושטיפת  אותו,  שהקימו 

נמצאים   אנחנו  נגרר.  זה  לאן  תבינו  דקות    5שפכים. 

לדעתי לפני אסון אקולוגי גדול, וצריכים לעסק הזה  

מאמ  אני  הכוח.  בכל  למרות  להתפנות  סער,  ברפי  ין 

שאני לא בוחר בו פה. הוא היה מנכ"ל העירייה שלי.  

ליד   פה  יושבים  עצמו.  את  הוכיח  הוא  שמה  וגם 

ואני   טוב,  רקע  עם  טובים,  אנשים  הרבה  השולחן 
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הבעיה.   לפתרון  יד  תיתנו  שכולכם  עליכם  סומך 

 תודה רבה.  

ויש   ראש העיר:  קצרה,  התייחסות  אתן  אני  יצחק.  רבה  תודה 

גם שאילתה העל הנושא. כמו שיצחק אמר, מכון    לנו 

ה  שנות  בתחילת  שם  אי  הוקם  שפכים    90-הטיהור 

כביש   את  אפילו  היה  שלא  מרוחק,  זה  531במקום   .

פרות,   רועות שם  באזורים  אלישמע.  ליד  אי שם  היה 

את   אומר  אני  הפרות.  ריח  עם  מתערבב  היה  והריח 

הפ  של  מהריח  נהנה  היה  ז"ל  אבי  כי  בחיוך,  ות.  ר זה 

כ  הוא,  הזה  המכון  באמת  השנים  עם  שנים    10-אבל 

מעט   לא  איתו  להיות  התחילו  אותו  שהקימו  לאחר 

הרבה   לעשות  בזמנו  ניסו  ריח.  של  בעיקר  בעיות, 

עוד   מאוד,  גדולות  והשקעות  פרויקטים  מאוד 

בהוד   הייתי  כשאני  וגם  ולד,  יצחק  של  בתקופתו 

לפני   וכרגע  משמעותית.  עבודה  שם  עשינו  השרון, 

של   משותפת  החלטה  התקבלה  חודשים  מספר 

של   העיר  ראש  עם  יחד  ושלנו,  השרון  הוד  עיריית 

המט"ש   קירוי  של  גם  בפרויקט  להתחיל  השרון,  הוד 

הרחבתו.   של  תכנון  התחלת  וגם  הנוסף,  החלק  של 

ואנחנו   בינתיים,  שיש  הדו"חות  לפי  הספיקה  נכון 

כ  עוד  על  מדברים  אותם,  עוד    3-נברר  יש  אבל  שנים. 

מול  שו  להעלות  מנסים  שאנחנו  נושאים  של  רה 

מה   כל  כולל  היום  מסדר  ירדו  שחלקם  המדינה, 

ידי   על  בזמנו  רעיון  היה  לשפד"ן  לשפד"ן.  שקשור 

לשפד"ן,   השרון  והוד  סבא  כפר  את  לחבר  המינהל, 

נמצא   גם  היום  השפד"ן  כי  היום,  מסדר  ירד  זה 

אבל   בשפד"ן.  מטורף  מט"ש  שהקימו  למרות  בבעיה, 
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הב  מאוד  היקפי  לספיקה  גורמים  פשוט  דן  בגוש  ינוי 

בקצב,   מתמלא  הוא  שם  המט"ש  ולכן  גבוהה, 

לתוכנית   מחוץ  נמצא  פעם  שוב  שלנו  שהאזור 

הסכם   על  דיברתי  שאני  מהעניינים  חלק  העבודה. 

על   מדברים  שאנחנו  הגדולה  התוכנית  ועל  הגג 

האלה   הפרויקטים  צופית.  וותמ"ל  יוספטל  שכונה 

לתגבר   גם  לנו  והרחבת  יאפשרו  הקמת  את  תקציבית 

סבא   כפר  דבר  של  בסופו  כי  והוד  המט"ש.  צמחה 

עם   עיר  היא  כי  גדול,  יותר  בקצב  צמחה  השרון 

של   באזור  בעיקר  קרקע,  עתודות  יותר  .  1202הרבה 

פה.   בעל  התוכניות  כל  את  שם  מכיר  היא    1202אני 

כפר   בפאתי  שנמצאת  מאוד,  גדולה  ענקית  תכנית 

נורדאו   רכבת  באזור  זאת  סבא  מערב.  דרום  דרומה, 

את   טוב  זוכר  אני  אם  דיור.  יחידות  אלפי  של  תכנית 

ל  קרוב  זה  דיור    15,000-20,000-המספרים,  יחידות 

תצמח   השרון  שהוד  מכיוון  בלבד.  הזה  באזור  שיהיו 

של   לעיר  הרבה    150,000ותגיע  בתקופה  תושבים 

הוא   המט"ש  של  הנושא  אז  מאצלנו,  קצרה  יותר 

בתוך   משמעותי  העירונית.  חלק  התכנונית  החשיבה 

על   העיר  תושבי  את  וגם  אתכם  נעדכן  ואנחנו 

מאוד   בהרבה  זה  את  אומר  כשאני  ההתפתחות. 

שם   קרוב  מאוד  שזה  מצער  מאוד  זה  הדדיות. 

של   הבעיות  ואת  התופעות  את  מכיר  ואני  לבתים, 

הוד   של  העיר  וראש  באזור.  שם  שנמצאות  הריח 

מ  ובעבודה  ובמעקב  בדאגה  נמצא  שותפת.  השרון 

 ואנחנו ביחד נקדם את הפרויקט. תודה.  
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 דיון בבקשת שליש מחברי המועצה בנושאים הבאים:  . 1

 

 התפטרות גזבר העירייה ועיכוב בהצגת טיוטת תקציב העירייה.  א. 

 

המניין,   ראש העיר:  מן  שלא  ישיבה  לזימון  דרישה  הייתה  כן, 

הנוכחית.   לישיבה  הזאת  הישיבה  את  צרפנו  ואנחנו 

הנו  היועץ  לכן  רק  היום,  סדר  על  הראשון  שא 

 המשפטי בבקשה תציג את סדר הדוברים.  

שכתב   עו"ד אלון בן זקן:  שמי  מציע  ואני  היום,  סדר  על  לדיון  נושא  זה 

יציג אותו, ולאחר   או פנה כדי לכנס את הישיבה, אז 

   -מכן לכל חבר מועצה יש 

 כמה זמן יש לכל אחד?   ראש העיר: 

 דקות.    5,  דקות   5 עו"ד אלון בן זקן: 

 דקות? תודה רבה. מי פותח?    5 ראש העיר: 

מן   ד"ר אסנת ספורטה:  שלא  ישיבה  לכנס  ביקשנו  באמת  אנחנו  אז  טוב, 

ב  אותנו    2-המניין,  מטרידים  שמאוד  נושאים 

ההתפטרות   הוא  הראשון  הנושא  האחרונה.  בתקופה 

התקציב   טיוטת  בהצגת  והעיכוב  העירייה  גזבר  של 

השני 2022לשנת   והנושא  ההתפטרויות    .  רצף  זה 

מנהלים   בכירים,  של  ארוכה  שורה  של  הנטישות 

הראשון   הנושא  את  נציג  אנחנו  בעירייה.  בכירים 

הנושא   שאמרתי  כמו  שוב  אז  הלאה.  נעבור  כך  ואחר 

זה   האלו,  בימים  בטח  אותנו,  מטריד  מאוד  הראשון 

שאנחנו   אזכיר  אני  העירייה.  גזבר  התפטרות 

ב  שמתפטר  שני  גזבר  על  בדרך  מדברים  כשנה.  תוך 

ארוכות,   שנים  ברשויות  מכהנים  גזברים  כלל 

מעל   כשנה    10הממוצע  לפני  חווינו  ואנחנו  שנים, 
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שנחטף   מקצוע  איש  מוערך,  ותיק  גזבר  של  עזיבה 

אחרי   נתניה  עיריית  ידי  על  שהוא    12מיד  שנים, 

חדש   גזבר  הגיע  מצוינת.  עבודה  פה  עשה 

א  הבינאישית,  גם  המקצועית  גם  יש  להתרשמותנו 

לתפקיד,   נכנס  טוב.  מקצוע  איש  הגון,  ישר 

מתפטר.   שהוא  הודיע  ימים  כחודש  לפני  ולהפתעתנו 

של   האלו  ההתפטרויות  שרצף  לומר  עלינו  חובה 

מאוד.   מטריד  אמון  לאנשי  נחשבים  שהם  גזברים, 

נמצאים היום ערב הגשת תקציב. אני מבקשת   אנחנו 

את   להציג  נדרש  העיר  ראש  הפקודה,  שלפי  לציין 

לפני  טיו  כחודשיים  המועצה  לנו, לחברי  טת התקציב 

לפני כשבוע   תחילת שנת התקציב. משמע שלפני שעד 

אלינו,   כאן  התקציב  טיוטת  את  לקבל  אמורים  היינו 

הטיוטה   של  ההגשה  לפני  קרה.  לא  זה  בה.  ולדון 

הכספים.   בוועדת  דיון  להתקיים  נדרש  למועצה 

שלנו  המסקנה  ולכן  קרה.  לא  זה  גם  ידיעתי    למיטב 

של   בנושא  משמעותי  בפיגור  נמצאים  שאנחנו  היא 

שנה   לפני  כבר  חווינו  הבאה.  לשנה  תקציב  הכנת 

של   מאוחרת  מאוד  מאוד  והעברה  הגשה  בערך  וחצי 

תקציב   היה  זה  זכרוני  למיטב  .  2020תקציב, 

של   בערך  היה  שם  התנהלנו    10האיחור  חודשים, 

על   מאושר  תקציב  בלי  מאוד  ארוכה  ,  1/12תקופה 

מ  לא  זה  זה  התפתחויות,  מכשיל  זה  אחד,  לאף  סייע 

למיזמים   יוזמות חדשות. אין אפשרות לצאת  מכשיל 

למנהלים   מאפשר  ולא  קיפאון,  בעצם  זה  חדשים. 

יודעים   שאנחנו  גם  מה  שצריך.  כמו  לעבוד  באמת 

על   שכר,    1/12שכשעובדים  לזחילת  הולך  חלק  אז 
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הולך   העירייה  של  השוטף  התפקוד  למעשה  ולכן 

ומצט  הוא  ונפגע  נשמר,  לא  אפילו  הוא  מצם, 

פעם   כזה  למצב  להגיע  רוצים  לא  ואנחנו  מצטמצם. 

כאן   לקבל  זה  מבקשים  שאנחנו  מה  לכן  נוספת. 

שבתוך   לוח    10החלטה,  יגיש  העיר  ראש  ימים, 

להצגת   כך  ואחר  הכספים,  בוועדת  לדיונים  זמנים 

בצורה    התקציב  שנוכל  כדי  העיר,  מועצת  לחברי  לנו 

לד  מושכלת  את  עניינית  להגיש  אותו,  להבין  בו,  ון 

דבר   של  ובסופו  לשינויים,  בקשותינו  את  השגותינו, 

שנת   את  לצוות    2022לפתוח  לאפשר  טובה.  בצורה 

לי   אין  תכניות.  לפועל  להוציא  לעבוד,  המקצועי 

עבודה.   תכניות  עם  מתארגן  כבר  שהצוות  ספק 

שהוא   או  בתוכו,  מגלם  הוא  התקציב  דבר  של  בסופו 

שהוא   או  עבודה,  מראה,  לתוכנית  ביטוי  נותן 

זו   אז  שצריך.  כמו  לעבוד  אפשר  אי  תקציב  וכשאין 

הבקשה שלנו, זו ההצעה שלנו. אנחנו חושבים שהיא  

של   עניינים  בה  שאין  מאמינים  אנחנו  ראויה,  הצעה 

בצורה   לעבוד  רוצים  כולם  אופוזיציה,  קואליציה 

טובים,   עבודה  כלי  המקצועי  לצוות  ולאפשר  טובה, 

אני   מכל  ולכן  תמיכה  כאן  שתהיה  מאמינה 

 הכיוונים, עד כאן הצגת הנושא.  

בבקשה,   ראש העיר:  תהילה  טוב,  אין.  נוסף?  מישהו  אוקיי. 

אורן, תהילה   ואני אסכם. בבקשה תהילה. הא  אורן, 

 ואני אסכם.  

אסנת.   אורן כהן:  שאמרת  למה  אתייחס  אני  כל  קודם  טוב, 

ממנו   ונפרדנו  מוערך.  גזבר  לנו  היה  בהחלט 

אני  ב  מה  מצליח.  שהוא  וטוב  ונשיקות  חיבוקים 



   03.11.2021 23    מן המנייןמועצה 
לפחות   לך  פרגנו  עבודה,  מקום  עברת  את  גם  אגיד, 

יודעת   את  אחר.  תפקיד  וקיבלת  כשהתקדמת  כמוני 

זה   על  לעשות  לא  וזהו  לפרגן,  לך  גם  מציע  אני 

בעניין   ההצעה  קצת  מוזר  המניין.  מן  שלא  ישיבה 

מניח.  אני  לו,  תתנגדי  את  התקציב  הרי  כי    התקציב. 

 למה אני חושב? חיכיתי לשאלה הזאת.  

 למה אתה מניח?   הדר לביא: 

שתתנגדי,   אורן כהן:  מניח  אני  הזאת.  לשאלה  חיכיתי  אני 

לבוא   עכשיו  דעתי.  זו  ענייניות,  מסיבות  לא  בעיקר 

בואו   אז  בסדר,  וכו'.  חשוב  התקציב  כמה  ולהטיף 

   -תציעו 

 זה החוק.   עו"ד יוסי סדבון: 

שזה   אורן כהן:  החוק?  בוודאי  על  ישיבה  נעשה  מה  אז  החוק. 

   -אתם מציעים פה 

 פשוט, אולי פשוט נקיים אותו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אורן, אורן  ראש העיר: 

   -אז אני אומר  אורן כהן: 

בדו   ראש העיר:  לא  אנחנו  סליחה.  אורן  שנייה,  וכולם  אורן 

הערות   בלי  להגיד,  לך  שיש  מה  את  תגיד  שיח, 

בשיח,  לא  אנחנו  אורן    ביניים,  דיבור,  בזכות  אורן 

 בבקשה.  

החוק   אורן כהן:  אומר,  שאני  מה  אז  החוק.  שזה  בוודאי  אז 

 ידוע והדברים ידועים.  

 מעולה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

שלי   אורן כהן:  ההימור  ואפילו  ידועים,  והדברים  ידוע  החוק 

מאוד   אני  אמרתי.  זה  על  אפילו  לתקציב  באשר 

נגיש תקציב  חושב, אני חושב שאנחנו בסופו של   דבר 



   03.11.2021 24    מן המנייןמועצה 
ובהחלט   בעבר,  שעשינו  כמו  אחראי,  תקציב  שהוא 

שאנחנו   מה  כל  את  ביטוי  לידי  יביא  הזה  התקציב 

ונמשיך   בו,  מאמינים  שהתושבים  ומה  בו,  מאמינים 

כפר סבא לשביעות   הזו שנקראת  להשיט את הספינה 

תהיה   חושב,  לא  אני  בהמשך.  גם  התושבים  רצון 

לזה,   תיוחד  היא  תקציב,  לפרטי  ישיבת  נדון  אנחנו 

לא   אני  תקציב.  חשוב  למה  בסיסמאות  לא  פרטים, 

תקציב,   חשוב  למה  דיון  לכנס  צריך  זה  שלשם  חושב 

לא   אחר...  גזבר  או  יתקדם  הגזבר  למה  לא  ובטח 

לא   קובעים  אתם  פגישות,  זה  בשביל  צריך  לא  הולך. 

לתאם   כדי  הנדרש  הרוב  את  לכם  יש  ראשונה,  פעם 

הכ  המניין.  מן  שלא  משתמשים  ישיבות  אתם  הזה  לי 

בו באופן קבוע, בצורה שהיא זילות של החוק. כי כל  

שהיא   איזה  לעשות  במקום  מזמנים.  אתם  פעם 

המניין,   מן  שלא  ישיבה  נעשה  בואו  אז  לסדר,  הצעה 

אתם   תמיד  לא  מבינכם.  שמגיע  מי  מגיע  גם  ואז 

דבר  מגיעים.   על  לעשות  צורך  שאין  חושב  אני  ולכן 

אני  מיוחדת.  ישיבה  שאתם    כזה  חושב  כן  חושב,  כן 

ולהימנע   הקרוב,  בתקציב  אחריות  לגלות  צריכים 

פוליטיים,   משיקולים  להימנע  פוליטיים,  משיקולים 

מצפה   שאני  מה  זה  להתפתח.  להמשיך  לעיר  ולתת 

 מכם. תודה.  

 תהילה בבקשה.   ראש העיר: 

כמה   רו"ח תהילה מימון:  להגיד  המענה  לפני  רגע  מבקשת  אני  טוב, 

ב  כי  הודיע  מילים,  גזבר העירייה  דבר.  פה  קרה  אמת 

גם   אנחנו  והיום  התפקיד.  את  לסיים  הכוונה  על 

שלי   הממשק  מקום.  ממלא  להיות  צחי  את  ממנים 
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כל   לאורך  מאוד  מקצועי  ממשק  היה  צביקה  עם 

הדרך   לאורך  מצוין.  פעולה  שיתוף  היה  הדרך. 

נגישה, מובנת,   בצורה מלאה,  כל המידע  את  קיבלתי 

הניתוחי  כל  גדול  כולל  מאוד  שינוי  זה  ומבחינתי  ם. 

מכירים   כולכם  כלפיי.  לפחות  קודם,  פה  שהיה  ממה 

הקושי   ועל  העירוני  תקציב  על  שלי  ההשקפה  את 

ככול   הזאתי.  הקדנציה  מתחילת  בתקציב  שקיים 

את   לעומק  יותר  מבינה  אני  בתקציב  מעמיקה  שאני 

את   מצאתי  אני  העיר.  בפני  שעומדים  האתגרים 

לא  מלא  שותף  את  צביקה  הוביל  הוא  הדרך.  כל  ורך 

כדי   ותקציבית,  פיננסית  אחריות  מתוך  המערכת 

לשמור על החוסן העירוני. עבורי העזיבה של צביקה  

לי   צר  צביקה  טריוויאלית.  ולא  פשוטה  לא  היא 

רוצה   ואני  לדרך  אמיתי  שותף  היית  עוזב.  שאתה 

שאמרתי   כמו  בהצלחה.  לך  ולאחל  תודה,  לך  להגיד 

עבודה   עוד  לנו  של  יש  התקציב  את  להגיש  כדי  רבה 

יש  2022 בהצלחה.  לצחי  גם  לאחל  מבקשת  ואני   .

מהירה,   בצורה  לעבוד  הזאת  בעת  בעיקר  חשיבות 

אני   אבל  פשוט,  יהיה  לא  זה  הדברים.  לעומק  ולרדת 

המקום.   ממלא  של  בתפקיד  תצליח  שאתה  בטוחה 

של   ידם  את  גם  מפה  לחזק  מבקשת  כמובן  ואני 

פה   שעברו  הגזברות,  מאתגרת,  עובדי  שנה  באמת 

ואני   פשוט.  לא  שזה  לי  ברור  מאתגרות.  שנתיים 

לגבי   עכשיו  במהירות.  ליציבות  נגיע  שאנחנו  מקווה 

בנוגע   השתנה  לא  דבר  שום  זה  לרגע  נכון  ההצעה. 

עד   העזיבה.  בעקבות  התקציב  ללו"ז  השנה  סוף 

בשנה   כמו  שנה.  בכל  כמו  העיר  במועצת  יועבר  יוגש, 
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הדיו  שעברה  בשנה  בשבועיים  שעברה.  התקיימו  נים 

מכן   ולאחר  הכספים,  בוועדת  דצמבר  של  האחרונים 

כך   ועבר.  העיר  למועצת  התקציב  הגיע  השנה  בסוף 

ומובנת,   מסודרת  מערכת  השאיר  צביקה  השנה,  גם 

חודשים,   מספר  לפני  התחיל  שכבר  תהליך  ואחרי 

ומתחילה   בעירייה  מנהלים  עם  פגישות  כבר  נערכו 

אי  התקציב.  טיוטת  יהיה  להתגבש  שזה  ספק  ן 

שאלה.   לא  בכלל  זאת  אבל  בזמנים,  לעמוד  מאתגר 

בתחילת   מאושר  תקציב  עם  לתפקד  צריכה  העירייה 

שעברה   בשנה  שעשיתי  כמו  הבאה.  הכספים  שנת 

גם   אני  ככה  בזמן,  יגיע  שהתקציב  אז  התחייבתי 

אליכם   שיצא  כמו  מסודר,  עדכון  השנה  לכם  אוציא 

לאיש  הזמנים  לוחות  לגבי  שעברה  התקציב.  בשנה  ור 

שאתם   איפה  לסייע  המועצה  מחברי  מצפה  אני 

אבל   לכם,  שנראה  מה  כל  על  ולהאיר  להעיר  יכולים, 

לתת למערכת לעבוד בצורה טובה, ולסיים את השנה  

את   להביא  וגם  מאתגרת,  שנה  שהייתה  הזאתי 

לצביקה   תודה  ושוב  רבה,  תודה  אז  בזמן.  התקציב 

 על הכול.  

 ני אסכם את הנושא.  תודה רבה תהילה. א  ראש העיר: 

 סליחה, אפשר... רפי, אפשר גם דקה?   יעל סער: 

 יעל בבקשה.   ראש העיר: 

היינו שמחים באמת    2תודה.   יעל סער:  דברים קטנים, ראשית 

מחכים   ולא  היום,  לפני  אותנו  מעדכנים  היו  אם 

את   שמתחילים  אותנו  לעדכן  כדי  ישיבה  שנכנס 

קובע   החוק  כי  בעיצומו,  והתהליך  שעד  התהליך 

קיבלנו,   לא  ואנחנו  טיוטה,  להגיע  אמורה  נובמבר 
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להימנע מהסיטואציה,   יכולנו  אז  עדכון.  קיבלנו  ולא 

שני   ודבר  המועצה.  חברי  את  מעדכנים  הייתם  אם 

של   זילות  עליי.  מקובל  לא  שמאוד  מונח  על  הערה 

לנו,   שמוקנות  הזכויות  את  לנצל  לא  זה  החוק, 

זילו  לעשות.  לנו  שמותר  המחוקק  לא  שהגדיר  זה  ת 

אנחנו   אז  להודיע.  ולא  לעדכן  ולא  בחוק  לעמוד 

דברים   על  כאן  יצוין  לא  הזה  המונח  אם  נשמח 

 שאנחנו עושים בזכותנו שקבע לנו החוק. תודה.  

העירייה   ראש העיר:  גזבר  לנושא.  להתייחס  רוצה  אני  אוקיי. 

שנים.   מאוד  הרבה  עבד  מצוין,  גזבר  שגיא,  הקודם 

מ  שהוא  הוא  מסיבותיו  עצמו  החליט  את  יצה 

רבות   הפצרות  למרות  שמקובל,  דבר  בעירייה. 

פעם   שוב  אחרת.  לדרך  לצאת  החליט  שיישאר, 

שנים,   מעט  לא  פה  היה  הוא  שחיקה,  מסיבותיו, 

שהתקופה   לציין  גם  חייב  ואני  אינטנסיבית  עבודה 

אחד.   אף  עם  היטיבה  לא  הקורונה  בחר  של  והוא 

עבודה   עשה  שגם  הנוכחי,  הגזבר  וכנ"ל  טובה  לעזוב, 

אני   מאתגרת.  מאוד  מאוד  מאוד  מאוד  בתקופה 

ש  עירייה  -חושב  מראשי  שומע  שאני  ממי  לפחות   ,

הקשות   השנתיים  היו  האחרונות  השנתיים  ותיקים, 

וראשי   המקומי  השלטון  כי  המקומי,  בשלטון  ביותר 

הכבד   המשא  כל  את  שלהם  הכתפיים  על  נשאו  ערים 

רו  אני  מדינה.  תקציב  כשאין  הקורונה,  של  צה  הזה 

דנה   ישראל  מדינת  ומחר  היום  שרק  להזכיר 

ב  זאת    3.5-לראשונה  תקציב.  על  האחרונות  שנים 

כבר   חודש  בעוד  חודשיים  בעוד  אני  אם    3אומרת 

זה   לרגע  ועד  לתפקיד  שנכנסתי  מרגע  בתפקיד,  שנים 
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משהו   זה  אומרת  זאת  מדינה.  תקציב  אין  עדיין 

התפקוד   על  מאוד  הקשה  וזה  סובלת,  אינה  שהדעת 

אמורים  השוט  שהיו  רבים  תקציבים  המערכות.  של  ף 

ניהול   זמן  מעט  לא  מאיתנו  סחטו  לעירייה  להגיע 

של   התקציב  את  קיבלנו  שלמשל  עד  ואנרגיות, 

והוא   יהיה,  מה  זעקה  פה  שהייתה  הביניים,  חטיבת 

זמן.   מאוד  הרבה  לקח  אבל  דבר.  של  בסופו  הגיע 

, אני רק רוצה לציין התקציב  2020לגבי התקציב של  

לזמן  הגי  יכולנו  שלא  ומכיוון  הקורונה,  בתקופת  ע 

דחו את   כרגע  חברים שמלינים  אותם  ישיבת מועצה, 

יוני   לחודש  עד  פעמים  מספר  התקציב  ישיבת 

האמת   את  גם  להגיד  כדאי  אז  להתכנס.  שיכולים 

שיהיו   והתחננו  לבקש  פעמים  מספר  ניסינו  לציבור. 

   -ישיבות תקציב, כדי שהתקציב 

את   הדר לביא:  לתקופת  תביא  להגיע  תצטרך  לא  בזמן,  התקציב 

 קורונה.  

 אני לא הפרעתי לך בבקשה.   ראש העיר: 

 תגיד את כל האמת.   הדר לביא: 

 לא הפרעתי. אז זאת כל האמת, אמת יש רק אחת.   ראש העיר: 

האמת זה שהבאת את התקציב לוועדת כספית במרץ   הדר לביא: 

2020-   

ישיבות  ראש העיר:  גם את  להביא  יכול  שתשמעו    אני  הזום, ככה 

 אותם, הכול מוקלט.  

 תקציב של אותה שנה.    2020מרץ   הדר לביא: 

מוגש   ראש העיר:  להיות  אמור  שהיה  התקציב  בסדר.  אבל 

במשך   האופוזיציה  חברי  ידי  על  נדחה  מרץ,  בחודש 

בקשתנו   למרות  להתכנס,  שיכולנו  עד  פעמים,  מספר 
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לתפקד   סבא  כפר  לעיריית  לאפשר  כדי  ותחינתנו 

מאי  בשע  אפריל,  מרץ,  זוכרים  אתם  אם  חירום.  ת 

מורכבות   מאוד  מאוד  מאוד  תקופות  היו  ויוני 

התקציב   מליבכם,  דאגה  הסירו  ולכן  ודאות.  בחוסר 

עובדים,   המנהלים  עובדת,  המערכת  בזמן.  יוגש 

צחי   גם  מאוד.  טובה  עבודה  עושה  המקצועי  הצוות 

על   לשבת  התחיל  כבר  צביקה,  של  בנעליים  שייכנס 

בזה התקציב  דנים  אנחנו  עבודה  ,  שעות  משקיעים   ,

תקציב   יוגש  יום  של  שבסופו  בטוח  ואני  רבות, 

אני   ולכן  תתנגדו.  ואתם  לתקופה  מתאים  מצוין, 

תנסח   היום.  מסדר  הזאת  ההצעה  את  להסיר  מבקש 

 לי היועץ המשפטי.  

 עליה.    צריך להצביע  עו"ד אלון בן זקן: 

 אז קדימה.   ראש העיר: 

 ש את הצעת ההחלטה וצריך לעשות הצבעה רגילה.  י  עו"ד אלון בן זקן: 

אסנת,   ראש העיר:  שהוגשה?  כפי  ההחלטה  הצעת  בעד  מי  אז 

ההצעה?   נגד  מי  וקרן.  יוסי  הדר,  פינחס,  יעל, 

ראש   דני,  איתן,  אמיר,  קובי,  ד"ר  אורן,  תהילה, 

זאת   לאור  וממה.  מאיר  לירית,  עילאי,  יובל,  העיר, 

 ההצעה ירדה מסדר היום.  

 נושא הבא. מי מציג?   : ראש העיר 

בתקציב   ד"ר אסנת ספורטה:  דיוקם,  על  דברים  את  להעמיד  כדי  רק  אני, 

מתוך   אופוזיציה,    7האחרון  בתקציב    3חברי  תמכו 

שחברי    4-ו  לראות  יכולים  שאתם  ככה  התנגדו. 

קשר   ללא  ענייניות  עמדות  מעמידים  אופוזיציה 

 למיקום שלהם על הקשת הפוליטית.  

 אמרתי את זה.    אני לא  אורן כהן: 
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   -הנושא הבא שאני מבקשת לדבר עליו  ד"ר אסנת ספורטה: 

אמרתי   אורן כהן:  לא  תתנגדי,  שאת  מעריך  שאני  אמרתי  אני 

 שהאופוזיציה תתנגד, לא אמרתי את זה.  

 

התפטרות גזבר  לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא    : 380החלטה מס'  

 . יה העירייה ועיכוב בהצגת טיוטת תקציב העירי 

 יעל, פינחס, הדר, יוסי וקרן.  אסנת,   -בעד 

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

 לירית, מאיר וממה.  

 

 נטישת שדרת הניהול העירונית.   ב. 

 

 דקות התחילו בבקשה.    5-כן בבקשה. ה  ראש העיר: 

   -הנושא הבא, הוא בעצם הנטישה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני לא רואה את הזמן, תודה.   עיר: ראש ה 

המנהלים.   ד"ר אסנת ספורטה:  שדרת  העירונית,  הניהול  שדרת  נטישת 

הולך   סחף  חווים  אנחנו  האחרונות  וחצי  שנה  בשנה 

מנהלי   אגפים  מנהלי  בכירים,  מנהלים  של  ומתגבר 

חלקם   העירייה.  את  עוזבים  מאוד  שפשוט  מחלקות 

אמ  תפקידי  שהם  בתפקידים  שמכהנים  ון.  כאלו 

הנוכחית.   הקדנציה  בתוך  שנבחרו  כאלו  מהם  הרבה 

מציג   שאתה  כמו  קידום,  של  מסיבות  לא  גם  חלקם 

התפקיד,   את  שעזבו  כאלו  יש  ולראייה  אורן.  זה  את 

עבודה   מצאו  כך  אחר  זמן  כמה  ורק  בבית  ישבו 

מנכ"ל   את  ביניהם  לציין  אפשר  אז  אחר.  במקום 

הכלכלית,   החברה  מנכ"ל  את  ים  סמנכ"ל   2העירייה, 

חינוך שעזבו אחד   של החברה הכלכלית, מנהלי אגפי 
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זמן.   מאוד  הרבה  לא  של  בהפרשים  השני,    2אחרי 

מסתכלים   אם  אחת.  שנה  בתוך  דיברנו  כבר  גזברים 

הדוברות,   מחלקת  זה,    3על  אחר  בזה  דוברים 

קרדיט   הרבה  ציפיות,  מאוד  הרבה  כולם.  מוצלחים 

אח  חודשים  הרבה  ולא  לתפקיד,  כניסתם  עם  ר  ניתן 

כפר   בעיריית  לעבוד  ממשיכים  לא  שהם  החליטו  כך 

אנוש,   משאבי  אגף  מנהלי  את    2סבא.  שעזבו  כאלו 

אישה   אסטרטגי,  תכנון  אגף  מנהלת  העירייה. 

החברה   מנכ"ל  במערכת.  גם  שצמחה  מאוד,  מוערכת 

ממנו   שנפרדנו  ביטחון,  אגף  מנהל  הפנאי,  לתרבות 

מנ  מידה.  בכל קנה  לעיר  זייד אבדה  שי  עכשיו  הל  רק 

מיוחד  לחינוך  יסודי,  המחלקה  לחינוך  מחלקה   ,

מנהלי בתי ספר. אוקיי? אנחנו מדברים פה על שורה  

את   שהובילו  בכירים,  אנשים  של  ארוכה  ארוכה 

סבא   כפר  עיריית  המערכת.  את  הובילו  הזה,  הארגון 

רצו   שאנשים  מקום  הייתה  שנים  מאוד  הרבה  לאורך 

כאן   עבד  שכבר  ומי  להגיע,  רצו  בו,  והיה  לעבוד 

פה   חווים  ואנחנו  שנים.  לאורך  כאן  נשאר  גם  מוערך 

וגדל   הולך  משבר  שהוא  איזה  נטישה,  שהיא  איזה 

המנגנון   בתוך  כשל  על  מעיד  הניהולית  שלהבנתי 

ועובדים   אנשים  הרבה  כך  כשכל  המנהיגות.  בתוך 

אנחנו   עוזבים,  בכירים  עובדים  בעיקר  בכירים, 

יו  דע לשמור  מדברים על משבר מנהיגותי. ארגון טוב 

יודע   לעבוד,  להם  לאפשר  יודע  שלו,  האנשים  על 

מה   לא  וזה  בה,  להצליח  שאפשר  סביבה  להם  לספק 

לא   זה  לנו,  מתאים  לא  זה  בעיר,  אצלנו  שקורה 

שהיא   לעיר  נחשבה  היא  תמיד  סבא.  לכפר  מתאים 
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ומאוד   יציבה  מאוד  ניהולית  שדרה  בה  שיש  מוערכת 

קידומים  על  סיפורים  לי  תספרו  ואל  ואנשים    טובה. 

של   מסוימת  מידה  יש  אוקיי?  להתפתח.  רוצים 

אנחנו   הזה.  הסיפור  לתוך  להכניס  שאפשר  ציניות 

שם  לא  סגורות  מזמן  משיחות  לספר  גם  יכולה  אני   .

היו   לא  שלהם  הסיבות  שעזבו,  מהאנשים  שחלק 

בגלל שהם רצו לעזוב, אלא בגלל שהם החליטו שהם  

הארגונית   בתרבות  יותר  לתפקד  יכולים  לא 

לעצור,  הק  רגע  צריכים  שאנחנו  חושבת  ואני  יימת. 

צריך   ואם  פה.  קורה  מה  לבדוק  בית,  בדק  לעשות 

זה   ארגונית,  תרבות  לשנות  צריך  ואם  דברים,  לתקן 

 הזמן.  

 מישהו נוסף?   ראש העיר: 

שזה   ד קרן גרשון חגואל: " עו  חושבת  אני  אחד.  משפט  להוסיף  רוצה  אני  כן, 

צם המשאב הכי  ידוע לכולם שהגורם האנושי הוא בע 

יודעת,   ואני  מצפה  אני  ולכן  לאורגן.  שיש  חשוב 

אומרים   בעצם  אנחנו  אנשים  מגייסים  שאנחנו 

יוצאת   אני  ולכן  טוב.  הכי  הגיוס  את  גייסנו  שאנחנו 

להישאר   אמורים  טובים  שאנשים  הנחה  מנקודת 

את   תעשה  שהמערכת  מצפה  אני  אז  המערכת.  בתוך 

ל  שמגויסים  טובים  שאנשים  המאמצים    מערכת כל 

 יישארו בה.  

לפעמים תוהה לעצמי   ראש העיר:  אני אתייחס. אני פשוט  תודה. 

אדם   הייתי  אם  כי  אני.  פוליטי  לא  אדם  איזה 

הולך   היה  העירייה  מנכ"ל  שנבחרתי  ביום  פוליטי, 

החברה   מנכ"ל  שנתיים.  עוד  נשאר  הוא  הביתה, 

וחצי.   שנתיים  עוד  נשאר  הביתה,  הולך  הכלכלית 
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אגף   מנהלת  היא  להיפך.  כי  לעזוב,  בחרה  החינוך 

שבועיים   בערך  קרה  וזה  לכנסת,  לרוץ  החליטה 

ויקרה,   טובה  אישה  לחופשה.  יצאה  שנבחרתי,  אחרי 

אז   לכנסת,  לרוץ  שהחליטה  לי  בישרה  מכן  ולאחר 

כמו   והגזבר  לכנסת.  אותה  דחפתי  אני  שלא  כמובן 

לא   זה  והגזבר    2שאמרנו,  ותיק  אחד  גזבר  גזברים, 

דוברת  דוברים   3הנוכחי.   שהייתה  אחת  דוברת  אז   ,

לעבוד.   המשיכה  מצוינת,  אישה  שנים,  מאוד  הרבה 

אותה   אשלח  אני  אבחר  שאני  שביום  בטוחים  היו 

תפטר   הביתה,  אותה  'תשלח  לי:  אמרו  ככה  הביתה, 

מספר   עוד  אותה  השארתי  שלא.  בחרתי  אני   ' אותה.

לאחר   היא  מסיבותיה  בחרה  והיא    8חודשים, 

הדובר  להתפטר.  וגם  חודשים  מכן  לאחר  שעברה  ת 

בעומס   עמדה  לא  פשוט  מצוינת,  שהייתה  האחרונה 

לעזוב.   האישיות  מסיבותיה  בחרה  והיא  העבודה. 

את   אני  גם  ולכן  זה,  לרגע  עד  מצוין  בקשר  אנחנו 

בתקציב  הדוברות  בצורה    מערך  להרחיב  הולך  הבא 

או   ברעננה  כמו  לפחות  שיהיה  משמעותית, 

בתת   עובדים  אנחנו  כי  אגף  בהרצליה,  מנהלת  תקן. 

בירושה  2משאבי אנוש, לא היו   , היה אחד שקיבלתי 

לא   לרגע  בתפקיד,  אותו  השארתי  מצוין.  אגב,  מצוין 

אמרתי לו ללכת הביתה. הוא בחר פשוט מסיבות של  

לעבור   החליט  בצפון,  שם  אי  הרי  גר  הוא  ריחוק, 

להתמודד   ממני  וביקש  בא  והוא  אחרת,  לעיר 

עזב.   הוא  וגם  אחר,  תכנון  לתפקיד  אגף  ומנהלת 

אני   אגב  מצוינת.  מנהלת  דבר,  אותו  אסטרטגי 

מאוד   הרבה  פה  עבדה  אותה,  קידמתי  אותה,  מיניתי 
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מנכ"ל   כנ"ל  לעזוב.  היא  מסיבותיה  החליטה  שנים, 

הרבה   לאחר  אותו  שקיבלתי  ופנאי  לתרבות  חברת 

הייתי   אם  פעם  ועוד  במערכת.  שעבדת  שנים  מאוד 

הרבה  שעשו  כמו  אז  פוליטי,  ערים    אדם  ראשי  מאוד 

ברחבי המדינה, לדעתי כמעט רובם כולם, הם פיטרו  

ארצות   נשיא  שעושה  וכמו  הבכיר.  הצוות  כל  את 

ה  את  מביא  האמון,    stuff-הברית  תפקידי  כל  שלו. 

מנכ"לי   כל  התאגידים,  מנכ"לי  כל  המנכ"לים,  כל 

הראשונה   בשנה  בדרך  כולם  המנהלים  כל  החברות, 

את  עושה  הייתי  אם  הראשונה,    מוחלפים.  בשנה  זה 

פיטרת   עושה,  אתה  מה  העיר  ראש  ואי  אומרים  היו 

מאוד   הרבה  עם  בחרתי  אני  וכו'.   ' וכו כולם  את 

לפעול   לא  סבא  כפר  העיר  כלפי  ואחריות  דעת  שיקול 

סבא   בכפר  להיפך.  שום    5ככה,  הייתה  לא  שנים 

העיר   מה  בדיוק  זוכרים  אתם  שלטונית.  יציבות 

הקודמת.  בקדנציה  חוותה  לשמור    הזאת  כדי  ולכן 

פה   שמעתם  אתם  לי  ותאמינו  שלטונית,  יציבות  על 

מאוד   הרבה  עם  בא  אני  השרון.  הוד  תושבי  את 

אני   ערים.  לנהל  איך  יודע  אני  מוניציפאלי,  ניסיון 

ואני   המקומי,  השלטון  של  התחלואים  כל  את  מכיר 

איך   וגם  דברים,  אתה  לעשות  צריך  איך  לא  יודע 

אבל  הדברים.  את  לעשות  עדיין    צריך  אני  לשמחתי 

הייתי   אם  כי  פוליטי.  מספיק  ולא  ערכים,  עם  אדם 

כאן   שנאמר  מי  כל  הראשונה  בשנה  פוליטי,  מספיק 

בתקשורת,   שיש  והכותרות  הכתבות  ועל  הנטישה  על 

ראשי   חבר'ה  נטישה.  נטישה,  נטישה,  שמוצאים 

הבכיר   הצוות  כל  את  מחליפים  והם  נבחרים  ערים 
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כ  קטנה.  מועצה  ובכל  עיר  המנכ"לים  בכל  ל 

האחרים,   המנהלים  העוזרים,  היועצים,  מוחלפים, 

לא   אחר.  צוות  פשוט  שנה  אחרי  רואים  אתם 

   -להפריע 

   -רפי, אנחנו לא התלוננו על זה שלא פיטרת  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא להפריע, סליחה לא הפרעתי לך  ראש העיר: 

 אנחנו אמרנו שאנשים נטשו, אנשים עזבו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ש העיר: רא   בואי אל תהתלי, אל תהתלי, אל תהתלי בואי

 אז בוא תנסה להתייחס לזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אל תהתלי עזבי.   ראש העיר: 

   -זו בדיוק הבעיה, שאנשים  ד"ר אסנת ספורטה: 

 טוב בסדר.   ראש העיר: 

 החליטו לעזוב כי הם לא רוצים לעבוד כאן יותר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את טועה.  אז   ראש העיר: 

למקום   ד"ר אסנת ספורטה:  זה  את  לוקח  אתה  לזה.  תתייחס  בוא  אז 

 לגמרי אחר.  

   -אני יכול להגיד לך בגאווה גדולה, ואל תפריעי לי  ראש העיר: 

 בוא תתייחס לזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אל תפריעי לי, אני אתייחס לכל. לא הפרעתי לך.   ראש העיר: 

   -ללכת לכיוון אחר, תתייחס לא, אתה בוחר   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אבל עוד פעם, את בוחרת שוב פעם  ראש העיר: 

 לעצם הסוגיה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לא   ראש העיר:  שהוא  סיפור  לספר  בוחרת  את  פעם  שוב  אבל 

 נכון.  

 עובדות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 העובדות, העובדות אומרות אחרת.   ראש העיר: 

   -דרך אגב אוקיי, אתה צודק   ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -ואני יכול להגיד לכם  ראש העיר: 

   -לא פיטרת את כולם  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בגאווה גדולה  ראש העיר: 

 וזאת הבעיה שאנשים קמו ועזבו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שבכל מכרז  ראש העיר: 

 וזה מדאיג וזה מטריד.   ד"ר אסנת ספורטה: 

מעל  ראש העיר:  אני  חבר'ה  הדיבורים.  על  חבל  זה  טוב,  את  ה 

 להצבעה. תודה.  

 אבל תענה על זה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -תודה. עניתי  ראש העיר: 

 תתייחס לזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אתה יכול להציג את הצעת ההחלטה?   יעל סער: 

בכפר   ראש העיר:  הפוליטיקה  של  הקלוקלת  מהתרבות  חלק 

דיבור,   בזכות  כשאתם  אתכם  מכבד  מאוד  אני  סבא. 

 ר אני מסכם.  אין זכות דיבו 

 אבל אף אחד לא הציג את הצעת ההחלטה.   יעל סער: 

עוד  רגע,   ראש העיר:  סיכמתי אני  אני    לא  סיימתי.  לא  ועוד 

יכול   חטא,  על  מכה  כנראה  אני  פעם,  עוד  אומר 

הראשונה.   בשנה  זה  את  לעשות  צריך  שהייתי  להיות 

הראשונה,   בשנה  פתאום  מה  אומרים  הייתם  כי  אבל 

מהעניין  חלק  זה  מחושבת.  אז  החלטה  פה  הייתה   ,

אני   מהדברים  ובחלק  נכון  היה  זה  מהדברים  ובחלק 

כנראה   התפקידים  מבעלי  שחלק  לכם  להגיד  יכול 

הייתי   אני  השנה,  במהלך  שהוא  איך  צריכים  היו 

הולכים,   שהם  הדרך  בתחילת  להם  להודיע  צריך 

 אבל זה אחרינו. אני מעלה את זה להצבעה בבקשה.  

 מה אתה אומר שאתה הולכת אותם?    אז  ד"ר אסנת ספורטה: 
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הצעת   יעל סער:  את  הקראנו  לא  ההחלטה?  הצעת  מה  רגע, 

 ההחלטה.  

   -תקריאי. עיריית כפר סבא  ראש העיר: 

בישיבתה   יעל סער:  העיר  למועצת  תציג  סבא  כפר  עיריית 

המעודכן   הארגוני  המבנה  עץ  את  המניין  שמן  הבאה 

לאיוש   הנדרשות  המשרות  בפירוט  העירייה.  של 

 רוצים לדעת מה מצבנו, כמה משרות פנויות לאיוש.  

העירוני.   ראש העיר:  השקיפות  באתר  מופיע  הארגוני  המבנה  עץ 

כל תושב ותושבת העיר יכולים להיכנס לאתר עכשיו  

   -יום של שקיפות ולראות את העץ   365-ל 

 והוא מעודכן?   יעל סער: 

 והוא מעודכן והוא מסודר והכול בסדר.   ראש העיר: 

אבל   ביא: הדר ל  עכשיו.  לינק  לנו  שתשלח  או  נכון.  לא  זה  לא, 

 כשבדקנו לפני הישיבה זה לא היה נכון.  

   -אוקיי. אז ישלחו לכם מעודכן. טוב  ראש העיר: 

   -רגע, רגע  ד"ר אסנת ספורטה: 

 -מי בעד הצעת ההחלטה  ראש העיר: 

בהצעת   ד"ר אסנת ספורטה:  גם  ביקשנו  מצביעים.  מה  על  יבינו  שאנשים 

הארגוני  החלטה   המבנה  את  לפנינו  שתציגו  א' 

שנמצא   מה  לא  זה  בפועל  שקורה  מה  כי  המעודכן, 

משרות   כמה  לדעת  זה  שביקשנו  השני  הדבר  באתר. 

 ואיזה משרות לא מאוישות.  

כפי שהוגשה? אסנת,   ראש העיר:  ההחלטה  בעד הצעת  מי  אוקיי, 

אורן,   תהילה,  נגד?  מי  וקרן.  יוסי  הדר,  פינחס,  יעל, 

קובי,   עילאי,  ד"ר  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר, 

 לירית, מאיר, ממה ויובל. תודה.  

קואליציה   ד"ר אסנת ספורטה:  פוליטית,  הצבעה  אפרופו  אורן 



   03.11.2021 38    מן המנייןמועצה 
 אופוזיציה. סתם כזה שתשים לב.  

 טוב.   ראש העיר: 

 

מס'   בנושא    : 381החלטה  ההצעה  את  קולות  ברוב  מאשרים  שדרת  לא  נטישת 

 . הניהול העירונית 

 על, פינחס, הדר, יוסי וקרן.  י אסנת,   -בעד 

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

 לירית, מאיר וממה.  

 

 שאילתות  . 2

 

 המלצות דו"ח מבקר העירייה בנושא צוברי גז.  א.  

 

בבקשה.  ראש העיר:  שאילתות  היום  בסדר  ממשיכים    אנחנו 

דו"  בנושא  לשאילתה  מענה  ראשונה,  ח  שאילתה 

המנכ"ל  גז.  צוברי  בנושא  העירייה  את    מבקר  יקריא 

 התשובה.  

רגילה.   ממה שיינפיין:  מועצה  שזה  להגיד  צריך  שאתה  חושב  אני 

   -סיימנו את המועצה 

 לא, זה ההמשך.   ראש העיר: 

 זה המשך?   ממה שיינפיין: 

של   ראש העיר:  בקשה  שיש  ברגע  כן.  המשך  מועצה,    7זה  חברי 

סד  בראש  הם  שלהם  מכן  הנושאים  ולאחר  היום,  ר 

 מתחילים שאילתות. בבקשה.  

 מתחילה ישיבה חדשה לא?   הדר לביא: 

מבקר   יובל בודניצקי:  דו"ח  בנושא  לשאילתה  מענה  טוב.  ערב 
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המבקר   דו"ח  קבלת  עם  הגז.  צוברי  בנושא  העירייה, 

לצורך   הכלכלה  למשרד  פנייה  נעשתה  העירייה,  בידי 

במ  בעיר.  הקיימים  הגז  צוברי  רשימת  קביל  קבלת 

הצוברים   רשימת  לקבלת  הגז  לחברות  פנייה  נעשתה 

שלא   חברות  כנדרש.  בנייה  היתרי  והסדרת  בעיר, 

הליכים   מולן  נפתחו  כחוק,  היתרים  להן   היה 

עד   כי  לציין  יש  לא    1994משפטיים.  צובר  התקנת 

ה  במערכת  כן  כמו  בנייה.  בהיתר  מחויבת  -הייתה 

GIS    פי על  הגז  צוברי  של  פנימית  שכבה  קיימת 

קיום   חשיבות  בדבר  מידע  אצלנו.  הקיים  המידע 

הגז   צוברי  עבור  הבטיחות  וחוקי  הבנייה  היתרי 

לטובת   בעיר  השונים  התקשורת  באמצעי  פורסם 

במהלך   ייצא  נוסף  פרסום  הנושא.  .  2022קידום 

בהתאם   בעירייה  ומנוהל  מוסדר  הגז  צוברי  נושא 

 לתקנות לרבות היתרי בנייה כמצוין בחוק.  

קוראים   רטה: ד"ר אסנת ספו  לא  שאתם  זה  על  שוב  למחות  מבקשת  אני 

את   קוראים  שאתם  מבזה  זה  השאילתות,  את 

שיושב   מי  התשובות.  את  רק  קוראים  השאילתות, 

 כאן וטרח להגיע, אין לו מושג מה השאלה.  

 טוב. מה שאלת ההמשך?   ראש העיר: 

דו"ח   פינחס כהנא:  הוא  הדו"ח  שהתשובה,  להגיד  רוצה  אני 

באמת  מעולה  רואה  .  אתה  הדו"חות  על  עובר  אתה 

לו   ויש  מפורט.  מאוד  דו"ח  זה  הממצאים,  כל  את 

שמה   יש  ברורים.  מאוד  ממצאים    8ממצאים 

יש   נושא.  כל  על  שתגידו  מצפה  והייתי  והמלצות. 

גם   חינוך.  במוסדות  גז  מתקני  של  נושאים  כאן 

המידע   פי  על  שזה  כותבים,  שאתם  כמו  בתשובה 
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בנושא  מדברים  אנחנו  חשוב    הקיים.  מאוד  מאוד 

לנו   יש  ובפרטי.  הציבורי  באזור  נמצא  ומסוכן, 

בבינוי   בתשתית  שינויים  של  עכשיו  תהליכים 

לא    38בתמ"א   היא  שהתשובה  חושב  ואני  וכו'. 

המבקר   דו"ח  כי  מידי,  כללית  היא  מפורטת,  מספיק 

ברורות.   מאוד  המלצות  עם  מפורט  מאוד  היה  הוא 

שניי  המלצה  ביצענו,  את  המלצה  לא,  תגידו  ה 

 המלצה שלישית כן. זה נושא חשוב.  

שאילתה   ראש העיר:  בחשבון.  זה  את  ניקח  אנחנו  פינחס,  תודה 

 הבאה.  

מקבל   פינחס כהנא:  לא  אני  המשך,  שאלת  שאלתי  אני  הבנתי,  לא 

 תשובת המשך?  

ונביא לך תשובה בהמשך.   ראש העיר:   זה נלקח בחשבון 

   לא, אבל מה התשובה לשאלה?  ד"ר אסנת ספורטה: 

 נעביר לו תשובה בהמשך, נבדוק את זה.   ראש העיר: 

 עכשיו, אנחנו כאן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 נבדוק. כן שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 אין תשובה עניינית?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אולי השאלה לא ברורה. רוצה לשאול שוב.   הדר לביא: 

 שאילתה הבאה בבקשה.   ראש העיר: 

 ייתה ברורה.  אולי היא לא ה  הדר לביא: 

   -ברור, יש כאן המלצות בנושא למשל  פינחס כהנא: 

בחשבון   ראש העיר:  זה  את  ניקח  בסדר,  שאמרת  מה  פינחס 

 ונלמד את זה, וניתן לך תשובה מפורטת.  

שבוע.   ד"ר אסנת ספורטה:  לפני  כבר  שקיבלתם  שאלה  הייתה  זו  אבל 

 הייתם אמורים להגיע עם תשובות.  

הנ  ראש העיר:  השאילתה  שהוא  על  הנוספת  השאלה  על  וספת, 
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 ביקש.  

 לפני חודש סליחה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 

 קיבולת המט"שים הקיימים / המתוכננים.   ב.  

 

 טוב, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

הקיימים   יובל בודניצקי:  המט"שים  קיבולת  בנושא  לשאילתה  מענה 

 והמתוכננים.  

 אפשר לקרוא אותה?   יעל סער: 

 פשר לקרוא את השאילתה?  א  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יועץ משפטי חדד.   ראש העיר: 

זו   הדר לביא:  אם  השאילתה  את  לבד  להקריא  בעיה  לנו  אין 

 הבעיה.  

 בדיוק דקה לקרוא אותה.   פינחס כהנא: 

השאילתות   עו"ד אלון בן זקן:  על  לענות  פשוט  שצריך  קובע  החוק 

 בישיבת מועצה.  

ש  ד"ר אסנת ספורטה:  או  קרא  שלא  קהל  כאן  את  יש  בידיו  מחזיק  לא 

 השאילתות.  

 יש מניעה משפטית?   הדר לביא: 

   -אנחנו מבקשים לכבד אותו  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   עו"ד אלון בן זקן:  .  הכול מפורסם.

אם   ד"ר אסנת ספורטה:  לקרוא  מוכנים  אנחנו  השאילתות.  את  ולקרוא 

נקרא.   אנחנו  לו,  קשה  מישהו  אם  בעיה,  זה 

 בדו את האנשים.  השאילתות לא מורכבות. אנא כ 

 מה פקודת העיריות אומרת?   ראש העיר: 

 שאין חובה בחוק.   עו"ד אלון בן זקן: 

לקרוא   ד"ר אסנת ספורטה:  אסור  או  מותר  אם  מתייחסת  לא  הפקודה 
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 את השאילתות.  

מגיע   עו"ד אלון בן זקן:  מראש,  מפורסם  היום  סדר  בחוק.  חובה  אין 

או  להפיץ  גם  יכולים  אתם  המועצה,  חברי  תו  לכל 

 למי שאתם רוצים.  

.   ד"ר אסנת ספורטה:   לנו יש את זה כאן על הלפטופים, לקהל בבית אין

 בישיבת מועצה מקריאים את התשובות.   עו"ד אלון בן זקן: 

 לקהל שכאן אין.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -טוב  ראש העיר: 

פתוח   פינחס כהנא:  הזה  הדיון  שאלה,  זו  חוק,  של  שאלה  לא  זו 

מק  לא  הוא  אז  לציבור.  האלה,  החומרים  את  בלים 

מעלים   ישיבה  כל  אנחנו  דקה.  בדיוק  זה  הבעיה,  מה 

יועץ   של  שאלה  זו  משפטי.  ליועץ  ופונים  זה,  את 

 משפטי? 

את   הדר לביא:  להקריא  משפטית  מניעה  יש  המשפטי  היועץ 

מנהל   של  ליבו  בטוב  תלוי  שזה  או  השאילתות, 

 הישיבה?  

הנכונה.  עו"ד אלון בן זקן:  השאלה  לא  או    זאת  חובה  יש  אם  השאלה 

   -אין חובה לעשות את זה 

 לא, השאלה אם זה מותר או אסור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

מבינה   הדר לביא:  אני  אומר.  הוא  מה  לשמוע  רוצה  אני  רגע 

 שאין חובה לעשות את זה.  

בכל   ד"ר אסנת ספורטה:  אבל  כאן,  מים  בקבוק  לנו  להגיש  גם  חובה  אין 

 זאת מגישים.  

   -יה, אני מבקשת שני  הדר לביא: 

 אז השאלה אם יש מניעה לקרוא את השאילתה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

את   הדר לביא:  להקריא  חובה  שאין  למרות  שתשקלו 

על   טוב  יותר  הרבה  מבהיר  שזה  כיוון  השאילתות, 
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 מה אנחנו מדברים כאן. וזה חלק מהמטרה.  

 טוב, תשובה לשאילתה בבקשה המנכ"ל.   ראש העיר: 

של   יובל בודניצקי:  היעד  ספיקת  המאושרות  המתאר  בתוכניות 

מכון   מטפל  בהם  השרון  והוד  סבא  כפר  הערים 

הינה   תכנון    54,000הטיהור  מסמך  נערך  ליום.  קוב 

עם   הדרגתי  באופן  המט"ש  קיבולת  להרחבת  עקרוני 

ל  ראשון  שלב  בפועל,  בהזרמה  קוב    42,000-העלייה 

מתוכננת   זו  הרחבה  המלאה.  לספיקה  שני  ושלב 

הק  בשטחים  בשטח  צורך  ללא  המכון,  של  יים 

א'   שלב  כאשר  בשלבים,  ייערך  הביצוע  נוספים. 

בכ  נגיע    90-מוערך  כאשר  חל  הביצוע   .₪ מיליון 

להערכתנו   הקיימת,  הקיבולת  לסף  הקרובה  לספיקה 

כ  עם    3-עוד  בשיתוף  נעשים  אלו  מהלכים  שנים. 

 עיריית הוד השרון וכחלק מתכנון ארוך טווח.  

רק   ראש העיר:  יצחק  אני  ידי  על  פה  שנאמר  מה  לאור  אוסיף 

עיריית   עם  יחד  לפגישה  נזמן  אנחנו  השרון,  מהוד 

לקצר   אפשר  איך  לראות  כדי  בהקדם,  השרון  הוד 

 את טווח הזמנים. אוקיי? שאלת המשך?  

מינהל   פינחס כהנא:  ידי  על  שנערך  שבדו"ח  להגיד  רוצה  אני 

המט"ש   השרון  והוד  אנחנו  הפנים,  במשרד  התכנון 

פעם  הזה,   עוד  הוא  הדו"ח  א'  אליו.  שמחובר  מי  וכל 

ישראל   אוכלוסיית  על  מדברים  כאשר  חמור,  דו"ח 

ב   2040-ב  אדומה  2050-או  בנקודה  אותנו  שמו  והם   .

יהיה   שהכול  כאילו  תיאור  מקבל  ואני  הזה.  בדו"ח 

בסדר,   יהיה  הכול  במעקב  אנחנו  אם  אז  בסדר, 

בהוד   וגם  הרחבות  על  יושבים  יום  יום  שאנחנו 

דבר  השר  לא  זה  במצב,  נהיה  שלא  אז  כנראה,  ון 
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למיקום?   תכנית  שמה  יש  האם  ישנו.  המיקום  קטן. 

בעיה במיקום הזה?   אין שום  כלום.    3האם  זה  שנים 

 שנים.    3תכנון זה  

כלל   ראש העיר:  שבדרך  נושאים  מספר  יש  אתייחס.  אני  אז 

איתם.   מתעסקים  כך  כל  לא  המקומיות  ברשויות 

ב  לא  קברות.  בתי  לטווח  לדוגמא  חושבים  דיוק 

צריכים   אנחנו  סבא,  בכפר  בעיה  גם  לנו  יש  הארוך. 

נכונה   למנוחה  לחברות,  שטחים  עוד  להקצות  עכשיו 

ולחברת קדישא, ויש פה ויכוח של הרבה מאוד שנים  

יותר   או  פחות  שאנחנו  משפטיות  תביעות  כולל 

פעם   אז  הזה.  העניין  את  לסכם  שהוא  איך  הצלחנו 

זה   20-ב  קורה,  זה  לפני    שנים  שאני    20קרה  שנים 

ואחרי   נכונה,  במנוחה  אז  אני    20טיפלתי  שנים 

של   נושאים  יש  נכונה.  במנוחה  החדש  בכובע  מטפל 

לא   כלל  בדרך  ערים  שראשי  וניקוז  תשתיות 

משקיעים   ולא  למעלה  משקיעים  הם  משקיעים, 

שלישי  ודבר  מט"שים.    למטה.  של  נושא  זה 

מ  בדיוק  מבינים  ושאנחנו  ערים  הולך  כשמתכננים  ה 

היקפי   מבחינת  שלנו  ובאזור  שלנו  במחוז  להיות 

שאם   לכולם  ברור  השכנה,  בעיר  בעיקר  הבינוי, 

הוא   יום,  שלה  בערכים  היום,  מתוכנן  היה  המט"ש 

לפני   לשפד"ן  מחובר  היה  אולי  אחר,  במקום  היה 

עשור וכמובן כמובן בהיקפים ובגלים אחרים לגמרי.  

מכ  כחלק  לזה  גם  נדרשים  שאנחנו  ל  מכיוון 

גם   אני  התושבים,  את  שמעתי  פה  גם  אז  האתגרים, 

כשהייתי   לכם  להגיד  יכול  אני  המחאה,  את  מכיר 

חוויתי באופן אישי   מנכ"ל העירייה שם בהוד השרון 
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פעולות   מעט  לא  שם  והיה  הריח,  של  הבעיות  את 

כל   וכולל  קווים  כולל שטיפת  בעבר.  לעשות  שניסיתי 

שהוא   איך  שניסינו  נוספים  נושאים  לטפל  מיני 

במקום   נמצא  והוא  באזור.  מפגע  ממש  זה  במפגע, 

הקרקע   קרקע,  מבחינת  ביקוש  אזור  גם  היום  שהוא 

הוד   העיר  אם  וגם  יקרה  מאוד  מאוד  קרקע  שם  היא 

שביל   אזור  של  הזה  האזור  את  לפתח  רוצה  השרון 

הוא   כי  אותו,  לפתח  יכולה  לא  היא  אז  התפוזים, 

ה  לעיריית  פה  יש  אומרת  זאת  למט"ש.  וד  בקרבה 

לטפל   מאוד  מאוד  מאוד  גדול  אינטרס  השרון 

וכמובן   להיות.  שיכולה  טובה  הכי  בצורה  במט"ש 

אתמול   שהיה  לדיון  חוזרים  אנחנו  אם  פעם  שוב 

שלנו   מהתנאים  חלק  אגב,  לו  שהתנגדת  פינחס, 

מי   של  לנושא  נכון  פתרון  מציאת  זה  גג  בהסכם 

אחר   בפתרון  או  המט"ש  בהרחבת  או  השפכים, 

תציע.  והאזור    שהמדינה  סבא  וכפר  השרון  הוד  כי 

ל  פתרון  לתת  צריך  ולכן  צומח,  שנים    100-כולו 

הלחצים   בתוך  זה  את  אכליל  שאני  כמו  הקרובות, 

נושא   וגם  הדפו  נושא  גם  תכניות,  על  נפעיל  שאנחנו 

המטרו. היום כשעיריית כפר סבא באה להסכם כזה,  

משרדי   על  ללחוץ  עיר  כראש  היום  שלי  היכולת 

היא   מאוד  התכנון,  ולכן  גבוהה.  יותר  הרבה  הרבה 

ואתם   אתמול,  איתנו  שתצביעו  לי  חשוב  היה 

 התנגדתם. טוב,  

 

 שימוש בחשמל ציבורי על ידי גורם פרטי.    ג. 
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 נושא הבא, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

עכשיו   ד"ר אסנת ספורטה:  בנו  שצופים  תושבים  אליי  פונים  חייבת,  אני 

ונדרוש  נוותר  לא  שאנחנו  של    ומבקשים  הקראה 

ומבקשת,   נוספת  פעם  פונה  אני  אז  השאלות, 

 תושבים מבקשים לדעת על מה אנחנו מדברים.  

ביחידות   ראש העיר:  טלפוני  מענה  בנושא  שאילתה  טוב. 

 העירייה. תשובה.  

 שאלה. השאילתה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

תקבלו   ראש העיר:  העירייה,  ביחידת  טלפוני  מענה  בנושא 

 תשובה.  

 כמה מילים בשאילתה, אפשר לקרוא אותה?   רטה: ד"ר אסנת ספו 

 לא.   ראש העיר: 

 לא, למה לא?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כותרת, תודה.   ראש העיר: 

 דילגתם על שאילתה, עכשיו זה היה שימוש בחשמל.   יעל סער: 

 בבקשה מנכ"ל.   ראש העיר: 

 למה לא?   ד"ר אסנת ספורטה: 

ו  ראש העיר:  תשובה,  ויש  הכול,  אומרת  גם  הכותרת  תסביר  היא 

 את השאלה.  

אנחנו   ד"ר אסנת ספורטה:  מה  על  מבינים  לא  התושבים  לא,  לא, 

 מדברים.  

 תושבים טוב.   ראש העיר: 

 יש דבר כזה כן, אנחנו פה בשבילם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 נכון.   ראש העיר: 

 לא בשביל עצמנו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני בטוח בשבילם  ראש העיר: 
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 אז בבקשה, בואו תקראו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ימים בשנה   365 ראש העיר: 

   -אני שמחה לשמוע  ד"ר אסנת ספורטה: 

 רוב שעות היום.   ראש העיר: 

 ואני מעריכה את זה, בוא תקרא את השאילתה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

 שידעו על מה מדברים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תשובה.   ראש העיר: 

   -מענה לשאילתה  יובל בודניצקי: 

 איזה שאילתה אנחנו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

בחשמל   יובל בודניצקי:  הנושא  שימוש  פרטי.  גורם  ידי  על  ציבורי 

   -מוכר 

 חשמל ציבורי על ידי גורם פרטי, כן.   ראש העיר: 

 רגע, אז נקרא אותה בשבילכם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, לא, אל תקראי.   דני הרוש: 

   -לא, את לא  ראש העיר: 

 למה לא?   ד"ר אסנת ספורטה: 

גורם   ראש העיר:  ידי  על  ציבורי  בחשמל  שימוש  לשאילתה  מענה 

 פרטי.  

 למה לא? בואו נקרא אותה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את לא יכולה לקרוא.   דני הרוש: 

 למה לא?   הדר לביא: 

יובל.   ראש העיר:   תודה, המנכ"ל מקריא את התשובה, 

   -מצא על שולחן העירייה הנושא מוכר ונ  יובל בודניצקי: 

אליך   דני הרוש:  שהתקשר  מי  לכל  בזמן  להם  תעבירי  אסנת 

   -עכשיו 

 כן, מה להגיד לו?   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 ושלח לך אס.אם.אס.   דני הרוש: 

 מה להגיד לו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -תעבירי לו  דני הרוש: 

 דני, מה להגיד לו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

א  דני הרוש:  מועד  אז  מבעוד  יקרא.  והוא  השאילתות  כל  ת 

   -שיתקשר אליך 

   -להעביר לכל תושבי העיר  ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן, את מקבלת את זה שבוע לפני.   דני הרוש: 

 את כל השאילתות?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אתם יודעים ששנה וחצי הקראנו שאילתות.   הדר לביא: 

אגב  ד"ר אסנת ספורטה:  דרך  רציני?  אתה  דני  רציני?  התפקיד    אתה  זה 

 שלנו כאן לייצר את השקיפות.  

את   דני הרוש:  לייצר  תנסי  ואל  החוק,  לפי  עובדים  אנחנו 

 החוק.  

   -אגב כל  ראש העיר: 

 ומה החוק אומר?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לכל תושבות, לכל מי שצופה בנו על ידי  ראש העיר: 

 ומה החוק אומר דני?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בים יכולים לראות את השאילתות רגע, כל התוש  ראש העיר: 

 ומה החוק אומר שאסור לקרוא את השאילתות?   ד"ר אסנת ספורטה: 

כל התושבים יכולים לראות את השאילתות און ליין   ראש העיר: 

 עכשיו באתר העירייה.  

עמודי   ד"ר אסנת ספורטה:  שיש  ליבנו  תשומת  הפנה  תושב  שנתיים  לפני 

   -תאורה 

 א באתר העירייה.  באון ליין נמצ  ראש העיר: 

העירייה.   ד"ר אסנת ספורטה:  לרשת  המחוברים  פרטית  חנייה  במתחם 

   -הפנינו פניה למנכ"ל העירייה 
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   -טוב אני  ראש העיר: 

   -הוא העביר את זה, בואו  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בבקשה אני אומר לך שוב פעם  ראש העיר: 

 נקרא אוקיי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

חברי   ראש העיר:  של  מועצה,  הזמן  חברי  פה  יושבים  המועצה, 

   -עובדות ועובדי העירייה 

 אז תתחיל בזמן, ותפסיק לנאום חצי שעה בהתחלה.   הדר לביא: 

   -אני חיכיתי  ראש העיר: 

את   הדר לביא:  שיקריא  שרוצה  מי  לא  זה  הזמן  את  שמבזבז  מי 

 השאילתות.  

וחיכינו   ראש העיר:  לכולם  וקראתי  לכם  חיכיתי  אני  אוקיי, 

 חברי מועצה.  שיגיעו  

   -תשובת העירייה לשימוש בחשמל  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לקח זמן עד שהגיעו חברי המועצה.   ראש העיר: 

 האופוזיציה ישבה פה בדיוק בזמן.   הדר לביא: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

   -תמצא איפה אתה מבזבז את הזמן  הדר לביא: 

 גם האופוזיציה לא הגיעה.   ראש העיר: 

 זמן.  ותחסוך שם   הדר לביא: 

עקב   ד"ר אסנת ספורטה:  ממשי  דבר  נעשה  שלא  הייתה  העירייה  תשובת 

   -מצב החירום בו הייתה שרויה העירייה 

היועץ   ראש העיר:  מוכן,  לא  אני  בבקשה,  משפטי  יועץ  טוב, 

 -המשפטי של עיריית כפר סבא 

   -והדבר יטופל בתעדוף מתאים. עברו שנתיים  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא מוכן שיש פה דין לכל חבר מועצה   בבקשה, אני  ראש העיר: 

 -עברו שנתיים והשאילתה היא מה נעשה מאז  ד"ר אסנת ספורטה: 

שככה   ראש העיר:  סבא  כפר  עיריית  לראש  מציע  אתה  מה 
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 מפריעים לו לנהל את הדיון בבקשה.  

   -השאלה היא מה נעשה מאז שנשאלה השאילתה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -רייה היועץ המשפטי של העי  ראש העיר: 

   -לפני שנתיים  ד"ר אסנת ספורטה: 

 -יש לך סמכות לפי חוק, אתה יו"ר  עו"ד אלון בן זקן: 

   -כדי להפסיק את השימוש  ד"ר אסנת ספורטה: 

 והסמכות שלי מה לסגור מיקרופון?   ראש העיר: 

   -ברשת העירייה לצרכים פרטיים  ד"ר אסנת ספורטה: 

י  ראש העיר:   פה.  אז בבקשה, לסגור את המיקרופון, 

   -ואיך נערכים למנוע  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לסגור את המיקרופון, תודה.   ראש העיר: 

 סליחה, מותר לסגור מיקרופונים לחברי מועצה?   הדר לביא: 

 הוא אומר שיש לי סמכות.   ראש העיר: 

 היועץ המשפטי מותר לסגור מיקרופונים?   הדר לביא: 

חבר'  ראש העיר:  דיון  לנהל  לי  מפריעים  אתם  לא  אבל  זה  ה, 

 שוק.  

 אל תאשים אותנו.   הדר לביא: 

אפשר,   ראש העיר:  אי  שוק.  לא  זה  חבר'ה  אבל  שוק.  לא  זה  אבל 

אנחנו   בעיר,  לעצמו. אנחנו  דין  עושה  כל אחד  לא  זה 

שיושב   ומי  מפריעה  את  היקרה  גבירתי  בעירייה, 

מי   החוצה.  אותו  מוציא  אני  אחרת  מפריע,  לא  בצד 

את   החוצה.  יוצא  בצד  אוציא  שמפריע  שאני  רוצה 

תעמידו   אל  אז  נעים?  לא  זה  נכון  החוצה?  אותך 

ראשונה.   פעם  מתריע  אני  נעים.  לא  במצב  אל  אותי 

 תעמידו אותי במצב לא נעים, יש כללים.  

את   הדר לביא:  להקריא  מסרב  אתה  נעים,  לא  המצב 

 השאילתות.  



   03.11.2021 51    מן המנייןמועצה 
השאילתות   ראש העיר:  כל  כל  קודם  אחד,  דבר  אומרים  הכללים 

ב  שרוצה  מפורסמות  מי  כל  ליין.  און  מסודרת  צורה 

ליין.   און  מופיע  מועד  מבעוד  השאילתות  את  לקרוא 

עכשיו, קוראים את   זה  יש את  צריך להקריא,  זה לא 

זה. אנחנו נותנים תשובה לשאילתה שמופיעה עכשיו  

שקופה,   בצורה  ושואל  שרוצה  מי  כל  באינטרנט.  פה 

לשאילתה   התשובה  את  תקריא  מנכ"ל  ולכן  נמצא. 

 דה. פעם ראשונה אני מתריע.  תו 

   -הנושא מוכר  יובל בודניצקי: 

 תפתח את המיקרופון בבקשה.   ראש העיר: 

כ  יובל בודניצקי:  העירייה  שולחן  על  שנאמר    25-ונמצא  כפי  שנה. 

המוזנים   בודדים  מתחמים  מספר  קיימים  בעבר  כבר 

המדוברים   המתחמים  העירונית.  החשמל  מרשת 

אביב  סמטת  כצנלסון,  קרן  הרצפלד,  אברהם  ים, 

ועוד, הם בעלי תכנון ייחודי שחזותם והשימוש בהם  

זיקת   קיימת  ובחלקם  ציבוריים,  שטחים  כשל  הוא 

פרטית   חנייה  כגון  הרחובות,  בין  לציבור  הנאה 

בעל   הינו  הקיים  המצב  שינוי  הציבור.  לרשות 

ייבחן   הנושא  לכן  כאמור,  מורכבות  משמעויות 

 ל העירייה.  במסגרת העבודה השוטפת על ידי מנכ" 

 כן, שאלת המשך?   ראש העיר: 

זו ל  פינחס כהנא:  א פעם ראשונה שאנחנו מעלים את זה,  כן, תראו 

פחות   שהם  נושאים  יש  שלנו,  התפקיד  זה  נכון,  וזה 

איך   גם  הציע  והמבקר  מסובכים.  יותר  יש  מסובכים 

שהורה   והציבור  כספים.  על  גם  מדובר  בזה.  לטפל 

הו  המצב,  זה  שכאן  לך  תדע  את  שאמר  רואה  א 

נוקטים   לא  נכון,  לא  שזה  חושב  אני  האלה.  הדברים 
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את   ומעבירים  מסובך,  שזה  רואים  דבר,  שום 

נכון.   לא  שזה  חושב  אני  לשנה.  משנה  הזה  המסובך 

יש כאן הצעות לפתרונות, תתחילו תעשו משהו, אבל  

ציבורי,   חשמל  זה  לטפל.  ולא  מסובך,  זה  להגיד  לא 

פרטי.  להגיד  אפשר  בו,  רוצים    שמשתמשים  אתם 

אחד,   בפרויקט  תתחילו  שצריך.  מה  את  תעשו 

המצב   את  להשאיר  אפשר  אי  אחד.  ברחוב  תתחילו 

נכון. ואתם אומרים שזה מצב   הזה ככה, זה מצב לא 

 שנה.    25לא נכון, רק אתם אומרים שזה כבר  

פינחס.   ראש העיר:  תודה  מאוד    25טוב,  הרבה  פה  היו  שנים 

זה,   עם  שהתמודדו  ערים  עדיין  ועו ראשי  זה  בדה 

פשוט,   כך  כל  נושא  היה  זה  אם  מקום.  באותו  נמצא 

מטפלים   היו  לפניי  שהיו  הערים  ראשי  כל  גם  אז 

 בזה.  

 שנים בתפקיד.    3אתה כבר   ד"ר אסנת ספורטה: 

שהיו   ראש העיר:  כאלה  גם  ולא    25-ו   15היו  בתפקיד,  שנים 

 פתרו את הבעיה.  

 תוכיח שאתה טוב יותר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

בינתיים   העיר:   ראש  אני מוכיח את עצמי,  להוכיח,  אני לא צריך 

עובדה   בעיניים,  זה  את  רואה  שהציבור  חושב  אני 

 מרוצים מהעיר שלנו.    95%

 מהעיר.    , מהעיר  ד"ר אסנת ספורטה: 

 מהעיר, ומהעירייה ומראש העיר שלהם.   ראש העיר: 

 

 מענה טלפוני ביחידות העירייה.   ד. 

 

בנושא   ראש העיר:  העירייה,  שאילתה  ביחידות  טלפוני  מענה 
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 בבקשה.  

יוגדלו   ד"ר אסנת ספורטה:  לא  מדוע  הטלפוני,  המענה  לגבי  היא  השאלה 

בכל   טלפוני  מענה  לכדי  עד  הטלפוני,  המענה  שעות 

   -שעות העבודה 

את   ראש העיר:  לעצור  המיקרופון,  את  לעצור  בבקשה 

 המיקרופון.  

   -עיריית כפר סבא פועלת  יובל בודניצקי: 

אז   קרן גרשון חגואל:   ד " עו  שנייה,  אז  זה,  על  מדברים  כבר  אנחנו  אם  רגע, 

   -אני רוצה 

   -קרן בואו תשמעו  ראש העיר: 

   -רפי אבל שנייה, משהו קטן  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -אתם באמת, אתם באמת  ראש העיר: 

 אני לא נכנסת לזה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -תראו, אנחנו מאוד מכבדים  ראש העיר: 

 נכון.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -ועובדים  ראש העיר: 

 גם אנחנו מכבדים.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

טוב   ראש העיר:  הכי  מענה  לתת  מענה,  לתת  כדי  פה  ועובדים 

עובדים   צוות  זה  המנכ"ל,  רק  לא  זה  להיות.  שיכול 

וכדי שהישיבה תהיה   נושא,  כל  על  שנותנים תשובות 

תאפש  נכון,  ובזמן  פי  עניינית  על  להתנהל  לישיבה  רו 

 הכללים והחוקים.  

   -אז תקריאו את השאלות  יעל סער: 

   -שפקודת העיריות  ראש העיר: 

 אנשים רוצים להבין מה השאלות.   יעל סער: 

   -שפקודת העיריות קבעה כדי שסדר היום  ראש העיר: 

 זה לא לא חוקי להקריא את השאילתה.   הדר לביא: 
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 -טוב  ראש העיר: 

 מבין את זה? זה מותר.  אתה   הדר לביא: 

 מיקרופונים בבקשה.   ראש העיר: 

 אתה בוחר שלא.   הדר לביא: 

 הורד, מנכ"ל תן תשובה.   ראש העיר: 

 סליחה, מותר להוריד מיקרופונים לחברי מועצה?   הדר לביא: 

 תודה. מנכ"ל תשובה.   ראש העיר: 

השירות   יובל בודניצקי:  לשיפור  העת  כל  פועלת  סבא  כפר  עיריית 

עבודת    לתושב.  ולאחר  עבודה  לשגרת  חזרה  לאחר 

השירות   יחידת  באמצעות  שבוצעה  מקיפה,  מטה 

הטלפוני   ואיחוד המענה  תגבור  על  העירונית, הוחלט 

מנת   על  זאת  העירייה.  ביחידות  הקהל  קבלת  ושעות 

יותר.   טוב  ושירות  מענה  ולתת  התושבים  על  להקל 

 השעות והימים המעודכנים מפורסמים באתר.  

 תודה. אתה יכול לפתוח מיקרופונים, שאלת המשך.   ראש העיר: 

אתה   פינחס כהנא:  באמת  אז  הזאת,  השאילתה  את  כשהכנו  א' 

שעות,   שהם  שעות  וראית  העירייה,  של  לאתר  נכנס 

שמח   ואני  רוצה.  שהוא  איך  שעות  לו  קובע  אחד  כל 

מאוד   שיפור  זה  לשירות.  היום  שפורסם  השיפור  על 

השיפור  את  כשראיתי  רק  עוד    משמעותי.  אני  היום, 

שצריך   חושב  אני  בו,  להתעמק  היה  אפשר  אי  לא, 

מה   אין  טלפוני.  מענה  של  השעות  את  להגביר 

ראיתי   אני  באינטרנט,  עוסקים  כולם  לא  לעשות, 

באמת   חיובי,  מאוד  תהליך  זה  האחדה  א'  כאן  שיש 

אחד,   בכל  שהוצאנו  בשאילתה  ראיתם  מצב,  היה  זה 

מ  ב'  13:00עד    11:00-זה  ביום  זה  דבר  ,  ג',  ביום  זה 

חושב   אני  מעולה.  היא  והאחדה  סביר  היה  שלא 



   03.11.2021 55    מן המנייןמועצה 
יותר   יותר,  הרבה  ושעות  טלפוני  שירות  לתת  שצריך 

 שעות ממה שקבעתם במה שראיתי היום.  

השאילתה.   ראש העיר:  על  כל  קודם  רבה  תודה  פינחס  טוב 

לפני   עד  שאנחנו  להזכיר  רוצה  רק  אני  בעיקרון 

לקבל   יכולנו  לא  כמעט  וחצי  כל  חודש  בגלל  קהל, 

דרך   היה  הציבור  עם  הקשר  רוב  הקורונה.  של  המצב 

מה   האינטרנטית.  התקשורת  דרך  או  הטלפונים 

וזה   הפעילות,  שעות  הרחבת  זה  כרגע  רואים  שאתם 

שזה   יחידות  מאוד  הרבה  יש  כלומר  המינימום. 

הרבה   הוא  הטלפוני  המענה  שעות  וגם  הקהל  קבלת 

נ  שבעצם  עכשיו  הקו  זה  אבל  הרחב.  ליישר  יותר  ועד 

יחידות שלא   גם  ויחידות העירייה,  את כל המחלוקת 

מצומצם   מופע  להם  שהיה  יחידות  גם  קהל,  קיבלו 

משמעותית   בצורה  זה  את  הרחבנו  טלפוני,  מענה  של 

כמעט   של  מטה  עבודה  על    3אחרי  שנעשה  חודשים 

עדי  העירוני,    ידי  והשירות  המוקד  מנהלת  אוליקר 

כל מנהלי היחידות הרלוונטיות  , עם הרבה מאוד  עם 

מענה  של  אחד  סטנדרט  כל  קודם  וקבעו    ממשקים, 

מאוד   הרבה  ויש  העירונית,  המערכת  לכל  רחב 

אומרת   זאת  מזה.  רחב  יותר  מענה  שנותנות  יחידות 

למשל   יחידות  יש  מזה.  יותר  הרוב  המינימום,  זה 

היום הם   עונות פעמיים בשבוע לשעה שעתיים,  שהיו 

והנח  מטה  לעבודת  בהתאם  המנכ"ל  מחויבות  יית 

ממה   רחב  יותר  הרבה  קהל  ומופע  טלפוני  במופע 

 שהיה, אז תודה רבה על השאילתה.  
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 ניקיון העיר.   ה. 

 

 שאילתה הבאה בנושא ניקיון העיר, כן.   ראש העיר: 

לפני   ד"ר אסנת ספורטה:  העיר,  ניקיון  בנושא  חודשים    3השאילתה 

   -קבלנים   3נבחרו  

 עוד פעם, תודה.   ראש העיר: 

 -זה מדוע לא התחילו קבלני ניקיון את עבודתם  : יעל סער 

 מענה לשאילתה בנושא ניקיון העיר.   יובל בודניצקי: 

 יעל, חבל עם המשחקים נו באמת. תכבדו את כולם.   ראש העיר: 

 למה אתם לא מקריאים את השאלות?   יעל סער: 

 תכבדו את כולם.   ראש העיר: 

   לא, אתם לא מכבדים, אנשים עבדו קשה.  יעל סער: 

   -אבל תכבדו את הזמן. אני  ראש העיר: 

   -אבל בזבוז זמן שאנחנו כל שאילתה מעלים את זה  יעל סער: 

 אז גם לה להוריד את המיקרופון תודה.   ראש העיר: 

 בשביל מה?   יעל סער: 

נעדכן   ראש העיר:  אנחנו  בבקשה.  מפורטת  תשובה  ייתן  המנכ"ל 

 את כולם.  

שרווחה  יובל בודניצקי:  הניקיון  סבא    תפיסת  כפר  בעיר  כה  עד 

הקבלן   העיר.  כל  את  שניקה  אחד  קבלן  על  התבססה 

להכניס   צורך  והיה  הרגל  את  פשט  בעיר  קבלן  שעבד 

שכולל   למכרז  יצאה  העירייה  בנעליו.  קבלני    3אחר 

רק   מהעיר.  חלק  יקבל  מהם  אחד  כל  אשר  ניקיון, 

השלימו    17.8.2021בתאריך   שנרשם,  כפי  ולא 

הנדרש  את  הזוכים  לתנאי    הקבלנים  בהתאם  מהם 

לא   מנת  על  החוזה.  על  חתימה  לרבות  המכרז 

הולם   שירות  יינתן  לא  בה  לסיטואציה  להיקלע 
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כל   ורכישת  אישור  לאחר  רק  כי  הוחלט  לתושבים, 

עובדי   עם  היערכות  לרבות  המכניים,  הכלים 

הביצוע   את  להתחיל  לקבלנים  יאושר  הניקיון, 

לעבו  ייכנסו  הקבלנים  כי  צופים  אנחנו  דה  בפועל. 

 .  2022בתחילת  

 תודה, שאלת המש.   ראש העיר: 

טוב,   הדר לביא:  במצב  לא  פה  שהניקיון  רב  זמן  אחרי  הבנתי. 

קבלנים. אנחנו עכשיו בנובמבר, שמה    3ביולי בחרנו  

שהם   אחרי  מכניים  כלים  קונים  זה  עושים  שהם 

שאני   מה  אומרת  זאת  המכרז.  בדרישות  כבר  עמדו 

מצי  שאתם  כפי  מהסיטואציה  זה  מבינה  אותה,  גים 

הכלים   את  להם  שיהיו  דרשו  לא  המכרז  שדרישות 

זה   צריכים לעבודה שלהם. והשאלה שלי, האם  שהם 

אתם   והאם  מכרזים,  מבחינת  הגיוני  לכם  נראה 

 רוצים לתקן את זה בהמשך?  

.   ראש העיר:   לא הבנתי

 שאני אענה?   יובל בודניצקי: 

 כן.   ראש העיר: 

 לחזור שוב?   הדר לביא: 

 השאלה לא ברורה.   דני הרוש: 

שנדרש   יובל בודניצקי:  מה  כל  את  השלימו  הקבלנים  אחזור,  אני 

אוגוסט.   באמצע  רק  החוזים  על  לחתימות  בהתאם 

לרכוש   צריכים  שהם  אומרים  המכרז  מתנאי  חלק 

 .  2021כלים חדשים שנת  

 אז הם לא השלימו את כל תנאי המכרז.   הדר לביא: 

   -שנייה  יובל בודניצקי: 

 א.  ל  ראש העיר: 
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במקומות   יובל בודניצקי:  גם  בעבר,  שלנו  מניסיון  אנחנו  ברשותך. 

ייכנסו   נכון שקבלנים  לא  שזה  אנחנו חשבנו  אחרים, 

ב  רק    100-לא  אלא  זמניים,  כלים  עם  לא  תפוקה, 

הכלים   את  ויקבלו  ירכשו  יזמינו  הם  שבאמת  אחרי 

בהתאם   אדם  כוח  על  התארגנות  לרבות  החדשים, 

שנא  ואחרי  המכרז,  הזה  לתנאי  המכלול  כל  את  שר 

להיכנס   להם  נאפשר  אז  רק  מהקבלנים,  אחד  לכל 

 במלוא התפוקה לעבודה.  

המכרז,   הדר לביא:  את  לממש  לא  חוקית  מבחינה  לנו  מותר 

 אפילו שהם עמדו בדרישות המכרז?  

נגיעה.   ראש העיר:  איזה  עוד  אתן  אני  ככה.  עובד  לא  זה  לא, 

הציבור   בשביל  גם  קצר,  פשוט  זה  את  נעשה 

העירייה  ש  הייתה,  פה  שנאמר  כמו  התפיסה  מקשיב. 

כפר סבא   כל העיר  נשענה על קבלן אחד שהחזיק את 

בעקבות   הרגל.  את  פשט  הוא  הניקיון.  מבחינת 

ובמקביל   הביניים  לתקופת  קבלן  נכנס  הרגל  פשיטת 

אוגוסט,   בחודש  הסתיים  המכרז  כמובן  מכרז.  היה 

החלת   את  להתחיל  יכולנו  לא  תקציבית  ומבחינה 

התייקרות,  המ  יש  כי  הזאת,  העבודה  בשנת  כרז 

מחייב   בעצם  המכרז  דבר  של  שבסופו  מזה  כתוצאה 

שזכו,   הקבלנים  כל  נוסף.  ציוד  לרכוש  הקבלנים  את 

מפורט   מאוד,  ארוך  תהליך  לאחר  הקבלנים  שלושת 

זאת   גם.  וחכמה  טובה  ניקיון  תפיסת  עם  מאוד, 

לקבלני   בקרה  של  כלים  מאוד  הרבה  פה  יש  אומרת 

יניב  הניקיו  דבר  של  בסופו  ביחד  זה  כל  ועובדיהם.  ן 

תוצאה הרבה יותר טובה. הם עומדים בתנאי המכרז  

בנושא    הבאה  שאילתה  דין.  כל  פי  ועל  כלל  כל  פי  על 
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 פרויקט תקומה.  

 אבל?    ההתייקרויות לא הבנתי, מה קשור   הדר לביא: 

 איך?   ראש העיר: 

 זה עולה לנו עוד כסף עכשיו לשלם להם?   הדר לביא: 

 ברור.   ראש העיר: 

ל  הדר לביא:   ?  2022-אז אתה דוחה את זה בגלל זה 

 כן.   ראש העיר: 

 אז תגידו ככה.   הדר לביא: 

 לא רק זה, הכול ביחד.   ראש העיר: 

   -אז תענו לשאילתה מה ששאלנו  הדר לביא: 

 קיבלת תשובה.   ראש העיר: 

   -עכשיו אתה פתאום אומר שזה גם עולה עוד כסף  הדר לביא: 

 אבל קיבלת תשובה.   ר: ראש העי 

 אז אתה חוסך על כסף בניקיון השנה?   הדר לביא: 

 קיבלת תשובה, נכון.   ראש העיר: 

 מדהים.   הדר לביא: 

מה   ראש העיר:  אחריות  יש  אחריות.  יש  מדהים.  לא  זה  נכון. 

את   לממן  יכלה  לא  סבא  כפר  עיריית  לעשות. 

ב  המכרז  של  התייקרות,  2021-התוצאה  פה  יש  כי   ,

ב  שיוצאים  כמו שיש  בכל מערכת  אחר אגב.  כל מכרז 

יש   אחרים  למכרזים  וגם  אשפה  לפינוי  גם  למכרז, 

אחת   שיוצא  מכרז  זה  לעשות.  מה  התייקרויות, 

 לכמה שנים.  

 יצאת למכרז בלי יכולת לממן אותו?   הדר לביא: 

 כל מכרז.   ראש העיר: 

 אני באמת לא מבינה.   הדר לביא: 

ולבדו  ראש העיר:  ללמוד  לך  מציע  כל  אני  אחרות.  ברשויות  ק 
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   -מכרז 

 אני יושבת בוועדת מכרזים.   הדר לביא: 

אשפה,   ראש העיר:  פסולה  פינוי  של  בתחומים  שיוצא  מכרז  כל 

 ניקיון וכו' יש התייקרויות. שאילתה הבאה.  

אחרי   הדר לביא:  שנה  חצי  שממומש  מכרז  על  שמעתי   לא  אני 

 שהוא נסגר.  

 טוב.   ראש העיר: 

 ע על כאלה אם מישהו מכיר.  אשמח לשמו  הדר לביא: 

.   ראש העיר:   יש המון, יש המון, יש המון, כן

 

 פרויקט תקומה.   ו. 

 

בבקשה.   ראש העיר:  פתוחים  מיקרופונים  תקומה,  פרויקט 

 תשובה לפרויקט תקומה.  

   -2019השאלה על פרויקט תקומה לחודש פברואר   ד"ר אסנת ספורטה: 

יובל תשובה.   ראש העיר:   טוב, 

 ברשותכם, מענה לשאלה   יובל לוי: עו"ד אהוד  

 יובל לוי יענה.   ראש העיר: 

תנאי   ד"ר אסנת ספורטה:  לשיפור  פעלה  סבא  כפר  עיריית  וכיצד   ...

 השנים האחרונות.    3-הדיירים ב 

יובל בבקשה.   ראש העיר:   טוב. 

כפר  מענה   עו"ד אהוד יובל לוי:  עיריית  פרויקט תקומה.  בנושא  לשאילתה 

על  נמרצות  פועלת  פרויקט    סבא  את  לקדם  מנת 

מקום   אין  האפשריים.  המישורים  בכל  תקומה 

מטילה   שההקלה  מכיוון  ההשבחה.  בהיטל  להפחית 

מלוא   למימון  החובה  את  לבדה  העירייה  על 
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העירייה   על  חלה  שכעת  הוצאה  לפרויקט.  התשתיות 

את   לממן  כדי  הדירות,  כמות  מכפיל  גם  נקבע  ולכן 

לפני   המחוזית  הוועדה  ההשבחה.  אישור  היטל 

שאלה   אומרת  זאת  הכלכליות.  את  בדקה  התוכנית 

החליטה   ישראל  שממשלת  בשעה  בדוקים.  דברים 

את   לממן  העירייה  נאלצת  העיריות,  בתקציבי  לקצץ 

גני הילדים,   כל התשתיות, מבני הציבור, בתי הספר, 

ל  והמבוגרים  הנוער  דיור,    1,064-מועדוני  יחידות 

   -שייבנו בשכונה 

 ובל, זה לא מה שכתוב בתשובה.  י  ד"ר אסנת ספורטה: 

דבר   עו"ד אהוד יובל לוי:  בלבד.  התושבים  ומכיס  המצומצם  מתקציבה 

קיצוץ   מיידית  מחייב  הוא  כי  סביר,  איננו  הזה 

מתוך   לכן,  בעיר.  השכונות  לשאר  האלה  בשירותים 

הדיירים   ובצורכי  בעיר  התושבים  בכלל  התחשבות 

כשכ  לכולם.  בהשבחה  לחיוב  החלטה  באה  ול  לעתיד, 

השטחים   בינוי  את  לממן  אמורים  הכספים 

 הציבוריים של הפרויקט לטובת ולתועלת הבנייה.  

שכתוב   ד"ר אסנת ספורטה:  מה  לא  זה  מדברים,  אתם  מה  על  העיר  ראש 

 בתשובה ששלחתם לנו.  

היתר    8/2020-ב  עו"ד אהוד יובל לוי:  למתן  הוועדה  החלטת  התקבלה 

ב  כדין.  השבחה  היטל  שכוללים    12/2020-בתנאים, 

מועצת שמאי המקרקעין   יו"ר  ידי  על  מונתה שמאית 

התקיימו   ההשבחה.  היטל  לעניין  מייעצת  כשמאית 

גובה   בדבר  להכרעתה  ממתינים  וכעת  בנושא,  דיונים 

מצבים   לפני  שעומדים  רבים  יזמים  ההשבחה.  היטל 

שרוצה   מי  להתקדם.  החלטה  מקבלים  דומים, 

כפר   תושבי  כל  על  העלויות  מלוא  את  סבא  להטיל 
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שזה   חושבים  אנחנו  דעתו.  את  להציע  מוזמן  היום, 

השבחה,   היטל  את  יממנו  חדשים  שתושבים  הוגן 

 ולא תושבי העיר יסבסדו אותם. תודה.  

   -טוב, אז לכל מי שנמצא פה אני  יעל סער: 

 ראש העיר השאלה הבאה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 לא סליחה, יש לנו שאלת המשך.   יעל סער: 

 המשך בבקשה.    שאלת  ראש העיר: 

חוק   יעל סער:  יש  אבל  נחמד,  זה  שאמרתם  מה  כל  תודה. 

איך   מסודר  מאוד  תהליך  קובע  והחוק  בישראל, 

שומה,   מוציא  הוועדה  שמאי  השבחה,  היטל  גובים 

נגדי. פה הלכו להליך של ערר והיה   מנגד מגיע שמאי 

למה   ששאלנו  השאלה  מייעץ,  לשמאי  חיצוני  מינוי 

שמ  שם  מינו  שנה  לפני  ועוד  אם  תוצאות  אין  עוד  אי, 

מה   זה  היתר?  להיות  הולך  ומתי  היתר.  היום  אין 

מה   איך  הבנתי  ולא  תשובה,  ורצינו  ששאלנו, 

מתקדם,   לא  זה  למה  השאלה  על  עונה  פה  שכתבנו 

 ומתי יהיה היתר.  

   -תודה, בתיה בראף  ראש העיר: 

   -הגברת סער  עו"ד אהוד יובל לוי: 

היועצת  ראש העיר:  בראף  בתיה  תשובה,    יובל,  תיתן  המשפטית 

הוא   שההליך  להדגיש  חשוב  בהליך.  נמצאת  היא  כי 

   -מאוד מאוד 

 -סבוך, מורכב  ד"ר אסנת ספורטה: 

 מורכב.   ראש העיר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:  .  קשה.

 כן, בבקשה היועצת המשפטית בתיה בראף.   ראש העיר: 

נמצאי  עו"ד בתיה בראף:  כאן אנחנו  שנאמר  כמו  בדיוק  טוב.  ערב  ם  כן, 
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המכריעה   השמאית  מכריע.  שמאי  לפני  בהליך 

של   מצומצם  לא  מספר  היו  העבודה.  את  התחילה 

המכרעת.   השמאית  בפני  רחב  מאוד  בפורום  דיונים 

מטעם   שומה  יש  ועדה,  שומת  יש  שנאמר,  כמו  בדיוק 

בין   גדולים  מאוד  פערים  יש  הסתם  מן    2היזם. 

הטיעונים,   מסכת  את  סיימנו  כבר  אנחנו  השומות. 

 נים לקבל את השומה המכרעת.  וממתי 

 ויש צפי?   יעל סער: 

השמאית   עו"ד בתיה בראף:  אל  ממני  ונשנים  חוזרים  טלפונים  יש 

העדיפויות   סדר  בראש  שזה  ממנה  הבנתי  המכרעת. 

על   שומה  עשתה  לא  היא  שמעולם  הבנתי  שלה. 

גדולה,   מאוד  היא  שלה  והאחריות  כאלה,  סכומים 

לש  זמן  יותר  לה  לוקח  הסתם  מן  השומה  ולכן  על  בת 

וממתין   ועומד  שתלוי  נושא  בהחלט  זה  אבל  הזאת. 

 להכרעה.  

 רפי ברשותך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 תודה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 רפי ברשותך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

ושאילתה   ראש העיר:  וחצי  משפט  יובל  לבתיה.  רבה  תודה 

 הבאה.  

קוד  עו"ד אהוד יובל לוי:  הרי  העיר,  ששמה  לא  למי  למה  השאלה  כל  ם 

היטל   גובים  בכלל  למה  אלא  ההליך,  יסתיים  מתי 

פה   נזדרז  אנחנו  שאם  לכם  ברור  והרי  השבחה. 

בסכומים   בתיה,  שאמרה  כמו  בו,  נטעה  או  בהליך 

לממן   יצטרכו  העיר  תושבי  כל  אז  גדולים,  כאלה 

פה   משהו שהם לא צריכים לממן אותו. אז הסבלנות 

 והזהירות פה יש לה מקום.  
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 תודה.   העיר:   ראש 

 

 שקיפות שלטונית.   ז. 

 

.   ראש העיר:   שאילתה הבאה. כן

 השאילתה בנושא שקיפות שלטונית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

   -למה לא עודכנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 עוד פעם מיקרופון בבקשה.   ראש העיר: 

   -למה לא עודכן קובץ ההחלטות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ודה, תשובה.  כן ת  ראש העיר: 

 -ומעקב נוכחות של חברי מועצת העיר  יעל סער: 

 הקבצים מתעדכנים באופן שוטף מעת לעת.   יובל בודניצקי: 

 כן, שאלת המשך.   ראש העיר: 

מאז   יעל סער:  עודכן  שזה  וראינו  לאתר  נכנסנו  היום  כן, 

ימשיך   שזה  מקווים  אנחנו  רבה.  תודה  ששלחנו, 

להע  נצטרך  שלא  כדי  מעודכן,  שוב  להיות  לות 

 שאילתות. תודה.  

   -השאלה אם אתם צריכים תזכורת  הדר לביא: 

 אין צורך, זה מעודכן.   ראש העיר: 

זה   הדר לביא:  את  שתעשו  או  שלנו,  בהחלטות  לעמוד  כדי 

 עצמאית.  

 לא, לא, זה נעשה עצמאית, הכול בסדר.   ראש העיר: 

 באמת, ממש אחרי ששלחנו.   הדר לביא: 

 לא, לא.   ראש העיר: 

 -, מדהים ה -מדהים ה  לביא: הדר  
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 זה באמת מדהים.   ראש העיר: 

 צירוף מקרים.   הדר לביא: 

   -אני מציע שתבדקו עוד הרבה, אני מציע ככה  ראש העיר: 

 אין בעיה, לא נעלה את זה שוב עד הקדנציה.   הדר לביא: 

מי   ראש העיר:  לכל  באמת  הצעה,  כזאת  מציע  אני  לא,  לא, 

בדיקה  תעשו  ורואה,  ושומע  היומנים    שמביט  כל  של 

אותו   ותשוו  ישראל,  במדינת  הערים  ראשי  של 

   -ליומנו של ראש עיריית כפר סבא 

 לא אכפת לנו מערים אחרות. אכפת לנו מכפר סבא.   הדר לביא: 

   -לא, תבדקו  ראש העיר: 

 אנחנו חברי מועצה בכפר סבא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

אני   ראש העיר:  תבדקו,  לא  אתם  אם  תבדקו.  באמת  באמת, 

 אביא את הבדיקה הבאה.  

 תבדוק את עצמך.   הדר לביא: 

   -אנחנו חברי מועצה בכפר סבא  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני אביא את הבדיקה ותראו  ראש העיר: 

בכל   ד"ר אסנת ספורטה:  לא  תיקונים,  לעשות  כאן  מבקשים  אנחנו 

 הארץ.  

ישראל   ראש העיר:  במדינת  באמת  ערים  ראש  כמה  תראו  ואתם 

 יומן שלהם.  מפרסמים את ה 

 אני מציעה לא להזכיר יותר את הנושא.   הדר לביא: 

 אתם תופתעו מהתוצאות, כמעט ואין.   ראש העיר: 

הקדנציה,   הדר לביא:  סוף  עד  הנושא  את  לך  נזכיר  לא  אנחנו 

 בהצלחה.  

לא, אמרתי לכם היה אצלי אתמול חבר מועצה, איש   ראש העיר: 

לפעמים   שגם  ואמר  העיר,  מוותיקי  מאוד  לדעת  יקר 

חלק   זה  אופוזיציה  לחבר  טובה  מילה  להגיד 
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חלק   זה  חשובות  בהצבעות  להצביע  וגם  מהעניין. 

תבדקו   לכתוב,  פעם  כל  באמת  מציע  אני  מהעניין. 

הערים   ראשי  כל  אצל  ישראל  מדינת  בכל  קורה  מה 

   -במדינת ישראל 

 בהוד השרון משדרים את ישיבות תכנון ובנייה.   הדר לביא: 

   -ו, אתם תופתעו ואתם תרא  ראש העיר: 

.   הדר לביא:   בדקנו

לי   ראש העיר:  תאמיני  השרון,  בהוד  גם  השאילתה  את  ראיתי 

ובתל אביב,   ובהרצליה  ברעננה  שאני רואה מה קורה 

 תבדקו.  

 ברעננה פירקו את הקואליציה.   הדר לביא: 

 

 כריתת עצים מאסיבית בפרויקט פינוי בינוי ששת הימים.   ח. 

 

ל  ראש העיר:  הבאה  בפרויקט  שאילתה  מסיבית  עצים  כריתת  גבי 

אתייחס   רק  אני  כן,  הימים.  ששת  בינוי  פינוי 

ואני   בהתחלה.  לזה  התייחסתי  הזאת,  לשאילתה 

מנכ"ל   תשובה.  תן  מנכ"ל  בוא  טוב,  כרגע.  אתייחס 

 תשובה.  

 *** ד"ר אסנת ספורטה מקריאה את השאילתה ללא מיקרופון *** 

 לא, היא מדברת לעצמה.   ראש העיר: 

במתחמים   ודניצקי: יובל ב  עירונית  התחדשות  לאפשר  מנת  על 

הנ"  עצים.  של  העתקה  לבצע  לעיתים  יש  ל  קיימים, 

סוגי   את  שמגדיר  ייעודי  לסקר  בהתאם  מבוצע 

ו  עיר  שלהם   ערכיות ה העצים  גם  הינה  ירוקה  עיר   .

עצירת   עירונית.  התחדשות  מאפשרת  אשר  מקיימת 
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הירוקה   העיר  מהחזון.  חלק  אינה  זו  אפשרות 

מבנית    תמשיך  התחדשות  עם  בבד  בד  להתקיים 

שייבחר   היזם  חדשה.  וצמחייה  עצים  של  ושתילה 

עצים חדשים בתחום   יחויב בשתילת  לבניית המתחם 

המפורטת   הפיתוח  לתוכנית  בהתאם  הפרטי  השטח 

על   שחל  נופי  פיצוי  לנוהלי  ובהתאם  שתאושר 

הציבורי   המרחב  בתחום  שיידרש  ככול  התוכנית. 

 הרשות המקומית תעשה כן.  לשתול עצים נוספים,  

בקצרה   ראש העיר:  לזה  אתייחס  רק  אני  טוב,  המשך.  שאלת 

שרואים.   העיר  ותושבי  ותושבות  שהגיע  הקהל  למען 

מסיבית.   עצים  כריתת  האמירה  עם  קשה  מאוד  לי 

כזה   דבר  יהיה  ולא  כזה  דבר  היה  לא  כזה.  דבר  אין 

יש   מסיבית.  עצים  כריתת  פה  אין  סבא.  כפר  בעיר 

מ  ההתחדשות  אילוצים  של  מהתהליך  חלק  סוימים 

מקצועי,   צוות  פה  יש  לצערי.  לצערי  לצערי  העירונית 

ירוקות   וריאות  שטחים  קיימות  של  הזה  שהנושא 

כי   כאן,  זה  את  להגיד  חייב  ואני  בנפשו.  זה  עצים 

חוסר   של  סוג  כאילו  זה  מזה.  נעלבות  ממש  הם 

הזמן   כל  כאן  שנעשים  הגדולים  למאמצים  הערכה 

הנושא   מאוד,  סביב  מאוד  גדול  מאמץ  פה  יש  הזה. 

יש   לחצים  וכמה  אתגרים  כמה  יודעים  לא  ואתם 

הצוות   עם  יחד  פה  המקצועי  והצוות  הזה.  בעניין 

פה,   שנמצאים  האופוזיציה  חברי  עם  יחד  הפוליטי, 

ויחד עם חברי קואליציה, ויחד עם ראש העיר שלכם  

כדי   מאוד  מאוד  מאוד  גדול  מאמץ  פה  עושים  ושלנו, 

ע  גורמת  לשמור  היא  מטעה.  הכותרת  העצים.  ל 

פעם   תכנית,  פה  כשיש  תושבים,  אצל  שווא  לתסיסת 
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כדאי   מסיבית,  לא  זה  עשרות  מתריע,  אני  שנייה 

באהבה   זה  את  אומר  אני  ללמוד.  כדאי  ללמוד, 

זה באהבה אליכם באמת, אני   אליכם, אני אומר את 

עם   גם  המקצועי  הצוות  עם  גם  שתשבו  מציע 

נעשה.  אדריכלית העיר עם מ  יכל, ותשמעו בדיוק מה 

נלחמים   אנחנו  אותו,  שמסתירים  דבר  שום  פה  אין 

באזור   עצים  שיש  לכם  להגיד  יכול  אני  עץ.  כל  על 

שדרת ששת הימים, שזה מקום שאני נושם אותו, חי  

שייגעו   אתן  לא  שאני  עצים  יש  שם,  גדלתי  אותו, 

פעם,   שוב  לצערי  לצערי  לצערי  עצים  ויש  בהם. 

מהתהליך  העירונית    כתוצאה  ההתחדשות  של 

 שיועתקו, ויש עצים שאנחנו לא נוכל להציל אותם.  

 עצים במתחם ששת הימים הולכים לכריתה.    170 ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בואי תקשיבי עוד פעם  ראש העיר: 

 מהעצים במתחם.    60%-זה כ  ד"ר אסנת ספורטה: 

אני   ראש העיר:  כנראה,  אתם  חבר'ה  פעם,  עוד  מציע  אני 

אמירה מאוד קשה על נושא של רצח רבין,  התחלתי ב 

שהופך   הציבורי  בשיח  מבינים  לא  כנראה  ואתם 

 להיות כוחני.  

כ  ד"ר אסנת ספורטה:  מצוין,  זה  בנספח  הנספח,  את  עצים    170-תפתח 

 במתחם אחד.  

 חבר'ה תודה רבה, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

   -סליחה, רק הערה קטנה  פינחס כהנא: 

 תשמע אני לא מכבד אתכם גם.    פינחס עזוב,  ראש העיר: 

   -הערה, רק הערה  פינחס כהנא: 

אני   ראש העיר:  בסדר.  הכול  אותי,  תכבדו  אל  אתכם,  מכבד  לא 

מדבר   אני  חבל  בעיה.  אין  אז  אותי,  ומשסעים  מדבר 
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הישיבות   איך  יודע  ואתה  טוב,  ובאמת  ערכי  ממקום 

 מתנהלות, אז חבל.  

 

 עגלות וכסאות גלגלים. סגירת שער הפארק ברחוב התבור לכניסת   ט. 

 

ברחוב   ראש העיר:  הפארק  שער  סגירת  בנושא  הבאה  שאילתה 

 תבור.  

 אבל אתה לא מתייחס לנתונים שמביאים לך.   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   תודה. כן

 אף אחד לא רוצה פה רע.   הדר לביא: 

   -מענה לשאילתה סגירת שער הפארק  יובל בודניצקי: 

 אתה לא מתייחס.   הדר לביא: 

   -השאילתה היא בנושא סגירת שער הפארק  ר אסנת ספורטה: ד" 

 ברחוב התבור לכניסת עגלות וכיסאות גלגלים.   יובל בודניצקי: 

   -ואנחנו שואלים  ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן, תמשיך מנכ"ל בבקשה.   ראש העיר: 

חוזרת  יובל בודניצקי:  בשאילתה  המועצה    מדובר  בישיבת  שנשאלה 

התקב  האחרונה  בשנה  עשרות  הקודמת.  במוקד  לו 

ורעש   תנועה  עבירות  בגין  שונים  מתושבים  תלונות 

בישיבה   כבר  שנמסר  כפי  לכן,  התבור.  ברחוב 

הקודמת, נבחן פתרון לכניסת הולכי רגל ומתן מענה  

בעלי   אנשים  לרבות  עגלות  עם  אנשים  לכניסת 

הולם   מענה  ייתן  לא  והפתרון  במידה  מוגבלויות. 

 נוספות.  לציבור, תיבחנה אופציות אחרות ו 

 תודה רבה. שאלת המשך.   ראש העיר: 

 אני מבקש להגיד איזה משהו, בבקשה.   לירית שפיר שמש: 

 שאלת המשך בבקשה.   ראש העיר: 
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 עילאי, אני רוצה רשות דיבור.   לירית שפיר שמש: 

   -בבקשה לפתוח את המיקרופונים. לירית  ראש העיר: 

   -שאלת המשך סליחה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני רוצה להגיד משהו על התשובה הזאת בבקשה.   שמש: לירית שפיר  

 לירית שאלת ההמשך היא שלי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן, אסנת בבקשה.   ראש העיר: 

   -שאלת ההמשך היא שלי, והיא בעצם חלק מהשאלה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שנייה, אני רוצה להגיד על זה משהו  לירית שפיר שמש: 

   -רגע לירית, אסנת  ראש העיר: 

 יכול להיות שלא יהיה צורך בשאלת ההמשך.   לירית שפיר שמש: 

ברשות   ראש העיר:  אסנת  בבקשה.  לאסנת  שנייה  תני  לירית, 

 דיבור, שנייה. בבקשה.  

מהשאלה   ד"ר אסנת ספורטה:  חלק  למעשה  היא  שלי  ההמשך  שאלת 

וגם   לקרוא  לי  אפשרתם  שלא  מכיוון  אבל  המקורית, 

אש  אני  אענה.  אני  אז  עניתם,  כשאלת  לא  אותה  אל 

שמופצות   להשערות  העירייה  תגובה  מהי  ההמשך. 

נעשתה   השער  סגירת  לפיהן  החברתיות,  ברשתות 

קבלן   של  לדרישות  העיר  ראש  של  כהיענות  לכאורה 

 קולות או מישהו שתמך בו בבחירות.  

אומרים   ראש העיר:  אם  וגם  דיבה.  הוצאת  פה  שיש  חושב  אני 

מה   על  לשמוע  מאוד  כדאי  אז  שאומרים.  לכאורה, 

פה   יש  קולות,  קבלן  שום  של  החלטה  שום  פה  אין 

ללכת   לכם  מציע  אני  הזה,  ברחוב  מאוד  קשה  אירוע 

 ולדבר עם התושבים שגרים שם.  

 מה האירוע הקשה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דני, תספר.   ראש העיר: 

 לא רוצה.   דני הרוש: 
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 לא. אוקיי.   ראש העיר: 

 מה האירוע הקשה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   אש העיר: ר   אוקיי. טוב בואי

 מה האירוע הקשה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תדרדרי את השיח.   ראש העיר: 

   -אני רוצה להגיד בבקשה  לירית שפיר שמש: 

 כן לירית.   ראש העיר: 

   -לא, לא, לא, אני רוצה להבין מה האירוע  ד"ר אסנת ספורטה: 

רוצה  לירית שפיר שמש:  אני  הנגישות,  תיק  את  שמחזיקה  להגיד    כמי 

 על זה משהו.  

   -הקשה שבגללו הורים עם עגלות  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בואי, אני חושב ש  ראש העיר: 

להיכנס   ד"ר אסנת ספורטה:  יכולים  לא  גלגלים  כיסאות  על  ואנשים 

 לפארק דרך השער מרחוב התבור.  

   -התושבים שגרים שם באזור  ראש העיר: 

   -מה האירוע הקשה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני רוצה להגיד את זה בבקשה  שפיר שמש:   לירית 

את   ד"ר אסנת ספורטה:  שאלתי  אני  לענות,  יכולה  לא  את  סליחה.  לא, 

 ראש העיר.  

 ... אפשר?   לירית שפיר שמש: 

שאילתה   ראש העיר:  בבקשה.  הבאה  שאילתה  הבאה.  שאילתה 

 הבאה.  

תיק   לירית שפיר שמש:  את  שמחזיקה  מי  בתור  לי  נותנים  לא  אתם 

   -ת הנגישו 

אנחנו   הנדין: -עילאי הרסגור  יוצאים,  אנחנו  מדברת  לא  לירית  אם  סליחה, 

 כולנו יוצאים, אנחנו כולנו יוצאים.  

 אפשר להבין מה האירוע הקשה?   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

אתם   ד"ר אסנת ספורטה:  שבגללו  הקשה,  האירוע  מה  להבין  אפשר 

תושב  ומתישים  השער,  את  לעשות  סוגרים  ים 

 סיבובים מסביב לפארק בסופי השבוע?  

 תודה.   ראש העיר: 

 ולירית אני ציפיתי שאת תתמכי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות הפסקה בישיבה, תודה.    5חבר'ה,   ראש העיר: 

 אני רוצה להגיד משהו על זה.   לירית שפיר שמש: 

   *** הפסקה *** 

במ  ראש העיר:  טוב,  הבאה.  לשאילתה  ממשיכים  הלך  אנחנו 

השער   על  האופוזיציה  לחברי  הסבר  ניתן  ההפסקה 

 של הר תבור. אני מקווה שזה סיפק אותם.  

 

 הסעות לבית הספר הדמוקרטי.   י. 

 

ספר   ראש העיר:  לבית  להסעות  מענה  הבאה,  שאילתה 

המנכ"ל  בהסעות    הדמוקרטי,  השנה  הפער  ישיב. 

 -לקריית החינוך לעומת המצב בשנים האחרונות 

המצב   יובל בודניצקי:  לעומת  החינוך  לקריית  בהסעות  השנה  הפער 

קו   מביטול  נובע  הקודמות,  קו    5בשנים  תגבור  ומאי 

הפעימה    10 במסגרת  התחבורה,  משרד  ידי  על 

החדשה.   הציבורית  התחבורה  בתוכנית  הראשונה 

קו   שנסיעות  כך  על  סיכום  מענה    10למרות  יתנו 

כן, תדירות הנסיעות    5למחסור בקו   עיר. כמו  בצפון 

האוטובוסי ו  יציאת  שירות    ם מועדי  מנעו  שישי  בימי 

פער   נוצר  העיר  ממרכז  בנסיעות  זה.  ביום  אפקטיבי 

העיר,   ממרכז  לנסיעות  זמני  כפתרון  יותר.  אף  גדול 
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קו   הארכת  על  מטרופולין  חברת  בשיתוף    2הוסכם 

לתלמידים   אפשר  אמנם  זה  מענה  הספר.  לבתי  עד 

בנסיעה   אותם  חייב  אך  העיר,  ממרכז  ארוכה  להגיע 

עם   וישבנו  מהשטח,  שעלו  לקולות  הקשבנו  במיוחד. 

יותר   מתאים  פתרון  סיכום  לגבי  התחבורה  משרד 

קו   הכנסת  עליו הוא  הפתרון שהוסכם  ארוך.  ולטווח 

החינוך:   ולקריית  קפלן  לשכונת  חדש  ישיר  אוטובוס 

העיר  15קו   ממרכז  הן  להגיע  לתלמידים  שיאפשר   ,

את  להתחיל  צפוי  זה  קו  ממערבה.  פעילותו    והן 

מענה   לתת  מנת  על  אז,  עד  נובמבר.  חודש  במהלך 

שטאלים   מפעילה  העירייה  הביניים,  לתקופת 

קו   של  הורדה  ומציעה    29מתחנת  לדמוקרטי 

הפעלת   הקיים  לשאטל  ו   2בתמורה  בוקר    2-קווי 

בהתאם   הספר  לבתי  ישירות  מיוחדים  צהריים  קווי 

כמו   והפיזור.  האיסוף  אזורי  על  ההורים  להחלטת 

דיונים    כן,  מתקיימים  ההורים  הנהגת  לבקשת 

בתשלום   קבוע  פרטי  הסעות  שירות  להסדיר  במטרה 

 ההורים, שאינו תלוי בתחבורה הציבורית.  

 תודה מנכ"ל. שאלת המשך.   ראש העיר: 

משהו   ד קרן גרשון חגואל: " עו  פשוט  הוא  כאן  המענה  של  הסיפא  אחד  כן, 

נאלצים   שההורים  האילוץ  כורח  לי  נראה  שהוא 

לא  לשל  פשוט  לי  נשמע  זה  לתלמידים,  הסעה  על  ם 

לדעת   רוצה  אני  לזה.  רגע  נניח  בואו  אבל  הגיוני. 

חודשיים   נובמבר,  בתחילת  היום  אנחנו  בעצם  למה 

שנדרש   כמו  ערוכים  לא  הלימודים  תחילת  אחרי 

שהם   יודעת  אני  אישית  ומידיעה  הפתרון.  את  לתת 

ההורים   סליחה  או  היום,  ההורים  הנהגת  לכם  שלחו 
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מרוצים  שק  לא  שהם  מכתב  הזה,  הספר  לבית  שורים 

 מהפתרון, שהפתרון לא באמת ישים ולא מתקיים.  

 המנכ"ל ישיב.   ראש העיר: 

אנחנו   יובל בודניצקי:  החינוך  משרד  מנכ"ל  חוזר  שלפי  מזכיר  אני 

וכמו   לדמוקרטי.  הסעות  לתת  בגלל  מחויבים  לא 

מטרופולין.   חברת  מול  ומתן  במשא  אנחנו  שאמרתי 

על חברת מטרופולין  לצערי   יכולים לאכוף  לא  אנחנו 

בכל   מנסים  אנחנו  התחייבו.  שהם  מה  את  לבצע 

 האמצעים העומדים לרשותנו לעשות את זה.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 כריתת עצים ברחוב ויצמן עקב עבודות הנת"צ.  יא. 

 

ויצמן.   ראש העיר:  ברחוב  עצים  כריתת  בנושא  הבאה  שאילתה 

 כן.  

רחוב   טה: ד"ר אסנת ספור  לאורך  להיכרת  צפויים  עצים  כמה  השאילתה, 

 ויצמן.  

המיקרופון,   ראש העיר:  את  להוריד  בבקשה  פעם  עוד  טוב, 

 תודה.  

תחבורה ציבורית כחלק מהחזון של  הפרויקט מעודד   יובל בודניצקי: 

האחרון   המקורי  בתכנון  ומתחדשת.  מקיימת  עיר 

כ  אחרים  למקומות  יועתקו   / יכרתו  כי    120-מצוין 

 עצי דקל סיגרוס, זה ערכיות נמוכה.    45-עצים וכ 

 .  55 הנדין: -עילאי הרסגור 

הראשון,   יובל בודניצקי:  הביצוע  משלב  הלקחים  לאור  כן  כמו 

השלבים   של  התכנון  לעדכון  לפעול  העירייה  בכוונת 

כמות   את  משמעותית  יקטין  שבהכרח  עדכון  הבאים, 
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מזכיר   אני  ולכריתה.  להעתקה  המיועדים  העצים 

ו שראש העיר אמר פה, הוא יעשה את הכול כדי  שכמ 

גם   חשוב  יועתקו.  עצים  שמינימום  או  עצים  שאף 

   -לציין 

יינטעו.   ראש העיר:   עילאי כמה עצים 

   -. אבל חשוב לציין שאנחנו 400יינטעו שם   הנדין: -עילאי הרסגור 

 .  400 ראש העיר: 

אנחנו כל  חשוב לציין שהמספרים כאן הם שמרניים,   הנדין: -עילאי הרסגור 

רה  עושים  אנחנו  -פעם  כלומר  באיטרציות.  תכנון 

ה  את  הבאנו  עכשיו  worst case-כאן  ואנחנו   .

עוד   יש  פעם  כל  התכנון,  על  פעם  שוב  עוברים 

מצילים   אנחנו  תכנון  בכל  חדש,  תכנון  ויש  איטרציה 

תכנון   עוד  על  עובדים  עכשיו  עצים.  מאוד  הרבה 

לא  פה  להציל  שנוכל  מאמינים  ואנחנו  מעט    חדש, 

מהקהל   מבקש  אני  כאן.  שכתובים  העצים  גם  עצים, 

עד   ממשיך  לא  אני  הדמוקרטי.  להליך  להפריע  לא 

שמפסיקים   או  המפריעים  את  שמוציאים  שאו 

 להפריע.  

 טוב, אני אתן פה תשובה, אני אעזור לך עילאי.   ראש העיר: 

כאן  הנדין: -עילאי הרסגור  יש  רגע,  רגע,  לא,  ככה.  להמשיך    אני לא מתכוון 

לא   אני  מועצה.  ישיבות  לפוצץ  שמנסים  בריונים 

עיר   מועצת  כאן  יש  כזאת.  בצורה  לעבוד  מסכים 

שיבואו   להיות  יכול  לא  דמוקרטי.  באופן  שנבחרה 

חברי   לעבודת  להפריע  וינסו  פרובוקטורים  לכאן 

 המועצה.  

יהיה   ראש העיר:  הפרויקט  שבסוף  לציין,  שחשוב  יותר    70%מה 

בוויצמ  היום  שיש  ממה  החשוב.  עצים  הנתון  זה  ן, 
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   -טוב, שאילתה הבאה בנושא פיקוח איכות 

 סליחה, אני לא קיבלתי שאלת המשך.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

 כן.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 סליחה.   ראש העיר: 

לשמוע   ד קרן גרשון חגואל: " עו  שמחה  מאוד  שאני  להגיד  רוצה  אני  כל  קודם 

ה  המספרים  גרועים  את  פחות  הרבה  הם  כי  אלה. 

על   שדיברו  עליהם,  שדיברו  המקוריים  מהמספרים 

 עצים.    400כמעט  

 נכון.   ראש העיר: 

מהמספרים   ד קרן גרשון חגואל: " עו  מופתעת  קצת  אני  מופתעת,  ואני 

שאתם   להאמין  מקווה  אני  אבל  כאן.  שאמרתם 

ה  ומתוך  פה.  יועתקו,    120-מדייקים  או  שייכרתו 

 כמה ייכרתו בוודאות גבוהה.    אני רוצה לדעת 

דברים   הנדין: -עילאי הרסגור  להגיד  ולא  זהירים,  להיות  בשביל  אנחנו  כאן 

מספר   נותנים  אנחנו  מאוחר,  יותר  עליהם  שנתחרט 

גם  120 מאוד.  נמוכה  היא  ייכרתו  שכולם  הסבירות   .

שלא,   ואלה  במקומם,  יישארו  מאמין  אני  חלקם 

זעירים,  להיות  כדי  אבל  יועתקו.  אנחנו    חלקם 

לא   שהוא  שיש,  האחרון  הסופי  התכנון  על  נסמכים 

כדי   שיש,  האחרון  המוכן  התכנון  כלומר  סופי. 

המספר   את  נותנים  אנחנו  זהירים  קשה  120להיות   .

מספר   וגם  כזה,  מספר  יישאר  שזה  להאמין  לי 

יהיה   בתקווה  ממנו  גדול  חלק  ממנו,  חלק  שיהיה 

 העתקות.  

 לא להפריע.  תודה רבה. חבר'ה בצד,   ראש העיר: 

   -אני מבקש להוציא את הבריונים  הנדין: -עילאי הרסגור 
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 לא להפריע.   ראש העיר: 

   -לא יכול להיות  הנדין: -עילאי הרסגור 

 לא, לא, לא.   ראש העיר: 

ינסו לפוצץ ישיבת מועצה.   הנדין: -עילאי הרסגור  יכול להיות שבריונים  לא 

 היה צריך כבר להוציא אותם מזמן.  

 בסדר.    הכול  ראש העיר: 

 

 פיקוח איכות מזון במזנונים.  יב. 

 

בנושא   ראש העיר:  הבאה  שאילתה  חבר'ה,  הבאה,  שאילתה 

חבר'ה   תודה.  כן  במזנונים,  מזון  איכות  פיקוח 

הישיבות,   לאולם  לחזור  לשקול  אתחיל  אני  תודה. 

נו קדימה.    מה אתם אומרים? 

ישיבות   הדר לביא:  לסגור  יכול  לא  גם  אתה  מאיים.  לא  אתה 

 .  לקהל 

 כן, שאילתה הבאה. חבר'ה שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

המזון   יובל בודניצקי:  איכות  על  פיקוח  מקיימת  סבא  כפר  עיריית 

במהלך   בקפיטריה.    23נערכו    2019/2020המוגש 

מגפת   תחילת  עד  זה  בקפיטריות,  פיקוח  ביקורי 

שנת   פיקוח    11נערכו    2021הקורונה. במהלך  ביקורי 

ביקור  בכל  תברואה,  בקפיטריות.  ניקיון,  נבדקים:  ת 

במזנון   מוכרים  מה  תזונתית  ומבחינה  לפי    –תשתית 

מחירים.   לרבות  והחינוך,  הבריאות  משרד  דרישת 

בעת   בחשבון  נלקחות  שליליות  וביקורות  דעת  חוות 

המלצת   על  נכסים  מחלקת  של  הדעת  חוות  הגשת 

 הזוכה במכרז בהערכת ספקים.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 
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של   פינחס כהנא:  הוגשה    2,  1במקטע  המערביים,  המקטעים  זה 

לכריתה,   בקשה  הוגשה  עצים,  לכריתת  תכנית 

   -אושרה בקשה לכריתה, ואני מבין ש 

הגעת   ראש העיר:  איך  אוכל,  על  מדברים  אנחנו  פינחס  אבל  לא, 

 לכריתה.  

 סליחה?   פינחס כהנא: 

אנחנו מדברים על אוכל. שאלת המשך צריכה להיות   ראש העיר: 

 בנושא השאילתה.  שאלה  

 זה לא נושא השאילתה?   פינחס כהנא: 

   -לא קראת את השאילתה, אז הוא לא יודע  ד"ר אסנת ספורטה: 

של   ראש העיר:  שלמה  קריאה  פה  הייתה  אבל  באוכל,  אנחנו 

 המנכ"ל.  

איזו   ד"ר אסנת ספורטה:  על  יודע  לא  לא קראתם את השאילתה, אז הוא 

 שאילתה עונים.  

היית  ראש העיר:  עוד  אבל  אנחנו  חבר'ה,  תעקבו  אז  תשובה.  ה 

 מעט נעשה לכם מבחן, בבקשה.  

 תקראו את השאילתות, אז נעקוב.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן קרן שאלת המשך.   ראש העיר: 

המועצה   ד קרן גרשון חגואל: " עו  מחברי  לחלק  שגם  מניחה  אני  אז  כן,  אני 

אני   שבעצם  מהממת,  תמונה  הגיעה  וההנהלה  כאן 

לראות,  ואיכות    זכיתי  שאוכל  לראות  זכיתי  אני  גם 

והתיכונים.   החטיבות  של  בקפטריות  שנמכר  האוכל 

לכם   להגיד  יכולה  אני  המכרזים,  בוועדת  כחברה  גם 

שאני מצפה שכשמביאים לנו נתונים לגבי בחירה של  

הת  כל  את  בפנינו  יציגו  כאלה,  שירותים  מונה,  נותני 

שהיא  איזה  שמתבצעת  אותנו  יעדכנו  גם  היתר    ובין 

אנחנו   ולראייה  המזון.  איכות  על  פיקוח  פעולת 
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שבקפטריות   פידבקים  הרבה  מקבלים  אנחנו  רואים, 

אז   למאכל.  ראוי  שלא  מזון  ומוכרים  מחלקים 

כל   את  שאנחנו  ברורה,  מאוד  היא  הבקשה 

צוברים,   או  מקבלים  שאנחנו  והידע  המשאבים 

בוועדת   שיושבים  המועצה  לחברי  גם  אותו  להעביר 

ל  כדי  צריכים  המכרזים,  כשהם  מלאה  תמונה  קבל 

 להחליט על הדברים.  

לאשר   ראש העיר:  חייבת  לא  את  מכרזים  ועדת  כחברת  א'  טוב. 

 את המכרז.  

 מה?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

את   ראש העיר:  לאשר  חייבת  לא  את  מכרזים  ועדת  כחברת 

כדי   תוך  שלך  ההשגות  את  להשיג  יכולה  את  המכרז, 

המ  ועדת  את  לשכנע  וגם  להצביע  המכרז,  לא  כרזים 

   -בעד אותו זכיין. מעבר לזה יש פיקוח 

 אני לא ידעתי על האירוע הזה לפני.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

מאוד   ראש העיר:  חמור  הוא  הזה  האירוע  תראו,  אבל  משנה  לא 

שוב.   ייקרה  שלא  מקווים  מאוד  ואנחנו  נבדק,  הוא 

והנושא בכלל של הזנה בבתי הספר, הוא נושא מאוד  

ו  מפוקח בקפידה, ברמה שאנחנו לא מתכוונים  חשוב 

בבתי   מזון  שמוכר  מי  או  מזנון  בעל  לכל  לאפשר 

חייב   אני  בעייתית.  שהיא  בצורה  לפעול  הספר, 

יש   וגם  פיקוח.  עושה  העסקים  רישוי  שגם  לך  להגיד 

איכות   את  היטב  שבודקים  הספר  בתי  הנהלת  את 

מקום   בכל  שמבקרים.  ההורים  את  וגם  המזון, 

בעיה,  אותו    שתהיה  את  שנחליף  למצב  יגיע  גם  זה 

זכיינים   ויש  מכרז  היה  שעכשיו  בעיקר  זכיין. 

שהאוכל   מסר,  להם  מכאן מעביר  גם  אני  אז  חדשים. 
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שאילתה   תודה,  להיות.  שיכול  טוב  הכי  יהיה  שלהם 

 הבאה.  

לי שאלה שלא הבנתי במה שכתוב, רשום   יעל סער:  יש    11רגע, 

ב  בקפטריות  פיקוח  ב 2021-ביקורי  זה  כל  . 

 ביקורים?    11הקפטריות בעיר או בכל קפטריה היו  

אני   ראש העיר:  באחת  יש  אם  באחת.  לא  בעיר,  הקפטריות  בכל 

 מבטיח לך שאני אסגור אותה.  

   -זאת אומרת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בסדר?   ראש העיר: 

 ביקור אחד בשנה לקפטריה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

אם  ראש העיר:  אבל  אחת,  בכל  אם  יודע  לא  בקפטריה    אני  יש 

לא   היא  סבא,  בכפר  תעבוד  לא  היא  תלונות,  אחת 

   -תעבוד בעיריית כפר סבא ולא תעבוד 

   -לא, השאלה שלי הייתה  יעל סער: 

 נעביר לכם את הפירוט.   ראש העיר: 

 כמה ביקורים אנחנו עושים בשנה?   יעל סער: 

לשאילתה   ראש העיר:  מענה  תודה.  הפירוט.  את  לכם  נעביר 

 -הנת"צ ברחוב ויצמן   עיכובים בעבודות 

מה   ד"ר אסנת ספורטה:  שמעתי  לא  לחזור,  יכול  אתה  רגע,  סליחה 

 אמרת?  

 שנעביר לכם את הפירוט.   ראש העיר: 

 אבל התשובה כאן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

היה   יובל בודניצקי:  שזה  ללימודים,  מהחזרה  שזה  בחשבון  קחו 

 בסביבות אפריל.  

   -וברת ביקורת רק רצינו להבין כמה פעמים ע  יעל סער: 

את   ראש העיר:  לכם  שיעבירו  לכם  הסברתי  אני  לכם,  יעבירו 

 הפירוט.  
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ש  ד"ר אסנת ספורטה:  כתוב  אם    12-לא,  השאלה  לכל    12פעמים,  פעמים 

   -הקפטריות 

 אני הבנתי את השאלה.   ראש העיר: 

 פעמים בשנה.    12או בכל קפטריה   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הבנו כולנו את השאלה  ראש העיר: 

 פעמים.    11ראש העיר, בכל קפטריה   יובל בודניצקי: 

 פעמים בשנה.    12 ד"ר אסנת ספורטה: 

בשנת   יובל בודניצקי:  בשנה,  לא  פעם,  עוד  אומר  ממתי    2021אני 

עד   אפריל,  בסביבות  היה  שזה  ללימודים  שחזרו 

היו   יוני  בסוף  השנה,  בכל    11שהסתיימה  ביקורים 

 אחת מהקפטריות.  

 ביקורים. אוקיי תודה.    11כל אחת מהקפטריות  ב  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בכל אחת או בכל הקפטריות?   ראש העיר: 

 ביקורים.    11עוד פעם בכולם היו, בכל אחת מהם   יובל בודניצקי: 

 ?  11בכל אחת   ראש העיר: 

 כאילו פעם בחודש.   יעל סער: 

 ביקורים.    11 ראש העיר: 

 .  זאת אומרת פעם בחודש יש ביקורת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ביקורים.   ראש העיר: 

 ביקורים.   יובל בודניצקי: 

 חשבתי ליקויים.   ראש העיר: 

 בקרות ביקורים.   יובל בודניצקי: 

 אוקיי, תודה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 

 עיכובים בעבודות הנת"צ ברחוב ויצמן.  יג. 

 

 עיכובים בעבודת הנת"צ, כן שאילתה הבאה.   ראש העיר: 
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שוא  ד"ר אסנת ספורטה:  העבודות  לת  השאלה  להסתיים  צפויות  מתי 

 -במקטע 

 חבר'ה עוד פעם בבקשה.   ראש העיר: 

.  ד"ר אסנת ספורטה:  .    -הנוכחי ומתי יפורסם לו"ז.

 כן תמשיך.   ראש העיר: 

שניתן   יובל בודניצקי:  הזמנים  ללוח  בהתאם  מתקיימות  העבודות 

ואמורות   איילון,  נתיבי  חברת  ידי  על  לקבלן 

 .  2022להסתיים בסוף שנת  

 תודה שאלת המשך.   ראש העיר: 

ולכן   יובל בודניצקי:  הבאים,  לקטעים  עבודה  התחלת  צו  ניתן  טרם 

אלו.   מקטעים  לביצוע  לו"ז  קיים  שינוי  3טרם  אין   .

 בעמדת העירייה בקשר להמשך הפרויקט.  

המיקרופון   ראש העיר:  המשך.  שאלת  המשך.  שאלת  תודה. 

 פועל? בבקשה שאלת המשך.  

לו"ז מפורט  כ  ד"ר אסנת ספורטה:  ן. אני חוזרת על השאלה, מתי יפורסם 

 של המשך העבודות?  

 לו"ז מפורט להמשך עבודות.   ראש העיר: 

   -מתי יפורסם לו"ז מפורט  ד"ר אסנת ספורטה: 

 קיבלתם תשובה.   ראש העיר: 

 להמשך העבודות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

כשנתיבי  יובל בודניצקי:  פעם.  עוד  עונה  אני  פעם,  עוד  אענה    אני 

יהיה   לפרויקט,  עבודה  התחלת  צו  את  יתנו  איילון 

 שמה לו"ז.  

   -לו"ז מסודר, תודה. שאילתה הבאה  ראש העיר: 

   -לא, לא פורסם לו"ז להמשך, אני שואלת מתי  ד"ר אסנת ספורטה: 

יש  ראש העיר:  מפורט,  לו"ז  הלו"ז    יש  כל  עם  ארוך  גאנט 

 מפורסם.  
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 איפה הגאנט הזה נמצא?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 נפרסם אותי, אני חושב לדעתי הוא מפורסם.   ש העיר: רא 

אנחנו   ד"ר אסנת ספורטה:  זה  בגלל  חיפשנו,  אנחנו  מפורסם,  לא  הוא 

 שואלים.  

 שנם.    3... פעם אחת לפני   יעל סער: 

 

 הצללה בגן הארכיאולוגי.  יד. 

 

הארכיאולוגי,   ראש העיר:  בגן  הצללה  הבאה,  שאילתה  טוב, 

 בבקשה.  

הגן  עי  יובל בודניצקי:  את  לאחרונה  שדרגה  סבא  כפר  ריית 

   -הארכיאולוגי, בגן קיימים אזורי צל 

 מה השאלה? רגע, על מה אתם עונים עכשיו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -המותאמים לנקודות הסיור בגן והפעילות  יובל בודניצקי: 

 למה אין צל בגן הארכיאולוגי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

ע  יובל בודניצקי:  ומתואמת  הצבת  מתוכננת  המדריך.  הצוות  ם 

לתוכנית   בהתאם  תעשה  נוספות  ופרגולות  סככות 

 הכוללת של הגן, ובהתאם לתוכנית העבודה.  

 תודה, שאלת המשך.   ראש העיר: 

 פינחס גן ארכיאולוגי.   יעל סער: 

יקרה   הדר לביא:  על מתי  לנו תשובה  אומרים  אשמח שאתם  אני 

העבודה.   לתוכנית  נקבל תשובה בהתאם  משהו, שלא 

שהוא   מתי  תגידו  אז  העבודה,  בתוכנית  לא  זה  אם 

לא   זה  אחרת  כי  מתוכנן.  לא  זה  שכרגע  או  יהיה,  זה 

 עונה על השאלה.  

 ומה השאלה?   ראש העיר: 

 זו בקשה.   הדר לביא: 
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 אוקיי תודה.   ראש העיר: 

 

 קידום תכנית המתאר הכוללנית.    טו. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

ע  ד"ר אסנת ספורטה:  ל תכנית המתאר הכוללנית. איפה אנחנו  השאילתה 

   -עומדים 

 תשובה.   ראש העיר: 

רבים   יובל בודניצקי:  מאמצים  ואחרי  העיר  ראש  של  בחירתו  עם 

שינויים   בה  ובוצעו  המתאר  תכנית  נמשכה 

   -ועדכונים 

אתם   ראש העיר:  אם  הזה.  בעניין  למנכ"ל  פה  אעזור  רק  אני 

התפוז  לתנועת  להודות  ההזדמנות  ופה  ים,  זוכרים, 

גדולה   מחאה  ברק,  שקד  נירית  עם  יחד  פה  שהרימה 

לפני   שלי  וההתחייבות  המתאר,  תכנית  על  מאוד 

כל   נעשה  שאנחנו  מכן,  ולאחר  העיר  לרשות  הבחירה 

תכנית   את  ולהתאים  ולתקן  למשוך  כדי  מאמץ 

 המתאר.  

 המשכת והגדלת את כמות האוכלוסייה.   הדר לביא: 

דורית   ראש העיר:  משמעותי.  הישג  ואני  היה  שלישית,  פעם 

 באמת אוציא. אז תודה רבה שיהיה לך בהצלחה.  

 .  200,000-ל   150,000-שיניתם מ  הדר לביא: 

שנעשה   ראש העיר:  דבר  כל  להקטין  תמיד  מצליחים  שאתם  חבל 

על   שהתוכנית  שאחרי  מאוד  גדול  הישג  פה  היה  פה, 

יצאה   כבר  והלכה  הופקדה,  הקודמת  העירייה  ידי 

א  קומץ  בעזרת  תושבי  לתהליך.  מאוד,  טובים  נשים 

 -כפר סבא שהקימו פה מחאה 
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 הבעיה לא איתם, הבעיה עם התוכנית שהגשת.   הדר לביא: 

   -שהקימו מחאה ואנחנו עם הצוות המקצועי לאחר  ראש העיר: 

.    200,000 הדר לביא:   איש בכפר סבא זה לא בינוי שפוי

 טוב, תודה רבה שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

ע  יעל סער:   ניתם את התשובה.  רגע, לא 

תהיה   ראש העיר:  לדבר  תיתנו  תשובה,  אין  השאילתות?  נגמרו 

 תשובה, לא תיתנו לדבר, לא אתן תשובה.  

 לא הקראתם את התשובה.   יעל סער: 

   -אז תודה רבה אין תשובה. יש תשובה פה מופיעה  ראש העיר: 

 אבל החוק אומר שחייבים לקרוא את התשובה.   יעל סער: 

בח  ראש העיר:  נמשכה.  עם  המתאר  תכנית  העיר  ראש  של  ירתו 

התוכנית   הכנת  של  המתקדמים  בשלבים  השינויים 

כגון   ארציות  מתאר  בתוכניות  השינויים  ונוכח 

הניקוז.  1תמ"א   נספח  את  לעדכן  היתר  בין  נדרשו   ,

בעיקר   של  לנושאים  שקשורות  החלטות  כאן  יש 

העדכונים   כל  המחוזיות.  הוועדות  ושל  תכנון 

פי   על  סעיף  יפורסמו  לפי  להפקדה  בהתאם    106חוק 

לפני   נתקבלה  הנדרשים  השינויים  לגבי  החלטה  ב'. 

אחרי   תעקבו  אגב.  באתר  תדיר  ומפורסמת  כשנה 

העבודה   כל  על  הזמן,  כל  פרסומים  יש  האתר, 

מאוד   מאוד  עבודה  זו  שנעשית.  הזאת  הגדולה 

לילות   שעושה  המקצועי  הצוות  ידי  על  מורכבת 

וזאת  הזה.  הנושא  על  שאלת    כימים  יש  התשובה. 

 המשך?  

   -השאלה נשאלה  פינחס כהנא: 

לאדריכלית   ראש העיר:  הכבוד  כל  להגיד  יכול  אתה  פינחס 

 ולמהנדסת? הא לא.  



   03.11.2021 86    מן המנייןמועצה 
  לא, אם אפשר להתמקד בנושאים לישיבת המועצה?  הדר לביא: 

   *** קריאות מהקהל *** 

 שמענו אותך, כן בבקשה, שמענו אותך. שמענו. כן.   ראש העיר: 

   -אנחנו חיים  הנא: פינחס כ 

 יש לך עוד הרבה מה ללמוד על כבוד.   ראש העיר: 

יש   פינחס כהנא:  ולכן  מופקדת,  היא  הכוללנית  המתאר  לתוכנית 

תהליכים   הרבה  עושים  ואנחנו  משמעות.  לה 

ראשונה,   פעם  ולא  נשאלה  השאלה  בעיר.  תכנוניים 

עושה   המקצועי  הצוות  שאני,  שיגידו  וזה  מתי. 

ל  ויש  נהדרת,  הדבר  עבודה  את  אבל  מטלות.  הרבה  ו 

לידי   להביא  צריך  הכוללנית  התוכנית  של  הזה 

.    106פרסום לפי    ב'. ואתם לא עונים כאן מתי

 קיבלת תשובה מהמהנדסת מאוד ברורה.   ראש העיר: 

 לא קיבלנו.   פינחס כהנא: 

 שזה לא בידה.   ראש העיר: 

אותה   הדר לביא:  מביא  לא  אתה  למה  בתוכנית,  גאה  אתה  אם 

 ר?  לציבו 

 בסדר תודה.   ראש העיר: 

  מה את מסתיר?  הדר לביא: 

 

 .   אישור שינוי סדר היום  * 

 

   -אנחנו סיימנו את השלב של השאילתות  ראש העיר: 

  תושבים שאתה רוצה שיהיו פה?   200,000-את ה  הדר לביא: 

כפי   ראש העיר:  הזמנתי  קצרה.  הפסקה  ככה  עושה  ואני 

ליש  הקודמת,  המועצה  בישיבת  יבת  שהתחייבנו 

את   מלווים  או  שמלווה  מי  את  הזאת  המועצה 
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של   המקצועי  הצוות  את  סבא,  בכפר  החינוך  מערכת 

   -עיריית כפר סבא 

.   הדר לביא:   סליחה, אבל זה לא סדר הדיון

   -ואותי באופן אישי  ראש העיר: 

.   הדר לביא:   אתה צריך אישור כדי לשנות את סדר הדיון

 אני לא צריך שום אישור.   ראש העיר: 

   -היועץ המשפטי  ר לביא: הד 

 יש לנו סדר יום שפורסם, ואנחנו מחויבים לו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -את שר החינוך  ראש העיר: 

 סליחה יש סדר יום.   הדר לביא: 

סדר   ד"ר אסנת ספורטה:  יש  עושה.  אתה  מה  מבינה  לא  אני  יום,  סדר  יש 

אתה   מחויב,  אתה  גם  מחויבים  שאנחנו  וכמו  יום. 

ה קבעת אותו. בסדר, אבל יש סדר  פרסמת אותו. את 

זו.    יום סליחה. הולכים לפי סדר היום 

 רפי אתה מעלה להצבעה שינוי סדר היום? רפי?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 לשינוי סדר היום.  צריך הסכמה מלאה   ד"ר אסנת ספורטה: 

אחרי,   ראש העיר:  ישר  שזה  חשבתי  אני  הבנתי.  בסדר  סליחה, 

כ  זה  את  נעשה  אנחנו  לפה  בסדר.  שהגיעו  מכיוון  כה. 

לא    2 ואני  החינוך,  תכנית  את  שמלווים  היועצים 

נכון לאפשר להם לחכות פה לכל ההצעות   חושב שזה 

לאפשר   בטובם  יואילו  המועצה  חברי  האם  לסדר. 

לפני   החינוך  תכנית  את  ולהציג  עכשיו  להביע  לצוות 

 ההצעות לסדר?  

 התשובה שלי היא כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

   -רגע, אני אומרת בשם עצמי  ד"ר אסנת ספורטה: 

  אפשר לקבל את זה פה אחד?  ראש העיר: 
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   תשאל את כולם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אפשר לקבל את זה פה אחד?   ראש העיר: 

 פה אחד.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 יפה, תודה.   ראש העיר: 

 

והגב'  . 4 פירון  שי  הרב  החינוכיים  היועצים  תכנית  הירש    הצגת  מיכל 

 נגרי. 

 

הצוות   ראש העיר:  לכאן  הגיעו  כאן,  יש  שפתחתי  כמו  אז 

ביד   שמלווה את עיריית כפר סבא בתקופה האחרונה 

החינוך   למערכת  שמאפשר  מאוד  מקצועי  צוות  רמה. 

לקדם   אישי,  באופי  לי  וגם  המקצועי,  ולצוות  שלנו 

בכפר   החינוך  מערכת  החינוך.  במערכת  ולהשקיע 

הכי  הדבר  היא  סדר    סבא  בראש  זה  בעיר.  חשוב 

העדיפויות העירוניים בכל פרמטר. נמצא איתנו הרב  

גם   נגרי שהייתה  ומיכל  פירון שר החינוך לשעבר,  שי 

החינוך   אגף  מנהלת  גם  ספר  בתי  ניהלה  גם  מנהלת, 

זה   רעננה,  עיריית  מנכ"לית  וגם  רעננה  בעיריית 

תכנית   לגבי  שאלות  שהיו  מכיוון  המלווה.  הצוות 

ומ  אחת  החינוך  ישיבה  עשינו  וכו',  להיות  הולך  ה 

שהתחייבתי   כפי  מהם  וביקשתי  ספטמבר,  בתחילת 

בפני   הנושא  את  ולהציג  לבוא  הקודמת  בישיבה 

שי   כבוד הרב  אז בבקשה  סבא.  כפר  ותושבי  המועצה 

 פירון. תודה רבה.  

נראים   הרב שי פירון:  איך  שכחתי  שכבר  האמת  לכולם,  טוב  ערב 

 פורומים פוליטיים.  

את   סער: יעל   לך  להגביר  אפשר  טוב,  ממש  שומעים  לא 
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 המיקרופון?  

 יש אנשים שמדברים בשקט.   הרב שי פירון: 

 רק דבר קרוב למיקרופון בשקט.   הדר לביא: 

איך   הרב שי פירון:  שכחתי  שכבר  אמרתי  לכולם,  טוב  ערב  אז 

אותי.   מרגש  קצת  זה  אז  פוליטיים,  פורומים  נראים 

מי  כמה  אומר  ברשותכם  ככה  ארוכות,  אני  לא  לים 

מאוד   שאני  ולשאלות,  לדיון  זמן  יותר  לאפשר  כדי 

ברשותכם   אנסה  ואני  עליהם.  להשיב  אשמח  מאוד 

אני   כאן.  עושים  אנחנו  מה  יותר  או  פחות  לתאר 

   -קודם כל אגדיר שמיכל ואני 

 זה מפריע חבר'ה, בבקשה תנו לכבוד הרב.   ראש העיר: 

ב  הרב שי פירון:  שנקרא  במה  מתעסקים  לא  המקובלת  אם  שפה 

ואם,   אב  תכנית  היום  לומר  יש  אולי  או  אב  תכניות 

מפני   בעיקר  האלה,  לשאלות  מתייחסים  אנחנו 

כאן   בשנת  שנעשתה  מתבססים  2018תכנית  ואנחנו   ,

מה   למעט  תכנית.  באותה  שנמצאים  הנתונים  כל  על 

במבנה   משינויים  כתוצאה  יתעדכן  שכמובן 

אנח  אבל   . וכו' ילדים  בכמויות  בעצם  האוכלוסייה  נו 

המכניות   להם  נקרא  בשאלות  מתעסקים  לא 

האלה   בדברים  בעיר,  החינוך  מערכת  של  הטכניות 

ב  לכאן  שהוכנה  האב  וקיימת,    2018-תכנית  שרירה 

על בסיסה אנו עובדים, ועל הנתונים המרכזיים שיש  

מפני   לכאן  באנו  בעצם  אנחנו  מתבססים.  אנחנו  בה 

ש  אומר  אני  כל  קודם    מהבעיות   99%-שלמדנו, 

לאותן   זהות  בהם  מתעסקות  מקומיות  שרשויות 

החינוך   מערכת  בעולם.  בהם  שמתעסקים  בעיות 

יש   גדול.  מאוד  מאוד  במשבר  היום  נמצאת  בעולם 
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שבו   האופן  בין  הטכנולוגיים,  החידושים  בין  פער 

האופן   לבין  חושבים,  וילדות  ילדים  ונערות  נערים 

או   כזו  לעיר  נוגע  לא  זה  מתנהלת.  המערכת  שבו 

במדינה  אחרת  החינוך  מערכת  את  מכיר  קצת  אני   .

מתמודדים   שאיתם  הבעיות  או  והפערים  הזאת. 

ובעולם.   בישראל  דומות  הם  חזקות  יותר  ברשויות 

בגישה   מלמדים  עדיין  שאנחנו  מהעובדה  נובע  זה 

אחרת   בגישה  חושבים  התלמידים  כאשר  מסורתית, 

והדברים   שהמיומנויות  הוא  הנוסף  הדבר  לחלוטין. 

כ  ה שנדרשים  במאה  משמעות  של  חיים  לפתח  ,  21-די 

בוחנים   שבהם  ומהאופנים  מהדרכים  שונים 

וגם   בעולם  החינוך  מערכות  בכלל  תלמידים 

אנחנו   ולכן  שנערכו.  רבים  שינויים  אף  על  בישראל, 

בכפר   החינוך  מערכת  האם  בשאלה  לעסוק  באנו  לא 

נורא   תשובה  יש  לזה  כי  לא,  או  טובה  היא  סבא 

הת  לזה  קוראים  אפשר  פשוטה,  החינוכית.  מונה 

לשאול כל מה שרוצים, הנתונים קיימים. אומר זאת  

אין   סבא  כפר  לעיריית  לחדרה  גדרה  שבין  בעדינות 

האם   בשאלה  בכלל  עוסק  לא  והדיון  להתבייש.  במה 

כמות   האם  טובים,  הם  לבגרות  הזכאות  נתוני 

הערכי   החינוך  האם  בקריטריונים,  עומדת  הנשירה 

ש  במה  מהותי  באופן  השאלה  עומד  אלא  צריך. 

להיות   איך  היא  אחרת,  היא  בה  מתעסקים  שאנחנו 

לא   אני  לכלום.  השוואה  בלי  בכלל  טובים.  יותר 

ל  רק  כאבא  שבכלל    6-רוצה  רוצה  הייתי  לא  ילדים, 

רוצה   אני  אחר.  למישהו  שלי  הילדים  את  ישוו 

הכי   במסגרת  וילמד  טוב,  הכי  את  יקבל  שלי  שהילד 
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בעיר   קורה  למה  קשר  ללא  כזה  טובה,  ממקום  שכנה 

אנחנו   שבה  המרכזית  המגמה  ולכן  אחר.  או 

ב  העיסוק  זה  מערכת  -מתעסקים,  את  להפוך  איך 

וכשאנחנו   למצוינת.  מטובה  סבא  כפר  של  החינוך 

שואלים   אנחנו  לעומק,  הזה  הדבר  את  לבחון  מנסים 

נדרש כדי להצליח   מהם הכישורים המרכזיים שאדם 

ה בכותרת,  . אז אני קודם כל אומר את ז 21-במאה ה 

אנחנו   מדויקים.  יותר  לפרטים  ארד  אני  כך  ואחר 

להצליח   יוכלו  ונערה  שנער  שכדי  למסקנה  הגענו 

צריכים   הם  שורשים    2בחיים,  צריכים  הם  דברים. 

כל   קודם  צריכים שורשים,  הם  כנפיים.  צריכים  והם 

ערכים  של  הזה  במובן  מה  שורשים  כאן,  הם  למה   ,

הם  משפחה  מאיזו  במדינה,  עושים  מה    הם  באו, 

צריכים   הנרטיב הקהילתי. הם צריכים שורשים. הם 

יציבים באדמה. אדם   כל כדי להרגיש  שורשים קודם 

אדם   אותו.  מסיתה  לא  הרוח  אז  שורש,  לו  שיש 

אז   עצים,  על  מקודם  דיברתם  שורש,  לו  שאין 

לא   העץ  את  להעיף  יכולה  קלה  רוח  רכים  בשורשים 

והמי  הכלים  גם  זה  השורשים  אז  לאן.  ומנויות  יודע 

לא   זה  שורשים  אבל  מיהו.  לדעת  אדם  כל  של 

ולכל   ילד  לכל  לתת  צריך  כנפיים.  צריך  מספיק. 

עצמי,   למימוש  להגיע  לחלום,  האפשרות  את  ילדה 

כאוטי,   מאוד  מאוד  עולם  בתוך  עצמם  את  למצוא 

ולא   כמעט  הישנות  ההגדרות  כל  שבעצם  עולם 

כדי   הקריטריונים  מהם  חשבנו  פעם  אם  בו.  תופסות 

בכלל  להי  זה  הקריטריונים,  מהם  מהנדס,  ות 

מסתכלים   אנחנו  היום.  שנדרשים  הקריטריונים 
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על   פחות  הייטק,  בחברות  פחות  היום    5למשל 

פעולה,   שיתוף  יכולת  על  ויותר  מתמטיקה,  יחידות 

ויצירתית,   יזמית  חשיבה  לקופסה,  מחוץ  חשיבה 

פרמטרים   של  ארוכה  שורה  שאלות.  לשאול  היכולת 

שאם  חשבנו  לך    שבעבר  במתמטיקה    5יש  יחידות 

בודקים   כשאנחנו  בטוח.  אתה  גמרנו  אז  ופיזיקה, 

חברת   עם  גדולה  עבודה  זה  על  ועשינו  לעומק,  היום 

שונים   שלהם  והקבלה  המיון  תהליכי  מיקרוסופט, 

שקועים   עוד  אנחנו  חושבים.  שההורים  מה  מרוב 

הם   הקריטריונים  תלמידים,  היינו  שאנחנו  בתקופה 

ה  לחלוטין.  על  אחרים  לערער  יודע  אתה  אם 

האם   המחר?  את  לראות  מסוגל  את  האם  מוסכמות? 

מישהו?   עוד  עם  פעולה  לשתף  ללמוד,  יכולת  לך  יש 

אתה   האם  בצוות?  עובדים  איך  יודע  אתה  האם 

המטרה   בעצם  ולכן  תפקידים.  לחלק  מסוגל 

מצוינת,   למערכת  טובה  ממערכת  במעבר  המרכזית 

מ  ובכנפיים.  בשורשים  להתעסק  באמת  אחד  זה  צד 

once    מהבחינה לעצמה  מחוברת  מאוד  מערכת 

מערכת   שני  מצד  המיומנויות.  ומבחינת  הערכית 

אדם   לכל  ומאפשרת  כלים,  המון  המון  לתת  שיודעת 

אנחנו   אין  זום  עושים  כשאנחנו  עצמו.  את  לממש 

הם   כאן  שנמצאים  האנשים  כל  שכמעט  מגלים 

גיל   את  עברו  כמה  אולי  אבל  אני  40צעירים,  אז   .

גיל  יכול   את  שעברו  שאלו  במערכות    40לומר  למדו 

גיל   ועד  ז'  מכיתה  בערך  התלמידים,  רוב    21שבהם 

בין   לבחור  אני    2הצטרכו  יותר.  ולא  אפשרויות 

וריאלית,   הומנית  מגמה  בו  שהייתה  בתיכון  למדתי 



   03.11.2021 93    מן המנייןמועצה 
צריך   הייתי  לא  הטלוויזיה  בערוצי  שהיה.  מה  זה 

ערוץ   רק  שהיה  מפני  היו 1לבחור  י"ב  כיתה  בסוף   .  

הילדים    2לי   על  היום  תסתכלו  ואם  אפשרויות. 

רב   חיים  עם  מתמודדים  כל הזמן  והילדות שלנו, הם 

מלמדים   שלא  המרכזיים  הדברים  ואחד  ערוציים. 

איך   למיין,  איך  לבחור.  איך  זה  חינוך,  במערכות 

גדלתי   שאני  אמרתי  חשוב.  לא  ומה  חשוב  מה  לדעת 

על    . כשהסתכלתי לפני כמה חודשים 1בדור של ערוץ  

נטפליקס   או  לספוטיפיי  נכנסת  שהיא  שלי,  הנכדה 

מאות   יש  הסרטים  במאגר  סרט  לבחור  וצריכה 

לא   מעולם  אני   , א' בכיתה  בקושי  והיא  סרטים, 

ספר   לבית  להגיע  בחירה.  של  שאלות  עם  התמודדתי 

מגמות בחירה    8-ו   7תיכון היום, בתי ספר ממוצעים  

אנח  ולכן  כזה?  בדבר  עושים  מה  הרחבה.  נו  יכולות 

סבא   בכפר  לחזק  רוצים  שאנחנו  נקודות    3חשבנו 

תכנית   לעשות  זה  הראשונה  הנקודה  מרכזיות. 

לנערים   שתיתן  אותה,  אפרט  אני  שתכף  מעמיקה 

הכוח   לבחור.  הכוח  את  לבחור,  היכולת  את  ונערות 

מה   אותי,  מעניין  מה  אני,  מי  כל  קודם  זה  לבחור 

טוב   בין  להבחין  זה  לבחור  הכוח  שלי.  האישיות 

זאת  לר  לטפל,  עיקר  בין  להבחין  זה  לבחור  הכוח  ע. 

חוזקה   זיהינו  השנייה  הנקודה  הראשונה.  התכונה 

הביניים   שחטיבות  והיא  סבא,  בכפר  גדולה  מאוד 

לא,   אם  בין  או  בכוונת מכוון  זה  בין אם  והתיכונים, 

בתי   שבהם  באזורים  נמצאים  בקמפוסים,  נמצאים 

להפסיק   מאפשר  זה  לשני.  אחד  קרובים  הספר 

עצמאית,  ל  שטח  כיחידת  ספר  בית  כל  על  הסתכל 
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התיכונים,   וכלל  הביניים  חטיבות  כלל  על  ולהסתכל 

מודל   בעולם,  מפותחות  במדינות  שמקובל  כפי 

מדינות. במקומות שבתי הספר   וכמה  בכמה  שמצאנו 

מתכוון   אני  משאבים.  לבזבז  במקום  קרובים, 

תהיה   הספר  בתי  בכל  אם  אלא  לכסף,  לא  למשאבים 

פיזי  מגמת  מגמה  תהיה  הספר  בתי  בכל  אם  קה, 

אז   כימיה.  מגמת  תהיה  הספר  בתי  בכל  אם  מוזיקה, 

היא   והמטרה  איכויות.  בזבוז  כאן  יש  בעצם 

החטיבות   של  החינוכי  המרחב  לכלל  להתייחס 

לתלמידים   ולאפשר  אחד,  כמרחב  והתיכונים 

נכנס   כשאתה  תדמיינו  כמו,  כמעט  לעצמם  להרכיב 

לך   יש  ויש  לאוניברסיטה בתל אביב  גילמן,  בניין  את 

משפטים,   של  בניין  לך  ויש  חינוך,  של  בניין  את  לך 

הספר   מבתי  אחד  לכל  לייצר  הבניין  את  לך  ויש 

לנוע   לתלמידים  ולאפשר  התמחות,  תחומי  הקיימים 

על   מחנך  על  אם  כיתת  על  לוותר  בלי  המבנים  בין 

הספר    ת אינטראקציו  לבתי  להתייחס  אבל  אישיות. 

זאת   כמרחב,  הביניים  ולחטיבות  יסודיים  העל 

לחזק  רוצים  שאנחנו  השנייה  העוצמה  .  נקודת 

סבא   כפר  את  להפוך  זה  השלישית  העוצמה  ונקודת 

החינוך   חיזוק  דרך  הפרוגרסיבי,  החינוך  לבירת 

דרך   האנתרופוסופי,  החינוך  חיזוק  דרך  הדמוקרטי, 

קריה   של  בנייה  העיר,  גם  בתוך  חלופה  או  מתאימה 

באים   בעצם  הארץ  מכל  שבו  מקום  יצירת  דרך 

בה   קורים  שבאמת  משום  הזאת.  מהקריה  ללמוד 

המרכזיים   העוגנים  שלושת  אלה  מיוחדים.  דברים 

זה   עליהם. האחד  חוזר  אני  אנחנו מתעסקים.  שבהם 
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מתאימים,   כישורים  ויצירת  הבחירה  יכולת  העצמת 

ב  להתמודד  יוכל  שאדם  המטרה  כדי  ערוצי.  רב  עולם 

את   שייתן  חינוכי,  קמפוס  בנייה  זה  השנייה 

העניין.   את  נגביר  הקמפוס  דרך  לבחור  האפשרות 

כאן   שנמצא  המדהים  הדבר  את  לקחת  והשלישי 

סבא   כפר  את  ולהפוך  הדמוקרטית,  החינוך  בקריית 

גם   שיוקמו,  החדשים  היסודיים  הספר  בתי  דרך  גם 

לק  שייפתחו  חדשים  ילדים  גני  חינוך  דרך  ריית 

עשינו   היום  עד  זה?  את  עושים  איך  פרוגרסיבית. 

הראשון,   הדבר  אותם.  אמנה  אני  דברים,  וכמה  כמה 

שהמפקחים   ממה  לי,  שידוע  ככול  לפחות  לראשונה 

כל   את  שכולל  שגרתי  עיר  צוות  מתקיים  אומרים, 

להדגיש,   רוצה  אני  משותפת.  ללמידה  הפיקוח  סגלי 

פגישות, אבל  היו  פגישות  למידה    זה שהיו  פגישה של 

בדרך   יחד,  כולנו  מתכנסים  אנחנו  שבה  משותפת, 

ה  את  שמעביר  זה  אני  הלמידה,  -כלל  את  מנחה   ,

חינוך   מקודם.  שאמרתי  התחומים  לפי  בעצם  ואנחנו 

הפרוגרסיבי,   החינוך  ובירת  חינוכי  קמפוס  לבחירה, 

אנחנו   שבו  עמוק,  מאוד  למידה  תהליך  מנהלים 

א  הפיקוח,  שכל  כל  קודם  בעיר,  מנסים  החינוך  גף 

תיאום   שהוא  איזה  בה  שיש  בשפה  ידברו  כולם 

הדבר   מיוחד.  באופן  הדברים  את  לראות  ואפשר 

כל   עם  יומיים  של  בפגישה  פתחנו  הוא  השני 

אני   התהליך.  את  להניע  כדי  בירושלים,  המנהלים 

היה   בחיי,  כאלה  ימים  כמה  שחוויתי  לומר  יכול 

מאו  חוויה  איזו  הייתה  באמת  ומרשים.  ד  מרגש 

כמות   פשוט  כי  יודע,  אני  איך  עכשיו  מעניינת. 
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מיני   בכל  ממנהלים  מאז  מקבל  שאני  הוואטסאפים 

משהו   קרה  כנראה  אז  חינוכיים,  עניינים 

איזה    ת באינטראקציו  פה  נוצרה  ובאמת  האלה, 

מערכת   על  לא  כמובן  עמוקה.  מאוד  שיחה  שהיא 

אבל   פרופסיונליות,  שאלות  על  לא  וכמובן  שעות, 

ש  עומק  מה  שאלות  תלמידים,  מול  עומד  אני  איך  ל 

ביכולת   מצוקה,  של  זיהוי  של  בשאלות  עושה.  אני 

אחד  כל  אצל  לחזק  אז    לדעת  בו.  שטוב  מה  את 

השנה.   כל  פני  על  יימשך  התהליך  תהליך,  התחלנו 

המנהלים   כל  עם  בחודש  פעם  לפחות  נפגש  אנחנו 

השפה   את  לתרגם  כדי  העיר,  צוות  עם  יחד  בעיר, 

המנה  לכל  שיחל  היישובית  השלישי  הדבר  בעיר.  לים 

כל   עם  פגישות אישיות  זה  הבא,  בחודש  בעזרת השם 

ביחד   שבהם  בעיר,  והמנהלות  מהמנהלים  ואחד  אחד 

ספר   בית  כל  של  הייחודיות  מה  לחלץ  מנסים  אנחנו 

מובילות   עם  שגם  גנים,  מובילות  כולל  מהיסודיים, 

הגנים אנחנו נפגש בקרוב. מה הסיפור של כל אשכול  

מ  מה  גנים,  יסודי,  ספר  בית  כל  של  הסיפור  ה 

של   הסיפור  מה  ביניים,  חטיבת  כל  של  הסיפור 

הדבר   עושים.  שאנחנו  השלישי  הדבר  זה  התיכון. 

מהם   חלקם  מוסדות,  עם  קשרים  יצירת  זה  הרביעי, 

עם   הקשרים  העמקת  אבל  שבאנו,  לפני  נוצרו  כבר 

שיהוו   ויצמן,  מכון  כגון  ברל,  בית  כגון  מוסדות 

שיסיי  במדעים  גורמים  הלימודים  שמערכת  לכך  עו 

הלימודים   שמערכת  טובה.  יותר  הרבה  תהיה 

טובה.   יותר  הרבה  תהיה  ההומניים  במקצועות 

עם   משותפות  תכניות  בניית  של  בתהליכים  ואנחנו 
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נתתי   ברל.  ובית  ויצמן  מכון  כמו    2מקומות 

של   דוגמאות  נותן  לא  קורה.  כבר  זה  כי  דוגמאות 

ומתנ  במשאים  שנמצאים  ואחרים.  דברים  כאלה  ים 

ובעזרה   בסיוע  יעזרו למנהלים  שבעצם  יהיו אלה  הם 

שאנחנו   המדעים  מרכז  גם  הדברים.  את  להטמיע 

ידי   על  ילווה  הזה,  התהליך  בתוך  שיוקם  מקווים 

שאנחנו   הנוסף  הדבר  מהעניין.  כחלק  ויצמן  מכון 

עושים, אנחנו משתדלים גם לייצר שיחה ערכית. מה  

ב  מה  פורמלי,  לא  חינוך  דורשים  זה  אנחנו  עצם 

הרצאות   איזה  טיול,  ייראה  איך  שלנו,  מהתלמידים 

התלמידים   את  להעצים  איך  ספר,  לבית  יגיעו 

לעצמם,   מחויבים  יותר  הרבה  להיות  אותם  ונהפוך 

מייצרים   איך  ולמדינתם.  למורשתם  למשפחתם, 

ספר   לבתי  ממלכתיים  ספר  בתי  בין  חיבור  יותר 

יוצ  איך  העיר.  בתוך  דתיים  חיבור  ממלכתיים  רים 

יוצרים   ולא  אנשים  זו    2בין  משוחחות  שלא  קהילות 

לפחות   הציבורי,  בחינוך  שנמצא  מי  לפחות  זו,  עם 

גם   אנחנו  אז  לעשות.  היכולת  את  לנו  יש  כאן 

שאני   האחרון  והדבר  הערכי.  השיח  בתוך  נמצאים 

על   לענות  אשמח  אני  כמובן  הפתיחה,  בדברי  אומר 

חושב   שאני  האחרון  והדבר  שאלה.  לזלזל  כל  שאסור 

למצוקות   פתוח  לב  להיות  היכולת  זה  בו, 

יודעים   שאתם  ממשברים,  כתוצאה  שמתעוררות 

דברים.   מעורר  הזמן  שכל  עולם  הוא  החינוך  עולם 

החינוך   אגף  של  לצוות  צמודים  אנחנו  הזה  בהקשר 

שאלות   שהם  איזה  מתעוררות  שכאשר  העיר,  ולראש 

לא   זה  רישום,  או  הסעות  שאלות  לא  נרטיביות, 
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ללו"ז  ה  החינוך  למהות  שנוגעות  שאלות  תחום. 

אני   יחד.  ומדברים  מתיישבים  אנחנו  אז  החינוך. 

פעם   לפחות  נפגשים  אנחנו  חשוב.  דבר  עוד  אומר 

שאנחנו   קובעת  שהיא  מי  ועם  אסנת  עם  בשבוע 

בחודש   פעם  לפחות  נפגשים  אנחנו  להיפגש.  צריכים 

הפיקוח   העיר,  צוות  כל  נפגש  עם  אנחנו  העיר.  של 

בעיר  מעכשי  המנהלים  עם  בחודש  פעם  לפחות  ו 

עם   נפגשים אחת לשבועיים  ואנחנו  הגנים.  ומובילות 

איפה   לראות  גאנט  שהוא  איזה  לתת  כדי  העיר,  ראש 

עד   שקרה  מה  יותר  או  פחות  זה  עומדים.  אנחנו 

עכשיו, ומה שאמור להתרחש קדימה. אם יש שאלות  

 אני אשמח להתייחס.  

 כן, שאלות.    תודה רבה לכבוד הרב.  ראש העיר: 

 היממת אותנו, אין שאלות.   ממה שיינפיין: 

   -טוב, הרב אני  ראש העיר: 

 תודה, תודה רבה.   הרב שי פירון: 

כל   ראש העיר:  על  להודות  רבה,  תודה  לך  להגיד  רוצה  אני 

תודה   לך,  תודה  מאוד.  חשוב  כאן,  שנעשית  העשייה 

השקעה,   זה  חינוך  תמיד  אומר  שאני  כמו  למיכל. 

מאוד   הכי  וחשוב  מקצוע  באנשי  מלווים  להיות 

בכפר   החינוך  שמערכת  כדי  במדינה,  שיש  טובים 

ולהיות   ולהתקדם,  קדימה  לשעוט  תמשיך  סבא 

לכולם,   רבה  תודה  אז  לה.  להיות  שנכון  במקום 

 ואנחנו ממשיכים. תודה רבה שי ומיכל.  

 רפי אני אשמח לשאול אותך שאלה בהקשר זה.   הדר לביא: 

למ  הרב שי פירון:  אחד  תודה  לכל  היום,  סדר  לשינוי  שהסכים  י 

 ואחד מכם, ממש תודה רבה לכם.  
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 תודה רבה.   ראש העיר: 

בנושא   הדר לביא:  שאלה  העיר  ראש  אותך  לשאול  אשמח  אני 

שהובאו,   הנושאים  היום.  סדר  על  הוא  עוד  כל  הזה, 

על   גם  שומעים,  עדיין  הם  אם  להודות,  רוצה  אני  א' 

ההצגה  את  ביקשנו  הנושא.  של  זמן    ההצגה  הזאת 

אני   קורה.  מה  להבין  כדי  לנו  חשובה  והיא  רב, 

לוועדת   גם  האלה  הנושאים  את  להביא  אמליץ 

ולהכיר   אותם  ולהבין  בהם  להתעמק  צריכים  חינוך. 

בצורה   רק  לא  להכיר  צריך  הציבור  וגם  אותם. 

הוא   אמצעית.  בלתי  בצורה  אלא  הזאת,  האמצעית 

כפי   עמוקה,  בצורה  מהתהליך  חלק  להיות  צריך 

ב ש  כאן  של  2018-ו   2017-נעשה  היישום  מבחינת   .

בנושא   זימון  קיבלנו  בפברואר  אנחנו  התהליך, 

האסטרטגיה   ועל  התהליך  תחילת  על  בדיוק  שבוטל. 

מה   העיר  מהנהלת  להבין  שמחה  והייתי  הזאת. 

 הלו"ז למימוש התוכנית הזאת.  

 טוב, מה השאלה?   ראש העיר: 

למ  הדר לביא:  הלו"ז  מה  להבין  שמחה  כי  הייתי  התוכנית.  ימוש 

ראינו את המצגות האלה ואתה   אנחנו כבר בפברואר 

 הזימונים.  

את   ראש העיר:  וכמובן  לשעבר,  השר  את  שתשאלו  ביקשתי  אני 

גם   הוצגה  היא  מסודרת.  תכנית  פה  יש  מיכל. 

כל   את  שתשאלו  כדי  לכאן  אותם  הזמנו  בספטמבר. 

 השאלות מן הסתם.  

 וש?  לשאול אותם מה הלו"ז למימ  הדר לביא: 

גינה   ראש העיר:  פיתוח  של  פרויקט  לא  זה  הרי  לו"ז,  לא  זה 

ומתי   מתחילים  מתי  יודעים  שאנחנו  ציבורית 
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פה   יש  ארוך.  לטווח  השקעה  זה  חינוך  מסיימים. 

הרבה   גם  ויש  ושנתיים,  שנה  של  זמן  עם  תכניות 

לטווח   השקעה  קדימה,  רצים  אנחנו  מזה.  יותר 

 ארוך. תודה.  

א  ד"ר אסנת ספורטה:  הייתה  אני  לא  זו  פשוט  שאלה.  לשאול  גם  שמח 

להם   לתשלום  מעבר  עבורנו.  שאלה  עבורם,  שאלה 

כיועצים שמכינים את התוכנית, איך הדברים היפים  

 כמובן?    2022שהוצגו יבואו לידי ביטוי בתקציב של  

מהנושאים  ראש העיר:  חלק  בדיוני    אז  נמצאים  כאן,  שהוצגו 

אנח  וכמובן  האגף,  מנהלת  ידי  על  נראה  תקציב  נו 

 אותם במסגרת דיוני התקציב.  

פרויקטים   ד"ר אסנת ספורטה:  איזה  עניינית,  תשובה  אבל  לקבל  אפשר 

מהדברים   העלויות  ומה  יוזמות  איזה  העלויות?  מה 

 שפורטו?  

במיוחד   ראש העיר:  אותם  הזמנו  המקצועי,  הצוות  פה  היה  אבל 

 שתשאלו שאלות, ולא שאלתם שום שאלה.  

   -, אני שואלת אתכם. אני לא אשאל אותם לא  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אבל זה במסגרת דיוני התקציב  ראש העיר: 

ומה   ד"ר אסנת ספורטה:  הקרובה  לשנה  התקציב  בספר  יופיע  מיזם  איזה 

 העלות.  

   -במסגרת דיוני התקציב  ראש העיר: 

 השאלה שלי אליכם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

קצרה,   ראש העיר:  תשובה  לתת  רוצה  את  אסנת  ואנחנו  טוב, 

החינוך,   אגף  מנהלת  בבקשה  היום,  סדר  את  נמשיך 

פה   ביקשנו    2והיה  תשובות.  לתת  שרצו  אנשים 

 שתשאלו אותם, בשביל זה הם באו.  

כל   אסנת חכמון:  קודם  התחילה.  כבר  שהתוכנית  אגיד  רק  אני 
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קשה   מאוד  שעובדים  יסודי  מחלקת  את  לציין  חשוב 

ספרית,   הבית  והזהות  הבחירה  של  התחום  בכל 

וחלק   הרישום.  אזורי  פתיחת  לקראת  ואנחנו 

ולהבהיר   לדברר  באמת  לזה,  הולך  מהתקציב 

בפתיחת   מבוקרת  בחירה  אומר  זה  מה  להורים 

תשפ"ג.   הלימודים  שנת  כבר  לקראת  רישום  אזורי 

עבודה מאוד מעמיקה שנעשתה פה כולל הכשרות של  

ליבוביץ'   אורית  כמובן  חינוך.  וצוותי  מנהלים 

בג  זה  את  יפה  שמובילה  מאוד  מאוד  ובצורה  און 

השני,   בשלב  אחד.  בשלב  זה  אנחנו  ומקצועית. 

בין   בדיוק    2התחלנו  הקמפוס,  את  ליצור  תיכונים 

כללית. זאת   כמו שהרב שי דיבר, בתחום של השכלה 

ורבין   גלילי  של  תלמידים  ורבין,  גלילי  בין  אומרת 

ההשכלה   תחום  את  בוחר  אחד  כל  ביחד,  לומדים 

ד  לאו  שלו,  וכמובן  הכללית  שלו,  הספר  מבית  ווקא 

עם   התחלנו  אנחנו  וככה  השפות.  של  בתחום  גם 

   -פיילוט ואנחנו ממשיכים 

 בתחום של מה? סליחה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

כדי   אסנת חכמון:  בפיילוט,  זה  עם  התחלנו  אנחנו  שפות.  שפות, 

ולהטמיע   ולהמשיך  וללמוד  עומד  שזה  איך  לראות 

עושים  זה אנחנו  כל  זה. בתוך  הכשרה למנהלים.    את 

אשכולות   מרכזות  החל  מתייחסת  היא  ההכשרה 

בחירה.   לאפשר  כדי  התיכונים,  מנהלי  ועד  הגנים 

קודם   החינוך,  מוסדות  בתוך  בחירה  רואים  אנחנו 

יש מה שנקרא   יוצאים    in houseכל  אנחנו  כך  ואחר 

הולכת.  out-ל  היא  וכל התוכנית  זה  את  לעשות  כדי   ,
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ממה  לפחות  להגיד  חייבת  מקבלת    אני  שאני 

ברורה   מאוד  בצורה  המנהלים  אחד  מהשטח, 

הנהגה   פה  שיש  מרגישים  אנחנו  אחת  פעם  אומרים, 

הדרך   את  שקובעת  העיר,  את  שמובילה  חינוכית, 

מצפים   והם  עליהם.  מנחיתים  ולא  איתה  בשותפות 

זה   המשותפת,  ולעבודה  האלו  למפגשים  המנהלים 

שיתופי   את  כבר  רואים  שני,  ומצד  אחד.  מצד 

שההנהגה  הפ  בגלל  השונים.  הגילאים  בין  עולה 

שיתופי   את  רואים  אנחנו  אז  הקשת,  כל  את  מכילה 

שהוא   משהו  שזה  השונים,  הגילאים  בין  הפעולה 

מעבר   מתחיל  ספרית,  בית  זהות  של  הנושא  כל  חדש. 

וגם   לחטיבות  גם  שאר,  לתוך  להיכנס  ליסודי 

עם   עגולים  שולחנות  עשה  כצנלסון  לתיכונים. 

כדי   אנחנו  הורים,  הזהות.  את  להגדיר  להתחיל 

הם   איתם.  יחד  דרך  מתווים  אוטונומיה,  מאפשרים 

הכנסתי   אני  כמובן  התקציב  בתוך  ומצפים.  מחכים 

הכשרות   הכשרות.  כולל  האלה  התוכניות  כל  את 

ברל   בבית  יש  לצוותים.  הכשרות  למנהלים, 

שאחר   כדי  מלגות,  להם  נותנים  שאנחנו  סטודנטים 

מוסדות  לתוך  יחזרו  הכשרה    כך  עם  שלנו,  החינוך 

כמובן   בתוכו,  נכנס  הכול  שאמרנו.  כמו  פרוגרסיבית 

צריכים.   שאנחנו  מי  וכל  פסגה  עם  פעולה  בשיתופי 

אני   התקציב,  סעיפי  כל  את  עכשיו  לפרט  אבל 

ל  שלי  הבקשות  את  שזה,  קצת    2022-חושבת  זה 

 גדול.  

 תודה רבה אסנת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   אסנת חכמון: 
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 טוב, תודה רבה.   יר: ראש הע 

 

 הצעות לסדר.  . 3

 

 עידוד התיירות בכפר סבא.  א. 

 

לסדר   ראש העיר:  הצעה  בבקשה  כהן  אורן  כן.  לסדר,  הצעות 

 ראשונה.  

ההצעה.   אורן כהן:  זו  סבא,  בכפר  תיירות  כל  קודם  תודה.  כן, 

בעצם   מיד.  ייאמר  היום,  גם  יש  סבא  בכפר  תיירות 

על   הדברים  את  לשים  באה  שלי  היום,  ההצעה  סדר 

כי   אותה.  להעצים  מאמץ  לעשות  להעצים,  אולי  וגם 

לנו   שאין  נכון  זה  אז  רבים.  יתרונות  הזה  לנושא  יש 

עיר   הקודש  בעיר  משכנו  את  קבע  והכותל  ים  לא 

לנו   יש  בהחלט  אבל  מזמן.  די  כבר  ירושלים,  הנצח 

מה   לנו  יש  להראות,  מה  לנו  יש  להתגאות,  מה 

צריכים לראות.   שאנחנו  חושב  לטפח    ואני  בהחלט 

גם   שקיים  משהו  היא  עיר  תיירות  הנושא.  את 

אני   זה.  את  המצאנו  לא  כמובן.  אחרות  בערים 

בירושלים,   הייתי  אביב,  בתל  הייתי  אישי  באופן 

מאוד מעניין, ממליץ   מאוד  מקומות.  בעוד  גם  הייתי 

לערים   גם  ועבר  תאוצה,  תופס  ככה  והדבר  לכם.  גם 

שכז  לתיירות  ואחרות.  רחובות  הרבה  אחרות  יש  ו 

אלה   כלפי  וגם  העיר  תושבי  כלפי  גם  יתרונות,  מאוד 

יתרונות   גם  ממנה.  וליהנות  בה  לבקר  שבאים 

יש   אז  אחרים.  גם  כלכליים,  יתרונות  גם  מיתוגיים, 
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גנים,   פארקים,  אתרים,  מאוד  הרבה  סבא  בכפר  לנו 

עם   אתרים  לשימור,  מבנים  היסטוריים,  מבנים 

תיירות   גם  יש  לכך  ומעבר  נושאים  משמעות.  לפי 

על   ספורט,  על  חשבתי  אני  מקומות.  דווקא  לאו 

כידוע   בעבר  ועוד.  וחדש  ישן  היסטוריה,  אומנות, 

חבל   קדנציות  כמה  כבר  אני  קדנציות,  כמה  הייתי 

על   לדבר  ניסיונות  וכמה  כמה  היו  בעבר  עיר,  מועצת 

וגם   העיתוי  גם  שעכשיו  מקווה  ואני  הזה.  הנושא 

למ  נצליח  אנחנו  המשאבים,  אלה  אולי  כל  את  צוא 

יפה  מאוד  מאוד  משהו  פה  גם  ולהרים  בהצעה   .

לוועדה   שותפים  שיהיו  היתר  בין  וביקשתי  פירטתי 

הזה.   בנושא  אותה  להקים  עליה  שהמלצתי  הזו 

פינחס   מהקואליציה,  וגם  מהאופוזיציה  גם  חברים 

דיבר   הוא  גם בקדנציה הזו לדעתי העלה את הנושא. 

גם   ועדי,  יהיו גם ממה  בעבר,  כל  איתי  עירייה,  חברי 

מניסיונו.   לתרום  בעצם  יכול  אחד  כל  כי  נבחרו  אלה 

חברי   לידיעת  הדברים  את  נביא  כמובן  אנחנו 

אני   האלה  הסיבות  כל  ולאור  בהמשך.  המועצה 

 מצפה שבאמת זה יעבור פה אחד.  

העיר   יעל סער:  ראש  כי  להתייחס?  אפשר  לדיון?  פתוח  טוב, 

 איננו.  

 יכולה להתייחס בבקשה.  יש ממלא מקום, את   דני הרוש: 

לפני   יעל סער:  בדיוק  כי  נפלא,  הוא  תודה. אז האמת שהעיתוי 

פחות   פינחס,    3שנתיים  העיר  מועצת  חבר  ימים 

ב  הראשונה  16.11.2019-העלה  ההצעה  את  העלה   ,

לפיתוח התיירות בכפר סבא. הצעה מצוינת שהורדה  

ב  אחרי  שנה  כמעט  ואז  היום.  ,  5.8.2020-מסדר 
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נו  הצעה  לתוכנית  העלה  ועדה  להקים  ספת 

היום.   מסדר  שהורדה  התיירות  לפיתוח  אסטרטגית 

אז   משתלם.  המאמץ  סוף  סוף  אחרי  שנתיים  והיום 

את   שהבאת  תודה,  לך  להגיד  רוצה  אני  פינחס 

איתנו,   שאתה  לנו  כיף  איזה  היום.  לסדר  הנושא 

כי   תומכים,  ואנחנו  כפיים.  לו  שמגיע  להיות  ויכול 

לה  צריך  ואתה  זה,  ראשון  ההצעה  פה  רשום  יות 

ואני   בוועדה.  תהיה  שאתה  שמחה  ואני  ברשימה, 

 מקבלת אותה.  

   -עד שראש העיר יגיע  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אני רוצה לענות.   אורן כהן: 

אולי   עו"ד אהוד יובל לוי:  יגיע  העיר  שראש  עד  שנייה,  עוד  שנייה,  עוד 

 נעביר פה אחד ונתקדם לנושא הבא.  

   -רגע   רק רגע, רק  אורן כהן: 

 בלילה מתקרב.    23:00חבר'ה   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 דקות בבקשה.    2יובל רק רגע. אורן   דני הרוש: 

   -כן  אורן כהן: 

 רגע, סיימת, אבל אורן אתה סיימת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא, היא התייחסה ואני צריך  אורן כהן: 

   -דקות   5לא, לא, כל אחד יכול לדבר עד   ד"ר אסנת ספורטה: 

ואני   ן כהן: אור  משהו  אמרה  היא  הדין,  משורת  לפנים  לה  ניתן 

 רוצה להתייחס, והיא מצפה לתשובה.  

 אבל בתום דבריו הוא בעצם מיצה את הזמן שלו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מה שאני רוצה להגיד  אורן כהן: 

   -סליחה  דני הרוש: 

 סליחה.   אורן כהן: 

 אני לא מיציתי את הזמן שלי.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 -אסנת סליחה  דני הרוש: 

 קיבלה לפנים משורת הדין, ואני רוצה לענות.   אורן כהן: 

   -אבל זה לא  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -סליחה יש חוקים, בסדר הבנתי. גם קרן דיברה  דני הרוש: 

 דקות.    5הפקודה אומרת שכל אחד יכול לדבר   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -... התיירות בעיר זה דבר טוב  אורן כהן: 

   -אורן, אורן  י הרוש: דנ 

 תן לי, תן לי.   אורן כהן: 

   -לא, לא, לא  דני הרוש: 

 תן לי רגע לענות שנייה אחת.   אורן כהן: 

 לא, אל תענה.   דני הרוש: 

 אני אשמח גם להתייחס.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לי   אורן כהן:  תרשי  לפינחס,  תודה  להגיד  רוצה  אני  כל  קודם 

 להגיד תודה לפינחס.  

   -רן או  דני הרוש: 

 רגע שנייה אחת.   אורן כהן: 

 סליחה, עזוב את זה.   דני הרוש: 

 דקה, תן לי, דקה. זה ייקח דקה.   אורן כהן: 

 לא, לא, עזוב את זה.   דני הרוש: 

הנושא   אורן כהן:  את  שהעלית  תודה  באמת  פינחס  כל  קודם 

   -הזה. זה עלה גם 

 אורן, אורן בבקשה. אני מבקש שלא.   דני הרוש: 

   -תודה רבה. הדר את רוצה לפניי  טה: ד"ר אסנת ספור 

 אסנת מקבלים את ההערה שלך.   דני הרוש: 

 הדר את רוצה לפניי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   דני הרוש: 

על   ד"ר אסנת ספורטה:  מברכת  אני  יעל.  שאמרה  מה  את  לחזק  רוצה  אני 
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   -זה 

 רגע, או שמדברים או שלא מדברים.   אורן כהן: 

 ה לחזק, כי את לא בזכות דיבור.  אסנת אין לך מ  דני הרוש: 

 סליחה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

אומרת   אורן כהן:  ואת  לדבר,  לי  נותנת  לא  את  נותנים,  לא  לי 

 את רוצה לדבר.  

 אני עוד לא מימשתי את זכות הדיבור שלי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, אסנת את לא בזכות דיבור.   דני הרוש: 

 תחים את זה או שלא.  זה לא מקובל, או שאנחנו פו  אורן כהן: 

 אני עוד לא מימשתי. אז מי עכשיו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

דיבור,   דני הרוש:  בזכות  לא  שאורן  כמו  דיבור,  בזכות  לא  את 

 זה הכול.  

 אורן סיים מי עכשיו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא.   דני הרוש: 

 אני לא סיימתי.   אורן כהן: 

 אוקיי, אז מי עכשיו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את לא. אף אחד.   הרוש: דני  

 מי עכשיו? מי עכשיו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא. בבקשה. הדר בבקשה.   דני הרוש: 

 דקות.    5בהצעה לסדר כל אחד יכול לדבר עד   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את לא בזכות דיבור, הדר בבקשה.   דני הרוש: 

 הדר את רוצה לפניי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 יבור.  אני גם רוצה זכות ד  אורן כהן: 

 הדר בבקשה.   דני הרוש: 

להודות   הדר לביא:  נשמח  אחד,  בראש  פה  שאנחנו  לי  נראה 

אם   ההצעה.  של  העלאה  של  יוזמה  לקיחת  על  לאורן 

באמת היית מוקיר את העבודה של האיש הזה שעבד  
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כי אנחנו מעבר   יותר טוב.  עוד  היה  זה  ולילות,  ימים 

שאתה   יודעת  אני  השקיע,  באמת  הוא  לסדר  להצעות 

את   אומר  היית  אם  יפה  היה  ולכן  גם.  אותה  מוקיר 

שהעבודה   חושבת  אני  אבל  המועצה  זה.  שחבר 

גם   אבל  במיוחד,  הזה  בנושא  עשה  כהנא  פינחס 

לקדם   יכולים  אנחנו  כמה  לכולנו  הראתה  באחרים, 

בחזון שאנחנו פועלים לפיו, דברים שאולי נראים גם  

באמת   ורק  לקדם.  אפשר  בהחלט  אבל  דמיוניים, 

שיכולנו    נותר  לאיבוד,  שהלך  הזמן  על  להצטער 

רבים   וערכים  הכנסה  תיירות,  ולקדם  אותו  להרוויח 

הצעות   עוד  להעלות  כולנו  את  מעודדת  ואני  אחרים, 

פעולה   בשיתופי  המשותף,  המכנה  את  ולמצוא  כאלה 

 שאנחנו יכולים לקדם לטובת העיר.  

 תודה הדר.   דני הרוש: 

 מילים קטנות.    2גיד  אני רוצה לה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 בבקשה קרן.   דני הרוש: 

טובה   ד קרן גרשון חגואל: " עו  דוגמא  תהיה  זו  היום  אחד  להגיד  רוצה  אני 

מצביעים   אנחנו  הצבעה,  מעלה  שהקואליציה  למרות 

שהכי   והדבר  להיפך.  קורה  כך  כל  שלא  מה  בעד, 

וגם   הזאתי  בסיטואציה  אורן  להגיד  לי  חשוב 

ה  להעלות  טורחים  פה,  אני  לאחרים  לסדר,  צעות 

מבינה   לא  אני  בקואליציה,  יושבים  שאתם  חשבתי 

לסדר,   הצעות  להעלות  צריך  מכם  מישהו  סיבה  איזו 

או   פחות  היחידי  הכלי  זה  האופוזיציה  לחברי  בעוד 

שכולם   מבינה  אני  אבל  להשתמש.  לו  שיש  יותר 

מן   שלא  וישיבות  זה,  של  המשמעויות  את  מבינים 

כנראה משהו שאנחנו   בו.  המניין הם  נאלץ להשתמש 
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אתם פשוט לא משאירים לנו שום ברירה. אני רציתי  

עילאי   וגם  אתה  אבל  לסדר,  נושאים  היום  להעלות 

הסבר   שום  רואה  לא  אני  לסדר.  הצעות  העליתם 

 הגיוני להצעה כזו להעלות מחבר קואליציה.  

 תודה קרן. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?   דני הרוש: 

 כן, אני.   אורן כהן: 

 פינחס בבקשה.   הרוש:   דני 

תודה   פינחס כהנא:  לו  להגיד  רוצה  אני  אורן.  את  לברך  רוצה  אני 

גם   להגיד  רוצה  אני  זה.  את  מביא  שהוא  רבה 

כאן   ויש  עירוני.  נושא  כאן  שיש  שתפס  למנכ"ל 

לא   שהיא משימה  בצד הזה.  מי שמעורב  לכל  משימה 

דבר   מתחיל  ושאתה  סקפטיות,  הרבה  יש  פשוטה. 

בטוח   ואני  ציינת,  חדש  שאתה  כמו  באמת  בגלל 

דברים    120חגיגות   לעשות  למוטיבציה  יוביל  זה 

במהירות. בוודאי שלא נגמור את זה. אבל אני בטוח  

הנחמדים   הדברים  כל  על  כעיר  סבא  כפר  שבסוף 

אליך   שפניתי  זוכר  אני  אנשים.  לכאן  יביאו  שלה, 

בסוג   כי  קטנים.  עסקים  של  בכותרת  גם  בהתחלה 

התיירי  כזה  בעיר  תיירות  הקטנים  העסקים  ם, 

שעשית   לך  להודות  רק  יכול  ואני  ליהנות.  יכולים 

 הזה להתקדם איתו.    את הצעד הפוליטי 

 פינחס תודה רבה.   דני הרוש: 

 אני רוצה לדבר בבקשה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה.   דני הרוש: 

זכות הדיבור, תודה. דבר ראשון אני רוצה לחזק את   ד"ר אסנת ספורטה: 

שא  היה  הדברים  לא  שנתיים.  איבדנו  הדר.  מרה 

שחבר   מפני  רק  הזאת,  להצעה  פעמיים  להתנגד  צריך 
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ולעלות   אותה  לאסוף  ואז  אותה.  העלה  אופוזיציה 

זה   אגב  דרך  להבא,  אז  הקואליציה.  מתוך  אותה 

אופוזיציה העלו הצעות   כבר קרה פעם שנייה שחברי 

אספה   כך  ואחר  אותם,  פסלה  הקואליציה  מעולות, 

הרימ  מובילה  אותם,  שהיא  בזה  והתגאתה  אותם  ה 

דבר   זה  הזה,  מהמנהג  לחדול  מציעה  אני  אז  אותם. 

ערב   אנחנו  לכם,  ממליצה  אני  פינחס  שני,  דבר  אחד. 

מתוקצבת   תכנית  לגבש  לך  ממליצה  תקציב.  הכנת 

זה   פה  ההחלטה  את  לקבל  כי  מחיר.  תג  ממש  עם 

פה   שהתקבלו  החלטות  שהרבה  רואים  אנחנו  נחמד. 

לפוע  יצאו  אנחנו  לא  מתוקצבות.  היו  לא  הם  כי  ל, 

תכנית   תהיה  לא  הזאת  להצבעה  שאם  זמן  בנקודת 

לא   כלכלית, היא  ולא תהיה לה משמעות  קונקרטית, 

לתוכנית   תיכנס  לא  היא  התקציב,  לספר  תיכנס 

שההצעה   זה  על  כפיים  נמחא  אנחנו  ואז  העבודה. 

ואני   אורן,  אז  במציאות.  יקרה  לא  דבר  ושום  עברה, 

גם במשמעות הכלכלית והקונקרטית    מצפה שתתמוך 

 של ההצעה הזאת, תודה.  

 תודה רבה, אני רוצה לסכם.   דני הרוש: 

   -אני רוצה  אורן כהן: 

   -אורן אני רוצה לסכם את ה  דני הרוש: 

אתה   אורן כהן:  ולי  האופוזיציה,  חברי  לכל  נתת  אתה  אבל  לא, 

 לא נותן לדבר?  

 אבל אתה כבר קיבלת אורן.  דני הרוש: 

 אני לא דיברתי, אני רוצה להתייחס לזה.   הן: אורן כ 

 אתה הצגת. אתה הצגת את הנושא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הם כולם התייחסו למה שאני אומר.   אורן כהן: 
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 לא, אתה לא יכול.   ד"ר אסנת ספורטה: 

בבקשה   דני הרוש:  לי  תנו  אורן.  צריך  לא  אתה  בסדר,  הכול 

נע  שאנחנו  מניח  אני  הזאת.  ההצעה  את  לה  לסכם 

 אותה, האם אנחנו יכולים לקבל אותה פה אחד?  

 בהחלט.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן? מקבלים את ההצעה פה אחד.   דני הרוש: 

 בהחלט ברור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

פינחס   דני הרוש:  הוועדה.  יו"ר  על  אותך  מברך  אני  ואורן 

אורן   מרכזי.  בורג  אתה  אותך,  נברך  אנחנו  כמובן, 

ו  בבטחה.  זה  את  את  יוביל  ותביאו  להתכנס  תתחילו 

 זה קדימה. תודה רבה אורן.  

 

מס'   בכפר    : 383החלטה  התיירות  עידוד  בנושא  ההצעה  את  אחד  פה  מאשרים 

 סבא.  

 

 

 נטיעות בשנת שמיטה.  ב. 

 

 נטיעות ברחובות העיר בשנת השמיטה.  ד. 

 

 בבקשה, ההצעה הבאה.   דני הרוש: 

כאן   עו"ד איתן צנעני:  יש  סליחה,  באותו  הצעו   2סליחה,  לסדר  ת 

להסכמות   פה  הגענו  ד'.  סעיף  וגם  ב'  סעיף  גם  נושא. 

בהצעות   הדיונים  את  שנאחד  זה  מהם  ואחת  שונות 

מרץ   סיעת  הדיונים.  את  לאחד  מבקש  אני  לכן  הללו. 

סבא   כפר  סיעת  מכן  לאחר  שלה,  ההצעה  את  תציג 

אנחנו   מכן  ולאחר  שלה,  ההצעה  את  תציג  מתקדמת 

ההסכמו  ואת  התשובות  את  החלטה,  נעלה  והצעת  ת 
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 תודה.  

 עילאי בבקשה.   דני הרוש: 

שצריך   הנדין: -עילאי הרסגור  חושב  לא  פשוטה.  מאוד  שלנו  ההצעה  טוב, 

והמשך   העצים  של  החשיבות  על  הרבה  להסביר 

סבא   כפר  של  החשיבות  מכך,  פחות  ולא  הנטיעות. 

לא   הציבורי  במרחב  שבה  כעיר  חופשית.  כעיר 

א  אלא  ההלכה,  חוקי  לפי  נהנים  מתנהגים  נשים 

אני   חייהם.  את  לחיות  ממשיכים  הציבורי.  מהמרחב 

אחרים   דברים  עושים  לא  שאנחנו  שכשם  חושב  לא 

דברים   יש  מצווה.  שההלכה  כפי  הציבורי,  במרחב 

שההלכה   נעימים  פחות  ודברים  חביבים  יותר 

במרחב   עושים  לא  אנחנו  ובוודאי  שבוודאי  מצווה, 

אני   אבל  דוגמאות,  לתת  חשבתי  אזעזע  הציבורי.  לא 

כל   המסורת.  שומרי  את  מאוד  מכבד  גם  אני  כאן, 

אמונתם,   לפי  לחיות  רשאים  ואישה  איש  כל  אדם 

לחיות   שבוחרים  האנשים  את  לחלוטין  מכבד  ואני 

לא   אנחנו  הציבורי  במרחב  אבל  הדת.  מצוות  לפי 

לא   ואנחנו  מצוות.  לפי  לחיות  אחד  אף  על  כופים 

שו  אין  ולכן  ההלכה.  לפי  העיר  את  סיבה  מנהלים  ם 

אפילו   מדבר  לא  אני  שמיטה.  בשנת  עצים  לנטוע  לא 

עצי מאכל,   נוטעים  לא  כלל אנחנו  בדרך  על העובדה, 

עצי   הם  העצים  כעיקרון  אבל  כן.  קצת  דווקא  עכשיו 

ענפי   את  אוכל  לא  אני  מהם.  לאכול  צריך  ולא  נוי. 

את   לא  גם  הפיקוס,  עלי  את  ולא  האקליפטוס 

א  אולי  עטלפים  הפיקוס,  של  ולכן  הפירות  וכלים. 

מדוע  מבין  לא  בישראל    אני  שבו  למצב  הגענו 

זה   שעיריות שבכלל חושבות לשמור על שנת שמיטה. 
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הדעת   את  מכבד  לא  גם  שזה  חושב  אני  היגיון.  חסר 

תנו   אמונתם,  לפי  לחיות  לאנשים  תנו  הזה.  הנושא 

נמצאים עכשיו במשבר אקלימי   לעצים לגדול. אנחנו 

העצים  נטיעות  גדול.  מאוד  צריכות    מאוד  לא 

מהיר   על  דיברנו  גדולות.  תכניות  לנו  יש  להיפסק. 

של   הבאים  במקטעים  לנטוע  רוצים  גם  אנחנו  לעיר, 

סיעת   של  שלנו  ההצעה  ולכן  לחכות.  ולא  לעיר  מהיר 

עצים,   בעיר  לנטוע  נמשיך  פשוטה,  מאוד  היא  מרץ 

הנטיעות   מכמות  תפחת  שלא  בכמות  זאת  ונעשה 

 שנעשתה בשנה העברית החולפת.  

 עילאי תודה. פינחס בבקשה.   ני הרוש: ד 

מאוד   פינחס כהנא:  מכבדים  אנחנו  שמיטה,  בשנת  נמצאים  אנחנו 

העומדים   והסביבתיים  החברתיים  העקרונות  את 

ההצעה   לקראת  גם  ובאמת  השמיטה.  שנת  בבסיס 

שנת   הזאת.  מהבחינה  לעומק  נכנסתי  קצת  אני 

על   איסור  הארץ,  לשמיטת  הן  מתייחס  השמיטה 

האד  של  עבודת  נושא  גם  והן  מתוצרתה,  והנאה  מה 

פתרון   למצוא  ניסו  השנים  כל  כספים.  שמיטת 

פתרון   ונמצא  להתקיים,  לחקלאות  שיאפשר  הלכתי 

לגוי,   הקרקעות  נמכרות  פיו  שעל  מכירה,  היתר  של 

לנושא   גם  שמיטה.  מצוות  מקיום  הצורך  נפתר  בכך 

מבין   אני  הלכתי.  פתרון  נמצא  הכספים  שמיטת 

שמ  נושא  את  מהסיבות  מאוד  הקרקע,  יטת 

היום   יש  שכמובן  למרות  והחקלאיות,  הסביבתיות 

ערכי   בסיס  יש  אבל  וכו'.  דישון  של  אחרים  פתרונות 

שאנחנו   כמו  עצים  לנטיעת  הזאת.  למצווה  סביבתי 

להיגיון   קשר  כל  אין  העיר,  ברחובות  זה  את  רואה 
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שמיטת   בבסיס  נטיעה  העומד  על  מדבר  אני  הקרקע. 

ה  זאת  העיר,  כרגע.  ברחובות  שלנו  הגדולה  בעיה 

בנייה   חומרי  של  תשתית  עם  קטנות  בגומות  מדובר 

קרקע.   טיוב  של  שאלה  כאן  אין  המדרכות.  בבסיס 

העיר.   ברחובות  ולטעת  להמשיך  חייבים  לדעתי 

שנת   לקראת  הנטיעות  את  להאיץ  ביקשנו  אנחנו 

גבוהים,   למספרים  הגענו  לא  בממוצע  השמיטה, 

עצ  יותר  נטעו  שנה  שלפני  בשנה  למרות  מאשר  ים 

ב  מ   2020-לפניה.  יותר  עד    1,300-נטעו  והשנה  עצים. 

רוצים   אנחנו  בקיצור  משהו.  ניטע  שמיטה  שנת 

השנים   העיר,  ברחובות  להליכה  התנאים  את  ליצור 

מטרה   היא  כאן  המטרה  כל  חירום.  שנות  הם  האלה 

של   פתרון  נמצא  אנחנו  ואם  עצים.  יותר  לטעת  של 

שאנחנו  מה  זה  עצים,  יותר  אני    לטעת  להגיע.  רוצים 

אסור   גם  למדתי,  שמיטה  שבשנת  להזכיר  רוצה 

אסור   עצים,  לטעת  שאסור  רק  לא  זה  עצים,  לכרות 

שלא   בטיחותית  בעיה  יש  אם  אלא  עצים.  לכרות 

על   מסתכל  אני  להגיד  מוכרח  ואני  דיחוי.  סובלת 

הסיבה  ארציים   נתונים  מה  כתוב  מהבקשות  הרבה   ,

בטיחות.   חושב  לכריתה  אני  לטעת  בקיצור  שצריך 

גדולים.   שיותר  כמה  בהיקפים  העיר  ברחובות 

שאנחנו   האלה  השנים  בגלל  גם  זה  את  ולתגבר 

 נמצאים בהם. ואני שם את הדגש ברחובות העיר.  

 פינחס תודה רבה.   דני הרוש: 

 אני אשמח גם להתייחס.   הדר לביא: 

 בבקשה הדר.   דני הרוש: 

שלכאו  הדר לביא:  נושא  הוא  לפנינו  שעומד  מעורר  הנושא  רה 
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אני   הסכמות.  הרבה  בו  יש  כל  קודם  אבל  מחלוקת, 

לטעת   צריך  שלא  שחושב  אחד  אדם  מוצאת  לא 

ועדית   של  בשבוע  בטח  נסכים  כולנו  אנחנו  עצים. 

לנטוע   וצריכים  רוצים  שאנחנו  העולמית,  האקלים 

ומבחינתנו   להגיע,  רוצים  היינו  ולשם  שיותר.  כמה 

מקום.   ובכל  גדולים  שיותר  כמה  זאת  בהיקפים  ועם 

לפשרה,   בהם  להגיע  שאפשר  בנושאים  רוצים  אנחנו 

ואפשר להגיע בהם להסכמות, ואפשר בהם לא לפגוע  

להגיע   כן  זה,  את  סותרים  שלו  שהערכים  בקהל 

התקדמות.   שיותר  כמה  יאפשר  ביחד  שהוא  למקום 

ברוח   שהיא  החלטה,  הצעת  להציע  רוצה  אני  ולכן 

לה  שנוכל  חושבת  שאני  שנאמרו.  דברים  סכים  אותם 

בשנה   הזאת  הכמות  את  לטעת  בגדול  שהיא  עליה, 

לטעת   להמשיך  כלומר  הבאה.  התקציב  בשנת  הבאה, 

באותו קצב. אני חושבת שעמיתי חבר המועצה צנעני  

רוח   זה  אבל  יותר,  ספציפית  הצעה  עם  לבוא  יכול 

 הדברים שאני אשמח שנעמוד מאחוריהם.  

   -רפי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 שרוצה עוד משהו? יובל בבקשה.  יש מישהו   דני הרוש: 

אחד   עו"ד אהוד יובל לוי:  שאף  בטוח  ואני  שלכם,  ההצעות  את  מבין  אני 

ולהשליט   למישהו,  דווקא  לעשות  של  בעמדה  בא  לא 

את   כשקראתי  השני.  על  אחת  מסוימת  השקפה 

שנת   בין  חפיפה  של  בעיה  שיש  לב  שמתי  ההצעות 

השנת    2021/2022התקציב   לבין  הגרגוריאנית 

ית שמסתיימת בספטמבר. זאת אומרת שכל מי  העבר 

של   נטיעה  לקצב  לא    1,000שדואג  אז  בשנה,  עצים 

עצים,   ניטע  לא  לספטמבר  ינואר  בין  אם  כלום  יקרה 
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ומספטמבר   חברנו,  של  להשקפה  לאמונה  כבוד  מתוך 

לשנת   ניתן  אומרת  זאת  החסר.  את  למלא  נתחיל 

תקציב,   שנת  באותה  בספטמבר  לעבור  השמיטה 

לעשו  הצעה מתחשבת,  אפשר  גם ההצעה שלך היא  ת, 

בלונג  אומרת  למעשה  את  לא  -כי  אשלים,  אני  רן 

ששתי   חושב  ואני  אחד.  לאף  דווקא  לעשות  פה  באים 

לשני,   אחד  בכבוד  נעבוד  אם  רק  טובות,  ההצעות 

המחלוקות.   את  במקום  הפתרונות  את  למצוא  נוכל 

 תודה.  

כמע  דני הרוש:  מדברים  שכולנו  מבין  אני  תודה.  על  יובל  ט 

 אותה הצעה. איתן יש איזה שהוא נוסח מוסכם?  

 כמה מילים לפני כן.   עו"ד איתן צנעני: 

 בבקשה.   דני הרוש: 

כאן   עו"ד איתן צנעני:  לנו  יש  כן.  לפני  מילים  חשובים.    2כמה  ערכים 

השני   והערך  יהדות,  מסורת,  שמיטה,  של  אחד  ערך 

אני   עצים.  נטיעת  של  ערך  זה  עליו  מסכימים  שכולנו 

לממש  חו  וניתן  סותרים,  לא  האלה  שהערכים  שב 

שנת   הדברים.  בין  סתירה  ואין  ביחד,  אותם 

שנת   אלול.  עד  מתשרי  עברית  שנה  היא  השמיטה 

שנה   קלנדרית  שנה  היא  העבודה  שנת  או  התקציב 

מסתיימת   יובל  שאמר  כפי  השמיטה  שנת  לועזית. 

עצים  2022בספטמבר   כמה  בדיקה  עשיתי  אני   .

ש  בכל  העירייה  לוקח  נוטעת  אני  אחורה.    3נה.  שנים 

שנת   כדלקמן:  הם  עצים,    865  -  2019והמספרים 

אם    488  –  2021עצים,    1,446  –  2020 אני  עצים. 

האחרונות   השנים  בשלושת  שנתי,  ממוצע  עושה 

נטעה   סבא  כפר  ההצעה    933עיריית  בשנה.  עצים 
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יובל,   שלנו כפי שעלה פה גם על ידי הדר, וגם על ידי 

סבא   כפר  בשנת  שעיריית  הממוצע    2022תיטע  כמו 

אחרות   במילים  כלומר  האחרונות.  השנים  שלוש  של 

השנתי   הנטיעות  במספר  תיפגע  לא  השמיטה  שנת 

ההצעה  2022בשנת   את  לשדרג  קצת  רוצה  אני  אבל   .

שנת   לגבי  אומרת  התורה  יודעים  אתם  הזאת. 

את   ששומר  מי  כלומר  ברכתי."  את  "וציוותי  שמיטה 

א  ברכה.  לו  תהיה  האלה  השמיטה  הדברים  ברוח  ז 

השמיטה   שנת  שבסוף  ולומר  לבוא  רוצה  אני 

ברכה.   לנטיעות  וגם  סבא  לכפר  גם  תהיה  בספטמבר, 

שעברה   בשנה  כמו  ניטע  ולא  ההצעה,  את  ונשדרג 

במקום   אלא  האחרונות,  השנים  בשלושת  וכמו 

ניטע    933לנטוע   הישיבה    1,100עצים,  לפני  עצים. 

רבים,   מועצה  חברי  עם  שוחחתי  גם  הזאת 

באמת   באמת  ואני  מהאופוזיציה,  וגם  מהקואליציה 

והצעה   פתרון  למצוא  לרצון  קונצנזוס  שהיה  שמח 

המטרה   המועצה.  חברי  רוב  על  מקובלת  שתהיה 

קהילה   לנו  יש  להבנות.  להסכמות,  להגיע  היא  שלנו 

ולקרב   לאחד  מאוד  וחשוב  מדהימה,  סבאית  כפר 

רוצה   אני  למריבות.  לגרום  ולא  פתרונות  ולמצוא 

מהקואליציה  ל  המועצה  חברי  את  ברך 

אחריות   על  הפעולה,  שיתוף  על  ומהאופוזיציה, 

שאני   ההצעה  נוסח  ולחבר.  לאחד  רצון  על  וכאמור 

תשתול   סבא  כפר  עיריית  להצבעה:  להעלות  מבקש 

בתקציב    1,100  2022בשנת   יתוקצב  והנושא  עצים 

 . תודה.  2022

   -אני מאוד שמח  ראש העיר: 
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   -א סליחה, אתה רוצה ה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 אני רוצה לסכם.   ראש העיר: 

 אני רוצה אבל לדבר לפני שמסכמים.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 אני רוצה להתייחס לזה גם בבקשה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 -חבר'ה תראו אנחנו פותחים  ראש העיר: 

   -אני רוצה להתייחס להצעה  הנדין: -עילאי הרסגור 

די  ראש העיר:  כולם  תראו  לפני  שנייה  דיברתם  סיכם,  איתן  ברו 

 כן, אני רוצה לסכם את הנושא.  

 אני רוצה להתייחס לפני שאתה מסכם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -טוב, אז ככה  ראש העיר: 

 אני מבקשת זכות דיבור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דיברת כבר?   ראש העיר: 

 לא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אז בבקשה.   ראש העיר: 

מהלך  אית  ד"ר אסנת ספורטה:  של  הובלה  על  לך  להודות  רוצה  אני  ן 

האחרונים,   בימים  זה  על  שוחחנו  ענייני.  מקצועי, 

דוגמא   ולומר,  הזרקור  את  כאן  לשים  רוצה  ואני 

שמחזיקים   מועצה  חברי  של  באמת  פעולה  לשיתוף 

ימין,   דתיים,  חילונים,  שונות.  עולם  בתפיסות 

של   באמת  להובלה  וקואליציה.  אופוזיציה  שמאל, 

ה  ערכי  קבלת  על  שומרת  היא  אחד  שמצד  חלטה 

של   החזון  עם  ומתיישבת  הנטיעה.  ערכי  על  הטבע 

שני   ומצד  בו.  מחזיקים  באמת  שכולנו  ירוקה,  עיר 

בכפר   וטובה  גדולה  קהילה  של  רגשות  מכבדת  היא 

שכאן    –סבא   שכמו  חושבת  ואני  המסורת.  שומרי 

שנותנת   נוסחה  באמת  שמצאנו  להסכמות,  הגענו 

השותפי  לכל  שיתופי  מענה  להמשך  מצפים  אנחנו  ם, 
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 פעולה כאלו גם בהמשך. תודה רבה.  

   -אני רוצה לענות להצעה  הנדין: -עילאי הרסגור 

.   ראש העיר:   כן עילאי

יפה.   הנדין: -עילאי הרסגור  דיברת  כל  קודם  הציע.  שאיתן  הגיע,  שאיתן 

ואני חייב לציין שאתה מייצג מאוד יפה את הערכים  

כמ  ואתה  פועל.  אתה  שיהיו  שבשמם  רוצה  לא  ובן 

לגיטימית.   היא  הזאת  והדעה  שמיטה,  בשנת  נטיעות 

ערכים   על  לוותר  הוא  איתו,  מסכים  לא  שאני  מה 

ולקבוע   סבא.  כפר  מתושבי  רבים  של  החילוניים 

בעצם   עצירה,  ועד  נצביע  אם  הזאת,  בהצבעה  בעצם 

תהיה   המשמעות  הזאת,  ההצעה  בעד  נצביע  אם 

כמו  השמיטה.  בשנת  הנטיעות  מברך  עצירת  שאני  בן 

הניתן.   ככול  רבים  עצים  לנטוע  והכוונה  הרצון  על 

ולא   כל השנה,  זאת לאורך  לעשות  ואני חושב שצריך 

סיום   שבין  בתפר  האחרון  ברגע  ממש  זאת  לעשות 

עניין   כאן  יש  האזרחית.  השנה  לסיום  העברית  השנה 

עקרוני. והוא האם כפר סבא פועלת לפי ההלכה. אני  

סבא   כפר  שעיריית  לפי  חושב  לפעול  צריכה  לא 

לא   סבא  כפר  חופשית,  עיר  היא  סבא  כפר  ההלכה. 

הציבורי.   במרחב  הדת  עקרונות  את  ליישם  צריכה 

ההצעה   על  להצביע  מבקשת  מרץ  סיעת  ולכן 

 המקורית שהגישה.  

 טוב.   ראש העיר: 

פי   עו"ד איתן צנעני:  על  פועלת  לא  סבא  כפר  עילאי,  אחד  משפט 

בכ  מתחשבת  סבא  כפר  אלא  יש  ההלכה,  הקהילות.  ל 

רק   לא  שני  מצד  מתחשבת  אחד  שמצד  הצעה  פה  לנו 

בשנת   בנטיעות  פוגעת  כ 2022שלא  מוסיפה  אלא   ,-
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 יותר משנים קודמות.    18%

את   ראש העיר:  ונעלה  אסכם  אני  יש    2טוב,  להצבעה.  ההצעות 

זה    2פה   אחד  ערך  לכולנו.  מאוד  חשובים  ערכים 

הד  עירוב  כל  עם  ביחד,  חיים  של  הערך  עות.  כמובן 

כזו.   בשנה  עצים  נטיעת  של  נושא  זה  השני  והערך 

המחברת,   הדרך  את  למצוא  תמיד  שאפשר  חושב  אני 

בעיר   לחיות  ימשיכו  דבר  של  בסופו  שכולם  כדי 

מבינים   אנחנו  התקופה  ברוח  וגם  מכבדת  סובלנית 

את   אעלה  אני  העצים.  נטיעת  של  הנושא  את    2גם 

כפי שאי  הראשונה  שהם. אז ההצעה  תן  ההצעות כמו 

צנעני   איתן  של  הצעתו  בעד  מי  אותה,  הציג  צנעני 

קרן,   יוסי,  הדר,  פינחס,  יעל,  אסנת,  שהוצגה?  כפי 

אמיר,   קובי,  ד"ר  אורן,  שם,  רואה  לא  אני  תהילה, 

הצעתו   בעד  מי  יובל.  ממה,  העיר,  ראש  דני,  איתן, 

מאיר,   שהיא  מרץ  סיעת  שהוצגה?  כפי  עילאי  של 

ה  ועילאי. תודה רבה. התקבלה  צעתו של איתן  לירית 

 צנעני בבקשה.  

 

מס'   בנושא    : 383החלטה  ההצעה  את  קולות  ברוב  בשנת  מאשרים  נטיעות 

לפיה  שמיטה  בשנת  ,  תשתול  סבא  כפר  עצים    1,100-כ   2022עיריית 

 . 2022והנושא יתוקצב בתקציב  

,   -בעד  קרן יוסי,  הדר,  פינחס,  יעל,  רפי,  אסנת,  אורן,  אמיר,  תהילה, 

 ויובל.   מה איתן, דני, ראש העיר, מ 

 מאיר, לירית ועילאי.   -נגד  

 

ן   ג.  התכנו לשכת  בפני  ארציות  לתוכניות  המקומית  הוועדה  עמדת  הצגת 
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 המחוזית. 

 

 נושא הבא.   ראש העיר: 

ארציות   יובל בודניצקי:  לתוכניות  המקומית  הוועדה  עמדת  הצגת 

 לפני לשכת התכנון.  

 פינחס צריך להציג.   יעל סער: 

להתר  פינחס כהנא:  קצת  יש  זה  תכנונית.  היררכיה  יש  בישראל  כז. 

נושא   ומקומיות.  מחוזיות  ארציות,  מתאר  תכניות 

המקומית   הוועדה  עמדת  הצגת  זה  לסדר,  ההצעה 

בלי   המחוזית,  התכנון  לשכת  בפני  ארציות  לתוכנית 

התוכנית,   קיום  על  כלל  יודעים  הוועדה  שחברי 

הוועדה   עמדת  לשמוע  ובלי  העיר,  על  שמשפיעה 

סעיף  אומר    52  המקומית.  והבנייה  התכנון  לחוק 

החוקק   ארצית,  לתוכנית  הממשלה  אישור  שלפי 

מהוועדות   לתוכניות  דעת  חוות  לשמוע  מורה 

ארצית,   תכנית  משנערכה  מורה  החוק  המחוזיות. 

העתק   ובנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  תמסור 

רשאית   מחוזית  ועדה  וכל  המחוזית,  לוועדה  ממנה 

הארצית את הערו  תוך  להגיש למועצה  לתוכנית,  תיה 

המחוזית   הוועדה  הארצית.  המועצה  שתקבע  תקופה 

יש   שלדעתה  המקומיות,  לוועדות  להודיע  חייבת 

להם עניין בתוכנית, שיכולות להיות מושפעות ממנה  

לעיין   להם  ותאפשר  והוראותיה,  התוכנית  קבלת  על 

שהחוק   היא  הברורה  החוקית  המשמעות  בחומר. 

הגו  היא  המקומית  שהוועדה  אליו  קבע  התכנוני  ף 

אנחנו   גם  המקומית.  הרשות  ולא  תכניות,  מעבירים 

ויו"ר הוועדה המקומית, שהוא   בעיר, מהנדסת העיר 
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שיכולות   ארציות  תכניות  מקבלים  העיר,  ראש 

התכנון   מלשכת  זה  את  מקבלים  העיר.  על  להשפיע 

סביבתית,   העיר  על  להשפיע  שיכולות  המחוזית. 

דוגמא  לתת  אפשר  חברתית.  לצערי  כלכלית,  ות. 

ומציג   כאלה,  לתוכניות  דעה  מגבש  המקצועי  הצוות 

הפצת   ללא  זאת  המחוזית,  התכנון  ללשכת  עמדתו 

בקשה   ללא  המקומית,  הוועדה  לחברי  התוכניות 

זאת   לדעתי  בתוכניות.  דיון  וללא  הערות  להציג 

מקומית   ועדה  חייבת  עניין  של  ולגופו  לחוק.  בניגוד 

דבר   זה  דעה.  להביע  התוכנית  זו  להכיר  אלמנטרי. 

המשתקף   הציבורי  הקול  דריסת  של  למעשה  בדעתם 

המקומית   הוועדה  חברי  לכם  כידוע  הציבור.  נבחרי 

ואפשר   העיר.  מועצת  חברי  כל  הם  ובנייה  לתכנון 

רוצים   אתם  מדוגמא,  אתחיל  אני  דוגמאות.  לתת 

ויכוח. ראש העיר   תשמיטו אותה כדי שלא יהיה כאן 

תמ  על  בדיון  היה  המקצועי  לא  והצוות  זה  תמ"ל  "ל, 

בלי   עמדתם  את  הציגו  אבל  ארצית.  תכנית  בדיוק 

להיכנס   רוצה  לא  אבל  מקומית.  בוועדה  עבר  שזה 

תכנית   לגבי  גם  היה  זה  כך  התמ"ל.  על  הזה  לוויכוח 

שינוי    1תמ"א   בתוכנית  8על  המים  לפרק  שינוי   ,

של   נושא  כל  כולל  זה  השאר  בין  ארצית.  מתאר 

במרחב  מים  שימור  הקרקע,  לדיון    תכסית  העירוני. 

הוועדות   יו"ר  הוזמנו  אצלי,  שנמצא  זימון  פי  על  זה 

סער,   רפי  העיר  ראש  שלנו  במקרה  המקומיות, 

עליזה   שלנו  במקרה  המקומיות,  הוועדות  ומהנדסי 

נוספות   תכניות  כמובן  עוד  היו  גרנות.  זיידלר 

 שלגביהם נתבקשה עמדת הוועדה המקומית.  
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דקות, ולדעתי    5ס הם שמו  רק אני רוצה לציין, פינח  יעל סער: 

 דקות שמציעים הצעה לסדר, נכון?    10יש  

 כמה זמן יש?   ראש העיר: 

 לכל מי שרוצה לדבר.   יעל סער: 

 דקות.    4תוסיפו לו עוד   ראש העיר: 

 כן, ביחד לכולם.   עו"ד אלון בן זקן: 

 דקות.    10תן לו   ראש העיר: 

   -צועי פנינו ליו"ר הוועדה המקומית, לצוות המק  פינחס כהנא: 

 פינחס קח את הזמן.   ראש העיר: 

 מה זה?   פינחס כהנא: 

 לא, אתה יכול להמשיך, קח את הזמן.   ראש העיר: 

המקצועי   פינחס כהנא:  לצוות  המקומית  הוועדה  ליו"ר  פנינו 

מאליו.   המובן  על  להחליט  בקריאה  המשפטי  וליועץ 

בעיר,   התכנון  ועדת  לחברי  יועברו  כאלו  שתוכנית 

ע  להציג  דעת  ושיוכלו  חוות  גיבוש  לקראת  מדתם 

יש   מענה.  קיבלנו  לא  המחוזית.  התכנון  ללשכות 

בנושאים   כלל  בדרך  פונות  התכנון  שלשכות  לציין 

להגיד    בעלי  רוצה  אני  המקומי.  התכנון  על  השפעה 

הקושי   מה  מועצה,  חבר  של  שדרכו  שתדעו  רק  לכם 

לי   להגיד  הוועדה  ממהנדסת  ביקשתי  אני  שלו. 

אי  האחרונות  קיבלה  בשנתיים  היא  תכניות  זה 

'אני   אמרה:  והיא  המחוזית.  מהוועדה  דעת  לחוות 

שאמרה.   לא  כתבה,  היא  פניות'.  שום  קיבלתי  לא 

בסעיף   נתבקשו    140פניתי  תכניות  איזה  לקבל  א' 

שלהם,   הערות  לקבל  המחוזית  התכנון  מלשכת 

אחרי   לא  שהיא  תשובה  אחרי    3וקיבלתי  אלא  ימים 

וניסי   3 בדיקה  "לאחר  להשגת  שבועות,  רבים  ונות 
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לך   לספק  נוכל  לא  לצערי  מבקש,  אתה  אותו  המידע 

לא   האחרונות  השנתיים  במהלך  הפניות  המענה.  את 

בעירייה,   אחיד  מגורם  מסודרת  בצורה  הגיעו 

לאדריכלית   נודע  בהם  מקרים  קיימים  ובעירייה 

ותמיד   הדיונים.  על  במקרה  העיר  מהנדסת  העיר 

ככ  בדיונים  נוכחים  להיות  מאמץ  הניתן."  נעשה  ול 

טוען   אני  נוכחות,  לא  או  הנוכחות  על  טוען  לא  אני 

ביקשתי מלשכת   אני  זה.  צריכים לראות את  שאנחנו 

לי   תשלחו  להם  אמרתי  פשוט.  דבר  שזה  התכנון 

ברור   ושיהיה  הזמנה.  בדקה  לי  שלחה  אחת.  הזמנה 

לכל   המקומית,  לוועדה  מופנה  זה  כתוב.  מה 

מופנ  המרכז,  באזור  המקומיות  למהנדסי  הוועדות  ה 

הארצית   "המועצה  ברור:  וכתוב  המקומית,  הוועדה 

להערות   התוכנית  הבאת  על  החליטה  מיום  בישיבתה 

עד   להעביר הערות  ניתן  והשגות.  הוועדות המחוזיות 

שמעבר   חושב  אני  אז  וכו'."  וכו'  מסוים  תאריך 

מהלשכה   סיוע  כאן  שקיבלתי  להגיד  קשה  לחוק, 

מק  שצוות  סביר  לא  זה  אבל  ילך  המשפטית,  צועי 

בלי   ארציות,  תכניות  לגבי  עמדתנו  יציג  לדיון, 

מכירים   שאנחנו  בלי  התוכנית,  את  מקבלים  שאנחנו 

ולא   דעת,  חוות  לגבש  שהתבקשנו  בלי  התוכנית,  את 

להגיד   אפשר  דיון,  לקיים  לפעמים  אולי  מוכרחים 

שהוא   דבר  זה  להעיר.   . תאריך.. ולתת  דעתם  מה 

אני מציע, אנ  ולכן  דבר  לדעתי לא סביר,  חנו מציעים 

המקומית,   הוועדה  שיו"ר  שבמקרה  מאוד,  פשוט 

לתוכנית   התייחסות  מקבלים  הוועדה  העיר  מהנדסת 

התוכניות   לעיר,  השפעה  לה  יש  אשר  ארצית  מתאר 
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או   ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  לחברי  יועברו 

ועמדת   התייחסות  ובנייה,  לתכנון  המשנה  ועדת 

ויק  להערות,  תתייחס  העיר  דיון  מהנדסת  וים 

לי   אכפת  לא  אני  העמדה.  הצגת  לפני  בוועדה 

התוכנית   את  שנכיר  אבל  דיון,  לא  או  דיון  שיתקיים 

 ושתהיה לנו אפשרות להבהיר את עמדתנו, תודה.  

 מישהו נוסף?   ראש העיר: 

אתמול   יעל סער:  אתמול.  על  לדבר  לציין,  רוצה  רק  אני  כן, 

תכנית   על  הדברים  בפתח  שדיברת  כמו  דיון  היה 

לותמ"ל,  יו  להעביר  הולכים  שאנחנו  תכנית  ספטל, 

כלומר   ארצית.  בערכאה  תכנית  כמובן  זה  שותמ"ל 

עליו.   מדבר  שפינחס  הנושא  את  תואם  בדיוק  זה 

ולא   מאחר  המקומית.  הוועדה  של  הערות  ביקשו 

היה   מה  בדיוק  יודעת  לא  אני  דיון,  להעביר  הספיקו 

כונסה   ולא  חודש  לפני  שנדרשנו  הפעולות  סדר 

נשלחו  הוועדה  בה  יומיים  של  התראה  ניתנה   .

  , אני בינם  להגיע,  יכלו  שלא  אנשים  יש  החומרים. 

אז   ריאות,  דלקת  עם  וילד  במילואים  בעל  לי  שיש 

יכולה לגרור אותו למליאת התכנון בהתראה   לא  אני 

חשוב   נושא  חשוב,  נושא  זה  כי  וחבל.  יומיים  של 

לבוא   אישי  באופן  לי  חשוב  ובייחוד  העירוני,  בהיבט 

פה  ו  לנו  להיות  הולך  מה  טובה  בצורה  ולדעת  לשמוע 

חבל.   וזה  לבוא  יכולתי  לא  אתמול  ואני  בעיר. 

יש   ונכון  ציבור,  נבחרי  בתור  חשובה  היא  ודעתנו 

אבל   תמכו.  שלא  כאלה  ויש  בתוכנית  שתמכו  כאלה 

העיר   מועצת  חברי  בתור  אנחנו  שגם  שידעו  חשוב  זה 

וז  עמדתנו,  את  ונביע  האלה  התוכניות  מה  מה  נדע  ה 
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ארצי,   גודל  בסדר  שהם  תכניות  יש  אומר.  שפינחס 

הוועדה   המקומית.  הוועדה  של  הערות  שמבקשים 

את   לראות  צריכים  אנחנו  אנחנו.  זה  המקומית 

אנחנו   לדעתי  אז  עמדתנו.  את  ולהביע  התוכנית 

מזה.   יותר  לא  מאליו,  המובן  את  פה  מבקשים 

ותמ"ל   על  דבר  אותו  יתקיים.  הזה  שהנושא  וחשוב 

את  צופית  ראיתי  לא  אישי  באופן  אני  שאנחנו,   ,

דיון   היה  להיות.  הולך  מה  יודעת  לא  אני  התוכנית, 

 שאני לא יודעת מה היה בו. 

 היו הרבה שנים של דיונים.   ראש העיר: 

 חבל, חבל שאנחנו לא יודעים את זה.   יעל סער: 

 נכון.   ראש העיר: 

 זה באמת חבל.   יעל סער: 

לכ  ראש העיר:  אתן  אני  אז  עוד  נכון,  יש  רקע.  חומר  קצת  ם 

 מישהו שרוצה להוסיף? טוב.  

   -מילים או שזה   2רפי אפשר   עו"ד אהוד יובל לוי: 

עוד    2 ראש העיר:  לנו  יש  הזמן  על  חבל  כי  ונסכם,  מילים 

 נושאים שצריך להעביר, כן.  

פעם   עו"ד אהוד יובל לוי:  שלא  לב  שמת  אתה  הנוכחית  בקדנציה  פינחס, 

ל  תכניות  הבאת  יוזם  אלא  אני  למשנה  רק  א 

מגיעות,   היו  לא  בכלל  שבעבר  תכניות  ויש  למליאה. 

הדברים   את  יוזם  אני  אז  למליאה.  ולא  למשנה  לא 

אתמול,   ולגבי  שגרה.  להיות  הפך  כבר  וזה  האלה, 

מאוד,   קצר  זמנים  בלוח  להתייחסות  בקשה  הגיעה 

נעים,   לא  בדעתי שזה  גם  עלה  שאתם אמרתם  כל מה 

בא  הגעתם  אתם  קצר,  טווח  היה  זה  זה  כי  יחור 

אבל   בחיים.  התחייבות  לנו  יש  אבל  חשוב, 
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על   שמשפיעות  אתמול,  כמו  לתוכניות  כשמגיעים 

יקרה   שזה  או  האפשרות  את  יש  כבדה,  בצורה  העיר 

אי פעם אם בכלל, או שזה לא יקרה לעולם. אז דנים  

הסיכוי   זה  אבל  נעים.  לא  וזה  קצר.  בזמן  גם  בזה 

למשל   משהו,  יקרה  לעולם  פעם  בשכונת  שאי 

מכל   יותר  יודע  אתה  הרגיל  במסלול  אחרת  יוספטל. 

יעבור   כזה  שדבר  לעולם  סיכוי  שאין  בחדר,  האנשים 

ייקח   הרגילות.  דברים    1,000שנים    10בוועדות 

לחברים,   אומר  אני  אז  יקרה.  לא  זה  בחיים  ישתנו, 

בכלל.   או  מתארית  או  מחוזית  לא  אפילו  תכנית  כל 

שמ  גדול,  היקף  בה  שיש  תכנית  שאנחנו  כל  לב  תם 

כן   אנחנו  אז  למליאה.  מהמשנה  זה  את  מביאים 

בריא   יותר  הרבה  זה  הזאת,  הדרישה  את  מקיימים 

שיגיעו, ובאופן קבע גם כשמודיעים מראש לא הרבה  

 מגיעים. אתה מגיע, לא כולם מגיעים.  

 צופית מעולם לא הגיעה למליאה סליחה.   יעל סער: 

 זה לא נכון.   פינחס כהנא: 

 ה לא נכון.  ז  ראש העיר: 

 -אני לא אתווכח איתך, תראי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אתה אומר דברים לא נכונים יובל סליחה.   פינחס כהנא: 

   -בואו אני  ראש העיר: 

שזה   עו"ד אהוד יובל לוי:  אגיד  רק  אני  נקודתית,  איתך  אתמקח  לא  אני 

 עיקרון.  

 אתה רוצה שאני אגיד לך?   פינחס כהנא: 

 ועמדנו בזה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

חבר'ה חבל, אני רוצה לתת קצת, לשפוך קצת מידע,   ראש העיר: 

את   בקצרה  תיתן  בתיה  המשפטית  היועצת  וגם 
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הרמות.   בכל  הזאת  הסוגיה  את  ונסכם  עמדתה. 

ואני אסכם.   זה,  על  אור  בתיה ברשותך, קצת תשפכי 

 בבקשה.  

ל  עו"ד בתיה בראף:  לפחות  זה  לדיון,  כאן  לתרום  יכולה  שאני  גבי  מה 

תכניות   הם  תמ"ליות  תכניות  אתמול.  שהיה  מה 

התחיל   שבכלל  לפני  אותם  להביא  מקום  שאין 

הוראת   יש  כי  המקומית.  לוועדה  לגביהם  ההליך 

בצורה   קובע  החוק  התמ"ל  ולגבי  ספציפית.  חוק 

יו"ר   של  עמדתו  את  שמבקשים  מפורשת,  מאוד 

מה   זה  אבל  אחרות.  מתוכניות  בשונה  זה  הוועדה. 

קובע.  שאנחנו    שהחוק  מה  לפי  החוק  של  הלוגיקה 

את   לשמוע  במה  תהיה  שבהחלט  הוא,  יודעים 

במסגרת   שלה  העמדה  את  ולקבל  המקומית,  הוועדה 

את   להביע  יוכל  אחד  כל  כי  שיהיו,  ההתנגדויות 

החוק   וכל  הואיל  אבל  הוועדה.  חברי  לרבות  דעתו, 

הזה הוא חוק שהמטרה שלו שהוא יעבור ביעף ומהר  

את  לקדם  כדי  המ   מאוד  של  במדינת  הבנייה  גורים 

התמ"ל.   לגבי  זה  הספציפית,  ההוראה  זאת  ישראל, 

מדובר.   במה  יודעת  לא  אני  אחרות,  תכניות  לגבי 

צריך   מתי  ברורות,  מאוד  חוק  הוראות  יש  אבל 

ולקבל   לשמוע  שצריך  ובוודאי  לדיון,  זה  את  להביא 

אוכל   שאני  כך  המקומית.  הוועדה  של  העמדה  את 

כ  לגבי  לזה  לפי  להתייחס  עניין  של  לגופו  נושא  ל 

בכלל הובאה   הוראת החוק המסמיך מכוחו התוכנית 

 או יצאה ממסדרונות המועצה הארצית.  

 תודה בתיה. ואני אסכם את הנושא.   ראש העיר: 

 אני יכול לענות משהו.   פינחס כהנא: 
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פועלים   ראש העיר:  אנחנו  חוקים,  יש  ופשוט.  ברור  מאוד 

ל  וגם  והחוקים.  לכללים  שהחוק  בהתאם  מרות 

את   לתת  אתמול,  של  לדיון  אתייחס  אני  לי,  אפשר 

מאוד,   קצר  בזמן  לותמ"ל  זה  את  ולהעביר  עמדתי 

שעבר את האישור, לאחר   ביום שלישי  אנחנו קיבלנו 

עבודת   פה  שיש  שתבינו  רוצה  אני  גדול.  מאוד  לחץ 

מאוד   הרבה  של  וחיבור  זמן,  מאוד  הרבה  של  מטה 

ה  והגיע  ממשלה.  משרדי  של  המיוחל  קצוות  טלפון 

עמדתנו.   את  נביע  אנחנו  שבוע  של  שבטווח  וביקשו 

מאוד   בזמן  המליאה  ישיבת  את  לזמן  בחרתי  אני 

השני   והדבר  אתכם  לעדכן  כדי  כל  קודם  קצר,  מאוד 

יותר   נכונה  בצורה  זה  את  להעביר  שנוכל  כדי  לפעול 

וזו הייתה בעצם ההחלטה. ההחלטה   לקבינט הדיור. 

ב  אנחנו  כל  שקודם  הזה.  הראשונה  המועדון  תוך 

להחליט.   הדיור  קבינט  שנקרא  הזה  למועדון  נכנסנו 

ברמה   לתוכנית  הופך  יוספטל  של  הפרויקט 

לאומית,   בעדיפות  תכנית  זו  אומרת  זאת  הלאומית. 

הצוות   עם  יחד  שעות  מספר  אתמול  הסברתי  זה  ואת 

זה,   את  לעשות  צריך  לא  החקיקה  פי  על  המקצועי. 

זה  לעשות את  זאת בחרנו  לי    ולמרות  אחרות. וחשוב 

הרבה   עוד  יש  התהליך.  בתחילת  שאנחנו  להגיד 

ויעלו,   נושאים שיצוצו  והמון  עבודה שתיעשה,  מאוד 

תחבורה   של  נושאים  עם  תכנוניות  מורכבות  וסוגיות 

ירוקות,   ריאות  של  כמובן  נושאים  עם  ותשתיות, 

מטה   עבודת  פה  יש  חומים.  ושטחים  ושצ"פים, 

להת  שהתחילה  מאוד  מאוד  גם  גדולה  ותתבצע  בצע 

גם   לצופית.  להתייחס  רוצה  אני  ואם  הקרוב.  בזמן 
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התחילה   כבר  צופית  של  התוכנית  דבר.  אותו  צופית 

ב 2013-ב  וב   2016-.  ראשון  תהליך    2018-עברה 

אני   הותמ"ל.  שולחן  על  הייתה  כבר  כשנבחרנו 

הייתה   אם  יודע  לא  אני  הקודמת,  שבקדנציה  מאמין 

מקרה   בכל  אבל  לא,  או  מטה  מה  עבודת  יודע  אני 

לכללים   בהתאם  פועלים  אנחנו  עושים.  אנחנו 

רק   ואנחנו  ובשקיפות,  מלא  בשיתוף  לחוק,  בהתאם 

בגאווה   להגיד  יכול  אני  אבל  התהליך.  בתחילת 

הזה   המהלך  שבזכות  יוספטל,  שכונת  לתושבי  גדולה 

לעיר   ויאפשר  ייתן  הדיור  וקבינט  הובלנו,  שאתמול 

מ  בינוי  פינוי  תכנית  לקדם  סבא  מאוד  כפר  שמעותית 

הלקחים   הפקת  ולאור  אחד,  מצד  השכונה  לתושבי 

ולא   אותם  ניהלו  שיזמים  אחרים  מפרויקטים 

להסיר   מבקש  אני  זאת  לאור  אותם.  ניהלה  העירייה 

 את ההצעה מסדר היום.  

טעות   פינחס כהנא:  טעות,  כאן  יש  מילה,  להגיד  רוצה  אני  רפי 

 גדולה.  

 אז אני טועה.   ראש העיר: 

 דקה, גם עם היועצת המשפטית.   פינחס כהנא: 

   -פינחס אבל אתה  ראש העיר: 

   -אני מדבר על מסלול  פינחס כהנא: 

   -דקות לדבר   12-13פינחס תקשיב, נתתי לך כמעט   ראש העיר: 

   -אבל אני מדבר על מסלול של תכניות ארציות  פינחס כהנא: 

   -בסדר, אתה  ראש העיר: 

   -זה לא יכול להיות שצוות מקצועי  פינחס כהנא: 

   -יש חילוקי דעות בינינו  ראש העיר: 

הצוות   פינחס כהנא:  לא  התבקשה  המקומית  הוועדה  יתבקש, 
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   -המקצועי, הוועדה המקומית והיו"ר 

   -לא, אתה שמעת את חוות הדעת המשפטית  ראש העיר: 

אותנו   פינחס כהנא:  לידע  בלי  לדיון  הולכים  דעה,  לגבש  התבקשו 

 בכלל.  

   -אתה עוד פעם  ראש העיר: 

 זה לא יכול להיות.   נחס כהנא: פי 

שהחוק   ראש העיר:  מה  את  לך  אומר  ואני  עמדתך  את  אומר 

   -מחייב. ופעלנו מעל ומעבר בצורה הכי טובה 

 לא נכון.   פינחס כהנא: 

 והכי נכונה.   ראש העיר: 

 אז החוק מחייב.   פינחס כהנא: 

   -ויש בשורה גדולה לתושבי שכונת יוספטל  ראש העיר: 

   -לא מדבר על יוספטל אני   פינחס כהנא: 

   -ואם אתה רוצה לדבר פוליטית  ראש העיר: 

   -אתה גורר אותי ליוספטל  פינחס כהנא: 

 הדיון הוא לא על יוספטל.   הדר לביא: 

 ולותמ"ל, אני לא מדבר על זה.   פינחס כהנא: 

 הדיון הוא על תהליכים.   הדר לביא: 

   -אני מדבר אם הגישו לנו תכנית  פינחס כהנא: 

   -בר'ה תודה. אני מעלה את זה להצבעה ח  ראש העיר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   פינחס מדבר על מינהל תקין

   -מי בעד  ראש העיר: 

 על תהליכים תקינים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מי בעד  ראש העיר: 

 זה מה שהוא מדבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 טוב.   ראש העיר: 

 פינחס פנה וקיבל תשובה.   עו"ד אלון בן זקן: 
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 מי בעד הצעת החלטה כפי שהוצגה?   ראש העיר: 

 תקריאו בבקשה, היא לא הוצגה.   הדר לביא: 

 איך אני מנסח יועץ משפטי?   ראש העיר: 

 פינחס הקריא את הצעת ההחלטה.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -אוקיי, מי בעד הצעת ההחלטה  ראש העיר: 

 במסגרת ההצעה לסדר.   עו"ד אלון בן זקן: 

 של פינחס כנהא.   ראש העיר: 

 תקריאו בבקשה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כפי שהוצגה.   ראש העיר: 

את   הדר לביא:  תקריאו  מצביעה,  אני  מה  על  לדעת  רוצה  אני 

 ההצעה בבקשה.  

אז   עו"ד בתיה בראף:  החוק,  הוראת  ואת  האוזן  את  לסבר  כדי  רק  רפי, 

 אני אקרא אותה בקול רם.  

 בבקשה, אני אשמח בתיה.   ראש העיר: 

סעיף  פ  עו"ד בתיה בראף:  לפני  לדיור  מועדף  מתחם  על  הכרזה  ינחס, 

לאחר שמנהל המינהל הודיע    קטן א', לא תינתן אלא 

המתחם,   מצוי  שבתחומה  המקומית,  הרשות  לראש 

השרים   לוועדת  או  לממשלה  להמליץ  כוונתו  על 

עכשיו   מתחם.  אותו  על  להכריז  זה,  לעניין  שמינתה 

   -שאליה הייתי התייחסת   אני מגיעה לנקודה 

 אני לא מדבר על ותמ"ל. את גוררת את זה גם.   כהנא:   פינחס 

 אבל אני מדברת על אתמול, על הותמ"ל.   עו"ד בתיה בראף: 

   -לא, אני מדבר  פינחס כהנא: 

 זו לא ההצעה.   הדר לביא: 

פה   ראש העיר:  יושבת  עמדתך,  רבה,  תודה  פינחס  פינחס,  טוב 

   -יועצת משפטית אמרה את עמדתה 

   -אני יכול להוסיף   רפי,  עו"ד אלון בן זקן: 
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.   ראש העיר:   יש לך יועץ משפטי שיגיד גם את עמדתו

ולא   עו"ד אלון בן זקן:  המשפטית  ללשכה  שפנית  מקודם  אמרת  פינחס 

ארוכה   התכתבות  ניהלנו  ואתה  אני  תשובה.  קיבלת 

לתוכניות   ביחס  שגם  לך  הסברתי  שבמסגרתה 

סעיף   קובע    52רגילות,  והבנייה  התכנון  לחוק 

ו  שהמועצה  מפורשות,  הסעיף  מתוך  לך  ציטטתי 

ולהזמין   המחוזית  לוועדה  לפנות  צריכה  הארצית 

קטן   וסעיף  הנידונה.  לתוכנית  הערות  להעיר  אותה 

כאמור,   תכנית  שקיבלה  מחוזית  שוועדה  אומר  ב' 

עניין   לה  יש  שלדעתה  המקומית  לוועדה  תודיע 

ותאפשר   והוראותיה,  התוכנית  קבלת  על  בתוכנית, 

במשר  בה  לעיין  פי  לה  ועל  המחוזית.  הוועדה  די 

שאתה   עצמה  הפנייה  בבירור,  עולה  עצמה  הפנייה 

המקומית   לוועדה  מחוזית  מוועדה  פנייה  לי,  שלחת 

נדרשת   לא  המקומית  שהוועדה  בבירור  עולה  שלנו, 

התוכנית.   להוראות  באשר  שלה,  העמדה  את  להביע 

וככול   אם  הערותיה,  להעיר  מוזמנת  היא  היותר  לכל 

ל  לה כאלו.  כן החוק למעשה לא דורש שיתקיים  שיש 

דיון במוסד התכנון של הוועדה המקומית, לא משנה  

להבעת   כתנאי  משנה,  ועדת  או  מליאה  זה  אם 

לא   או  הסכמת  התשובה,  את  קיבלת  כאמור.  עמדתה 

לומר   קיבלת.  תשובה  אבל  יודע.  לא  איתה,  הסכמת 

 שאני לא החזרתי לך תשובה...  

 אז אני מעלה להצבעה.   ראש העיר: 

תביא   פינחס כהנא:  'פינחס  לי:  אמרת  אתה  לך,  אזכיר  אני  אז 

   -דוגמא' 

   -פינחס כהנא  ראש העיר: 
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 דוגמא, תביא דוגמא.   פינחס כהנא: 

   -נגמר הדיון. אני מעלה להצבעה  ראש העיר: 

לקיים   פינחס כהנא:  שחייבים  אמרתי  לא  אמרת.  שאתה  מה  זה 

 דיון.  

 ייחסתי.  סליחה לפני ההצבעה, אני לא הת  הדר לביא: 

 סליחה, לא, לא, לא, אנחנו לא בדיון.   ראש העיר: 

   -זה סביר שתקבל שהוועדה המחוזית תבקש  פינחס כהנא: 

   -פינחס אמר את עמדתו  ראש העיר: 

   -חוות דעת, הולכים להגיד חוות דעת  פינחס כהנא: 

 פינחס מה קורה היום? מה?   ראש העיר: 

 בלי להעביר לוועדה המקומית?   פינחס כהנא: 

 אתמול שאלת את כל השאלות שעתיים.   ראש העיר: 

אני אשמח   הדר לביא:  ההצבעה  לפני  לא התייחסתי. סליחה  אני 

 להתייחס.  

 סליחה הדר, סליחה.   ראש העיר: 

 דקות.    2-אני אשמח להתייחס ב  הדר לביא: 

הוועדה   ראש העיר:  שיו"ר  במקרים  תודה.  להצבעה,  מעלה  אני 

מקבלים  הוועדה  ומהנדסת  להתייחסות    המקומית 

מתאר ת  על    , ארצית   כניות  השפעה  להם  יש  אשר 

ה  לחברי  יועברו  התכניות  המקומית  ו העיר,  ועדה 

ובניה    לתכנון  לתכנון  המשנה  ובניה/ועדת 

להערות  תתייחס  העיר  מהנדסת  ועמדת    להתייחסות 

העמדה.  הצגת  לפני  בוועדה  דיון  בעד    ויקוים  מי 

יוסי   הדר,  פינחס,  יעל,  אסנת,  ההחלטה?  הצעת 

רואה  ו  לא  אני  קובי  ד"ר  בבקשה,  כן  נגד?  מי  קרן. 

דני,   איתן,  אמיר,  קובי,  ד"ר  אורן,  אוקיי.  הצבעת? 

עילאי  העיר,  ויובל.  ראש  ממה  מאיר,  לירית,   ,
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 ההצעה ירדה, תודה.  

 

מס'   בנושא    : 385החלטה  ההצעה  את  קולות  ברוב  מאשרים  עמדת  לא  הצגת 

 . כנון המחוזית הוועדה המקומית לתוכניות ארציות בפני לשכת הת 

 יעל, פינחס, הדר, יוסי וקרן.  אסנת,   -בעד 

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

 ממה ויובל.  

 

 

 אישור מועצת העיר לתיקון חוק עזר לכפר סבא )שמירה, אבטחה וסדר   . 5

 (. 2021  –ציבורי )התשפ"ב   

 

לתי  ראש העיר:  העיר  מועצת  אישור  שמירה  כן,  העזר  חוק  קון 

 אבטחה וסדר ציבורי.  

 ימים לפני הישיבה לפחות.    10החומרים נשלחו   עו"ד אלון בן זקן: 

 כן, היועץ המשפטי בבקשה הסבר קצר.   ראש העיר: 

את   עו"ד אלון בן זקן:  ההחלטה,  הצעת  את  החומרים,  את  קיבלתם 

למעשה   עצמו.  התיקון  ואת  לחוק,  ההסבר  דברי 

שנ  עוד  תרחיב  ש בתיה  אומר  רק  אני    2-ייה. 

ייעודית,   קרן  של  הקמה  זה  למעשה  לחוק  התיקונים 

של   הפחתה  או  והתיקון  גבייה  מגבלת  של  והוספה 

 הסכום פר מטר. בתיה את יכולה בבקשה לפרט.  

שנעשה   עו"ד בתיה בראף:  תיקון  מכוח  שהוא  עזר  חוק  זה  למעשה  כן, 

הרשות   של  הסמכות  כשבעצם  העיריות.  לפקודת 

הי  שמירה  המקומית  של  בנושאים  להתעסק  א 

שהם   נוספים  ונושאים  הציבורי,  הסדר  של  אבטחה 

הזה   החקיקתי  התיקון  הארנונה.  לקביעת  בנוסף 
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בגלל   שעה.  הוראת  במסגרת  שבא  תיקון  בעצם  הוא 

של   כתיקון  ולא  שעה  הוראת  במסגרת  בא  שהוא 

כפופה   שהיא  גבייה  מגבלת  לקבוע  צורך  יש  קבע, 

של   להארכה  במקביל  אני  והולכת  השעה.  הוראת 

הוראת   העיריות  פקודת  לתיקון  החוק  על  מדברת 

לרשות   שמאפשר  באופן  מתארך  פעם  שמידי  שעה, 

הגבייה   את  להאריך  גם  העזר  חוק  מכוח  המקומית 

אז   הראשית.  החקיקה  של  ההוראות  לפי  ולהמשיך 

שחשוב   נוסף  נושא  הגבייה.  מגבלת  לעניין  זה 

לתחשיב   בהתאם  תחשיב.  לכם  צורף  הזה  שתדעו, 

לי   שחשוב  מה  אבל  והאגרה,  החיוב  גובה  מהו  נקבע 

בחוק   כמו  רגיל  בתחשיב  כאן  מדובר  שלא  שתדעו 

יש   אלא  התחשיב,  את  עורכים  שבעצם  אחר,  עזר 

את   שקובעים  שיצאו,  מיוחדות  תקנות  יש  תקנות, 

הוא   והתעריף  והמקסימום,  המינימום  מגבלת 

פונקציה של היישוב עצמו. לדוגמא עיריית כפר סבא  

עיר  ש  מאשר  אחר  ניקוד  לה  יש  התפר,  קו  על  יושבת 

במידה   כנ"ל  התפר.  קו  על  יושבת  שלא  אחרת 

בעצם   לה  יש  אז  ים,  חוף  לה  שיש  בעיר  ומדובר 

שאין   עיר  מאשר  שונה  תעריף  של  לגבייה  אפשרות 

שבמסגרת   להסביר  מנסה  שאני  מה  ולכן  ים.  חוף  לה 

שהם    ת המוגבלויו  התקנות  של  והן  החוק  של  הן 

תחשיב  פונקציה   אותו  שלגביה  הספציפית  העיר  של 

יש   כאן  אז  התחשיב.  מאושר  בעצם  הפועל,  אל  יוצא 

המסמיכים,   הגופים  ידי  על  לכם תחשיב שכבר אושר 

הפרמטרים   כל  של  הבדיקה  את  לבצע  בכלל  שיכולים 

החוק   והוראת  נדרשת.  הזאת  ההוצאה  שלשמם 
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שיש   זה  ותיקנה,  העזר  בחוק  כאן  שנכנסה  הנוספת 

ייעודי  ת. מדובר בכספים סגורים, בכספים שהם  קרן 

כאן   הצהיר  גם  בעצם  ושהגזבר  כך,  לשם  צבועים 

חוק   אותו  של  הגבייה  לצורך  מיוחדת  קרן  שנפתחה 

 עזר, וההוצאות שהכול זה בעצם מעגל כספי סגור.  

 תודה רבה בתיה. אפשר להעלות את זה להצבעה?   ראש העיר: 

 יש לי שאלה.   יעל סער: 

ברף   : עו"ד אהוד יובל לוי  היום  נמצאים  אנחנו  בתיה,  אפשר.  אם  שנייה, 

 הגבוה / הנמוך מבחינת הסכום המקסימלי?  

לך   עו"ד בתיה בראף:  יכולה להגיד  זה נמצא במסגרת הגבולות, אני לא 

לפי   אחר  ניקוד  יש  עיר  לכל  כי  אתה,  רף  באיזה 

מדובר   אם  לדוגמא  עיר.  אותו  של  הספציפיקציה 

מטרופולין  גב בעיר  שזה  ברור  שלך  ,  הסיווג  יותר.  וה 

של   הגיאוגרפי  המצב  לפי  או  המגבלות  לפי  הוא 

 העיר, וכפר סבא נחשבת לעיר שנמצאת בתפר.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

ויוסי   עו"ד אהוד יובל לוי:  החוק,  את  כשהעלו  שנים  לפני  ברשותך,  רפי 

ביקשתי   אני  התחשיבים,  את  שערכו  אלה  בין  היה 

מ  העלות  את  למשק   100-להכפיל  ל   ₪  ₪    200-בית 

של   שהתקצוב  לנו  הראו  הימים  ולצערי    5מינימום. 

מכפילים   היינו  ואם  נמוך.  תקציב  הוא   ₪ מיליון 

בית,   משק  לכל  פעוט  במחיר  ,    200אותו  שנתי  ₪

של   למצב    100תוספת  מגיעים  היינו  אז  בממוצע,   ₪

ביטחון   יותר  הרבה  לנו  לאפשר  שיכול  תקציב  של 

שבמיד  מבקש  ואני  ברחובות.  היום  אישי  האפשר  ת 

אנחנו   כי  החברים,  מכל  מבקש  אני  תקציב,  לאשר 

וצריכים   קורה.  מה  רואים  כולנו  פה,  חיים  כולנו 
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 יותר פיקוח ויותר שיטור מקומי.  

דיוני התקציב אנחנו נשוחח   ראש העיר:  יובל. זה במסגרת  תודה 

 על זה. טוב, אני מעלה את זה להצבעה.  

 רגע, יש לי שאלה.   יעל סער: 

 כן יעל.   ר: ראש העי 

מאוגוסט   יעל סער:  הוא  הזה  שעברה  2020הנייר  אומרת  זאת   ,

אני   אז  זה למועצה,  את  הבאנו  עכשיו  ורק  ורבע  שנה 

בירוקרטי   הליך  שהוא  איזה  היה  למה,  תוהה 

 שבגללו לקח כל כך הרבה זמן?  

 כן.   ראש העיר: 

 שהוא?   יעל סער: 

צר  עו"ד בתיה בראף:  שהיה  שנוצר  תחשיב  זה  בהחלט,  את  כן  לקבל  יך 

ומפקחים   שבודקים  משרדים,  אותם  של  האישורים 

כבר   חוק העזר  המילולי של  נכון שהשינוי  זה  זה.  על 

הובא מזמן, ומפני ששינו כאן את התעריף, הוא היה  

הוא   התעריף  כרגע  גבוה,  יותר    1.09יותר  שהוא   ₪

הכלכליות   הבדיקות  כל  את  עבר  שזה  אחרי  נמוך, 

ולכן  המוסמכים.  הגורמים  לדיון    של  מגיע  זה  עכשיו 

 באשר לגובה התחשיב.  

כתוב   פינחס כהנא:  כי  שאלה,  סתם  לחומר,  קצת  נכנסים  כשאתם 

כאן   יש  אז    5.5למה,  הולכים.  הם  למה   ,₪ מיליון 

שוטרים   פקחים,  של  פיזור  שיש  שם  כתוב  השאר  בין 

יש   בתעשייה  העיר  שבמזרח  למשל  קורא  ואני  וכו'. 

אותו   הסדר,  כמו    שוטר,   1פקח    1אותו  דבר  אותו 

מבחינת   סביר  זה  אם  השאלה  הירוקות.  בשכונות 

 הבטיחות.  

 טוב, כן.   ראש העיר: 
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בקיאה   עו"ד בתיה בראף:  לא  אני  זה,  על  לך  להשיב  יכולת  לי  אין 

שהתחשיב   לך  לומר  יכולה  רק  אני  הזה.  בתחום 

גורמי   ידי  על  אושר  הזאת  החלוקה  לפי  בדיוק 

ה  ידי  על  אלא  אצלנו  רק  לא  משרד  הביטחון, 

 שאחראי לזה.  

בעד   ראש העיר:  מי  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  רבה.  תודה 

לגבי   העיר  למועצת  שהוצגה  כפי  החלטה  הצעת 

   -תיקון חוק העזר כפר סבא 

 נשמע שתקריאו את הצעת ההחלטה.   הדר לביא: 

המועצה,   ראש העיר:  ישיבת  של  היום  לסדר  המצורף  הנוסח 

בתחש  הקבוע  ההיטל  תעריף  פיה  על  המצ"ב  ואשר  יב 

תודה    1.09היא   אחד?  פה  זה  את  לקבל  אפשר   .₪

 רבה, פה אחד הנושא הבא.  

 

מס'   את    : 386החלטה  אחד  פה  סבא מאשרים  לכפר  עזר  לחוק    התיקון 

ציבורי( )שמירה,   וסדר  בנוסח  ,  2021-התשפ"ב   , ( תיקון )   אבטחה 

תעריף   פיה  על  ואשר  המועצה,  ישיבת  של  יומה  לסדר  המצורף 

 .  ₪   1.09המצ"ב, הינו    ב ההיטל הקבוע בתחשי 

 

 . 26.10.21אישור המלצות ועדת כספים מתאריך   . 6

 תקציב שוטף.    –  2021לשנת    9העברות מספר   א.  

 תקציב פיתוח.    –  2021לשנת    9העברות מספר   ב.  

 

המלצות  ראש העיר:  מתאריך    אישור  כספים  .  26.10.21ועדת 

מיום   כספים  ועדת  פרוטוקול    26.10.21מצ"ב 

כל   החלטה:  בצירוף  הצעת  הנלווים.  החומרים 

כמפורט   הכספים  ועדת  המלצות  את  מאשרים 
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ה  של  מספר  26.10.21-בפרוטוקולים  העברות   ,9  

מספר    –  2021לשנת   העברות  רגיל,  בסעיף    9תקציב 

 שני. האם אפשר לקבל את זה פה אחד?  

זה   יעל סער:  מה  ראשונה  שאלה  שאלות.  לי    פסטיבל יש 

 קאברים?  

 רת? יעל סליחה. כן.  מי מדב  ראש העיר: 

 מה זה פסטיבל קאברים?   יעל סער: 

פסטיבל   ראש העיר:  דצמבר.  בחודש  מתוכנן  קאברים  פסטיבל 

של    3של   אירוע  של  לתרבות  החברה  ידי  על  ימים 

 קאברים.  

שתיים,   יעל סער:  אחד.  זה  מצוין.  זה,  לפני  אנחנו  אז  הבנתי, 

לספורטאים   במלגות  שינוי  פה  שיש  רואה  אני 

דברים    מצטיינים  או  שאושרו  דברים  זה  וכו'. 

 שאנחנו עתידים לאשר?  

   -זה בקשת  ראש העיר: 

 המלגות עצמם.   יעל סער: 

 זה בקשת רשות הספורט.   ראש העיר: 

משהו   יעל סער:  פה  שיש  מבינה  אני  אחרונה,  ושאלה  אוקיי. 

קצת   זה  עבודה,  דיני  מכרזים,  לדיני  משפטי  יעוץ  על 

שם  קרה  מה  מהפרוטוקול  הבנתי  אשמח  לא  אני  אז   .

 להרחבה.  

שיזרז   ראש העיר:  כדי  משפטי,  ייעוץ  שוכרים  בעיקרון  אנחנו 

פה   זה  את  לאשר  אפשר  וחוזים.  המכרזים  נושא  את 

 אחד? תודה רבה פה אחד.  

 

מס'   כמפורט    : 387החלטה  הכספים  ועדת  המלצות  את  אחד  פה  מאשרים 

 בנושאים כדלקמן:   26.10.21בפרוטוקול הישיבה מיום  
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 תקציב רגיל.    –  2021לשנת    9רות מספר  העב .  1 

 תקציב בלתי רגיל.    –  2021לשנת    9. העברות מספר  2 
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תמיכות  ראש העיר:  חלוקת  המשך  ולגופים    אישור  לעמותות 

לשנת   חלוקת  2021נתמכים  המשך  מאשרים   .

לשנת   נתמכים.    2021תמיכות  ולגופים  לעמותות 

נתמכים,  מעת   גופים  שמגיעים  יודעים  אתם  לעת 

את   להגיש  זמן  להם  לקח  סיבות  מיני  מכל 

זה   את  מביאים  הקבוע  בנוהל  ואנחנו  המסמכים, 

פה   יש  אז  דתי    2למועצה.  קהילתי  מרכז  גופים, 

אפשר   האם  הקשיש.  למען  עמותה  סבא  כפר  וסביון 

 לאשר את זה פה אחד?  

אני   הדר לביא:  כל  קודם  לשאול,  אשמח  שאתה  אני  ממה  מבינה 

את   השלימו  עכשיו  רק  האלה  שהגופים  אומר, 

 הטפסים?  

 את המחויבות שלהם.   ראש העיר: 

 זה דבר נורמטיבי בנובמבר של אותה שנה?   הדר לביא: 

אנחנו   ראש העיר:  חודשיים  או  חודש  כל  שכמעט  חושב  אני  כן. 

או   כזאת  בעמותה  נתקלים  מועצה  ישיבת  בכל 

היה  סיבות  מיני  שמכל  בהגשת    אחרת,  איחור  להם 

דברים   להם  חסר  או  חשבון,  רואה  אישור  או  מסמך 

כאלה ואחרים. פשוט אנחנו באים תמיד לקולא, כדי  

 שהם יוכלו לתפקד.  

חזקה   הדר לביא:  עמותה  זו  סביון  עמותת  שנייה,  שאלה  אוקיי. 
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הקשיש,   באזרח  שמטפלת  סבא,  בכפר  ומשמעותית 

איתם   עובדים  ואנחנו  פעולות  הרבה  להם  יש 

זוכרת   שאני  דברים  בכמה  גם  העירייה,  עם  במשותף 

בשנת   שלהם  התמיכה    300,000הייתה    2020לפחות. 

השנה   להם  לאשר  מתבקשים  שאנחנו  והתמיכה   .₪

מזה   חצי  להבין    150,000זה  אשמח  ואני   .₪

בקריטריון   עמדו  לא  שהם  מניחה  אני  מה,  נקודתית 

צריכים   קשישים  שהרבה  הזאת  בשנה  פשוט  כלשהו, 

להבין    עזרה,  אשמח  אני  תמוה.  לי  נראה  זה  אז 

 באיזה קריטריון הם לא עמדו.  

.   ראש העיר:   כן, צוות מקצועי

דברים   צביקה דוידי:  לא  זה  אותם,  לבחון  שצריך  נתונים  זה 

שמוצגים פה בנייר, לא בהכרח הם לא עמדו בתבחין  

כזה או אחר. הפרשנות הזאת היא לא בהכרח נכונה,  

הפר  את  לבדוק  צריך  להשוות  אבל  יהיה  וניתן  טים, 

 ₪.    150,000-₪ ל   300,000-בין ה 

 אפשר לאשר את זה פה אחד?   ראש העיר: 

לאשר   הדר לביא:  רוצה  לא  אני  זה,  את  שנפריד  אשמח  אני  לא, 

אם   קורה.  זה  למה  להבין  אשמח  אני  קיצוץ,  להם 

 אין פה תשובות, אין לי איך לאשר את זה.  

נאשר   ראש העיר:  כל  שקודם  מציע  את  אני  ונבדוק  שיש,  מה  את 

וזאת   הבקשה  זאת  האם  התקציב,  מבחינת  זה 

כחברי   לנו  הגיש  המקצועי  שהצוות  מה  זה  הוועדה, 

 המועצה.  

 יש תקציב, יש תבחינים.   עו"ד אלון בן זקן: 

 זה התבחינים.   ראש העיר: 

 יש התבחינים.   עו"ד אלון בן זקן: 
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הגזב  הדר לביא:  עמדו.  לא  הם  תבחין  באיזה  שואלת  אמר  אני  ר 

 שלא בטוח בכלל שהם לא עמדו בתבחינים.  

   -אז אומר לך  עו"ד אלון בן זקן: 

רו"ח   צביקה דוידי:  יהל  אירית  של  בספח  יש  אלון,  שנייה  רק 

שמצרפים   נספח  זה  מפורשת,  בצורה  כותבת  שהיא 

כי   ומצאתי  ידי,  על  שנבדקו  אישור,  לכל  אותו 

פי   ועל  החוק  פי  על  הנדרשים  המסמכים  כל  הומצאו 

הייתה    כל  שלא  מצב  היה  לא  כלומר  התבחינים. 

 עמידה בתבחין כזה או אחר.  

   -אוקיי, אז הם עמדו בתבחינים. אז מאיזו סיבה  הדר לביא: 

אושר   ראש העיר:  זה  שבעצם  נוסף,  הסבר  עוד  פה  יש  טוב, 

המסמכים.   את  השלימו  הם  עכשיו  ורק  בפברואר 

אושר   התבחינים  פי  ועל  הזה  התקציב  אומרת  זאת 

ב בחודש   מאז    23.2.21-בפברואר,  זמן  להם  ולקח 

 ועד לרגע זה להשלים את המסמכים.  

הכספים   הדר לביא:  את  בחצי  להם  קיצצנו  למה  אבל  הבנתי, 

 עדיין לא הבנתי.  

 בהתאם לתבחינים שאושרו.   ראש העיר: 

 לא, הגזבר כרגע אמר שהם עמדו בכל התבחינים.   הדר לביא: 

לזכ  ראש העיר:  צריכים  אנחנו  גם  התקציבים  אבל  שגם  ור 

לשנת   הותאמו  התמיכות  תקציבי  רוב  קוצצו. 

גדול   מאוד  קיצוץ  היה  הזאת,  פשוטה  הלא  התקציב 

 בתקציבים.  

אחת   הדר לביא:  תשובה  לי  תנו  תשובה,  רק  מבקשת  באמת  אני 

 שהיא נכונה.  

זה   יעל סער:  על  ולהצביע  זה  את  להפריד  פשוט  אולי  אפשר 

 במייל? ותשלחו לנו פירוט?  
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מי   יר: ראש הע  חבר'ה  טוב,  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  טוב, 

   -בעד 

   -ראש העיר, אתה מביא חומר מקצועי  הדר לביא: 

   -אנחנו מאשרים  ראש העיר: 

 תענה לשאלות המקצועיות, זה לא שאלות בשמים.   הדר לביא: 

לשנת   ראש העיר:  תמיכות  חלוקת  המשך  מאשרים  ההחלטה: 

כמפורט    2021 נתמכים  ולגופים  בטבלה  לעמותות 

   -הרצ"ב בהתאם 

מקצץ   הדר לביא:  יודע    150,000אתה  לא  ואתה  מסביון,   ₪

 להסביר למה.  

 מי בעד?   ראש העיר: 

 הסעיפים.    2אני רוצה להפריד את   הדר לביא: 

   -תהילה  ראש העיר: 

את   הדר לביא:  להפריד  מבקשת  בהצבעה    2אני  הסעיפים 

 בבקשה.  

   -תהילה  ראש העיר: 

ה הדר,   עו"ד איתן צנעני:  את  להם  לעכב  כן    150,000-חבל  שהם   ₪

 מקבלים.  

 בסדר, אני רוצה להתנגד, כי לא קיבלתי הסבר.   הדר לביא: 

   -אני מציע שנאשר להם עכשיו את זה  עו"ד איתן צנעני: 

   -אתה תאשר  הדר לביא: 

ה  עו"ד איתן צנעני:  את  להם  ניתן  הבאה  בישיבה  צריך  ואם  -נבדוק 

 ₪ הנוספים.    150,000

ן   של   בן זקן: עו"ד אלו הזאת  ההעברה  את  עכשיו  לאשר  יכולה  את  הדר, 

כמה    150,000-ה  או  עמידה  לגבי  הסברים  עם   .₪

   -עמדו בתבחינים 

   -אני יודעת מה אני יכולה  הדר לביא: 
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 או מה היו התבחינים, תוכלי לקבל לאחר מכן.   עו"ד אלון בן זקן: 

בין   הדר לביא:  ולהפריד  אחר  משהו  לעשות  מבקשת    2ואני 

 יפים.  הסע 

 טוב, העליתי את זה להצבעה, מי בעד בבקשה?   ראש העיר: 

 הסעיפים בהצבעה?    2אפשר להפריד בין   הדר לביא: 

   -יוסי סדבון, קרן, תהילה  ראש העיר: 

 אז על מה אתה מצביע עכשיו?   הדר לביא: 

תמיכות   ראש העיר:  חלוקת  המשך  מאשרים  החלטה:  הצעת 

כ   2021לשנת   נתמכים  ולגופים  מפורט  לעמותות 

תמיכות   ועדת  להמלצת  בהתאם  הרצ"ב,  בטבלה 

המסמכים  23.2.21מיום   כל  את  השלימו  ואשר   ,

 הנדרשים.  

 אני מתנגדת רק לקיצוץ לעמותת סביון.   הדר לביא: 

   -לא היה קיצוץ, כן. מי בעד  ראש העיר: 

 ₪.    150,000היה קיצוץ של   הדר לביא: 

   -רפי תפצל את ההצבעה  עו"ד איתן צנעני: 

 מה לא היה קיצוץ? למה לא להפריד?   יא: הדר לב 

כן   עו"ד איתן צנעני:  אחד  על  להצביע  רוצה  היא  ההצבעה,  את  תפצל 

 ועל אחד לא.  

,   ראש העיר:  דתי קהילתי  מרכז  בעד  מי  ההצבעה,  את  נפצל 

 אפשר לקבל את זה פה אחד?  

 כן.   יעל סער: 

.   ראש העיר:   תודה פה אחד, קהילתי דתי

 

מס'   לשנת    מאשרים   : 388החלטה  תמיכות  חלוקת  המשך  את  אחד    2021פה 

ועדת תמיכות מיום   ,  23.2.21למרכז קהילתי דתי, בהתאם להמלצת 

 ואשר השלימה את כל הסעיפים הנדרשים.  
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למען   ראש העיר:  עמותה  סבא  כפר  סביון  עבור  ההחלטה  בעד  מי 

אמיר,   קובי,  ד"ר  אורן,  תהילה,  קרן,  יוסי,  הקשיש? 

פ  העיר,  ראש  דני,  פינחס,  איתן,  תודה  גם,  ינחס 

הסעיף   רבה  תודה  יובל.  ממה,  מאיר,  לירית,  עילאי, 

 הבא.  

 אני מתנגד.   הדר לביא: 

 אני נמנעת.   יעל סער: 

ו  ראש העיר:     -מתנגדים יעל 

 לא, אני נמנעת.   יעל סער: 

 נמנעת יעל ומתנגדת הדר, רק הדר מתנגדת תודה.   ראש העיר: 

 

מס'   קולות    : 389החלטה  ברוב  לשנת  ח מאשרים  תמיכות  לסביון    2021לוקת 

תמיכות   ועדת  להמלצת  בהתאם  הקשיש,  למען  העמותה  סבא  כפר 

 , ושר השלימו את כל המסמכים הנדרשים.  23.2.21מיום  

קרן,   -בעד  רפי,  יוסי,  אורן,  העיר, אמיר,  תהילה,  ראש  דני,    איתן, 

 ויובל.    ממה מאיר,    , עילאי, לירית   פינחס, 

 . הדר  -נגד  

 יעל.  -נמנעת  

 

 .  23.8.2021אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום   . 8

 

 .  23.8.21מיום    אישור פרוטוקול ועדת שמות  ראש העיר: 

מישיבת   ממה שיינפיין:  יוצא  שאני  לציין  לפרוטוקול  מבקש  אני 

 המועצה. ממה, מדבר ממה.  

ניגוד עניינים.   ראש העיר:   ממה בשל 

 כן, אני בניגוד עניינים.   ממה שיינפיין: 
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כן?   : ראש העיר  וחוזר  יוצא  אתה  גמור.  כאן  בסדר  לנו  יש 

ה  מיום  שמות  ועדת    23.8.21-פרוטוקול 

זה,   את  מעלה  אני  השמות.  לוועדת    2והקריטריונים 

   -נושאים 

   -אנחנו נבקש לפצל לפחות  מר מאיר מנדלוביץ': 

סעיף   ראש העיר:  על  נצביע  אנחנו  אז  ועדת  1לפצל,  פרוטוקול   ,

מיום   אעב 23.8.21שמות  אני  של  .  סעיף  סעיף  ור 

 ועדת השמות או שנאשר את הכול?  

.   הדר לביא:   רגע, זה על סדר היום לדיון

מלבד   ראש העיר:  כולם  בעד  מצביע  עניינים,  ניגוד  בשל  ממה 

 הנושא שקשור אליו ישירות.  

 הוא לא יכול להצביע אם הוא לא בהצבעה.   הדר לביא: 

יו  ראש העיר:  עוד  קדימה  אז  להצביע,  יכול  לא  פשוט.  אתה  תר 

 אפשר להצביע פה אחד?  

 לא, לא.   הדר לביא: 

פשוט   עו"ד אלון בן זקן:  אתה  יודע,  אתה  לצאת,  חייב  לא  אתה  ממה 

 לא יכול להשתתף בדיון ובהצבעה.  

 ?  -אפשר לפצל אולי רק את סעיף י"ב מתוך ה  מר מאיר מנדלוביץ': 

   -כן  ראש העיר: 

 השאר.  אני לא חושב שיש... לגבי   מר מאיר מנדלוביץ': 

 אפשר להעלות להצבעה?   ראש העיר: 

 לא, אנחנו רוצים לדון בחלק מהסעיפים.   הדר לביא: 

 לדון.   ראש העיר: 

נגיד לך באילו מהסעיפים.   הדר לביא:   אם תרצה 

 אוקיי. אז איזה סעיפים תרצו לדון?   ראש העיר: 

את   מר מאיר מנדלוביץ':  שנעשה  הסעיף,  מספרי  את  תצייני  בואי  הדר, 

 יותר פשוט.    הדברים 
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 על איזה סעיף את רוצה לדון?   ראש העיר: 

יד.   הדר לביא:   אני רוצה להתייחס לסעיף 

כל   ראש העיר:  את  לאשר  אפשר  יד.  רק  אפשר,  אז  כן,  יד.  סעיף 

 הסעיפים פה אחד?  

י  הדר לביא:   ב לדעתי רוצים להתייחס.  " גם 

י  מר מאיר מנדלוביץ':     -ב אם אפשר להקריא " סליחה רפי, 

י  עיר: ראש ה  מלבד  הסעיפים  לכל  להצביע  אפשר  ו " אז  ד?  " י -ב 

י   ד?  " י -ב ו " לקבל אותם פה אחד ונדון על 

ובסוף   הדר לביא:  היום  סדר  שעל  בנושא  קודם  לדון  אפשר 

 נעשה הצבעה כמו כל דבר.  

 אוקיי, אז בואו נדון בבקשה.   ראש העיר: 

 ב.  " י -בואו נתחיל ב  דני הרוש: 

אני   מר מאיר מנדלוביץ':  אם  שהנושא  אז  חושב  אני  להתייחס.  יכול 

בכפר   ברחוב  אייזנברג  שאול  הנצחת  זה  המדובר 

והייתה הסכמה   בישיבה הקודמת  פה  סבא. התכנסנו 

החיזוק   את  לחזק  צריכים  שאנחנו  זה  על  אחד  פה 

הנשים.   הנצחת  את  ברחובות,  נשים  שמות  של 

ומחויבות.   חוזה  שיש  נאמר  השמות  ועדת  בישיבת 

ראינו  הדבר,  את  שבועיים    בדקנו  נחתם  שאכן  חוזה 

הקודמות  הבחירות  במועצה.  לפני  מעולם  אושר  לא   ,

מאמץ   נעשה  הנה  אז  מאמץ,  שייעשה  נאמר  גם  ובו 

אנחנו   האם  נגיד  שאנחנו  הזמן  שהגיע  חושב  ואני 

סבא   בכפר  יונצח  אייזנברג  ששאול  שראוי  חושבים 

גם   דבר.  מכל  ובמנותק  חוזה  מכל  במנותק  לא.  או 

על  חל  לא  כזה  חוזה    חוזה  הוא  המועצה,  חברי 

לגבי   סמכות.  בחוסר  הזה  בסעיף  אולי  שנחתם 

לפני   מטעמו  פנמית  חברה  או  אייזנברג  שאול  העניין 
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שטחי   של  ספקולטיבית  קנייה  קנתה  שנים  עשרות 

נבנתה   ואכן  מזלם  התמזל  סבא,  בכפר  פרדסים 

הברון   גן  את  גם  שכוללת  הללו,  הפרדסים  על  שכונה 

ש  א -למי  קצת  מתקצר  אני  קיבלו  ,  הם  האירועים.  ת 

משכונה   גדול  חלק  למעשה  נאה.  מאוד    80תמורה 

מלאה   תמורה  קיבלו  והם  שלהם,  אדמות  על  נבנה 

הם   מוסדר,  שם  נשאר  הברון  גן  של  הנושא  ורק  לזה. 

הזה.   החוזה  נחתם  ולכן  שבוצע.  בסיכום  עמדו  לא 

שאול   את  להנציח  אמיתית  סיבה  שום  בעינינו  אין 

נדבנים שעשו הימורי נדל"ן  אייזנברג עם כל הכבוד ל 

בחובות   עומדים  ולא  סבא.  כפר  בתוך  ספקולטיביים 

 שבהסכם הפרצלציה המופיעות, תודה.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 רק דקה.   פינחס כהנא: 

 כן פינחס.   ראש העיר: 

הזה   פינחס כהנא:  בנושא  שנאמרה  מילה  לכל  להצטרף  רוצה  אני 

ואפיל  אייזנברג,  של  שמו  על  זה  את  אנשים  לקרוא  ו 

אבל   לאזור.  מתאימים  שיותר  שמות  הציעו  אחרים 

של   שמו  על  הזאת  לסמטה  לקרוא  מתנגד  אני 

 אייזנברג.  

טובה. בתיה בראף היועצת המשפטית או אלון. האם   ראש העיר: 

 ההסכם הוא הסכם שמחייב אותנו?  

בכפוף   עו"ד בתיה בראף:  בצורה  מנוסח  ההסכם  ההסכם,  מבחינת 

לשינ  דין,  כל  לגן  להוראות  המוביל  הרחוב  שם  וי 

קובע   הדין  אייזנברג.  שאול  שם  על  הרחוב  ייקרא 

של   ולהכרעה  לדיון  להגיע  צריכה  הזאת  שההנחיה 

המועצה. כך שההתחייבות היא לפעול על מנת לקדם  
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צריכה   יום  של  בסופו  ההחלטה  הזה,  הנושא  את 

 ליפול על ידי המועצה.  

 ר?  יש התניות בהסכם במידה וזה לא עוב  ראש העיר: 

   -כן, יש התניה  עו"ד בתיה בראף: 

 האם אנחנו מפרים את ההסכם?   ראש העיר: 

מדובר   עו"ד בתיה בראף:  הזה.  בהסכם  יסודית  בהתחייבות  שמדובר 

לא   שזה  ככול  ולכן  רבים.  סעיפים  בו  שיש  בהסכם 

עליהם   לתת  שיצטרכו  נוספים  נושאים  יש  אז  יעבור, 

לשלול  כדי  בכך  אין  אבל  הדעת.  שיקול   את    את 

 הדעת של המועצה.  

   -גברת בראף יש  מר מאיר מנדלוביץ': 

 -טוב אני מבקש  ראש העיר: 

 בחוזה הזה עוד סעיפים רבים שהם מהותיים נכון?   מר מאיר מנדלוביץ': 

לנושא   ראש העיר:  מאוד  מורכבות  פה  ויש  מאחר  מבקש,  אני 

להוריד אותו מסדר היום,   הספציפי הזה, אני מבקש 

מש  דעת  חוות  מבקש  של  אני  ההשלכות  על  פטית 

על   לקרוא  מחליטים  לא  שאנחנו  ברגע  כזאת  החלטה 

כלפי   המשמעויות  מה  ז"ל,  אייזנברג  שאול  של  שמו 

או   כלכליות,  משמעויות  יש  אם  הסכם.  אותו 

שהוא   הסכם  זה  כי  הפרה.  של  בנושא  משפטיות 

זאת   מחייב.  מאשר  שהוא  שהגדרתם  וכמו  בסיס 

לעיריי  ותגיד  תבוא  משפחה  אותה  כפר  אומרת  ת 

הנושא   על  כתוב  בהסכם  והתחייבתם  מאחר  סבא, 

לממש   לא  החליטה  סבא  כפר  עיריית  ומועצת  הזה, 

המהותי   ההסכם  את  אומרת  זאת  ההסכם.  את 

תיקח   אייזנברג  שמשפחת  להיות  יכול  אז  שכתוב, 

וכל   בטל,  הזה  ההסכם  אוקיי  ותגיד  צעדים,  אחורה 
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 כלפי עיריית כפר סבא בטלות.    ו התחייבויותינ 

   -אם אפשר  איר מנדלוביץ': מר מ 

שמדובר   ראש העיר:  שמכיוון  חושב  רק  אני  דעה,  קובע  לא  אני 

המשמעויות,   את  להבין  רוצה  אני  משפטי,  בהסכם 

 ולכן אנחנו נסיר אותו כרגע מסדר היום.  

נקרא   עו"ד אהוד יובל לוי:  בוא  היום  מסדר  אותו  מסיר  שאתה  לפני  רפי, 

עדיין   שהשטח  אומרת  זאת  בשמו.  בבעלותם.  לילד 

הראש   מעל  מחוזית  לוועדה  לגשת  יכולים  עדיין  והם 

   -שלנו, ולהגיש שם בניין 

   -אני לא, אני כרגע לא  ראש העיר: 

   -בוא נראה מה חברים שלנו אומרים  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -יובל, מכיוון  ראש העיר: 

   -אני מזכיר  מר מאיר מנדלוביץ': 

   -רגע רפי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -מכיוון שהשעה  : ראש העיר 

גם   עו"ד אהוד יובל לוי:  אני  כי  שהמשמעות,  יבינו  שלנו  שהחברים 

שברגע   שמבין  מי  ושאל.  שרצה  מי  זה  את  הסברתי 

חופשיים   עדיין  והם  כרצונם,  לנהוג  חופשיים  שהם 

ולתכנן   הזה  השטח  את  לקחת  יכולים  הם  היום.  גם 

 אותו.  

   -ולכן אני אבקש  ראש העיר: 

 ולהעמיד מגדל נוסף בשכונה.   : עו"ד אהוד יובל לוי 

   -שנייה רפי  מר מאיר מנדלוביץ': 

   -חבר'ה אני מסיר  ראש העיר: 

זיקת   מר מאיר מנדלוביץ':  עם  פתוח  פרטי  שטח  בייעוד  בשטח  מדובר 

שמה   להיות  שאמור  מופיע  ובטאבו  לציבור,  הנאה 

 מוזיאון שלא קיים.  
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   -פסק דין משה סנה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

מהסכם   לוביץ': מר מאיר מנד  חלק  זה  אגב  טובה,  שום  לנו  עושים  לא  הם 

 פרצלציה.  

ויובל, מכיוון שאני רוצה  ראש העיר:     -מאיר 

 -ותענה לך בתיה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

נו  ראש העיר:     -חבר'ה חבל נו, באמת 

   -זה לא מוזיאון שלא קיים  ממה שיינפיין: 

מ  ראש העיר:  זה  את  להסיר  אבקש  אני  ככה,  אבקש  סדר  אני 

   -היום 

עכשיו משפצים, המוזיאון משפץ את המקום על מנת   ממה שיינפיין: 

 שזה יהיה מוזיאון שם, זה לא שלא קיים.  

יד   ראש העיר:  סעיף  היום.  מסדר  זה  את  מסיר  אני  תודה,  טוב 

 בבקשה.  

ואני   הדר לביא:  העירוני,  לפארק  שם  למתן  בקשה  הוא  הנושא 

שאובדנו  אתכם  לשתף  העי   רציתי  ראש  לשעבר  של  ר 

הנצחתו   ובעיר.  אצלי  ומורגשת  כואבת  ולד  יצחק 

בהנצחתו   בשמחה  אתמוך  ואני  ומשמעותית,  חשובה 

הנצחתו   לבקשת  מותו  סמיכות  העירוני.  בפארק 

וממשיכה לזעזע אותי. לא   זעזעה אותי  בעודו בחיים 

בחייו   אדם  כל  אדם,  להנציח  הניסיון  את  הערכתי 

הנצחת  כך.  לשם  הקריטריונים  שינוי  אדם    תוך 

לשמש   עלולה  בחייו,  בעודו  פוליטי  אדם  בוודאי 

משאב   היא  הנצחה  פוליטי.  ככלי  עצמה  ותשמש 

לי   צר  ככה.  עליה  להסתכל  צריכים  ואנחנו  ציבורי, 

אין   לא.  הוא  כפרסונלי,  נתפס  הזה  הציבורי  שהדיון 

של   העיר  ראשי  את  להנציח  שצריך  ספק  תושב  לאף 

במות  להיות  צריך  לדעתי  זה  אבל  סבא,  לא  כפר  ם. 
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 עלינו.  

אני   ראש העיר:  היום.  סדר  על  הסעיפים  כל  את  מעלה  אני  טוב, 

העירוני.   הפארק  של  הנושא  על  אחד  דבר  אגיד  רק 

לקח   אותנו  ללמד  צריך  הוא  פה  שהמקרה  חושב  אני 

כפר   העיר  לטובת  רבות  שפעם  אדם  על  באמת  ערכי 

עיר,    22סבא במשך   היותו ראש  לפני  גם  פלוס.  שנים 

היות  לאחר  למען  וגם  לפעול  המשיך  הוא  עיר.  ראש  ו 

של   בהיסטוריה  דמויות  לפעמים  יש  סבא.  כפר  העיר 

הפעילות   בשל  יותר  גבוה  אחר  ערך  להם  שיש  מקום, 

בכל   להיאחז  בולטות.  להם  לתת  צריך  לכן  שלהם, 

אנחנו   מקום.  להם  אין  ובמותו  בחייו  אמירות  מיני 

יכול   רק  אני  נקיות.  בעיניים  זה  את  לבחון  צריכים 

אני  להצ  מאוד.  אותי  העציב  שהיה.  מה  על  טער 

בחייו   עוד  לפחות  להיות  יכל  כמותו  שאדם  חשבתי 

לאורך   שלו  ההשקעה  עבור  הולמת  בתמורה  לזכות 

מהאנשים   אחד  ערגה.  של  לסוג  לזכות  השנים.  כל 

לאחר   למותו  שבסמוך  לי  אמר  אליו  ביותר  הקרובים 

אני   הבעיה.  את  לך  פתר  ולד  שיצחק  לו  נאמר  מותו, 

מאוד   אומר  גדול  בעצב  זה  מה  את  הרבה  לנו  יש   .

שהיו   בשנים  כאן  שהייתה  הפוליטית  בתרבות  ללמוד 

אחרת   בצורה  הנושאים  על  שהסתכלו  מועצות,  פה 

פוליטיקה   על  שמדברים  כאן.  שקורה  ממה  לגמרי 

אני   יותר.  טובה  הייתה  הישנה  הפוליטיקה  אחרת, 

אחד   פה  זה  את  לאשר  אפשר  להצבעה.  זה  את  מעלה 

 ב?  " יף י מלבד סע 

 עולה להצבעה או לא עולה?    י"ב  הדר לביא: 

פה   ראש העיר:  לאשר  אפשר  היום.  מסדר  אותו  הסרתי  לא,  לא, 
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 אחד? תודה רבה פה אחד.  

 

מאשרים פה אחד )ממה שיינפיין לא השתתף בהצבעה( את    : 390החלטה מס'  

מיום   שמות  ועדת  ישיבת  י   23.8.21פרוטוקול  סעיף  ב  " למעט 

 בפרוטוקול.  

 

על   העיר:   ראש  עברתם  שמות.  לוועדת  קריטריונים  אישור 

 הקריטריונים.  

חברי   ממה שיינפיין:  לכל  להודות  רוצה  רק  אני  רפי,  סליחה 

אתם   לכם.  מודה  אישרו.  אחד  שפה  המועצה, 

פה   בעיר    2אישרתם  ידועות  מאוד  מאוד  אישיות 

ליצחק   זה  אחד  למען,  מאוד  הרבה  שעשו  הזאת, 

אי  זו  הזה  במקרה  ואחד  הדסה  ולד,  שלי  מא 

רבה.   תודה  המתנדב,  בית  ייקרה  שמה  שעל  שיינפיין 

מאוד.   חשוב  אימא,  שם  שעל  הקריטריונים  כמו  וזה 

 תודה רבה לכם.  

 תודה ממה.   ראש העיר: 

מכל   הדר לביא:  אישה  שם  על  קוראים  שאנחנו  היחיד  השם  זה 

 .  10-ה 

   -אישור קריטריונים  ראש העיר: 

 יד.  אישה ראויה אבל זה היח  הדר לביא: 

אפשר  קריטריונים  אישור   ראש העיר:  האם  שמות,  לוועדת 

 לאשר את הקריטריונים פה אחד?  

להכניס   הדר לביא:  צריכים  שאנחנו  חושבת  אני  קריטריונים 

שהיה   קריטריון  זה  מת.  שאינו  מי  להנציח  לא  שם, 

 והורד.  

 זו שאלה קשה מי לא מת.   עו"ד אהוד יובל לוי: 
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   -זה להצבעה. מי בעד   טוב, אני מעלה את  ראש העיר: 

 אבל אתה רוצה שנדון או שאתה לא רוצה שנדון?   הדר לביא: 

 אישור הקריטריונים שהוצגו על ידי חברי הוועדה.   ראש העיר: 

 אבל זה על סדר היום לדיון? אז תיתן לנו לדבר.   הדר לביא: 

 אז דברי בבקשה.   ראש העיר: 

האחרונים,  הדר לביא:  בחודשים  מהתהליך  חלק  אישור    אחלה. 

אחד   קריטריון  היה  שמות  ועדת  של  הקריטריונים 

לא   שזה  לא.  ועכשיו  קיים  שהיה  לפחות  לי  שזכור 

שאנחנו   חושבת  אני  בחיים.  בעודם  אנשים  להנציח 

מי   הנצחה,  המילה  מעצם  חלק  כי  להנציח,  צריכים 

לראות   רוצה  שהייתי  מה  וזה  בחיים.  שלא 

 בקריטריונים שלנו.  

 כן אורן כהן.   ראש העיר: 

לא   אורן כהן:  נתחיל  לא,  ודווקא  להתייחס,  רוצה  כן  אני  אז 

שכמו   חושב  אני  הדר.  מהכלל  דווקא  אלא  מהפרט 

במקרים   מקום  יש  בהחלט  העיר,  ראש  שאמר 

יש   בוודאי  בחיים,  בעודו  חריגים מאוד להנציח אדם 

כמובן.   יחסי  באופן  רבים.  די  אפילו  תקדימים  לזה 

אצט  גם  זה,  את  עושים  חריגים  טרנר,  במקרים  דיון 

וזה   לתת.  יכול  אני  דוגמאות  ועוד  ואחרים  טדי 

לעיר   לכבוד  ובוודאי  בוודאי  זה  הפרט  לגבי  לכבוד. 

 יצחק ולד, הוא באמת מעמודי האש.  

יותר ראשי עיר שנמצאים בכלא מאשר ראשי עיר   הדר לביא:  יש 

למשהו   דוגמא  שיש  זה  אבל  בחיים.  בעודם  שהונצחו 

 לעשות אותו.    שלילי לא אומר שאנחנו צריכים 

   -זו אמירה מאוד מעליבה  ראש העיר: 

 חבר'ה, בואו נתקדם באמת.   עו"ד אהוד יובל לוי: 
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שאמרת   ראש העיר:  מה  ישראל  במדינת  הערים  ראשי  לכל 

 עכשיו.  

 אולי נתקדם בבקשה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אמירה שזה נתון.   הדר לביא: 

 ת ישראל.  חבל שככה את תופסת ראשי ערים במדינ  ראש העיר: 

 זה נתון.   הדר לביא: 

   -מעציב מאוד  ראש העיר: 

.   הדר לביא:  .  שוב אתה מנסה לשים מילים בפה שהם לא.

שהשלטון   ראש העיר:  קשה  מאוד  מאוד  אמירה  עכשיו  אמרת 

   -המקומי 

   -נאמר פה נתון  הדר לביא: 

   -שהשלטון המקומי  ראש העיר: 

 אני מתנצלת אם נפגעת.  הדר לביא: 

   -טון המקומי השל  ראש העיר: 

.   הדר לביא:  . את. מכירים  אנחנו  מתנדבים  מועצה  חברי  בתור 

 שהשלטון המקומי מצוין.  

את   ראש העיר:  להעביר  מתכוון  אני  לך  אומר  אני  ערים,  וראשי 

ישראל,   מדינת  רחבי  בכל  העיר  מועצת  לחברי  גם  זה 

   -גם לראשי ערים 

לאי  עו"ד אהוד יובל לוי:  שמחכים  עירייה  עובדי  יש  עבודה  רפי,  שור 

 נוספת, בואו.  

 -מה שאמרת עכשיו זה אפילו לא ציני  ראש העיר: 

הנתונים,   הדר לביא:  את  תבדוק  מספרית,  אמירה  פה  נאמרה 

 תראה שזה נכון.  

   -זו אמירה פוגענית מאוד  ראש העיר: 

 אני מתנצלת שנפגעת.   הדר לביא: 

   -לכל ראשי ערים במדינת ישראל  ראש העיר: 
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   -ת שנפגעת אני מתנצל  הדר לביא: 

   -שעושים את עבודתם נאמנה. אני מצטער, אני  ראש העיר: 

 רפי, יש עובדים שמחכים לאישור עבודה נוספת.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

כמה   ראש העיר:  יש  כי  כרגע,  התקנון  את  להסיר  מבקש  אני 

   -נושאים שאני רוצה לשבת 

 למה? אי אפשר להעביר אותם?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

הנושא   ראש העיר:  את  אבקש  ואני  הערות.  כמה  לי  יש  לא,  לא, 

רוצה   אני  היום,  מסדר  להוריד  התקנון  את  הזה, 

ירד   הנושא  בבקשה  המשפטית.  היועצת  עם  לשבת 

 מסדר היום.  

 

9 .  (  ,  4.4.21( מתאריכים:  77-81אישור פרוטוקולים מוועדת הקצאות 

 4.8.21  ,11.8.21  ,1.9.21  ,11.10.21  . 

 

הב  ראש העיר:  הקצאות.  נושא  מוועדת  פרוטוקולים  אישור  א. 

 בבקשה כן.  

 .  23:00-דקות ל   3השעה   הדר לביא: 

 יש לנו זמן.   ראש העיר: 

   -מה הזמן שיש לנו  הדר לביא: 

 .  23:25יש לנו עד   ראש העיר: 

 אנחנו מספיקים?   הדר לביא: 

ב  ראש העיר:  התחלנו  בבקשה.  זמן.  לנו  יש  לנו  19:25-כן.  יש   ,

א   28 בבקשה.  הקצאות,  דקות.  ועדת  פרוטוקול  ישור 

 האם אפשר להעלות להצבעה.  

 לא, שאלות.   יעל סער: 

 שאלות, מי שאלה?   ראש העיר: 

ותומים   יעל סער:  לאורים  הקצאה  לנושא  ראשון  דבר  יעל. 
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פעוטון   זה  פעוטון  על  כשמדובר  פעוטון.  בנושא 

פועלים   לא  יודעת  שאני  ממה  פעוטונים  כי  מפוקח? 

פ  אין  הקצאות,  חוץ  במסגרת  עירוניים,  עוטונים 

שמקבלות   היחידות  העמותות  מפוקחים.  מכאלה 

שכולם   ואמונה  ויצ"ו  נעמ"ת  זה  לפעוטון  הקצאות 

זה   האם  לדעת  אשמח  אני  ולכן  מפוקחים,  פעוטונים 

אנחנו   ספציפית  למה  אז  לא,  ואם  מפוקח.  פעוטון 

 נותנים לפעוטון פרטי להיות על קרקע עירונית.  

הדברים    יעל,  עו"ד איתן צנעני:  הראשונה  בהקצאה  כבר  כל  קודם 

המענה   זה  ואושרו.  המשפטית  ברמה  נבדקו  האלה 

יחסית   במחיר  סבא  בכפר  פה  החרדי  לציבור  היחידי 

את   מכיר  לא  אני  משפטית.  נבדק  זה  שוב,  סביר. 

על   משפטית  נבדק  זה  אבל  פרטים,  לפרטי  הפרטים 

הראשונה   בהקצאה  וכבר  זיו,  איילה  עו"ד  ידי 

ו   אושר ברמה החוקית.  הנושא עלה, 

היא   יעל סער:  שלי  השאלה  חוקית,  לא  שלי  השאלה  כן, 

שוויון,   חלוקתי,  צדק  זה  את  אגדיר  אני  מבחינת, 

להקים   שרוצה  מי  כל  עמותה,  כל  עכשיו  יודע  אתה 

תבקש   תבוא  העמותה  עמותה.  יקים  ילך  פעוטון 

באמת   אני  לפעוטון.  וזה  לחינוך  זה  כי  הקצאה 

יודע  אני  כי  למה,  נותנים  שואלת  אנחנו  היום  שעד  ת 

העבודה   משרד  ידי  על  מפוקחים  שהם  לפעוטונים 

ספציפית   למה  באמת  שואלת  אני  אז  והרווחה. 

 -אנחנו נותנים כזה 

הפעוטון   עו"ד איתן צנעני:  זה  החרדי,  לציבור  מענה  נותן  זה  כרגע 

סביר.   במחיר  החרדי  לציבור  מענה  שנותן  היחידי 

וקחים ולהיות  הם היו מאוד מאוד שמחים להיות מפ 
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שם   המצב  לא  זה  כרגע  המדינה.  ידי  על  מסובסדים 

 עדיין.  

רוצה   יעל סער:  אני  ותגיד  עמותה  תבוא  אם  נעשה  אנחנו  ומה 

   -פעוטונים ואני מבקשת הצעה   10לפתוח  

שנים   עו"ד אהוד יובל לוי:  שהוא  בבניין  מדובר  רקוב,  בבניין  מדובר  יעל, 

   -מוזנח 

   -בהקצאה  עו"ד איתן צנעני: 

זה לא קשור, זה לא שאלה של דתיים חילוניים, אני   ל סער: יע 

   -מדברת 

 למה שנשים פעוטון בבניין רקוב?   הדר לביא: 

   -על העובדה שלמשל  יעל סער: 

 יעל?   עו"ד איתן צנעני: 

 כן.  יעל סער: 

שיכולה   עו"ד איתן צנעני:  מקבילה  עמותה  הייתה  אם  פרסום,  עשו  הם 

להגי  יכלה  היא  מענה,  אותו  את  בקשה  לתת  ד 

 להקצאה.  

פרסום.   עו"ד אלון בן זקן:  ויש  נכון,  תבחינים  יש  בדיוק.  תבחינים,  יש 

שרוצה,   גוף  עוד  היה  באמת  אפילו,  מ פרסו   2ואם  ים 

ר  היה  גוף  את  אם  או  השטח  את  לקבל  גם  וצה 

יודע   שאני  כמה  ועד  לפנות.  יכול  היה  הזה,  המבנה 

 לא הייתה פניה כזו.  

י  עו"ד אהוד יובל לוי:  ..  למיטב   דיעתי יש שם.

 האם אפשר להעלות את זה להצבעה?   ראש העיר: 

 לא, אני אשמח להתייחס לכמה נושאים.   הדר לביא: 

 כן.   ראש העיר: 

ל  הדר לביא:  פה  להתייחס  רוצה  שמטרידים    2-ואני  נושאים 

דיברנו קודם. הנושא של   אותי. על אחד מהם לפחות 
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לחברי   אלינו  מובא  חינוכיים  מבנים  של  הקצאות 

החינוכיים  ה  המבנים  בנובמבר  בנובמבר.  מועצה 

אני   מאוד,  קשה  חודשיים.  כבר  פעילים  האלה 

לצוות   גם  אבל  המועצה,  לחברי  גם  זה  את  אומרת 

כנבחרי   ערכית  כזאת  החלטה  לקבל  המקצועי, 

בנקודת   מקצועית  אלינו  מובאים  כשהדברים  ציבור, 

מקרה   בכל  כמעט  לנכון  מוצאת  לא  אני  הזו.  הזמן 

   -ים מבית ספר להוציא ילד 

   -הדר, רק הערת ביניים  דני הרוש: 

 אל תתפרץ בבקשה, תן לי לסיים את הדברים.   הדר לביא: 

לא   דני הרוש:  שנים,  שעובדים  במוסדות  פה  מדובר  הדר, 

לא   זה  עצמך.  את  תתקני  בואי  אז  חודשיים. 

 חודשיים, זה כמה שנים.  

   -כשמביאים את הדברים  הדר לביא: 

 שוב להדגיש שמדובר בכמה שנים.  לא, לא, ח  דני הרוש: 

 שנים.    25 ראש העיר: 

 זה לא חודשיים.   דני הרוש: 

   -כשמביאים את הדברים ל  הדר לביא: 

.   דני הרוש:   אל תטעי את הציבור הדר, זה לא נכון

   -בוא תקשיב למה שיש לי להגיד  הדר לביא: 

 לא, אני אקשיב.   דני הרוש: 

 נטה.  אני מבטיחה לך שתהיה לי פוא  הדר לביא: 

 תדייקי בבקשה בנתונים.   דני הרוש: 

 בשמחה.   הדר לביא: 

 מדובר בשנים על גבי שנים.   דני הרוש: 

 שנים.    25 ראש העיר: 

.   דני הרוש:   זה הכול, אז תדייקי
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שנת   הדר לביא:  באמצע  לעיוננו  הדברים  את  כשמביאים 

את   להוציא  החלטה  לקבל  מאוד  קשה  לימודים, 

משנה   ולא  ספר.  מבית  שנה,  הילדים  פה  הם  אם 

או   סבירה    25שנתיים  שהיא  החלטה  לא  זו  שנה. 

של   בהקצאות  שדיונים  מבקשת  אני  ולכן  מבחינתי. 

לא   המועצה  אם  שבו  בשלב  אלינו  יבואו  חינוך,  מבני 

שאנחנו   מכיוון  האלה,  המבנים  את  להקצות  תרצה 

עדיין   כזה  ספר  בית  אז  זאת,  לעשות  חייבים  לא  הרי 

 בסביבות יוני, מאי.  יוכל להתארגן. הווה אומר  

לא   ראש העיר:  זה  שכבות,  מספר  פה  יש  ספר,  בית  רק  לא  זה 

 בית ספר.  

   -כל גורם  הדר לביא: 

   -יש פה  ראש העיר: 

 כל מוסד חינוכי.   הדר לביא: 

 יש פה מכיתה א' ואילך תלמידים.   ראש העיר: 

 ראש עיר הבנת מה אמרתי?   הדר לביא: 

   ברור. הבנת מה אני אמרתי?  ראש העיר: 

   -כן, אתה אמרת שיש פה  הדר לביא: 

 יפה.   ראש העיר: 

   -יותר מבית ספר  הדר לביא: 

   -נעבור להצבעה רבותיי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -ואני ביקשתי  הדר לביא: 

 אז בואו נעבור להצבעה.   ראש העיר: 

 סליחה, אני באמצע הדברים שלי.   הדר לביא: 

ל  הנדין: -עילאי הרסגור   דבר.  רגע, גם אנחנו רוצים 

 אז קדימה.   ראש העיר: 

עוד   הדר לביא:  לי  יש  גם  אותם,  סיימתי  ולא  ביקשתי,  ואני 
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 נקודה להתייחסות, אז תיאזרו בסבלנות בבקשה.  

 שניות.    40כמה זמן יש לך? עוד   ראש העיר: 

 מבטיחה לנסות לדבר דברי טעם.   הדר לביא: 

לך.   40עוד   ראש העיר:  שהפרענו  בגלל  דקה  עוד  וקבלי    שניות, 

 אז יש לך דקה וחצי.  

ותפסיק   הדר לביא:  לדבריי,  שהתפרצו  הזמן  את  בבקשה  תוריד 

 לנסות לייצר צעדים של דיבור.  

   -אמרתי לך שיש לך עוד  ראש העיר: 

 דקות דיבור.    5יש נושא על סדר היום, יש לי   הדר לביא: 

זמן,   ראש העיר:  עוד  לך  נותן  שאני  אמרתי  הבנת.  לא  פעם  עוד 

 כי הפריעו לך.  

 תודה.   הדר לביא: 

 יפה.   ראש העיר: 

   -אני מבקשת להביא את הדברים  הדר לביא: 

 אני רק אומר את קופצת עליי.   ראש העיר: 

 אפשר לדבר?   הדר לביא: 

אמרתי   ראש העיר:  נאפשר,  אנחנו  יודעת  את  אומר,  אני  רק  לא, 

 בגלל שהפריעו תקבלי עוד דקה וחצי לדבר.  

 -ם לשאול שאלות בסדר, אנחנו באמת רוצי  יעל סער: 

 דקות.    2תן לה עוד   ראש העיר: 

   -אמיתיות. זה לא  יעל סער: 

 אנחנו לא מדברים כדי לדבר.   הדר לביא: 

 דקות בבקשה.    2יש לך   ראש העיר: 

אם   הדר לביא:  תקשיבו.  בבקשה  מידע.  להעביר  מנסים  אנחנו 

הנושאים   את  מקצועית  מבחינה  להביא  תוכלו 

העיר  לעיוננו,   מועצת  לימודים,  לישיבות  שנת  בסוף 

כי   החלטות.  לקבלת  רלוונטי  יותר  הרבה  יהיה  זה 
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פה,   החלטה  מרחב  לי  שיש  מרגישה  לא  אני 

אחד.   נושא  זה  בנובמבר,  זה  את  לי  כשמביאים 

ראשונה   פעם  שלא  הנושאים  זה  שעלה  השני  הנושא 

בהם   שיש  חינוך  מוסדות  של  הנושאים  פה,  שעולה 

ב ושוב ושוב  רוב של תלמידים מחוץ לעיר. ואנחנו שו 

המועצה   לשולחן  האלה  הנושאים  את  מביאים 

האל   הנושאים  עם  מתמודדים  לא  אנחנו  להחלטה, 

 במהות. וזה מבחינתי צריך להיות הרבה יותר טוב.  

 תודה. האם אפשר להעלות את זה להצבעה?   ראש העיר: 

 יש לי עוד שאלה.   יעל סער: 

 אני גם רוצה לדבר.   רו"ח תהילה מימון: 

 מי שואל?   ראש העיר: 

 שוב אני, יעל.   יעל סער: 

 שוב את. את ברשות דיבור.   ראש העיר: 

לי   יעל סער:  יש  אז  טכנית,    2תודה,  היא  אחת  שאלות, 

מצוינים   האחרון  רק    8בפרוטוקול  יש  אבל  סעיפים 

ופרצת.    7 מרכז  של  הבקשה  מפורטת  לא  פירוטים, 

אז   מפורט.  לא  תגללו,  מה,  בכלל  פה  לי  ברור  לא  אז 

אשמ  לא  אני  כי  זה,  על  להצביע  לא  אפשר  אם  ח 

בתוך   השני,  והדבר  דבר.  שום  זה  על  מפורט 

ממליצים   מופיע  דיון,  כל  כמעט  בסוף  הפרוטוקול 

דיון   העיר  מועצת  במליאת  לקיים  הוועדה  חברי 

מוסדות   תקצוב  בסוגיית  העירייה  מדיניות  בנושא 

העירייה   ידי  על  עליהם  והפיקוח  מוכש"ר  חינוך 

ה  מבקר  דו"ח  פעילותם  לאור  תקצוב  בנושא  מדינה 

ידי   על  עליהם  והפיקוח  מוכש"ר,  חינוך  מוסדות  של 

זה   מה  להבין  אשמח  אני  אז  המקומיות.  הרשויות 
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מקיימים   אנחנו  והאם  מדובר,  מה  על  הזה,  הדו"ח 

 את הדיון הזה.  

הוא   עו"ד איתן צנעני:  שבו  דו"ח  לאחרונה  הוציא  המדינה  מבקר  כן, 

משמע  המאוד  הקיפוח  את  המוכש"ר  מפרט  של  ותי 

בעצם   שם  וההמלצה  רשמי,  שאינו  מוכר  החינוך  של 

נותנים   שאנחנו  פה,  החלטה  ולקבל  דיון  פה  לקיים 

לתנאים   המוכש"ר  של  התנאים  את  משווים  או  להם 

כלומר   שם.  ההצעה  בגדול  זה  הממלכתי.  החינוך  של 

שהעלה   לטענות  בהתאם  נדון  ואומרת,  באה  שהיא 

המדי  מבקר  שהעלה  לביקורות  ונקבל  או  בו  נדון  נה, 

כפר   ילדי  כל  של  התנאים  את  שנשווה  כך  החלטה, 

 סבא.  

לנו את   יעל סער:  היו מציגים  שמחה אם  הייתי  אני  אז  הבנתי. 

וזה   פה  מופיע  גם  זה  כי  הזה,  בדו"ח  ודנים  הנתונים 

אני   אז  מהפרוטוקולים האלה,  ועולה  כמובן מתבקש 

את   להציג  הבאה  בישיבה  לקבוע  נוכל  אם  אשמח 

 נים ולדון בנושא.  הנתו 

 טוב, אני רוצה להעלות להצבעה.   ראש העיר: 

 יש לי גם שאלה.   רו"ח תהילה מימון: 

 מי זה אני?   ראש העיר: 

החינוך   רו"ח תהילה מימון:  מעיין  על  פה  ישבנו  וחצי  שנה  לפני  תהילה. 

יעשו   הזאת  שבשנה  לפרוטוקול  ונאמר  התורני, 

אז  הזאתי.  ההקצאה  את  לסיים  בשביל  אני    מהלכים 

אנחנו   ואיך  האחרונה,  בשנה  נעשה  מה  לדעת  רוצה 

 עוד פעם מאשרים את זה.  

 אוקיי, עוד שאלות?   ראש העיר: 

   -נעשו מהלכים מולם? כי שוב אנחנו בנובמבר  רו"ח תהילה מימון: 
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למוסדות   ראש העיר:  ראש  כובד  בהרבה  להתייחס  רוצה  אני 

דווקא   אלך  אני  להבין,  צריכים  אנחנו  הללו.  חינוך 

פעיל  ל  חינוכי  למוסד  להקצות  לא  להחליט  חומרא, 

לו   ולהודיע  המבנה  את  לו  להקצות  לא  ספר,  לבית 

ילדים,   מאות  פה  שיש  תחשבו  נסגר,    50%שהוא 

   -מהם תושבי כפר סבא, והיתר 

 .  30% רו"ח תהילה מימון: 

 איך?   ראש העיר: 

 .  30% רו"ח תהילה מימון: 

מבקשים   ראש העיר:  המספר 50%אנחנו  את  ויש  מדובר  ,  ים. 

כך   כל  פה  שקיים  שמוסד  חושב  ואני  זהו.  בילדים. 

כך   כל  זמן  בפרק  שניתן  חושב  לא  אני  שנים,  הרבה 

כשאין   בעיקר  דרמטית,  כך  כל  החלטה  לקבל  קצר 

נבחן  הנושא  החינוך    אלטרנטיבה.  אגף  מנהל  ידי  על 

שהחליפה   החינוך  אגף  מנהלת  זה  ואחרי  הקודם, 

נו  דיון  עוד  היה  מכן  ולאחר  אגף  אותו.  מנהל  עם  סף 

על   זה  וכרגע  סבא.  כפר  בעיריית  שהיה  החינוך 

מאוד,   מורכב  נושא  כאן.  שנמצאת  אסנת  של  פתחה 

לטפל   וצריך  והשלכות.  היבטים  מאוד  הרבה  לו  יש 

 בו ברגישות מיטבית.  

את   רו"ח תהילה מימון:  אמרנו  אנחנו  כי  נעשה,  מה  שואלת  אני  לכן  אבל 

 אותו דבר לפני שנה וחצי.  

זמן   ר: ראש העי  כמה  חודשים,  מספר  פה  בתפקיד  נמצאת  אסנת 

אסנת?   כדי    7כבר  משפט  תגיד  אסנת  חודשים, 

   -להסביר, ויעקב אוחיון יוסיף עוד 

 חשוב לי רק להוסיף משפט אחד.   רו"ח תהילה מימון: 

 רפי, אני מבקש גם להתייחס.   מר מאיר מנדלוביץ': 
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מ  ראש העיר:  ואני  יתייחס,  איתן  יתייחס,  מאיר  עלה  מי? 

 להצבעה. כן מאיר.  

אני   מר מאיר מנדלוביץ':  הרבה,  כבר  זה  על  דיברנו  דובר  פה  שנאמר  כמו 

אנחנו   שלו,  המעמד  הובהר  הזה  הספר  שבית  חושב 

להאמין   לי  קשה  ההקצאה,  את  נאשר  לא  אם  גם 

על   גם  דיברנו  אנחנו  בבוקר.  מחר  לרחוב  יוצא  שילד 

מתאים   לא  פשוט  הזה  המקום  תחבורתיות.  בעיות 

בוקר  לה  כל  שמה  זה  את  רואים  לעיר,  מחוץ  סעות 

מתאים.   לא  פשוט  זה  ליד,  שמה  שנמצא  מי  בתור 

נכס   ניקח  שאנחנו  הגיונית  סיבה  שום  אין  וגם 

ברור,   לא  לצורך  כזאתי  בצורה  אותו  וניתן  מהעיר 

ידי   על  בכלל  נשלטת  בלתי  בצורה  שגדל  למוסד 

את   לשלול  הזמן  שהגיע  היא  דעתנו  מבחוץ.  ילדים 

בטוח  ההקצאה   ואני  אותה.  לאשר  ולא  הזאת 

שם   לסיים  לילדים  לגרום  הדרך  את  נמצא  שאנחנו 

ברחוב.   ילד  אף  רוצה  לא  אחד  אף  הזאת,  השנה  את 

של   ההיגררות  את  להמשיך  רוצים  לא  גם  אנחנו  אבל 

 הדבר הזה עד אין קץ. תודה.  

 תודה. טוב, איתן ואני מעלה להצבעה.   ראש העיר: 

 לפצל את ההצבעות.  נבקש   הנדין: -עילאי הרסגור 

 מי?   ראש העיר: 

   -אני מבקש  הנדין: -עילאי הרסגור 

 -לפני הצבעה  עו"ד איתן צנעני: 

כי   ראש העיר:  להצבעה,  זה  את  להעלות  רוצה  אני  מצטער,  אני 

   -אנחנו 

   -רפי  עו"ד איתן צנעני: 

שאנחנו   ראש העיר:  לפני  רוצה  אני  רגע  איתן,  שנייה  רגע 
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לנו   יש  תראו  חשובות  הצבע   2ממשיכים.  נוספות  ות 

אני   ולכן  חתימה.  וזכויות  גזבר  מינוי  שזה  מאוד 

פה   הישיבה,  המשך  את  לאשר  מכם  עכשיו  אבקש 

היום.   סדר  כל  את  לסיים  לפחות  שנוכל  כדי  אחד 

ואני   איתן  רק  כן,  להצבעה.  מעלה  אני  תודה.  לא? 

 מעלה להצבעה.  

די  עו"ד איתן צנעני:  כשקיימנו  הדברים.  את  לחדד  רוצה  רק  על  אני  ון 

הארכה לעץ חיים, מעיין החינוך התורני, אז היו שם  

ו   20% סבא  כפר  נעשתה    80%-מתושבי  חוץ.  תושבי 

ומשתנה.   הולכת  והמגמה  רצינית,  מאוד  עבודה  שם 

שבידי,   הנתונים  לפי  להיום  נכון    39%כלומר 

תושבי   מספר  כלומר  סבא.  כפר  תושבי  מהתלמידים 

הזאת   והמגמה  עצמם,  את  הכפילו  סבא  הולכת  כפר 

אני   מסוימת,  תקופה  שבתוך  מניח  אני  ומשתפרת. 

שונים   יהיו  המספרים  כמה,  בדיוק  להגיד  יכול  לא 

סבאי,   כפר  רוב  של  למצב  להגיע  יצליחו  והם  לגמרי, 

ספר   בית  גם  חריש,  עבודת  עושים  באמת  הם  כי 

לגייס   סבא  בכפר  חריש  עבודת  עושים  וגם  איכותי, 

תקופה  שבתוך  מעריך  שאני  כך  לא    תלמידים. 

במספרים   ויעמדו  ישתנו  האלה  המספרים  ארוכה, 

 שאנחנו הקצבנו לעצמנו לצורך ההקצאה.  

   -טוב, אני מעלה את זה להצבעה  ראש העיר: 

של   הדר לביא:  הזמן  להארכת  להתייחס  רוצה  אני  סליחה, 

   -הישיבה 

 אני מעלה את זה להצבעה חבר'ה תודה.   ראש העיר: 

אני   הדר לביא:  לך,  לעזור  רוצה  עד  אני  שלנו  שהישיבה  הבנתי 

לנו  23:25 יש  לזה.  מעבר  להאריך  רוצה  לא  אני   ,
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בעיה   אין  נוספת  שעה  רבע  נוספת?  שעה  מרבע  פחות 

 מבחינתי.  

 טוב.   ראש העיר: 

   -ואני רוצה להציע הצעה לגבי בית ספר  הדר לביא: 

 אפשר לקבל את זה פה אחד?   ראש העיר: 

   -גבי בית הספר לא, אני רוצה להציע הצעה אחרת ל  הדר לביא: 

 לא, לגבי הזמנים.   ראש העיר: 

 הזמנים כן.   הדר לביא: 

 אז אנחנו מאריכים את הישיבה.   ראש העיר: 

 כן.   דוברת: 

 תודה.   ראש העיר: 

 

 מאשרים פה אחד להאריך את ישיבת המועצה.    : 391החלטה מס'  

 

שרוב   הדר לביא:  ספר  בית  לגבי  הצעה  להציע  רוצה  אני 

מהע  לא  שלו  היא  התלמידים  ההחלטה  הצעת  יר. 

לבקש    3לגבי   רוצה  ואני  להם,  לאשר  נוספות  שנים 

אחת.   שנה  לגבי  להצביע  אחת.  לשנה  אותם  לאשר 

עכשיו   לאשר  רוצה  לא  אני  אבל  נכון,  זה  את  עשינו 

 שנים.    3-ל 

 מה ההבדל? אנחנו באותו סרט.   רו"ח תהילה מימון: 

 ? לאשר לשנה.  3-אבל למה לאשר ל  הדר לביא: 

 לשנה מהיום?   הנדין: -גור עילאי הרס 

תהיה   הדר לביא:  ההחלטה  שהצעת  בית    3במקום  לגבי  שנים, 

 הספר הזה ספציפית, שהיא תהיה לשנה אחת.  

נהיה   הנדין: -עילאי הרסגור  שוב  הבאה  שבשנה  אומר  זה  אחת  לשנה  הדר, 

עד   לאשר  כבר  אם  ללמוד.  כבר  יתחילו  שהם  במצב 
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 סוף השנה הזאת.  

מעצמנו  עשינ  רו"ח תהילה מימון:  עושים  ושוב  שוב  אנחנו  כבר,  זה  את  ו 

 קצת צחוק.  

ל  עו"ד אהוד יובל לוי:  זה  את  לאשר  מציע  אני  נחזור    30-אז  בוא  שנה. 

   -למצב שהם בנו את זה, הם מימנו את זה 

 בסדר, נצביע על זה.   הדר לביא: 

   -לא נגרש מפה אף ילד בעוד שנה, בטח לא ילד חרדי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

.  ילה מימון: רו"ח תה  .  אין בעיה, אז תקבלו החלטה של מדיניות שלא.

   )מדברים יחד(  

הקצאה   עו"ד אהוד יובל לוי:  להם...  נאשר  בואו  בסבלנות.  לכם  הקשבתי 

 שנה.    25-ל 

ואין   הנדין: -עילאי הרסגור  ללמוד  מסיימים  וזהו,  ללמוד  מסיימים   ...

החלטה   נקבל  שאנחנו  מציע  אני  נוספת.  הארכה 

   -ם ללמוד השנה שהם מסיימי 

   -ועדה מחוזית דחתה את ההצעה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

הייתה   רו"ח תהילה מימון:  כבר  זאת  עילאי.  ההחלטה  הייתה  כבר  זאת 

 ההחלטה.  

 טוב, אני מעלה להצבעה.   ראש העיר: 

 לא רגע, אז מה ההצבעה?   הנדין: -עילאי הרסגור 

א  ראש העיר:  וכל  סעיף,  סעיף  להצבעה  מעלה  אני  חד  עילאי 

 יצביע כאוות נפשו.  

 לא, לא, את כולם ביחד בבקשה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 לא כולם ביחד.   הדר לביא: 

 לא, יש סעיפים. כל סעיף בנפרד.   יעל סער: 

 בקשה להקצאת אורים ותומים.    1מי בעד סעיף   ראש העיר: 

על   הדר לביא:  בטוחים  שנהיה  מאוחרת  השעה  תקריא,  בבקשה 

 מה אנחנו מצביעים.  
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 אז אני מקריא סעיף סעיף.   ראש העיר: 

סעיפים   עו"ד יעקב אוחיון:  בכלל    8-ו   7,  6רפי,  הם  כי  להצבעה,  לא  הם 

ופרסום   ראשון  פרסום  של  ההליכים  כל  את  עברו  לא 

 .  5עד    1שני. מה שעומד להצבעה זה רק סעיפים  

 ?  5עד    1 ראש העיר: 

 .  81פרוטוקול מספר   עו"ד יעקב אוחיון: 

 ? הקצאה קצרה.  11סליחה קובי מה עם ויתקין   ני: עו"ד איתן צנע 

 .  5עד    1הוא   עו"ד יעקב אוחיון: 

 אבל סליחה איפה אנחנו מצביעים.   הדר לביא: 

 .  81פרוטוקול מספר   ראש העיר: 

 לא, לא, שנייה.   עו"ד איתן צנעני: 

 צירפו לך את כל הפרוטוקולים.   ראש העיר: 

 .  5הוא מספר    11ויתקין   עו"ד יעקב אוחיון: 

 איזה עמוד אנחנו?   הדר לביא: 

 הקצאות בסך הכול.    8יש לנו ככה, יש לנו   ראש העיר: 

   -שהיו בדיון   8הם   עו"ד יעקב אוחיון: 

 ?  98עמוד   הדר לביא: 

 לא עברו את כל ההליכים על פי הנוהל.    8-ו   7,  6 עו"ד יעקב אוחיון: 

 .  8-ו   7,  6מה זה   ראש העיר: 

ניצן ש  עו"ד יעקב אוחיון:  זה נדחה לדיון מיוחד, זה עמותת צוות  זה של 

ראשון,   לפרסום  רק  ילכו  הם  ופרצת,  מרכז  ועמותת 

 זה עדיין בתחום ההחלטות של ועדת ההקצאות.  

מצוין, אז אנחנו נעביר להצבעה עכשיו את כל    100% ראש העיר: 

 .  8-ו   7,  6הסעיפים מלבד  

 .  81פרוטוקול   עו"ד אלון בן זקן: 

להצבע  ראש העיר:  מעלה  סעיף  אני  להקצאה  בקשה  אורים  1ה   ,

בגוש   מבנה  ילדים  וגן  ספר  בית  חלקה    7621ותומים 
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ויתקין    322 ויתקין  3רחוב  בעד?  מי  סליחה.    26, 

 יעל, פינחס מה? בעד. פה אחד? עילאי הצבעתם?  

 כן.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 פה אחד. תודה.  ראש העיר: 

   

מס'   בית   : 392החלטה  לשימוש  הקצאה  אחד  פה  ילדים,    מאשרים  וגן  ספר 

 .  26ברחוב ויתקין    322חלקה    7621עבור אורים ותומים בגוש  

 

סעיף   ראש העיר:  בעד  לבנות  2מי  תיכון  ספר  בית  יצהר  עמותת   ,

פה    26ויתקין   תודה  אחד?  פה  זה  את  לקבל  אפשר 

 אחד.  

 

מס'   לבנות,    : 393החלטה  תיכון  ספר  בית  לשימוש  הקצאה  אחד  פה  מאשרים 

 .  26ברחוב ויתקין    322חלקה    7621בגוש  עבור עמותת יצהר  

 

יערה   ראש העיר:  רחוב  מבנה  ספר  בית  התורני,  החינוך  מעיין 

10  . 

ל  הדר לביא:  ולא  לשנה  הקצאה  על  גם  להצביע  מבקשת    3-אני 

 שנים כפי שהוצע.  

 איך?   ראש העיר: 

עבורם,   הדר לביא:  לשנה  הקצאה  על  להצביע  מבקשת  אני 

 הנוכחית.  כלומר עד סוף שנת הלימודים  

 ואז?   ראש העיר: 

 ואז זה יגיע לך עוד פעם בנובמבר.   רו"ח תהילה מימון: 

הבעיה.   הדר לביא:  את  ונפתור  כדי  תוך  עבודה  נעשה  אולי  ואז 

   -אבל אנחנו 

 אפשר לקבל את זה פה אחד?   ראש העיר: 
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 לא, לא, לא, אי אפשר לקבל פה אחד.   הדר לביא: 

,  עו"ד אהוד יובל לוי:  רפי לשנה  ל   למה  לא  רוצה  30-למה  פה  מישהו   ?

 לגרש חרדים? בוא נדבר על זה.  

 אני איתך.   ראש העיר: 

 שנים.    3-ביקשו ל  הדר לביא: 

להם   עו"ד אהוד יובל לוי:  יש  האלה?  השטויות  זה  זה    3מה  שנים, 

אחר   פתרון  להם  אין  חרדי,  ציבור  פה  יש  מינימום, 

 בעיר, אנחנו עיר אזורית.  

 ם?  למה זה מינימו  הדר לביא: 

פתרון   רו"ח תהילה מימון:  אין  אלטרנטיבי  בחינוך  שלומדים  הילדים  כל 

 בעיר.  

 אני מעלה את זה להצבעה.   ראש העיר: 

עם   עו"ד אהוד יובל לוי:  תפסיקו  אז  לשם,  ילך  לא  אחד  ואף  נכון, 

 השטויות האלה כבר.  

לבית   מר מאיר מנדלוביץ':  שנוסעים  ילדים  הרבה  יש  הזאת  מהשכונה 

  ..  ספר.

שיועדו   ד אהוד יובל לוי: עו"  בכספים  נבנה  הוא  לשכונה,  קדם  הספר  בית 

 לקהילה הזאת, אז תרדו מהעץ.  

ותומים, אין   ד קרן גרשון חגואל: " עו  לגבי אורים  שניה רגע אני רוצה להבין, 

תלמידים שהם תושבי העיר? אם הם תושבי    27שמה  

   -העיר מגיע להם גם לקבל 

או  ראש העיר:  אני  קרן.  מדבר?  מעציב  מי  שמאוד  משהו  לכם  מר 

כך   כל  שם  נמצא  הזה  הספר  שבית  חושב  אני  אותי. 

בשנה   פתרון  כרגע  רואה  לא  ואני  שנים,  הרבה 

קיפוח   איזה  של  סוג  לעשות  פעם  שוב  וזה  הקרובה. 

יהיה את   פעם  עוד  עליו,  נדון  פעם  עוד  הבאה  שבשנה 

בשנה   כרגע  פתרון  רואה  לא  אני  הזאת.  הסגה 
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   -ן חבל פשוט, זה נראה הקרובה לבית הספר. לכ 

 -אנחנו לא רוצים שהם לא יהיו פה בשנה הקרובה  הדר לביא: 

   -זה נראה לא טוב, זה נראה לא טוב  ראש העיר: 

 בשנה שאחרי.   הדר לביא: 

תושב   עו"ד אהוד יובל לוי:  אחד  תלמיד  תוציאו  לא  הכבוד,  כל  עם  הדר 

 העיר מבית הספר שלו.  

   -תלמידים אף אחד לא רוצה להוציא   הדר לביא: 

   -אני מעלה  ראש העיר: 

 גם אם הוא לא תושב כפר סבא הוא ילד.   דני הרוש: 

 הוא ילד. אני מעלה להצבעה.   ראש העיר: 

 כמה תלמידים הם תושבי העיר?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -אני מעלה להצבעה מעין החינוך התורני  ראש העיר: 

   -לא נכון, באורים ותומים  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

.    10רחוב יערה   ראש העיר:   בהתאם להמלצת הצוות המקצועי

 .  3-אנחנו ב  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

מעלה   ראש העיר:  אני  המקצועי,  הצוות  להחלטת  בהתאם 

 להצבעה, מי בעד?  

 כמה זמן?   הדר לביא: 

ב  ד קרן גרשון חגואל: " עו   שנייה.    3-לא נכון, אנחנו 

 י.  בהתאם להחלטת הצוות המקצוע  ראש העיר: 

.   הדר לביא:  .  תגיד בבקשה.

 מה שהצוות המקצועי אמר את דברו. מי בעד?   ראש העיר: 

 רגע שנייה, יש כאן איזה שהוא בלבול, שנייה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 מה הבלבול?   דני הרוש: 

 רגע דקה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 יכולנו לקבל את הכול פה אחד, חבל על הוויכוח.   ראש העיר: 

 .  3עכשיו זה מעין החינוך התורני סעיף   מאיר מנדלוביץ': מר  
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 זה עץ החיים? זה עץ החיים אוקיי.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

מעין   ראש העיר:  ההחלטה  בעד  מי  להצבעה,  מעלה  אני  טוב. 

 מי בעד?    10החינוך התורני מבנה רחוב יערה  

ל  דני הרוש:  שזה  מבין  זה    3-אני  את  לחדד  רוצה  אני  שנים, 

 העיר.    ראש 

כן, כן. מי בעד? בבקשה. אורן, ד"ר קובי, אמיר,   ראש העיר:  כן, 

יוסי,   נגד?  מי  יובל.  ממה,  העיר,  ראש  דני,  איתן, 

פליאה   ומי?  נמנע?  מי  ועילאי.  לירית  מאיר,  תהילה, 

הדר,   קרן,  נמנע?  מי  גם.  נגד  פליאה  סליחה,  הגעת 

 פינחס ויעל. ההחלטה עברה תודה.  

י  יעל סער:   ש תיקו?  לא, לדעתי 

 ההחלטה עברה. ההחלטה עברה תודה.    8למה תיקו?   ראש העיר: 

 

מס'   קולות    : 394החלטה  ברוב  ספר מאשרים  בית  לשימוש  עבור  הקצאה   ,

 .  10יערה  ברחוב    189חלקה    6430בגוש  מעין החינוך התורני  

 ויובל.    איתן, דני, ראש העיר, ממה אמיר,  אורן, רפי,   -בעד 

 , לירית, עילאי ופליאה.  יוסי, תהילה, מאיר  -נגד  

 קרן, הדר, פינחס ויעל.   -נמנע  

 

ילדים  ראש העיר:  גן  ותומים  בויתקין    אורים  האם  11מבנה   ,

 לקבל את זה פה אחד?    אפשר 

.   יעל סער:   רגע דילגת על הפעוטון

 אני פעוטון.    4סעיף   ראש העיר: 

 .  10הא לא כי הפעוטון זה בדניאל   יעל סער: 

דני  ראש העיר:  פה    10אל  סליחה,  זה  את  לקבל  אפשר  יעל.  תודה 

 אחד.  

פעוטון   יעל סער:  לא  שזה  העובדה  בשל  רק  מתנגדת  אני 
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לגבי   בדיוק מה המדיניות שלנו  לי  ולא ברור  מפוקח, 

גם   אם  אשמח  ואני  לפעוטונים,  קרקע  הקצאות 

מסודרת.   מדיניות  לו  שיהיה  משהו  יהיה  זה  באמת 

שו  פרטי,  באופן  עובדים  רובם  פעוטונים  כרים  כי 

משלמים   ארנונה,  משלמים  דירות  שוכרים  בתים, 

שצריכה   חושבת  אני  ולכן   , וכו' חורג  שימוש  היטלי 

 להיות מדיניות מסודרת בנושא.  

 יש תבחינים, לא הבנתי.   עו"ד אלון בן זקן: 

להקצות   יעל סער:  אפשר  עמותה  שיש  אומרים  התבחינים 

רוב   אבל  לחינוך.  להקצות  אפשר  חינוך  לעמותה. 

אליהם, משלמים המון  הפעוטו  נרשמים  נים שאנשים 

ואם   מסוימת.  מאוד  עסקית  בצורה  פועלים  כסף, 

מתבצעת   שפשוט  פעילות  לאותה  נותנים  פה  אנחנו 

שהיא   איזה  עמותה,  דרך  אלא  חברה,  דרך  לא 

שצריך   חושבת  אני  אז  הטבה,  של  בצורה  העדפה 

 להיות לנו איזה שהיא מדיניות בנושא.  

   -רק אומר שהוועדה אני   עו"ד אלון בן זקן: 

פרטי   עו"ד איתן צנעני:  מפעוטון  פחות  שם  משלמים  הם  אבל  בסדר, 

 כמובן.  

 אני מסכימה.   יעל סער: 

החרדי   עו"ד איתן צנעני:  היחידי  הפעוטון  זה  הקצאה.  שיש  הסיבה  זו 

 פה בעיר.  

סעיף   ראש העיר:  בעד  מי  להצבעה,  זה  את  מעלה  פעוטון    4אני 

דניאל   רחוב  ותומים  מלבד  10אורים  בעד  כולם   ?

 יעל, יעל מתנגדת.  

 

אורים  , עבור  פעוטון הקצאה לשימוש  מאשרים ברוב קולות    : 395החלטה מס'  
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 .  10דניאל  ברחוב    62חלקה    7594בגוש  ותומים  

ויובל, יוסי, תהילה,    איתן, דני, ראש העיר, ממה אמיר,  אורן, רפי,   -בעד 

 מאיר, לירית, עילאי, פליאה, קרן, הדר, פינחס.  

 יעל.   -גד  נ 

 

בויתקין    5סעיף   ראש העיר:  מבנה  ילדים  גן  ותומים  ,  11אורים 

אחד.   פה  רבה,  תודה  כן?  אחד?  פה  לאשר  אפשר 

כי   בהם,  דנים  לא  אנחנו  האחרים  הסעיפים  שלושת 

להביא   מבקש  אני  המסמכים.  את  השלימו  לא  עדיין 

 את זה בצורה אחרת למועצה בפעם הבאה.  

 

מס'   פה    : 396החלטה  לשימוש  אחד  מאשרים  ילדים הקצאה  אורים  גן  עבור   ,

 .   11ויתקין  ברחוב    254חלקה    7620ותומים בגוש  

 

 אישור מינוי מ"מ גזבר העירייה ואישור שכרו.   . 10

 

גזבר   ראש העיר:  מקום  ממלא  מינוי  אישור  הבא,  הנושא 

מר    העירייה  של  מינויו  את  מאשרים  שכרו.  ועדכון 

עירי  גזבר  מקום  כממלא  אדרת  בן  סבא  צחי  כפר  ית 

עד    3, למשך תקופה של  3.11.21החל מיום   שנים, או 

גזבר,   בטעות    3למינוי  כבר  אני  חודשים, 

שנים נתקע לי בראש. או עד    3-, כי אני ב ת פרוידיאני 

שני   מבין  המוקדם  לפי  קבוע  עירייה  גזבר  למינוי 

בתקופת   המקום  ממלא  של  שכרו  את  וכן  המועדים. 

של   בשיעור  המקום  בכפוף  מש   80%מילוי  מנכ"ל,  כר 

צחי   למר  זו  בתקופה  כמובן.  הפנים  משרד  לאישור 
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דין   פי  על  הנתונות  הסמכויות  כל  את  יהיו  אדרת  בן 

אחד?   פה  זה  את  לאשר  אפשר  מקומית.  רשות  לגזבר 

 תודה פה אחד.  

מס'   אחד    : 397החלטה  פה  כממלא  מאשרים  אדרת  בן  צחי  מר  של  מינויו  את 

מי  עיריית כפר סבא החל  גזבר  , למשך תקופה של  3.11.21ום  מקום 

או    3 לפי המוקדם מבין שני  עד  חודשים,  עירייה קבוע  גזבר  למינוי 

המקום   מילוי  בתקופת  המקום  ממלא  של  שכרו  את  וכן  המועדים. 

של   הפנים.    80%בשיעור  משרד  לאישור  בכפוף  מנכ"ל,  משכר 

על   הנתונות  הסמכויות  כל  את  יהיו  אדרת  בן  צחי  למר  זו  בתקופה 

   גזבר רשות מקומית. פי דין ל 

 

 עדכון זכויות החתימה ברשות.   . 11

 

החלטה:   ראש העיר:  הצעת  ברשות.  החתימה  זכויות  עדכון 

עיריית   בשם  החתימה  זכויות  עדכון  את  מאשרים 

כספיות   והתחייבויות  מסמכים  על  סבא  כפר 

ומ"מ   רפי סער  כדלקמן: חתימתם של ראש העיר מר 

)בהי  אדרת  בן  צחי  מר  העירייה,  חתימתם  גזבר  עדרו 

חותמת   בצירוף  דנאי(  גנדל  אורית  או  אפרת  צבי  של 

מסמכים   על  העירייה  את  מחייבים  העירייה, 

אחד?   פה  זה  את  לקבל  אפשר  כספיות.  והתחייבויות 

 תודה, פה אחד.  

 

מס'   את    : 398החלטה  אחד  פה  עיריית  מאשרים  בשם  החתימה  זכויות  עדכון 

כ  כספיות  והתחייבויות  מסמכים  על  סבא  של  כפר  חתימתם  דלקמן: 

אדרת   בן  צחי  מר  העירייה,  גזבר  ומ"מ  סער  רפי  מר  העיר  ראש 
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בצירוף   דנאי(  גנדל  אורית  או  אפרת  צבי  של  חתימתם  )בהיעדרו 

והתחייבויות   מסמכים  על  העירייה  את  מחייבים  העירייה,  חותמת 

 .  כספיות 

 

בע"מ   . 12 סבא  כפר  לפיתוח  הכלכלית  בחברה  דירקטור  מינוי    –אישור 

 קורות חיים של המועמדת הגב' שירלי זלצר.    רצ"ב 

 

אישור מינוי דירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר   ראש העיר: 

זלצר   שירלי  גב'  של  מינויה  החלטה:  הצעת  סבא. 

העירייה   עובדות  מקרב  כדירקטורית  המוערכת 

בכפוף   בע"מ,  סבא  כפר  לפיתוח  הכלכלית  בחברה 

אפש  הפנים.  במשרד  המינויים  ועדת  לקבל  לאישור  ר 

 את זה פה אחד? פה אחד.  

 

מס'   את    : 399החלטה  אחד  פה  זלצר  מאשרים  שירלי  גב'  של  מינוייה 

בחברה  העירייה  עובדות  מקרב  כפר    כדירקטורית  לפיתוח  הכלכלית 

 סבא בע"מ, בכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים. 

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לשלושה עובדי עירייה.   . 13

 

ל מ  ראש העיר:  עבודה  היתר  החלטה:    3-תן  הצעת  עובדים. 

עירייה: מאשרים   לעובד  נוספת  לעבודה  היתר    מתן 

לעבוד   מעוניין  אשר  הספורט,  ברשות  בית  אב 

רכזת  כשליח  העירייה  עובדת  את  פה  רואים  אתם   .

היתר   מתן  מאשרים  שירותים.  באגף  נוער  לחוק 

ההצעה   את  לאשר  אפשר  נוספת.  לעובדת  עבודה 
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אחד?  פה  משהו?    פה  הזאת  עוד  יש  רבה.  תודה  אחד 

 לא.  

 

  :  מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה מאשרים פה אחד    : 400החלטה מס'  

ן,    אב בית ברשות הספורט, אשר מעוניין לעבוד כשליח בתחום המזו

עד שנה   הינו  כי תוקף האישור  בזאת,  יובהר  מחוץ לשעות העבודה. 

 ממועד זה. 

נוספת    לעבודה  היתר  מתן  לחוק  מאשרים  רכזת  עירייה,  לעובדת 

לשירותים  באגף  כמדריכה    נוער  לעבוד  מעוניינת  אשר  חברתיים, 

נוער באופן פרטי,  מחוץ לשעות העבודה.    לעובדות סוציאליות לחוק 

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

המרכז    עובדת  עירייה,  לעובדת  נוספת  לעבודה  היתר  מתן  מאשרים 

המשפח  באגף לשלום  לעבוד    ה  מעוניינת  אשר  חברתיים,  לשירותים 

פרטי,  באופן  פסיכותרפי  יובהר    בטיפול  העבודה.  לשעות  מחוץ 

 . זאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה ב 

 

 פינחס כהנא ביקש דקה.   ראש העיר: 

 אני מוותר על הדקה דיבור.   פינחס כהנא: 

 ויתרת על הדקה. לירית בבקשה.   ראש העיר: 

 -ולפני זה אני רוצה לאחל בהצלחה ל  רוש: דני ה 

 כן, אני עוד לא סיימתי.   ראש העיר: 

   -לממלא מקום  דני הרוש: 

 כן, כן, עוד לא סיכמתי.   ראש העיר: 

 תודה רבה לצביקה.   דני הרוש: 

בבקשה.   ראש העיר:  לירית  כן  נסכם.  ואנחנו  לירית  רגע,  שנייה 

 ה.  דקות. כן, לירית בבקש   2חברי מועצה תכבדו עוד  

הנגישות   לירית שפיר שמש:  תיק  את  שמחזיקה  מי  בתור  תשמעו,  טוב 
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אני   בעיר,  כאן  מוגבלויות  עם  לאנשים  והמודעות 

בהר   השער  של  לנושא  להתייחס  רוצה  מאוד  מאוד 

תבור. תשמעו, אחד העקרונות הכי חשובים בנגישות  

לכל   להיכנס  מוגבלויות  עם  לאנשים  לאפשר  זה 

בכל  הציבור,  בו  שנכנס  מוחלט.    מקום  בשוויון  זמן, 

תבור,   הר  בשער  שקורה  מה  על  מסתכלים  כשאנחנו 

לא   נכים  בשבתות  שבעצם  סיפור  פה  רואים  אנחנו 

בריאים   שאנשים  בעוד  הזה,  בשער  להיכנס  יכולים 

קטן,   לא  עוול  שזה  חושבת  ואני  להתהלך.  יכולים  כן 

לא   נכה  שאדם  זה  מה  הדוגמא  לצורך  רק  תחשבו 

אלה  קארין  להיכנס,  השבוע  יכול  יכלה  שלא  רר 

מה   תבינו  הרגישה,  היא  מה  תבינו  לוועידה,  להיכנס 

בעיה   פה  לפתור  מבינה  אני  רצו  נכים.  מרגישים 

רק   לי  סיפרו  לי,  אמרו  אז  אחרת.  ויצרו  מסוימת 

לעשות   שניסו  קודם,  זה  על  ידעתי  לא  השבוע, 

בשבתות.   בשער  להיכנס  לנכים  כן  שיאפשר  פיילוט, 

ורוצים  צלח.  לא  אבל    והפיילוט  נוסף.  פיילוט  לנסות 

הם   והסיבות  נחרצות  מתנגדת  שאני  אומרת  אני 

לבקש   צריכים  נכים  בכלל  למה  כל  קודם  כאלה: 

לבקש   צורך  בלי  מקבלים,  מתהלכים  שאנשים  משהו 

דתיים   שהם  בנכים  מדובר  אם  נוסף,  דבר  בכלל. 

יוכלו   לא  הם  בכלל  אז  טכנולוגיה,  וזה  ומסורתיים 

ברג  דבר,  עוד  בזה.  שמישהו  להשתמש  משהו  שזה  ע 

אדוני,   הלו  לאשר,  צריך  משהו  או  משמרת  אחראי 

זה   לי,  מגיע  לא  לי,  מגיע  נכה,  לא  אתה  נכה,  אתה 

נועד לכ   שלון מוחלט.  י מעורר ויכוחים. זה 

   -אני אעזור לך  ראש העיר: 



   03.11.2021 181    מן המנייןמועצה 
זה   לירית שפיר שמש:  על  נדבר  שלא  אגמור.  אני  אגמור,  אני  רגע, 

בשמחה   שאני  כסף,  עולה  שמתעסקת  שפיילוט  כמי 

הייתי שמחה להקצות אותו   נגישות,  בתחום הזה של 

עם   אנשים  בין  מקרבים  יותר  שהרבה  לתחומים 

 מוגבלויות לאנשים ללא מוגבלויות.  

 תודה.   ראש העיר: 

בסופי   לירית שפיר שמש:  ייפתח  אכן  הזה  שהשער  מבקשת  אני  עכשיו 

   -השבוע 

 אני אעזור לך.   ראש העיר: 

קריאה    ואני  לירית שפיר שמש:  זה  על  להוציא  הבא  בשבוע  הולכת 

השער   את  לפתוח  העירונית  הנגישות  בוועדת 

   -לאלתר. כי אם יש בעיה 

   -לירית דקה  ראש העיר: 

באכיפה   לירית שפיר שמש:  הוא  הפתרון  התלוננו,  שאנשים  הזה  ברחוב 

 לא באפליה.  

   -טוב, אני אעזור לך  ראש העיר: 

 תודה רבה.   לירית שפיר שמש: 

מהצוות   : ראש העיר  ביקשתי  אני  שאמרת.  מה  על  רבה  תודה  א' 

כדי   תוך  בחיוב,  הנושא  את  מחדש  לבחון  המקצועי 

של   נושא  שם  יש  כמובן  וגם  ההנגשה  בדיקת 

אחר,   מיקום  להם  נמצא  מנגלים  שם  שיש  המנגלים, 

רבה   תודה  אז  העניין.  כל  של  מחודשת  ובחינה 

להודות   רוצה  אני  הישיבה  בסוף  בחיוב.  וכמובן 

אצלנו    לצביקה  העבודה  על  העירייה,  גזבר  דוידי 

מאוד,   אחראית  רצינית,  טובה,  עבודה  במערכת. 

ולצחי   דרך.  בכל  בהצלחה  לך  מאחל  מאוד.  קפדנית 

ערב   עכשיו,  שהתחלת  במסע  בהצלחה  גם  כמובן 
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 ריכוז החלטות 

 
 דיון בבקשת שליש מחברי המועצה בנושאים הבאים:  . 1

 

 עירייה. התפטרות גזבר העירייה ועיכוב בהצגת טיוטת תקציב ה  א. 

 

התפטרות גזבר  לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא    : 380החלטה מס'  

 . העירייה ועיכוב בהצגת טיוטת תקציב העירייה 

 יעל, פינחס, הדר, יוסי וקרן.  אסנת,   -בעד 

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

 לירית, מאיר וממה.  

 

 הול העירונית.  נטישת שדרת הני  ב. 

 

מס'   בנושא    : 381החלטה  ההצעה  את  קולות  ברוב  מאשרים  שדרת  לא  נטישת 

 . הניהול העירונית 

 יעל, פינחס, הדר, יוסי וקרן.  אסנת,   -בעד 

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

 לירית, מאיר וממה.  

 

 .   אישור שינוי סדר היום  * 

 

 מאשרים פה אחד לשנות את סדר היום.   : 382החלטה מס'  

 

 הצעות לסדר.  . 3

 

 עידוד התיירות בכפר סבא.  א. 
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מס'   בכפר    : 383החלטה  התיירות  עידוד  בנושא  ההצעה  את  אחד  פה  מאשרים 

 סבא.  

 

 

 נטיעות בשנת שמיטה.  ב. 

 

 נטיעות ברחובות העיר בשנת השמיטה.  ד. 

 

מס'   ההצעה    : 384החלטה  את  קולות  ברוב  בשנת  בנושא  מאשרים  נטיעות 

לפיה  שמיטה  בשנת  ,  תשתול  סבא  כפר  עצים    1,100-כ   2022עיריית 

 . 2022והנושא יתוקצב בתקציב  

,   -בעד  קרן יוסי,  הדר,  פינחס,  יעל,  רפי,  אסנת,  אורן,  אמיר,  תהילה, 

 ויובל.   איתן, דני, ראש העיר, ממה 

 מאיר, לירית ועילאי.   -נגד  

 

לתוכ  ג.  המקומית  הוועדה  עמדת  התכנון  הצגת  לשכת  בפני  ארציות  ניות 

 המחוזית. 

 

מס'   בנושא    : 385החלטה  ההצעה  את  קולות  ברוב  מאשרים  עמדת  לא  הצגת 

 . הוועדה המקומית לתוכניות ארציות בפני לשכת התכנון המחוזית 

 יעל, פינחס, הדר, יוסי וקרן.  אסנת,   -בעד 

מ  -נגד   לירית,  עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  רפי,  איר,  אורן, 

 ממה ויובל.  

 

 אישור מועצת העיר לתיקון חוק עזר לכפר סבא )שמירה, אבטחה וסדר   . 5

 (. 2021  –ציבורי )התשפ"ב   
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מס'   את    : 386החלטה  אחד  פה  סבא מאשרים  לכפר  עזר  לחוק    התיקון 

ציבורי( )שמירה,   וסדר  בנוסח  ,  2021-התשפ"ב   , ( תיקון )   אבטחה 

וא  המועצה,  ישיבת  של  יומה  לסדר  תעריף  המצורף  פיה  על  שר 

 ₪.    1.09המצ"ב, הינו    ההיטל הקבוע בתחשיב 

 

 . 26.10.21אישור המלצות ועדת כספים מתאריך   . 6

 תקציב שוטף.    –  2021לשנת    9העברות מספר   א.  

 תקציב פיתוח.    –  2021לשנת    9העברות מספר   ב.  

 

מס'   כמפורט    : 387החלטה  הכספים  ועדת  המלצות  את  אחד  פה  מאשרים 

 בנושאים כדלקמן:   26.10.21הישיבה מיום    בפרוטוקול 

 תקציב רגיל.    –  2021לשנת    9העברות מספר  .  1 

 תקציב בלתי רגיל.    –  2021לשנת    9. העברות מספר  2 

 

 . 2021אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת   . 7

 

מס'   לשנת    : 388החלטה  תמיכות  חלוקת  המשך  את  אחד  פה    2021מאשרים 

ועדת תמיכות מיום  למרכז קהילתי דתי, בהתאם להמ  ,  23.2.21לצת 

 ואשר השלימה את כל הסעיפים הנדרשים.  

 

מס'   לשנת    : 389החלטה  תמיכות  חלוקת  קולות  ברוב  לסביון    2021מאשרים 

תמיכות   ועדת  להמלצת  בהתאם  הקשיש,  למען  העמותה  סבא  כפר 

 , ושר השלימו את כל המסמכים הנדרשים.  23.2.21מיום  

קרן,   -בעד  או יוסי,  רפי,  תהילה,  העיר, אמיר,  רן,  ראש  דני,    איתן, 

 ויובל.    ממה מאיר,    , עילאי, לירית   פינחס, 
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 . הדר  -נגד  

 יעל.  -נמנעת  

 

 .  23.8.2021אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום   . 8

 

מאשרים פה אחד )ממה שיינפיין לא השתתף בהצבעה( את    : 390החלטה מס'  

מיום   שמות  ועדת  ישיבת  סעיף   23.8.21פרוטוקול  ב  " י   למעט 

 בפרוטוקול.  

 

9 .  (  ,  4.4.21( מתאריכים:  77-81אישור פרוטוקולים מוועדת הקצאות 

 4.8.21  ,11.8.21  ,1.9.21  ,11.10.21  . 

 

 מאשרים פה אחד להאריך את ישיבת המועצה.    : 391החלטה מס'  

 

מס'   הקצאה    : 392החלטה  אחד  פה  ילדים מאשרים  וגן  ספר  בית  ,  לשימוש 

 .  26ברחוב ויתקין    322חלקה    7621אורים ותומים בגוש    עבור 

 

מס'   לבנות,    : 393החלטה  תיכון  ספר  בית  לשימוש  הקצאה  אחד  פה  מאשרים 

 .  26ברחוב ויתקין    322חלקה    7621עבור עמותת יצהר בגוש  

 

מס'   קולות    : 394החלטה  ברוב  ספר מאשרים  בית  לשימוש  עבור  הקצאה   ,

 .  10רה  יע ברחוב    189חלקה    6430בגוש  מעין החינוך התורני  

 ויובל.    איתן, דני, ראש העיר, ממה אמיר,  אורן, רפי,   -בעד 

 יוסי, תהילה, מאיר, לירית, עילאי ופליאה.   -נגד  

 קרן, הדר, פינחס ויעל.   -נמנע  
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אורים  , עבור  פעוטון הקצאה לשימוש  מאשרים ברוב קולות    : 395החלטה מס'  

 .  10דניאל  ברחוב    62חלקה    7594בגוש  ותומים  

ויובל, יוסי, תהילה,    איתן, דני, ראש העיר, ממה אמיר,  ן, רפי,  אור  -בעד 

 מאיר, לירית, עילאי, פליאה, קרן, הדר, פינחס.  

 יעל.   -נגד  

 

מס'   אחד    : 396החלטה  פה  לשימוש  מאשרים  ילדים הקצאה  אורים  גן  עבור   ,

 .   11ויתקין  ברחוב    254חלקה    7620ותומים בגוש  

 

 יה ואישור שכרו.  אישור מינוי מ"מ גזבר העירי  . 10

 

מס'   אחד    : 397החלטה  פה  כממלא  מאשרים  אדרת  בן  צחי  מר  של  מינויו  את 

מיום   עיריית כפר סבא החל  גזבר  , למשך תקופה של  3.11.21מקום 

או    3 לפי המוקדם מבין שני  עד  חודשים,  עירייה קבוע  גזבר  למינוי 

המקום   מילוי  בתקופת  המקום  ממלא  של  שכרו  את  וכן  המועדים. 

של  בשיע  הפנים.    80%ור  משרד  לאישור  בכפוף  מנכ"ל,  משכר 

על   הנתונות  הסמכויות  כל  את  יהיו  אדרת  בן  צחי  למר  זו  בתקופה 

   פי דין לגזבר רשות מקומית. 

 

 עדכון זכויות החתימה ברשות.   . 11

 

מס'   את    : 398החלטה  אחד  פה  עיריית  מאשרים  בשם  החתימה  זכויות  עדכון 

והתחייבויו  מסמכים  על  סבא  של  כפר  חתימתם  כדלקמן:  כספיות  ת 

אדרת   בן  צחי  מר  העירייה,  גזבר  ומ"מ  סער  רפי  מר  העיר  ראש 

בצירוף   דנאי(  גנדל  אורית  או  אפרת  צבי  של  חתימתם  )בהיעדרו 

והתחייבויות   מסמכים  על  העירייה  את  מחייבים  העירייה,  חותמת 
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 .  כספיות 

 

ב  . 12 סבא  כפר  לפיתוח  הכלכלית  בחברה  דירקטור  מינוי    –ע"מ  אישור 

 רצ"ב קורות חיים של המועמדת הגב' שירלי זלצר.  

 

מס'   את    : 399החלטה  אחד  פה  זלצר  מאשרים  שירלי  גב'  של  מינוייה 

בחברה  העירייה  עובדות  מקרב  כפר    כדירקטורית  לפיתוח  הכלכלית 

 סבא בע"מ, בכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים. 

 

 עירייה.  מתן היתר לעבודה נוספת לשלושה עובדי   . 13

 

  :  מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה מאשרים פה אחד    : 400החלטה מס'  

ן,    אב בית ברשות הספורט, אשר מעוניין לעבוד כשליח בתחום המזו

עד שנה   הינו  כי תוקף האישור  בזאת,  יובהר  מחוץ לשעות העבודה. 

 ממועד זה. 

לחוק   רכזת  עירייה,  לעובדת  נוספת  לעבודה  היתר  מתן    מאשרים 

לשירותים  באגף  כמדריכה    נוער  לעבוד  מעוניינת  אשר  חברתיים, 

נוער באופן פרטי,  מחוץ לשעות העבודה.    לעובדות סוציאליות לחוק 

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

המרכז    עובדת  עירייה,  לעובדת  נוספת  לעבודה  היתר  מתן  מאשרים 

באגף  המשפחה  חברתיים,   לשלום  לעבוד    לשירותים  מעוניינת  אשר 

פרטי,  באופן  פסיכותרפי  יובהר    בטיפול  העבודה.  לשעות  מחוץ 

 . זאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה ב 

 

 


