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ממתינים לחברי מועצה שלא    אנחנו ערב טוב לכולם.   : ראש העיר 

בעיקר   הגיע,  שכן  מי  את  נכבד  לפחות  ולכן  הגיעו, 

רמז,   בבית  נמצאים  כאן  אנחנו  רונית.  של  מהבית 

חג   את  וחוגגים  היום,  רביעי  נר  נרות,  הדלקת  ערב 

החברים   את  גם  הזמנו  האירוע  ובמסגרת  החנוכה. 

שא  רונית,  של  מא מהבית  מא ני  ואנחנו  וד  אוהב.  וד 

מכן   ולאחר  נרות,  הדלקת  של  קצר  טקס  נעשה 

בא   אני  עולמית,  קדימה  אז  הנושאים.  ביתר  נמשיך 

  לשם? 

אנחנו   דוברת:  מיוחדת.  מועצה  ישיבת  לכולם,  טוב  ערב 

חודש   ומרגש,  חשוב  מאוד  חודש  היום  מתחילים 

מתכבדת   אני  מוגבלות.  עם  לאנשים  המודעות 

הע  ראש  את  מר להזמין  יחד  רפי    יר  נר  להדליק  סער 

של   הבית  של  הקול  הלהקה  חברי  סטס  ועם  הגר  עם 

 רונית בבקשה.  

     *** טקס הדלקת נרות חנוכה *** 

החג   דוברת:  ובהתרגשות  השמחה  עם  ממשיכים  ואנחנו 

של   הקול  המקהלה  את  מזמינה  ואני  הזה,  והחודש 

 הבית של רונית לפתוח את הישיבה.  

 שרים *** ונית  של ר   *** מקהלת הקול של הבית 

רונית   ראש העיר:  של  ולבית  לרונית  תודה  לכולם,  רבה  תודה 

החודש   אנחנו  הנפלאים.  והזמרים  הזמרות  ולכל 

עם   לאנשים  המודעות  העלאת  חודש  דצמבר,  חודש 

לשירותים   האגף  שבהובלת  הזה  החודש  מוגבלויות, 

אנו   ההורים  קהילת  עם  יחד  וקהילתיים,  חברתיים 

הכות  תחת  כפ מציינים  סבא רת  וכמובן    ר  שווה.  עיר 
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זה לא רק סיסמא, אתם רואים את זה כאן בעיניים.  

מאוד   גדולה  ובאהבה  בשילוב  ביחד  כולנו  כאן  חיים 

 לקהילות היקרות שיש לנו בעיר.  

תערוכת    גם  הזה,  בחודש  אירועים  מאוד  הרבה  יש 

נושאים   גם  מבט.  שווה  התרבות,  בהיכל  צילומים 

לרא  מוזמנים  אתם  את נוספים,  יהיה  הציו   ות  רים. 

את   שתארח  שלווה  להקת  עם  יחד  שיא  אירוע 

של   בניהולה  שווים  להקת  כאן  המוזיקלי  ההרכב 

 עופרה כהן, ולירית כמה מילים, לירית שפיר שמש.  

מי   לירית שפיר שמש:  לכל  וגם  באולם  כאן  לכולם  לכולם,  טוב  ערב 

מאוד   אני  גאה,  מאוד  אני  בבית.  בנו  שצופה 

את  לפתוח  הזה החוד   מתרגשת  התיק    ש  במסגרת 

החנוכה,    נרות  את  צילמתי  אתמול  מחזיקה.  שאני 

 זה הצילום שאתם רואים כאן.  

הם    שווים.  הם  כמה  שונים,  הם  כולם  כמה  ראיתי 

בלהבות.   גם  אולי  החלב,  של  בטפטוף  בצבע,  שונים 

את   ולשמח  להאיר  בהם  שקיימת  ביכולת  שווים  הם 

שונים  כולם  השנה.  שלנו  המסר  זה    כולם   הלב, 

נקודות  שווי  במספר  בקצרה  להתמקד  רוצה  אני  ם. 

שלנו,   בעיר  ונגישות  מודעות  של  בתחום  עדכניות 

 עבור אנשים עם מוגבלויות.  

בהנגשת    האחרונות  בשנים  מושקע  מיוחד  מאמץ 

לאפשר   מנת  על  הרחב,  לקהל  המיועדים  אירועים 

ובטוחה   עצמאית  שוויונית,  נוחה,  השתתפות 

מוגבלויות.  עם  באירועים  כבר    רבים   לאנשים  ראו 

שלטי   ואת  הזוהרות  בחולצות  הנגישות  דיילי  את 

המוגבלות   עקב  שזכאים  אלו  עבור  מתור  הפטור 
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ציון אפשרות   אין היום פרסום אירועים ללא  שלהם. 

בדרך   לפנות  אפשר  פרטנית.  הנגשה  לבקשות  פנייה 

אני   במייל.  הכתובה  בדרך  ואפשר  בטלפון  הקולית 

יקר  תושבים  לכם  לנ קוראת  זא ים  להנאתכם  צל  ת 

למודעות   באחרונה  ליבה  פתחה  גם  העירייה  השווה. 

 למוגבלות שקופה ובלתי מוכרת.  

לא    מוגבלות  או  מחלה  שעקב  באנשים  מדובר 

דוגמת   באירועים,  מהבהבים  אורות  לסבול  מסוגלים 

הופעות של זמרים. אין תשובות בשום חוק או תקנה  

בפרסום   האלו.  האנשים  עבור  להיום  של  נכון 

האורות שהתקיים השבוע, פורסם לראשונה  טיבל  פס 

השימוש   אודות  על  אצלנו  האירועים  בתולדות 

 באורות מהבהבים באירוע לידיעת הציבור.  

להנגשות    , בעתיד   פרטניות  בקשות  ויהיו  במידה 

להיענות   נעשה כל מאמץ כדי  באירועים מהסוג הזה, 

מוגבלויות   עם  לאנשים  מודעות  מתוך  כן  כמו  להן. 

כפר  להשת   ואפים הש  עיריית  התעסוקה,  בעולם  לב 

המעסיקים   חברתיים  בעסקים  באהבה  תומכת  סבא 

את   מבחינתה  עושה  היא  מוגבלויות.  עם  אנשים 

מוצרים   אלו  מעסקים  לרכוש  המאמץ  ומיטב  מירב 

דין   לכל  בהתאם  זאת  כל  ומרגשים.  מהנים  ומתנות 

 בנושא זה.  

בוגרי   אנשים  של  בכבוד  תעסוקה  תעודד  היא  ם  בכך 

רק  מוגבל עם   לא  מכאן  להודות  רוצה  אני  ויות. 

המסורים   העירייה  עובדי  ולכל  היקר  העיר  לראש 

בוועדת   הנאמנים  לחברים  גם  אלא  והאכפתיים, 

שמעירים  העירונית  תחומי    הנגישות  בכל  ומאירים 
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ובלי   עם  התושבים  כל  לכם  גם  בעיר.  הנגישות 

לדעת   נוכל  לא  בלעדיכם  חשוב,  חלק  יש  מוגבלויות 

על  מספי  במרחב    תקלות ק  הנגישות  בתחומי  ובעיות 

העיר   את  לקדם  יהיה  אפשר  אתכם  יחד  ובשירות. 

בישראל   ביותר  הנגישות  אחת  של  למעמד  שלנו 

 למשך שנים רבות.  

יחד עם כל הטוב שקורה וקורה הרבה, המאבק שלנו   

הזכויות   מימוש  למען  מוגבלויות  עם  אנשים  של 

בעיר  גם  ונגישות  שוויון  להכלה,  טרם    שלנו   שלנו 

שמסייעים   נפלאים  אנשים  פוגשים  אנחנו  הסתיים. 

את   לנו  יש  עדיין  המון,  ועושים  מאוד  הרבה 

מי   לכל  אוזניים  לפקוח  עיניים,  להאיר  המשימה 

הכלה,   כשעושים  גם  לומר  תפקידו  מודע.  שפחות 

משמר,   מכל  עליהם  לשמור  יש  ונגישות  שוויון 

פגיעה   מכל  ולהימנע  אותם  לשפר  אותם,  לתחזק 

 יסיות האלו.  ת הבס זכויו ב 

מוזמנים    וכולם  נצליח  אנחנו  צעד  אחר  צעד 

אתר   דרך  שלנו  המודעות  חודש  באירועי  להתעדכן 

 העירייה, וכמובן להשתתף. תודה רבה.  

וחברי   ראש העיר:  חברות  לכל  טוב  ערב  ללירית.  רבה  תודה 

ועובדים   עובדות  העירייה,  מנכ"ל  העיר,  מועצת 

ותוש  תושבות  כמובן  י יקרים.  כל    קרים, בים  קודם 

 חג חנוכה שמח.  

אנחנו השבוע פתחנו את אירועי חג החנוכה, להבדיל   

לאור   כי  עצובה,  מאוד  שנה  שהייתה  קודמת  משנה 

הרחובות   הקודמת  בשנה  הקורונה  ונגיף  הקורונה 

אירועים   מעט  לא  בעיר  כאן  היו  והשנה  ריקים,  היו 
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של   פסטיבל  פה  היה  העיר,  את  הארנו  ופסטיבלים. 

ב יומ  פשוט  מדרחו יים  שהיה  האורות  פסטיבל  ב, 

אותו   נהפוך  ואנחנו  מאוד,  גדול  הצלחה  סיפור 

וגם   לגיל השלישי  גם  למסורת. הרבה מאוד אירועים 

שירה   הרבה  הקהילתיים.  והמרכזים  הנוער  במרכזי 

 ותיקות ותיקים, ממש חגיגה גדולה.  

יצאנו    , במקביל   החנוכה  חג  חופשת  לקראת  אנחנו 

שיתוף   של  מ   פעולה לסוג  בחלוקת  עם  החינוך,  שרד 

הספר   בתי  ילדי  להורי  ביתיות  אנטיגן  בדיקות 

בקרב   הנגיף  תחלואת  לאתר  נועדו  הבדיקות  והגנים. 

ובכך   החינוך,  למסגרות  החזרה  טרם  וילדים  ילדות 

וצוותי   תלמידים  של  ובידוד  הסיכון  את  לצמצם 

 חינוך לאחר חופשת החג.  

בכ   הכוח,  בכל  לפעול  ממשיכים  הדר אנחנו  כים  ל 

של  ו  פיזי  לימודים  רצף  על  לשמור  כדי  האמצעים 

גם   ההזדמנות  וזאת  שלנו,  והתלמידים  התלמידות 

תתאזרו   אותנו,  ששומעים  ההורים  לכל  לפנות  ממש 

אנחנו   מלהסתיים,  רחוב  עדיין  האירוע  בסבלנות. 

גזרה   והיא  הקורונה,  בגזרת  נמצאים  עדיין 

להתאזר  חשוב  מאוד  ומאוד  דבר,  לכל    מלחמתית 

ו בסבל  פשוטה  נות  הלא  התקופה  את  גם  להבין 

כמעט   צוותים.  היעדרות  של  הנושא  על  וגם  הזאת, 

החוויה   את  חווים  עדיין  שאנחנו  מכיוון  יום,  מידי 

ערי   בכל  גם  סבא,  בכפר  רק  לא  הקורונה,  של  הזאת 

 המדינה.  

שרת    של  מאוד  משמעותי  ביקור  לנו  היה  אתמול 

מאו  מאוד  ואני  מיכאלי,  מירב  שמח התחבורה  על    ד 
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משרד  ה  עם  שהקשר  חושב  אני  הסיור.  ועל  מפגש 

לראשונה   סבא  לכפר  הגיעה  שהשרה  מרגע  התחבורה 

תחבורה   שר  הגיע  שלא  שנים,  מאוד  הרבה  לאחר 

העליתי   אני  מסודרת.  עבודה  לתוכנית  יהפוך  לעיר, 

מאוד   מאוד  מורכבים  נושאים  של  שורה  בפניה 

 בתחום התחבורה.  

היחיד    שהכביש  לציין  לאחר  לאחר   שנפתח חשוב  ונה 

זה    30 ה 531שנים,  בשנות  שם  אי  התחיל  הוא   .-90  ,

ה  שנות  באמצע  להיסלל  עדיין  90-והתחיל  ואנחנו   ,

של   שורה  יש  אז  הסתיימה.  טרם  שהעבודה  רואים 

של   בנושא  כל  קודם  אליה.  פנינו  שאנחנו  נושאים 

לתחבורה   שקשור  מה  כל  קיימא,  בר  תחבורה 

קו  תדירות  של  הנושא  הא ציבורית,  סים  וטובו וי 

בתחבורה   האוטובוסים  קווי  תדירות  בעיר, 

בעיות   עדיין  חווים  שאנחנו  לתלמידים,  הציבורית 

וקשיים. כל הנושא של פרויקט מהיר לעיר והתפיסה  

 העירונית של איך הפרויקט צריך להראות.  

שבילי    של  שורה  יש  אופניים,  לשבילי  שקשור  מה  כל 

וא  מתקדם,  בתכנון  שנמצאים  נצא  נחנו  אופניים 

אופניים  ל  שביל  הקרובה.  העבודה  בשנת  כבר  ביצוע 

הנבי  רחוב  מאזור  יהודה,  בן  כל  את  יחבר  אים  אחד 

שביל   התיכונים,  ועד  יוספטל  שכונת  חן  מקולנוע 

שנמצא  של    אופניים  רשת  ועוד  מתקדם,  בתכנון 

שאנחנו   סוקולוב,  רחוב  כמו  נוספים,  שבילים 

 יוצאים לעבודה בעוד כחודש ועוד ועוד.  

שגם  כמ   אבל   דן,  אופני  לרשת  להתחבר  ביקשנו  ובן 

לכיוון   מהעיר  לצאת  גם  יוכל  באופניים  שרוכב  מי 



   01.12.2021 10    מן המנייןמועצה 
דיברנו   נוספות,  פעולות  של  שורה  אביב.  ותל  דן  גוש 

שהיו   הקשות  הבעיות  ועל  ישראל  רכבת  של  נושא  על 

וחצי האחרונות כתוצאה מחשמול של הרכבת,   בשנה 

עם   יצאנו  אז  הרכבת,  של  התדירות  ב על    שורות כמה 

לצערנו   וגם  תגדל  שהתדירות  מהם  שאחת  טובות, 

עניין   רק  זה  אבל  תחנה,  הפסקה,  תהיה  בהרצליה 

גם   אז  לחיפה,  הקו  סיום  ולאחר  וחצי  שנה  עוד  של 

רציפה   בצורה  ברכבת  לנסוע  נוכל  הרצליה  לכיוון 

 וטובה.  

כביש    מחלף    541כמובן  העיר,  בצפון  להיות  שאמור 

כדי  קניאל,  באזור  להמ שנוכ   קניאל  להתפתח  ל  שיך 

יציאה   הירוקות  ולשכונות  המערבי  לצד  ולאפשר 

נכנס   הוא  שגם  טשרניחובסקי,  עלייה  צומת  נוספת. 

כביש   התוכנית.  של  5504למסגרת  שבסופו  כביש   ,

כס/  לאזור  מסודרות  כניסות  יאפשר  יש  50דבר   .

  4היום שורה של היתרים שאמורים, שורה של טפסי  

וכ  חתומים  להיות  א שאמורים  נתקענו  נחנו  רגע  קצת 

יצירתי   מאוד  פתרון  מצאה  כמובן  והיא  העניין  עם 

של   נוסף  חיבור  ואולי  ידע  עתיר  אזור  ואת  לזה.  גם 

של    531כביש   שורה  באמת  ידע,  לעתיר  ישירות 

 פעולות.  

זאת    קיימא.  בר  תחבורה  ברור  הוא  המסר  אבל 

ולעילאי   המקצועי  הצוות  לכל  תודה  להגיד  הזדמנות 

אוד מכובד, שהגיעו לפה כל  ור המ ח בסי ולכל מי שנכ 

אנשי המקצוע הבכירים של משרד התחבורה, מנכ"ל  

הצוות   וכל  איילון,  נתיבי  ומנכ"ל  ישראל  נתיבי 

רציני   ביקור  באמת  התחבורה,  משרד  של  הבכיר 
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 מאוד מאוד.  

לסיום    לברך  רוצה  בעלי תפקידים חדשים. את    2אני 

העיריי  דובר  לתפקיד  נכנס  שהוא  ויטה  הו אור  א  ה, 

לאחר  נמצ  רבה,  בהצלחה  אור  הערב.  כאן  איתנו  א 

לתפקיד   שנבחר  חן  שגיא  עו"ד  ואת  ארוך,  מכרז 

גם   סבא,  כפר  לפיתוח  הכלכלית  החברה  מנכ"ל 

בטוח   אני  ויפה.  מכובד  מכרז  של  תהליך  לאחר 

ובכלל,   הציבורית  בעבודה  שניהם  של  שניסיונם 

 הביאו משב רוח נוסף ומרענן ויסייע לקידום העיר.  

 

 .שאילתות  . 1

 

 היערכות למחזור בקבוקי פלסטיק ליטר וחצי.   א. 

 

של   ראש העיר:  בשורה  המועצה  ישיבת  את  נפתח  אנחנו 

למחזור   היערכות  ראשונה  שאילתה  שאילתות. 

הפיקדון,   חוק  את  יש  וחצי,  ליטר  פלסטיק  בקבוקי 

ב  לתוקף  נכנס  בעצם  השאילתה  1.12.21-והוא   .

 יה.  העירי נכ"ל  מוצגת בפניכם, והמענה בבקשה מ 

היערכות   יובל בודניצקי:  לשאילתה  מענה  שמח,  חג  לכולם  טוב  ערב 

קיימת   ככלל  וחצי.  ליטר  פלסטיק  בקבוקי  למחזור 

ההנחיות   פי  על  הארצית.  ברמה  בנושא  בהירות  אי 

בהם   בערים  הסביבה  להגנת  מהמשרד  שהתקבלו 

יבש   הפרדה  הסדר  אורגנית,    –קיים  לפסולת  רטוב 

סבא,   כפר  יה כדוגמת  שי לא  הציבורי  יה  במרחב  נוי 

ימש  כפי  והמחזוריות  לבקבוקים,  מענה  לתת  יכו 
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שמעוניינים   תושבים  במקביל  היום.  עד  שמבוצע 

ולקבל   הרלוונטיים  העסק  לבתי  להגיע  יוכלו  בכך, 

 את ההחזרים המגיעים להם.  

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

 לפינחס יש שאלה.   יעל סער: 

 למי?   עיר: ראש ה 

יישארו,   פינחס כהנא:  האלה  המתקנים  מתי  עד  לשאול  רציתי 

של   המחזור  במתקני  המצב  מה  יודעים  והאם 

בכל   בסופר,  המרכזיות  האיסוף  ונקודות  הבקבוקים 

הם   מתי  נרכשו,  האם  הגדולים.  הקניות  מרכזי 

 יגיעו?  

יש   הנדין: -עילאי הרסגור  אם  יכול.  שאני  כמה  השאלה  על  אענה  לכם  אני 

ל מ  ודאות  שהו  אי  כרגע  יש  כעיקרון  אפשר.  הוסיף 

שלי   מקבילים  עם  מדבר  אני  הארץ,  בכל  רבה 

הנחיות   התקבלו  לא  עדיין  וכרגע  אחרות,  בעיריות 

 ברורות.  

אחד,    מתקן  לפחות  יש  הבקבוקים,  עניין  לגבי 

מתקנים   יוצבו  הקרוב  שבזמן  מאמינים  ואנחנו 

 נוספים.  

מבי  פינחס כהנא:  אני  אופן  מהת בכל  נאמר  שובה  ן  לא  שבמקביל 

 לכמה זמן יהיו, גם המתקנים יישארו.  

במהלכים   הנדין: -עילאי הרסגור  תלוי  זה  יודעים,  לא  עדיין  אנחנו 

 הארציים שנעשים עכשיו.  

.   פינחס כהנא:   בתשובה נאמר שהמתקנים יהיו עכשיו

 בינתיים.   הנדין: -עילאי הרסגור 

ווד  ראש העיר:  בהירות  חוסר  יש  ל בינתיים.  ה אות  של  גבי  נושא 

ונפעל   להנחיות  מחכים  ואנחנו  הבקבוקים,  מחזור 
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יש   עדיין  כרגע  אבל  הנחייה.  לכל  נערכים  כמובן, 

לפחות   הקרובה  בתקופה  ולכן  בהירות,  חוסר 

אחר   תחליף  להם  שנמצא  עד  יישארו  המתקנים 

בעיקרון   ואנחנו ממתינים לזה. זה היה אמור  וראוי. 

 להסתיים עכשיו.  

 

 רק העירוני ע"ש ולד.  ר בפא ר תבו פתיחת שע  ב. 

 

העירוני.   ראש העיר:  בפארק  תבור  שער  פתיחת  הבאה,  שאילתה 

את   היה  לא  עדיין  כי  ולד,  שם  על  לא  עדיין  הוא 

 הטקס, אבל עבר את המועצה. אז בבקשה כן.  

ולד.   יובל בודניצקי:  שם  על  העירוני  בפארק  תבור  שער  פתיחת 

ביחד עם  לירית שפיר שמש  ראש  סגר    חברת המועצה 

כולל  ה  מענה  שייתן  פתרון  מגבשים  הרוש  דני  עיר 

 ובהקדם האפשרי.  

שהתושבים   ד"ר אסנת ספורטה:  כדי  השאילתה,  את  לקרוא  מוכן  אתה 

 ידעו על מה אתה עונה?  

ולד,   ראש העיר:  שם  על  העירוני  בפארק  תבור  שער  פתיחת 

וכמו   פעמים,  מספר  נדון  שכבר  נושא  על  מדובר 

פ  יש  ציין,  ל גישה  שהמנכ"ל  הרוש,  בין  ודני  ירית 

 ואנחנו נביא בהקדם את התשובה, את הפתרון.  

השאלה,   ד"ר אסנת ספורטה:  את  אקרא  רק  אני  המשך,  שאלת  לי  יש  אז 

המועצה   חברת  של  קריאתה  האם  הייתה,  השאלה 

נענתה.   הנגישות  תיק  כמחזיקת  שמכהנת  שמש  שפיר 

 הקריאה שהיא קראה לעירייה לפתוח את השער.  

זו   השא היית   זהו  שלכם  ה  שהתשובה  הבנתי  ילתה, 



   01.12.2021 14    מן המנייןמועצה 
רוצה לשאול   אני  אז  פתרון.  יגבשו  ודני  היא שלירית 

סביב   מתקשקשים  שאנחנו  וחצי  שנה  המשך,  שאלת 

של   כניסה  מגביל  ובעצם  סגור,  שהשער  הזה  הנושא 

כסאות   על  נכים  ושל  עגלות  עם  לילדים  הורים 

 גלגלים.  

א   דני  אמרתם,  זה,  את  שהעלינו  הראשונה  מר  בפעם 

איזה  אני    אם  שמייצרת  חברה  איזו  שיש  טועה,  לא 

תשובה   העניין.  לטובת  מסתובב  מיוחד  שער  שהוא 

פתרון   שהוא  איזה  בניתם  שאתם  אמרתם  שנייה 

מוקד,   שהוא  לאיזה  שיתקשרו  זמזם  שם  שיהיה 

 לאחמ"ש, שיפתח מרחוק את השער.  

בישיבה הקודמת הצהירה לירית מדם ליבה שהנושא   

והי  לה,  חשוב  אמר הזה  שהי א  זה  ה  את  תיקח  א 

לוועדת נגישות, ואז היא הכריזה מעל דפי העיתונים  

קוראת   שהיא  אפשרי,  תקשורת  כלי  כל  ומעל 

לא   אני  ואם  העשר,  את  לפתוח  סבא  כפר  לעיריית 

אתם   ועכשיו  אותי.  תדייקי  לירית  אז  מדייקת 

שלי   השאלה  אז  פתרון.  יגבשו  ולירית  שדני  אומרים 

 רון הזה?  ל הפת בתם ע אולי תפתחו את השער? חש 

תשובה?   ראש העיר:  לה  להחזיר  רוצה  אתה  דני  תודה.  טוב, 

 בבקשה.  

נפגש,   דני הרוש:  אנחנו  הקרוב  השבוע  אמרה  שלירית  כפי 

 ונמצא פתרון שיהיה מקובל על כל הצדדים.  

לפתוח   ד"ר אסנת ספורטה:  האפשרות  את  שקלתם  האם  הייתה  השאלה 

 את השער.  

   , לא. אני עניתי לך  דני הרוש: 

 תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 



   01.12.2021 15    מן המנייןמועצה 
 

 בית ספר היסודי החדש בשכונה הירוקה.    ג. 

 

החדש   ראש העיר:  היסודי  הספר  בית  הבאה.  שאילתה  טוב, 

 בשכונה הירוקה. בבקשה מענה לשאילתה.  

הגורם   יובל בודניצקי:  הירוקה.  בשכונה  החדש  היסודי  הספר  בית 

הינ  חינוך  מוסדות  בינוי  ולתקצב  לאשר  ו  המוסמך 

מש כיד  סבא  וע  כפר  שעיריית  אף  על  החינוך.  רד 

נתקבלה   טרם  הנדרשים,  האישורים  כל  את  הגישה 

 הרשאת משרד החינוך.  

תתקיים    ינואר  חודש  במהלך  החינוך,  משרד  פי  על 

תתקבלנה   הוועדה  לתשובות  ובהתאם  נוספת  ועדה 

תלמידי   ילמדו  היכן  ההחלטות  בעירייה.  החלטות 

ה  בשיתוף  תתקבלנה  הספר  ה נהלת  בית  ספר  בית 

 והנהגת ההורים.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

ילמדו   ד"ר אסנת ספורטה:  איפה  תשובה  בעצם  לכם  אין  אז  כן, 

 התלמידים בשנה הקרובה?  

התהליכים   ראש העיר:  שלה.  את  אומרת  שהתשובה  חושב  אני 

אנחנו   טווח.  ארוכי  תהליכים  הם  החינוך  במשרד 

השכונה.  ילדי  לטובת  מצוין  פתרון  וף  בשית   נתנו 

רצונם.  מל  לשביעות  השכונה,  של  ההורים  עם  אגב  א 

ממנו,   מרוצים  מאוד  שמאוד  בוטיק  ספר  בית  פתחנו 

החינוך   משרד  של  לוועדה  מחכים  אנחנו  העניין.  וזה 

ומשרד   במידה  גם...  נערכים  אנחנו  אז  עד  שתגדיר. 

כמובן   לנו  יש  אז  הספר,  בית  את  יאשר  לא  החינוך 
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של  הילדים  פתרון.  סבא  לא בכפר  ולא    יהיו   נו  בחוץ 

הכול   בסך  לעירייה.  בסמוך  ילמדו  ולא  ברחוב,  יהיו 

שמתאים   כמו  שצריך  כמו  מצוין,  מתקן  להם  יהיה 

 לכפר סבא.  

ייפתח    7לפני   ד"ר אסנת ספורטה:  הספר  שבית  פרסמתם  חודשים 

   -, ואתם ודאי יודעים 2022בספטמבר  

ובזה  ראש העיר:  המשך  ושאלת  שאלה  הייתה  בדיון,  לא  זה    אני 

 .  סתיים ה 

הרשאה   ד"ר אסנת ספורטה:  שיש  שמרגע  לציין,  רוצה  רק  אני  אז  אוקיי, 

שנים לבניית בית ספר, אז    3-במשרד החינוך לוקח כ 

לא   הוא  שהפתרון  בחשבון  שתיקחו  מבקשת  אני  רק 

   -לשנה 

ערים   ראש העיר:  מאוד  מהרבה  שלהבדיל  בחשבון  תיקחי  רק 

   -אחרות 

 ר שנים.  למספ   להיות פתרון צריך   ד"ר אסנת ספורטה: 

שרצינו   ראש העיר:  מה  כל  את  לבצע  הצלחנו  סבא  בכפר  אנחנו 

ב  לא  מאוד,  מהיר  פה    3-בקצב  הקמנו  להיפך,  שנים. 

ב  ביניים  התקציב    9-10-חטיבת  קיבלנו את  חודשים, 

מאוד   הרבה  פה  ושיקמנו  פה  בנינו  מסודרת.  בצורה 

אף   שאמרתי  כמו  ואצלנו  אותם,  שדרגנו  ספר,  בתי 

לא   או  מחוץ  ילמד  ילד  לעירייה  בסמוך  או  לעירייה 

 במקומות שהם לא ראויים ללימודים.  

 

 ביצוע ביו פילטר בנ.ת.צ.   ד. 

 

 ביו פילטר בנת"צ, כן.  שאילתה הבאה, ביצוע   ראש העיר: 
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לחטיבת   הדר לביא:  מסודר  תקצוב  קיבלנו  שלא  לתקן  רק 

   -הביניים 

 קיבלנו.   ראש העיר: 

אחר   הדר לביא:  תקצוב  של  שהיה  לאחר  קיבלנו    20גירעון 

 מיליון ₪.  

 קיבלנו את כל הכסף.   ראש העיר: 

 קיבלנו בסופו של דבר את רוב הכסף.   הדר לביא: 

 קיבלנו את כל הכסף, בבקשה.   ראש העיר: 

 את רוב הכסף.   הדר לביא: 

 ביצוע ביו פילטר.   ראש העיר: 

 בסופו של דבר.   הדר לביא: 

לא תקצ  יובל בודניצקי:  איילון  במ נתיבי  מערכות  סגרת  בה  הפרויקט 

שבוצע,   הניקוז  מובל  תקציב  גם  הנגר.  מי  לניצול 

העיר.   ראש  התערבות  לאחר  ורק  בדחק  תוקצב 

רבים   תכנון  עדכוני  בפרויקט  קיימים  כידוע, 

למציאות   התכנון  בין  התאמה  מחוסר  בעיר  שנובעים 

את   לכלול  היה  ניתן  לא  אלו  שינויים  בשל  בשטח. 

במסג  פילטר  הביו  הת פרויקט  של  קציבי רת  ת 

 הפרויקט.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

לפני   פינחס כהנא:  רק  אנחנו  פשוט.  בדבר  מדובר  לא    10תראו 

ה  כל  של  הנושא  את  העלינו  של  -חודשים  הנושא  כל   ,

כל   את  לנס  העלתה  והעירייה  בעיר,  נגר  מי  השהיית 

המתכנן   גם  שהוא  המתכנן,  מול  שנעשית  הפעילות 

ה  בשכונה.  פילטר  הביו  תשמע  אמר    מתכנן של  לי: 

א'   היא  נלקח. השאלה  והתקציב  דבר,  נעשה שום  לא 

מזה.   יודע  לא  אחד  שאף  חבל  משמעותי,  כך  כל  דבר 



   01.12.2021 18    מן המנייןמועצה 
מאוד   הוא  הנושא  משמעותי.  מאוד  הוא  הנושא 

חשוב   סופר  נושא  שזה  חושבים  אנחנו  משמעותי, 

וזה   העילי,  הנגר  של  השמירה  לטובת  העיר,  לטובת 

ש  הנושא  בכל  גם  חשוב  העצ מרכיב  ח ל  וץ  ים, 

מאוד   זה  מצב,  יש  האם  החשמל.  קווי  של  מההטמנה 

יהיה   וזה  מתוקצב  שזה  אמרתם  תקצבו,  שלא  מוזר 

להיות   יכול  והאם  המתכנן,  עם  עובדים  כבר  ואתם 

הזה,   התקציב  את  לקחת  העירייה  יוזמת  בכלל  שזה 

 מיליון ₪, לדבר אחר.    3.5בערך  

ה  ראש העיר:  פה  שנאמר  כמו  לך.  אשיב  אני  הב נושא  טוב,  יו  של 

מעשה.   לאחר  נולד  הוא  תוכנן.  לא  בכלל  פילטר 

לתקצב   ורצו  אחר,  משהו  לעשות  אולי  רצון  מתוך 

מכיוון   לעירייה.  שניתנו  התמריצים  מתקציב  אותו 

הראשוני   התכנון  בין  תכנון  פערי  כך  כל  שהיו 

לנו   נוצר פער תקציבי שלא מאפשר  למציאות בשטח, 

שא  כמו  הפרויקט  הפרויקט.  את  יו לבצע  הוא  דע  ני 

של   זה    5בהיקף  איך  יודעים  אתם  לפחות.   ₪ מיליון 

ב  מתחיל  וזה  תקציב    5-פועל,  היה  לא   ,₪ מיליוני 

גם   הוא  מלכתחילה,  תוקצב  לא  הוא  הזה,  לפרויקט 

אותו.   לבצע  לא  הוחלט  ולכן  מלכתחילה.  תוכנן  לא 

שקשורים   נוספים  פרויקטים  נעשה  כמובן  אנחנו 

 הזה. ויקט  להחדרת מי הגשמים אבל לא בפר 

חלק   פינחס כהנא:  היה  זה  העצים?  של  המצב  את  משפר  אתה  איך 

יותר   לתת  של  סיפור  היה  אמרנו,  אז  מהסיפור. 

   -מרחב לעצים 

 פינחס אנחנו בשאילתה הבאה תודה.   ראש העיר: 
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 לקחים ותכנון מחדש של המשך העבודות מערבית לרחוב תל חי.   ה. 

 

לקחים  ראש העיר:  הנת"צ,  בעניין  מח ותכנ   שאילתה  של  ון  דש 

 המשך העבודות מערבית לרחוב תל חי, בבקשה.  

בשנת   יובל בודניצקי:  הפרויקט  על  החתימה  בוצע    2016בעת  לא 

ביצוע   אורך  לכל  נראה  הדבר  תקין.  תכנון  הליך 

לאור   רבים.  תכנון  בעדכוני  וניכר  הראשון,  השלב 

הציבור   משיתופי  שעלו  למסקנות  בהמשך  זאת, 

לצור  ובהתאם  לבצ שערכנו,  התא ך  תכנון  ע  מת 

   -למציאות ולאיכות הראויה 

תכנון   צביקה צרפתי:  קובע  אתה  איך  מפריע,  שאני  מצטער  אני 

   -תקין 

   -ביקשנו לבצע רה תכנון  יובל בודניצקי: 

לא   צביקה צרפתי:  או  זה תכנון תקין  יודעים מה  אתה מתכנן? אתם 

העבר.   על  לזרוק  יכולים  שאתם  למה  גבול  יש  תקין, 

אתם   שתכנן  לשנו   רוצים תגידו  מי  הרי  בסדר.  זה  ת, 

עובדי   חלקם  העירייה,  עובדי  זה  אנשים,  היו  זה 

לפחות   תכבדו  שלהם.  מנהלים  שאתם  שלכם,  עירייה 

מהתוכניות   חלק  שהיו  שלכם,  העירייה  עובדי  את 

ההנדסה.   מאגף  חלק  האלה.  ומהתכנונים  האלה 

אתם   די  העבר,  הזמן  כל  לכבד,  שנים    3תלמדו 

 נים.  ש   3-ב העבר  בשלטון, מספיק  

   -צביקה, הטעות הגדולה של מי שתכנן זה  ראש העיר: 

   -אני הטעות הגדולה לא טעות גדולה  צביקה צרפתי: 

   -מי שתכנן את זה זה לא  ראש העיר: 

לכפר   צביקה צרפתי:  אותך  שהביאו  זה  הגדולה  הטעות  סער  רפי 
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הגדולה.   הטעות  זו  קצת  סבא,  תקשיב  תקשיב, 

 .  ב קצת תקשי   לרחשי הציבור, תסתובב, 

כפר   ראש העיר:  ותושבי  תושבות  את  ככה  מכבד  שאתה  חבל 

 סבא.  

 אני מכבד את תושבי כפר סבא.   צביקה צרפתי: 

 אבל בסדר.   ראש העיר: 

   -531אני לא משקר אותם, אתה מספר להם על   צביקה צרפתי: 

 צביקה, צביקה בוא תיזהר במילים שלך.   ראש העיר: 

 .  531נים על  הנתו   דע את אתה בכלל לא יו  צביקה צרפתי: 

 תיזהר, תיזהר במילים שלך.   ראש העיר: 

   -אתה בכלל לא  צביקה צרפתי: 

   -אני באתי להגיד משהו  ראש העיר: 

 מכרת להם סיפורים, עזוב אני לא מוכר סיפורים.   צביקה צרפתי: 

.   ראש העיר:   אוקיי

אתה   צביקה צרפתי:  לדייק.  צריך  לא,  סיפורים.  בלמכור  טוב  אתה 

   -לשנות רוצה  

   -היועץ המשפטי של עיריית כפר סבא  ראש העיר: 

   -תגיד אנחנו רוצים לשנות. אבל לא להסביר  צביקה צרפתי: 

.   ראש העיר:  .  מה דעתך על השיח הזה, האם הוא.

 ... תכניות, תכנון, מספיק די, מספיק.   צביקה צרפתי: 

 סיימת?   ראש העיר: 

 ים.  י מסי כשאני אסיים אני אחליט מתי אנ  צביקה צרפתי: 

 אז סיימת? אני רוצה לשמוע עוד פנינים.   ראש העיר: 

רק   צביקה צרפתי:  ותשמע  קללות,  לא  תשמע,  לא  אתה  ממני  פנינים 

 שפה נקייה.  

.   ראש העיר:   יופי

   -זה שאני מדבר בקול רם, זה עוד לא אומר  צביקה צרפתי: 
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   -אז אתה מפריע  ראש העיר: 

 אני לא כמו האחרים.   צביקה צרפתי: 

   -צביקה צרפתי, אתה מפריע  ר: ש העי רא 

 אני אדבר בשפה נקייה.   צביקה צרפתי: 

   -אתה מפריע באמת לסדר היום  ראש העיר: 

   -ומותר לי כחבר מועצה  צביקה צרפתי: 

   -תכבד, תכבד  ראש העיר: 

 גם להתפרץ.   צביקה צרפתי: 

   -לא, מותר לך, אבל יש כללים ויש חוקים  ראש העיר: 

 פה.    טטורה א דיק אנחנו ל  צביקה צרפתי: 

וחוקים.   ראש העיר:  כללים  יש  דיקטטורה,  לא  זה  לעשות,  מה 

   -הכללים אומרים יש שאילתה 

את   צביקה צרפתי:  ניהלתי  אני  לי,  תאמין  הכללים  את  מכיר  אני 

 שנים.    10המועצה הזאת  

מה   ראש העיר:  לעצמך.  דין  עושה  ואתה  המשך,  שאלת  ויש 

   -שבאי 

 .  מכיר את הכללים  צביקה צרפתי: 

את   העיר: ש  רא  שתכנן  מי  עובדות,  זה  להגיד  שבאתי  מה 

   -הפרויקט 

 איזה עובדות, מה עובדות? מי שתכנן.   צביקה צרפתי: 

 טוב, שאילתה הבאה תודה.   ראש העיר: 

   -אני חושב ש  הנדין: -עילאי הרסגור 

שותפים   צביקה צרפתי:  היו  ישראל  נתיבי  שותף,  היה  שתכנן  מי 

א  שתכנן.  מי  זה  מה  מה  לתכנון.  לא    נתיבי ז  ישראל 

 טובים?  

   -אני חושב שזה נהדר שצביקה צרפתי מהאופוזיציה  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -מי שתכנן את זה  ראש העיר: 
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 מצטרף לתמיכה בפרויקט.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -אתה בכלל, עילאי, עילאי, עילאי בוא  צביקה צרפתי: 

 מצטרף לתמיכה בפרויקט.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -עילאי  : צרפתי ביקה  צ 

 חבל שקולך לא נשמע יותר בהקשר הזה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 עילאי, תכנית שביל האופניים טובה.   צביקה צרפתי: 

   -אתה כאופוזיציה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 תכנית שבילי האופניים טובה.   צביקה צרפתי: 

   -אני מציע, אני מציע לך מר צביקה  ראש העיר: 

 לשבילי אופניים טובה.  האב    תכנית  צביקה צרפתי: 

   -מר צביקה צרפתי  ראש העיר: 

   -אתה מיישם אותה  צביקה צרפתי: 

   -מר צביקה צרפתי  ראש העיר: 

 אתה מיישם אותה. אבל פה נבהלים.   צביקה צרפתי: 

   -באמת אני  ראש העיר: 

 נבהלים.   צביקה צרפתי: 

ממה  הנדין: -עילאי הרסגור  שבילים,  כפול  סללנו  כבר    עשית   שאתה   אנחנו 

 בקדנציה שלך.  

ראש   צביקה צרפתי:  פחדן.  הייתי  לא  לפחות  אני  עילאי,  עילאי, 

  . .  העיר עוד לא שמעתי אותו, מה אתה עושה.

הכי   ראש העיר:  השיטה  זאת  בדיוק,  נכון  רבה.  תודה  חבר'ה 

 טובה.  

 זה מה שאתה יודע.   צביקה צרפתי: 

 אני יודע עוד הרבה דברים.   ראש העיר: 

.    ה ז  תי: צביקה צרפ   מה שאתה יודע..

תכננו   ראש העיר:  הם  איילון,  נתיבי  זה  הפרויקט  את  שתכנן  מי 

את הפרויקט. ולכן התכנון הוא לא היה מדויק ונכון  
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   -לעיר כפר סבא. יש פערים גדולים מאוד 

 .  2019-אתה חתמת על התכנון הזה ב  הדר לביא: 

 אתם תפריעו, אני פשוט אנתק את הטלפונים.   ראש העיר: 

 נפריע לך עם העובדות, מה לעשות.   ביא: הדר ל 

רבה.   ראש העיר:  תודה  בבקשה.  לכולם  תוריד  חבר'ה,  טוב 

הפרויקט   את  שתכנן  מי  בעיקרון  נכון,  בעיקרון 

מאוד   גדולים  בהיקפים  פערים  נוצרו  איילון.  נתיבי 

צפו   שלא  בעיות  בשטח.  המציאות  לבין  התכנון  בין 

ניקוז  של  בנושא  בעיות  בעיקר  ש אותם,  קוו ים,  ים  ל 

קו   גילינו  עכשיו  רק  קיימים,  שהם  ידעו  לא  שבכלל 

בין    300של   ויצמן  באזור  שנמצא  ניקוז,  של  מטר 

אף   עליו,  ידע  לא  אחד  שאף  קו  העמק,  ועד  נורדאו 

פשוטה,   לא  החלטה  לקבל  צריכים  היו  מתכנן. 

קו חדש. הבניינים שם   את הקו הזה, להציב  להוציא 

הא  לקווים  מחוברים  היו  בצ באזור  ל לה  א  ורה 

שתושבי   חושב  אני  שקורה.  מה  שתדעו  רק  חוקית. 

הפרויקט   את  להבין  צריכים  סבא  כפר  ותושבות 

של   מאוד  גדול  כשל  בגלל  בעיקר  הזה,  המורכב 

היה   דבר  של  ובסופו  נכון,  תכנון  פה  היה  אם  תכנון. 

התשתיות   את  בדיוק  ומבין  המדוכה,  על  שיושב  מי 

שהיו  התשתיות  של  המצב  ואת  ואת שקיימות   ,  

תוצאה  החוס  מקבלים  היינו  אחרות,  בתשתיות  ר 

בהיקפים   הוא  שהפער  שתבינו  רק  טובה.  יותר  הרבה 

מ  למעלה  שתוקצב    20-של  מה  לעומת   ,₪ מיליוני 

של   הנושא  את  בחשבון  לקחתם  לא  דרך.  בתחילתה 

 ניקוזים בכלל.  

 אתה חתמת על התכנון.   הדר לביא: 
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   -לא לקחתם בחשבון  ראש העיר: 

 .  2019-ל התכנון מ תום ע אתה ח  הדר לביא: 

כל,   ראש העיר:  את  להוריד  מבקש  אני  להפריע,  לא  מבקש  אני 

 עד שאני אסיים לדבר.  

 זאת האמת.   הדר לביא: 

   -לא לקחתם בחשבון  ראש העיר: 

 זה שתשתית לא עושה אותה שקר.   הדר לביא: 

   -לא לקחתם בחשבון  ראש העיר: 

 . 2019 הדר לביא: 

 מוח.  את ה   אתה מבלבל  צביקה צרפתי: 

   -נחתמו ההסכמים  הדר לביא: 

.  צביקה צרפתי:  .  משרד התחבורה.

מפעל   ראש העיר:  המים.  מפעל  נושא  את  בחשבון  לקחתם  לא 

הציבור.   חשבון  על  גדולים  כספים  פה  הוציא  המים 

לא   הניקוזים  מהמדינה.  זה  את  לקחת  במקום 

זו   לעשות?  מה  בחשבון.  נלקחו  ולא  בכלל.  תוקצבו 

בשטח,   עו המציאות  להתווכח.  בדות  עם  אפשר  אי 

מתוכנן   היה  הוא  אם  מורכב.  כך  כל  הפרויקט  ולכן 

צריכים   היו  הניקוזים  שאת  מבינים  והיו  בקפידה, 

גם   אז  תמריצים,  מתקציב  לקחת  ולא  אותם  לתקצב 

הדרך.   בתחילת  רצה  כהנא  שפינחס  למה  כסף  היה 

 שאילתה הבאה בבקשה.  

   -משך לא, יש לי שאלת ה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 אין שאלת המשך, תודה.   ראש העיר: 

 לא, אני רוצה לדעת.   ראש העיר: 

 לא קרן, אנחנו בשאילתה הבאה.   ראש העיר: 

   -לא, לא, לי יש שאלת המשך  ד קרן גרשון חגואל: " עו 
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כל   ראש העיר:  את  תעצור  הכול,  את  שנייה  תעצור  חבר'ה,  לא 

   -המיקרופונים 

   -לת מה? יש לי שא  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

החוק   ראש העיר:  בשאילתות.  פה  אנחנו  סליחה,  קרן  שנייה 

שאלת   תשובה,  שאילתה,  פשוט,  מאוד  דבר  אומר 

כל   היום.  סדר  זה  היום,  סדר  זה  תשובה.  המשך, 

את   עוצר  פשוט  אני  רגע  באותו  פשוט  אחר,  סדר 

של   עניין  לא  זה  זה.  את  מקדם  ולא  הישיבה 

המשפטי  היועץ  כללים,  יש  לכם  יסביר    התמודדות, 

ה ב  משפטי    200-פעם  יועץ  זקן  בן  אלון  הכללים,  את 

לחברי   תסביר  בכבוד,  סבא  כפר  עיריית  של 

אלון.   בבקשה  ישיבה,  מתנהלת  איך  האופוזיציה 

 אלון בן זקן, כן תודה.  

מוקראות,   עו"ד אלון בן זקן:  שאילתות  אמר  העיר  שראש  כפי 

וניתן   העיר,  במועצת  מוקראות  שלהם  התשובות 

המ  שאלת  א לשאול  לא שך.  שאלתם    ני  אתם  יודע, 

אם   התפרצויות,  פה  והיו  המשך,  שאלות  הרבה 

וניהול   הסדר  על  תשמרו  אם  הסדר,  על  תשמרו 

 -הישיבה, אפשר יהיה לאפשר לכם 

 ... )לא שומעים(   צביקה צרפתי: 

 שאלת המשך.   עו"ד אלון בן זקן: 

המשך   ראש העיר:  שאלת  קרן  המשך,  שאלת  בבקשה.  טוב 

 בבקשה.  

 ... )מדבר ללא מיקרופון(   פתי: צביקה צר 

גם אותנו, בסדר? תודה. קרן בבקשה   ראש העיר:  תכבד  בבקשה, 

המיקרופון   את  לקרן  לפתוח  קרן.  כן  המשך.  שאלת 

 בבקשה. קרן בבקשה שאלת המשך.  
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 סיימתם להקריא את התשובה מעולה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 לא, לא הקריאו את התשובה.   יעל סער: 

   -אתם רוצים לסיים להקריא את התשובה, כי אנחנו  גואל: שון ח ד קרן גר " עו 

 שאלה, שאלה, בבקשה.   ראש העיר: 

ש  ד קרן גרשון חגואל: " עו  זה  שלנו  ההמשך  תשובה  -שאלת  לדעת  רוצה  אני   ,

לא   ויצמן  לאורך  שהנת"צ  נכון  זה  האם  ברורה, 

ועד   מטשרניחובסקי  רק  יתבצע  והפרויקט  ימשיך, 

 צומת רעננה?  

נמ אנחנ  ראש העיר:  התחבורה.  ו  משרד  עם  בדיונים  צאים 

דיונים שבעיקרם   הדיונים האלה בסופו של דבר, הם 

ברגע   סבא.  כפר  לעיר  נכון  ומה  תקציביים  הם 

כרגע   לכם.  ניתן  אנחנו  התשובות  את  לנו  שתיתן 

מאוד   ומשמעותי  מאוד  רציני  בדיון  נמצאים  אנחנו 

מהשרה   שותפים  הזה  לדיון  התחבורה.  משרד  מול 

אתמ שהגיע  וע ה  איילון  ול  נתיבי  ומנכ"ל  כן,  לפני  וד 

מה   אחד,  דבר  על  רק  חושבים  כרגע  אנחנו  וצוותו. 

סבא   כפר  לתושבי  נכון  ומה  סבא.  כפר  לעיר  נכון 

הציבורית   לתחבורה  נכון  ומה  סבא,  בכפר  ולעסקים 

עדכון.   ניתן  לעדכן,  נוכל  שאנחנו  ברגע  סבא.  בכפר 

סמ  באמת  להיות  יכולים  אתם  נמצא.  זה  וכים  וכך 

נכונה.  ובטוח  בצורה  עובדת  פה  שהמערכת  ים 

לא   הוא  מאוד,  מורכב  פרויקט  הוא  הזה  הפרויקט 

מאוד   הרבה  ממנו  נשכחו  נכונה,  בצורה  תוכנן 

התמריצים   חשבון  על  מיליונים  עשרות  שעלו  פרטים 

המצב,   את  הבנו  שאנחנו  ברגע  ולכן  הפרויקט.  של 

משרד   וגם  המצב,  את  מבינים  איילון  נתיבי  וגם 

הדרך    מבין   חבורה הת  את  נמצא  אנחנו  המצב,  את 
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 המיטבית למען תושבי העיר כולה.  

 שנים?    3לא מצאת אותה לפני   הדר לביא: 

   -וכשזה יסוכם  ראש העיר: 

 מה השתנה?   הדר לביא: 

יקבלו   ראש העיר:  סבא  כפר  ותושבי  תושבות  יסוכם  כשזה 

שאילתה   שלהם.  העיר  מראש  וטובה  מסודרת  הודעה 

 הבאה.  

 שנים אתה עובד לפי תכנון מסוים. מה השתנה?    3 יא: הדר לב 

   -בואי, אנחנו  ראש העיר: 

   -בגלל שמדובר בשאילתה ואי אפשר לעשות דיון  הנדין: -עילאי הרסגור 

.   ראש העיר:  .  מדובר בשאילתה.

הישיבה   הנדין: -עילאי הרסגור  בסוף  מהמקום  נאום  לעשות  אבקש  אני 

 ולהתייחס לדברים שנאמרו.  

 בסוף הישיבה.    גמור, בסדר   ראש העיר: 

 

 תלונות על יתושים בעיר כפר סבא.  ו. 

 

יתושים   ראש העיר:  על  תלונות  הבאה,  סבא.  שאילתה  כפר  בעיר 

 תלונות על יתושים כן, בבקשה.  

לשנה    2019בשנת   יובל בודניצקי:  יחסית  נמוכה  פניות  רמת  הייתה 

כי   הסיבה  בשל  זאת  מכן,  שלאחר  ולשנים  קודמות 

2019-   

 על מה השאלה סליחה?  ביא: הדר ל 

 הייתה שנה רצופת גשמים, כמעט ללא ימי שמש.   יובל בודניצקי: 

 יובל, לא יודעים על מה השאלה אפילו.   הדר לביא: 

יתושים   יובל בודניצקי:  השאלה היא, מענה לשאילתה על תלונות על 
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על   משמעותית  השפיעה  זו  עובדה  סבא.  כפר  בעיר 

לראות   ניתן  היתושים.  גת  שמוצ   בטבלה התפתחות 

התושבים   בתלונות  משמעותית  ירידה  קיימת  כי 

ל  ל   2020-יחסית  ש 2018-ויחסית  לראות  אפשר   .-

אפשר    2018 התלונות,  מבחינת  גבוהה  שנה  הייתה 

בגלל שהיא הייתה שנה מאוד גשומה    2019-לראות ש 

שנה   הייתה  החורף,  בחודשי  שמש  הייתה  לא  וכמעט 

ל   2020נמוכה.   יחסית  עלייה    2021-ו ,  2019-הייתה 

גם   היא  הפניות  רמת  בינתיים  נובמבר  חודש  סוף  עד 

ל  יחסית  נמוכה  ל   2020-כן  גם  כפי  2018-ויחסית   .

דן.   ערים  לאיגוד  משלמת  אינה  העירייה  שצוין 

בניטור   ושוטפות  קבועות  פעולות  מבצעת  העירייה 

בעיר,   הציבוריים  השטחים  בכל  יתושים  והדברת 

בנ  תושבים.  לפניות  שניתן  יה  העירי וסף,  וכמענה 

של   ומודעות  מאחר  לתושבים,  בהסברה  מתמקדת 

ביתם   בקרבת  מים  מקורות  לייבוש  התושבים 

כמות   על  מיידי  באופן  תשפיע  הפרטיים,  בשטחים 

 היתושים.  

הטבלה,   ראש העיר:  עם  תישארו  רגע  המשך.  שאלת  רבה,  תודה 

 זה חשוב.  

טוב   יעל סער:  לי את הרמקול.  הנה, החזירו  לל   2019כן  א  שנה 

ימי    גשם,   ימי  בלי  שנה  זוכרת  לא  אני  יודעת  לא  אני 

רואה   אני  בצד.  רגע  זה  את  נשים  אבל  בישראל,  גשם 

פניות,   של  רמה  בערך  לנו  יש  כן  חינוך  שבמוסדות 

זה   את  לעבור  הולך  זה  וכנראה  שעברה.  בשנה  כמו 

ב  היינו  נובמבר  לסוף  נכון  לכל    261מול    255-אם 

הציב 2020שנת   במוסדות  הפחתה  אז  לפ ,  ל ור  א  חות 
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על   ראשון  ממקור  תלונות  הרבה  מכירה  ואני  רואים. 

באופן   גם  סובלות,  מאוד  שמאוד  ציבוריות  גינות 

לשהות   אפשר  אי  ממש  המון,  בזה  נתקלתי  אני  אישי 

יודעים   אנחנו  קטנים.  ילדים  עם  המשחקים  בגינות 

את   צריכים  שילדים  בתקופה  נמצאים  שאנחנו 

גם   בבית  הרבה  היו  ילדים  נה,  הקורו בגלל  הבחוץ, 

האם   השאלה  האלה.  המקומות  את  צריכים  ואנחנו 

מקצועי   באופן  עושים  שאתם  סקירה  שהיא  איזה  יש 

או   היתושים,  בנושא  העיר  בכל  המשחקים  בגינות 

במקומות   ספציפי  הדברה  נוהל  שהוא  איזה  הדברה, 

 האלה, כדי לדאוג שתמיד אפשר יהיה להגיע לשם.  

ה  ראש העיר:  הדבר  כל  קודם  חש טוב,  שא כי  יכולים  וב  נחנו 

את   רואים  אנחנו  המספרים.  את  זה  לבחון, 

ב  שהיו  2018-המספרים  לעומת    1,900,  ,  2019פניות 

לעומת    2021-ו   2020 מאוד  משמעותית  ירידה  שיש 

באמת  2018 שנעשתה  עבודה  בעקבות  זה  מזה  חלק   .

אחד   יתוש  יש  כי  הסברה,  ברובה  החינוך,  במערכת 

ה  שמו  כולנו  את  מטריד  ה שהוא  הוא  אסיאת נמר  י, 

הצהריים.   ואחר  הבוקר  בשעות  בעיקר  שנמצא  נמצא 

דוגר   והוא  עם מים  לו מה שנקרא פקק אחד  ומספיק 

שנעשתה   ההסברה  בגזרה.  מסתובב  הוא  מכן  ולאחר 

החינוך  במערכת  שנעשתה  תוצאות,    והעבודה  הניבה 

מ  הדרמטית  הירידה  את  רואים  שהיו    2018-ואתם 

ל   348 פעולה  השני   הדבר   . 255,  260,  209-פניות  יש   ,

אנחנו   ניטור.  של  שלנו  הצוותים  של  הזמן  כל 

משתדלים לא להדביר, או לא מדבירים כמעט בכלל,  

כך   ואחר  המקור  את  מאתרים  מנטרים,  אנחנו 
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מזג   של  בעיקר  היא  הבעיה  אבל  בו.  מטפלים 

אנחנו   עכשיו,  בתקופה  נמצאים  אנחנו  האוויר, 

חודש   היה  נובמבר  חודש  דצמבר,  מא בחודש  וד,  חם 

גשמים  ו  פרקי  אותם  קטנים.  גשמים  פרקי  בו  היו 

ואז   עומדים,  מים  של  להתהוות  גרמו  דבר  של  בסופו 

שרב   של  אוויר  מזג  להיות  הפך  זה  אחרי  יומיים 

ותהליך   פקיעה  ביצים  להטלת  גורם  ישר  כבד,  וחום 

היינו   אנחנו  באביב.  כלל  בדרך  שקורה  מה  של 

שבועי  לפני  שבוע,  לאחר  אביבי,  הי בשבוע  גשם ים  ,  ה 

האירועים   ולכן  שעבר,  שבוע  בסוף  זוכרים  אתם 

יתושים, למרות   ליותר  גורמים  דבר  האלה בסופו של 

שמ  מראים  המספריים  הנתונים  יש    2018-הכול 

אירועים   מספר  היו  נכון  בפניות.  משמעותית  ירידה 

היו   כחודש,  לפני  בעיקר  שלושה,  שבועיים  של 

שאנ  באזור  גם  נוחים  לא  מאוד  נמצ אירועים  בו  י  א 

בכל   גורף  היה  זה  שעשינו  ומבדיקות  מקום,  בכל 

 הארץ, בשל מזג האוויר. תודה רבה.  

 

 מרכז קהילתי השכונה הירוקה.    ז. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

השכונה   יובל בודניצקי:  קהילתה  מרכז  בנושא  לשאילתה  מענה 

עם   מתמיד  בקשר  נמצאים  העירייה  נציגי  הירוקה. 

הירו  השכונה  א נציגי  מש קה.  עם  גף  ביחד  אנוש  אבי 

המשרות   באיוש  מטפלים  וחברה  קהילה  אגף 

נמצאים   אנו  אלו  בימים  במרכז.  הרלוונטיות 
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על   לבוא  אמור  והנושא  אדם,  כוח  גיוס  בתהליכי 

הקורונה   מסממני  אחד  כידוע,  בקרוב.  פתרונו 

התבטא במחסור בכוח אדם, דבר המורגש היטב בכל  

אין  הארצית.  ברמה  וגם  ה קשר    המישורים  שינוי  בין 

 במבנה הארגוני לבין איוש המשרות.  

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

דבר   ד קרן גרשון חגואל: " עו  של  בסופו  הזה  שהשינוי  להדגיש  לי  חשוב  כן. 

של   לתקופה  הקהילתי,  המרכז  של  לשיתוק  גרם 

ודווקא בתקופה כזו של קורונה, דווקא   קרוב לשנה. 

המענ  את  ולקהילה  לציבור  לתת  חשוב  שה אז  ם  ים 

לדעתכם  צרי  מתי  פשוטה,  היא  שלי  והשאלה  כים. 

 תחזור הפעילות?  

 כן, עדי את רוצה להשיב? בבקשה. עדי לוי סקופ.   ראש העיר: 

זה   עו"ד עדי לוי סקופ:  הירוקות  כל המרכז הקהילתי של השכונות  קודם 

פעילות   ועשה  שנים,  מספר  לפני  נבנה  שאכן  מרכז 

לתרב  החברה  באמצעות  ומדהימה  הפ ענפה  נאי,  ות 

בתקופת   הגמלאים.  מועדון  על  אחראית  הייתה  שגם 

בקשיים,   נתקלנו  אחרים  במקומות  כמו  הקורונה 

לאורך   שהשפיעו  אדם  כוח  נושא  עקב  אומרת  זאת 

יש   הקהילתי.  המינהל  על  גם  השפיע  זה  השדרה,  כל 

כוח   לגייס  גדול מאוד לא רק במרכז הקהילתי  אתגר 

נעשו   ב אדם.  גם  פעולות,  מאוד  חבר  סיוע  הרבה 

ובסיוע  ה  הפנים,  משרד  מול  אל  קולמן  אמיר  מועצה 

בצורה   מכרזים  פתיחת  לאפשר  מנת  על  המנכ"ל, 

לשפר   להגמיש,  הסף,  תנאי  את  להוריד  יותר,  רחבה 

את התנאים. כולי תקווה שגם זה וגם בנוסף, הייתה  

יאויש   שהמינהל  ספריות,  על  שאילתה  גם  פה 
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לחזק  כן  פעולות  נעשות  ובמקביל  את    בהקדם. 

המינהל    קהילה ה  במסגרת  שלא  הקיימים  באמצעים 

מאוד   חזקה  בקהילה  שמדובר  כך  אז  הקהילתי. 

המרכז   שיאויש  ברגע  עכשיו.  גם  פעילה  שהיא 

למוד   תיכנס  מיד  הפעילות  שלם,  באופן  הקהילתי 

עוד   לצ'פר  יכולתנו  כמיטב  נעשה  ואנחנו  ושלם,  מלא 

הזמן   על  באמת  לכפר  כדי  הפעילות,  את  עוד  ולתגבר 

ש  הי הזה  מדובר  לא  מזכירה  אני  פעילות.  יתה 

נפתחו   הכול המרכזים  סך  במספר חודשים מצומצם, 

כל   על  מדובר  לא  מצומצם,  חודשים  מספר  לפני 

אגב   להערת  באשר  בדקנו,  גם  אנחנו  הזו.  התקופה 

בדיקה   ולאחר  התנדבות,  בנושא  אלינו  פנו  מהקהל, 

לא   בהתנדבות,  פעולות  לבצע  אפשרות  אין  משפטית 

ו בספר  במ ייה  אפשרות  לא  שאין  כך  האלה,  קומות 

בצורה   בשכר,  להיעשות  חייב  זה  בהתנדבות 

לפעילות   יחזרו  המרכזים  ביטוחית.  מסודרת, 

תתוגבר   שלהם  והפעילות  האפשרי,  בהקדם  בהקדם, 

 מכל הבחינות, תודה.  

 תודה. אמיר בבקשה, אמיר קולמן ימשיך, כן.   ראש העיר: 

א  אמיר קולמן:  להדגיש,  רוצה  מאוד    רואים נחנו  אני  חשיבות 

והן   הירוקות  בשכונות  הן  המרכזים,  בהפעלת  גדולה 

גם   הקהילתיים  במרכזים  גם  העירוני.  המרחב  בכל 

בזה.   שקשור  מה  וכל  הספריות  גם  הנוער  מרכזי 

וזה   אדם  כוח  לגייס  גדולים  מאוד  מאמצים  עושים 

הזה   הסיפור  את  לתלות  פעם  כל  והניסיון  פשוט.  לא 

האר  במבנה  והוא  הוא    גוני, בשינוי  נכון,  לא  פשוט 

אנחנו   שוב,  אומר  אני  ולכן  קשור.  לא  זה  כי  מטעה, 
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היכולות   וכל  הגורמים  כל  מול  אל  מאמצים  עושים 

מענה   שייתן  איכותי  אדם  כוח  אדם,  כוח  להביא 

 לכלל הציבור.  

 תודה אמיר.   ראש העיר: 

 

 התחדשות עירונית בשכונת אלי כהן.  ח. 

 

ה  ראש העיר:  הבאה.  עיר תחדשו שאילתה  אלי  ת  בשכונת  ונית 

 כהן.  

בין   יובל בודניצקי:  הממוקמת  כהן  אלי  שכונת  לשאילתה,    2מענה 

תע"ש,   ורחוב  מרכזית  תחנה  של  המטרו  תחנות 

שכונות   לשאר  יחסי  באופן  גבוהה  בצפיפות  נבנתה 

יזם   עם  יחד  השכונה  תושבי  מובילים  כיום,  העיר. 

תכנית  באמצעות  השכונה  להתחדשות  תכנית    פרטי, 

בינ פינו  בניינים  י  כוללת  המוצעת  התוכנית  וי. 

בין   משתנים  שטחי    19-ל   8בגבהים  לרבות  קומות, 

ציבור, שטחים פתוחים ועוד. עקב הצפיפות הקיימת  

לצוות   מבוטל  לא  זמן  נדרש  לעיל,  כאמור  הגבוהה 

של   התכנון  ולצוות  ההנדסה  במינהל  המקצועי 

לגבש   המוצעת,  אשר    2התוכנית  מוסכמות,  חלופות 

הקרובה.  לדיו   יובאו  המקומית  הוועדה  במליאת  ן 

עיר   בניין  כתוכנית  תקודם  תיבחר,  אשר  החלופה 

תתקבל   גם  הדיון  במסגרת  השכונה.  להתחדשות 

החלטה על ידי חברי המליאה, באם יש מקום לדרוש  

עתידית   משלימה  קרקע  ידי  על  הצפיפות  הקטנת 

התוכנית   קידום  לאפשר  לחילופין  או  שתהיה,  ככול 
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ש  יצו הוצעה כפי  מלווה  .  המקודמת  התוכנית  כי  ין 

בוחן   אשר  המקומית,  הוועדה  בשמאי  צמוד  באופן 

ומספר    באופן  הצפיפות  לרבות  התוכנית,  את  רציף 

לתקן   והתאמתן  המחייב  21היחידות  התקן  שהינו   ,

פי   על  התנועה,  לנושאי  בנוגע  בינוי.  פינוי  בתוכניות 

א  הנת"צ  מתכנני  ידי  על  נבחנת  העירייה  י  דרישת 

הפ ביט  מציעה  ול  עצמה  התוכנית  במקביל  נייה. 

הסדרי   מאפשרים  אשר  חדשים,  וקישורים  רחובות 

באופן   שייטיב  באופן  היום  מהקיים  שונים  תנועה 

 ניכר עם השכונה.  

 כן, שאלת המשך בבקשה.   ראש העיר: 

במליאה   יעל סער:  יעלה  שזה  מבינה  אני  התשובה,  על  תודה 

 ן?  צי? כ בעוד שבוע וח   הקרובה ביום ראשון 

 לחודש.    12-ב  ראש העיר: 

 נהדר, אז נשמח לקבל את החומרים בהקדם.   יעל סער: 

 מה השאלה?   ראש העיר: 

 אין שאלה.   יעל סער: 

כהן   ראש העיר:  אלי  פרויקט  בקצרה,  אוסיף  רק  אני  רבה.  תודה 

מאוד   מורכב  חשוב,  מאוד  מאוד  פרויקט  הוא 

  מסובך. שכונת אלי כהן לא הוצמדה לשכונת תקומה 

בתפיסה  מההת   כחלק  הכללית  העירונית  חדשות 

והתוכנית   קורה  היה  זה  אם  תכנון.  של  מרחבית 

היו   גם  אז  לאומית,  ברמה  כתוכנית  מוגדרת  הייתה 

מאוד.   צפופה  היא  השכונה  משלימה.  קרקע  מקבלים 

מ  למעלה  מגיע  שם  שייבנו  הדירות    700-היקף 

במקום   דיור  היום.    206יחידות  שם  שיש  יחידות 

מו  מ אירוע  י רכב  תשתיות,  אוד  של  היבטים  לו  ש 
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גם   דבר  של  בסופו  וכמובן  צפיפות,  כמובן  כבישים, 

לתושבות   פה  זה  את  אומר  אני  הבניינים.  של  גובה 

כהן   שאלי  למצב  להגיע  מנת  על  העיר,  ותושבי 

בניינים   לבנות  נצטרך  הסתם  מן  אנחנו  תתפנה, 

יהיה   לא  זה  כמובן  יותר,  כמו    30גבוהים  קומות 

זה  על    הרבה   יהיה   בתקומה,  נשמור  אני  אבל  פחות, 

בקשר   אנחנו  ובהתאם  קשר  ללא  ומתאים.  נכון  קו 

שכונת   על  הכריזה  ישראל  מדינת  המדינה.  עם 

לאומית,   בעדיפות  כשכונה  הדיור  בקבינט  יוספטל 

חלק   דבר  של  בסופו  הפרויקט  עם  נתקדם  וכשאנחנו 

לטובת   משלימה  קרקע  לקבל  יהיו  שלנו  מהבקשות 

ל  כדי  כהן,  ב אלי  לפחות  סביבו חלץ    250-300ת 

לפריפריה,   העיר  ממרכז  מקווה  אני  דיור  יחידות 

הזאת   התוכנית  את  לקדם  נוכל  פשוט  אנחנו  ואז 

היזם   וגם  התושבים  גם  מקרה  בכל  מיטבית.  בצורה 

מאוד   הרבה  עם  גם  להתאזר  צריך  מעודכנים. 

 סבלנות, פרויקט מאוד מאוד מאוד מורכב ומסובך.  

 

 .  וניות סניפי ספריות עיר  ט. 

 

עירוניות.   ראש העיר:  ספריות  סניפי  בנושא  הבאה  שאילתה 

 בבקשה מנכ"ל.  

ממרץ   יובל בודניצקי:  החל  נסגרו  העירונית  כחלק    2020הספריות 

מספר   החליטו  זו  תקופה  במהלך  הקורונה.  מהנחיות 

שינוי   עם  עבודתם.  את  לסיים  ספריות  מנהלי 

הספריות  מחדש  נפתחו  האחרונה,  בתקופה    ההנחיות 
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מ ופור  סוף  סמו  ועד  לאיוש המשרות החסרות,  כרזים 

חודש דצמבר יפתחו הסניפים לקהל הרחב. יש לציין  

העיר   תושבי  לכל  ניתן  הזו,  התקופה  כל  במהלך  כי 

תושב   כל  הבית,  עד  ספרים  השאלת  של  שירות 

את   וקיבל  הזמנה  ביצע  ספרים  להשאיל  שביקש 

ידי   על  הספריות  הפעלת  לנושא  שליח.  עם  הספרים 

ספר נדבים מת  ספרייה  .  להפעיל  כדי  מקצוע,  זה  נות 

לניהול   בתוכנה  לעבוד  ומורשה  שמכיר  ספרן  נדרש 

ועוד.   סידור  מיון  שיטות  ומכיר  יודע  ספריות, 

בעיטוף   לספרן  עזר  ככוח  לשמש  יכולים  המתנדבים 

על   ושמירה  הקהל  עם  שיחות  ספרים,  תיקון  ספרים, 

 הסדר.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

שלנו  העירו ריות  הספ  הדר לביא:  הספריות  גאוותנו,  ניות 

נתנו   שהן  השירות  מצוין,  שירות  נותנות  הן  נהדרות, 

נהנינו   העיר,  לתושבי  נפלא  היה  הקורונה  בתקופת 

א'   לראשונה  פה  שומעים  אנחנו  במשפחתי.  גם  מהם 

עבודתם   את  לסיים  החליטו  ספריות  שמנהלי  לצערנו 

סוף  שעד  וגם  מאוד.  כך  על  מצרה  אני    בעירייה, 

ייפתחו  דצמב   חודש  הקרוב  החודש  כלומר  ר, 

ספרתי   אני  הרחב.  לקהל  שאני    3הסניפים  סניפים 

אנחנו   איך  להבין  חשוב  ולי  כרגע.  שסגורים  מכירה 

לאייש   כדי  יכולים,  שאנחנו  מה  כל  עושים  כעירייה 

סעיפים   בהרבה  חוזר  זה  האלה,  המשרות  את 

משמעותי,   שהוא  נושא  זה  בספריות  היום.  בישיבה 

 ות בכוח אדם הזה.  תלוי   פשוט   כי הם 

 מה השאלה?   ראש העיר: 
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המשרות   הדר לביא:  את  לאייש  כדי  עושים  כעירייה  אנחנו  מה 

 האלה?  

 אני חושב שכבר חלק מהמשרות כבר מאוישות.   ראש העיר: 

 אז למה אתה לא פותח את הספרייה עכשיו.   הדר לביא: 

 זה היה תהליך של מכרז שהסתיים השבוע.   ראש העיר: 

 סליחה?   א: ר לבי הד 

   -היה תהליך של מכרז. כן שאילתה הבאה  ראש העיר: 

   -סליחה, לא קיבלתי תשובה לשאלה  הדר לביא: 

 מנכ"ל, תן לה תשובה.   ראש העיר: 

 המשרות מאוישות.   הדר לביא: 

לא   ראש העיר:  זה  לא,  לא,  לא,  תשובה.  תקבלי  שאלה  תשאלי 

 מה שאמרתי.  

 ים.  דברים סותר   2אתה אמרת   הדר לביא: 

יובל.   ראש העיר:   לא, לא, לא, בבקשה 

 הספריות פתוחות כרגע או שיפתחו עד סוף דצמבר.   הדר לביא: 

אדם,   יובל בודניצקי:  כוח  גויס  הספריות.  יפתחו  דצמבר  סוף  עד 

הוא   החודש  ובמהלך  בהדרכות,  נמצא  הוא  כרגע 

 יתחיל לעבוד.  

 ברור, תודה רבה.   הדר לביא: 

 רבה.  תודה  זה מה שנאמר,   ראש העיר: 

 

 חלוקת מתנות בר מצווה על ידי ראש העירייה.   י. 

 

ראש   ראש העיר:  ידי  על  מצווה  בר  מתנות  חלוקת  נושא 

 העירייה.  

העיר   יובל בודניצקי:  ראש  הפנים,  משרד  מנכ"ל  לחוזר  בהתאם 
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מוזמן   הוא  שאליהם  באירועים  מתנות  לתת  רשאי 

ההחזר   סך  בהמחאות.  או  במתנות  תפקידו,  בתוקף 

י  ע לא  ידי    20,000ל  עלה  על  הנושא  בחינת  לשנה.   ₪

מעניק   העיר  ראש  כי  מעלה  לעירייה,  המשפטי  היועץ 

וזאת   המצווה,  בת  בר  לילד/ה  ערך  פעוטת  מתנה 

מספר   הפנים  משרד  מנכ"ל  חוזר  להוראות  בהתאם 

מתנה  4/2017 להעניק  בשכר  ציבור  לנבחרי  המתיר   ,

תפקידם.   מתוקף  מוזמנים  הם  אליהם  באירועים 

בר מצווה במהלך השנים  אי   20-ר בכ מדוב    2018רועי 

מתנות באופן אישי  2021עד   ראש העיר  , בהם העניק 

הכולל   המתנות  שווי  כאשר  המצווה,  בר/בת  לילד/ה 

סך   על  עמד  בהיקפי    2,037של  שלהן  בשונה  זאת   ,₪

המתנות שהוזכרו בדו"ח מבקר המדינה בעניין גבעת  

מ  למעלה  על  שעמד  שחולקו    35,000-זאב,  ר  לציבו ₪ 

י מועדון הגמלאים, לבוגרי בתי הספר היסודיים  חבר 

ששת   בתקופת  זאת  כל  הרחב.  לציבור  אף  ובחלקן 

בשנת   הבחירות  מועד  שלפני  עוד  2013החודשים   .

שהוענקה   למתנה  שצורפה  הברכה  גבי  על  כי  יצוין, 

כל,   לעין  גלוי  באופן  מופיע  המצווה,  בר/בת  לילד/ה 

וב  בגודל  סבא,  כפר  עיריית  כל  המונ   מיקום לוגו  עים 

מראש   אישי  בשי  מדובר  כאילו  רושם  לקבלת  חשש 

הוצגו   בו  הנחרץ  מהאופן  בשונה  ועוד,  זאת  העיר. 

שנכללה   ההוראה  המדינה,  מבקר  בדו"ח  הדברים 

לממשלה,   המשפטי  היועץ  בהנחיות  דבר  של  בסופו 

המקומיות   לרשויות  הבחירות  לקראת  פורסמו  אשר 

מתנות 2018בשנת   חלוקת  כי  קבעה  ת  הרשו   מטעם   , 

המקומית,   הרשות  ראש  שם  ציון  תוך  המקומית, 
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אם   אסורה,  בחירות  תעמולת  לכאורה  להוות  עשויה 

 וככל שזו נעשתה בסמוך למועד הבחירות.  

 תודה, שאלת המשך.   ראש העיר: 

גדולה   הדר לביא:  ברצינות  לקחת  צריכים  שאנחנו  חושבת  אני 

צריכים  ציבור.  נבחרי  ידי  על  מתנות  חלוקת    מאוד 

נושא.  ד כמו לעמו  בכל  ובהנחיות כמו  בן בלשון החוק 

לנבחר   פה,  כותבים  שאתם  מה  לפי  לוודא  רוצה  ואני 

מוזמן   הוא  אליו  באירוע  מתנה  להעניק  מותר  ציבור 

לו   מותר  האם  לשאול  רוצה  ואני  תפקידו.  מתוקף 

לא   הוא  אליו  לאירוע  הציבור  חשבון  על  מתנה  לתת 

מוודאים   אנחנו  איך  כן,  ואם  נו הוזמן?  שא  את 

 זמנות?  הה 

 -את שואלת שאלה  עו"ד אלון בן זקן: 

כל   ראש העיר:  זה  בסדר?  פשוטה,  יותר  בצורה  להשיב  יכול  אני 

כפר   עיריית  שראש  חושב  אני  המתנות.  בעייתי  כך 

הבאתי   לא  אני  לחוק,  בהתאם  בדיוק  פועל  סבא 

מתכוון   לא  מטעמי,  כסף  או  שלי  אישי  צ'ק  מעולם 

היה  גם אם החוק  מתנות  ש   אומר   לתת  לתת  לי  אסור 

מתנות, אני מבחינתי אכתוב גלויה יפה, עצם ההגעה  

ומעריכים   מכבדים  מאוד  אנשים  המתנה,  היא  שלי 

להגיע   משתדל  ואני  אירוע,  לכל  כמעט  מגיע  שאתה 

וגם   אותי,  שמזמין  מי  כל  את  לכבד  אירוע,  לכל 

להגיע   גדול  מאמץ  שעשינו  מצבים  יוצאים  לפעמים 

ואירוע   האירועים,  פ לכל  ל אחד  אליו.  שוט  הגענו  א 

המתנות   ומסודרת,  מוקפדת  בצורה  עובדת  הלשכה 

מה   כל  על  מדויק  רישום  באמת,  צנועות  מאוד  מאוד 

בצורה   זה  את  להציג  ניסיון  שכל  חושב  אני  שנעשה. 
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עובדת   המערכת  אבל  אותי.  מדאיג  קצת  שונה, 

היה   והמחוקק  במידה  ומסודרת.  מוקפדת  בצורה 

שום   אין  עיר  שלראש  אני  לתת    תקציב אומר  מתנות, 

אוזניות   מביא  אני  זה.  עם  גם  מסתדר  הייתי  בטוח 

דברים   מיני  כל  ועוד  לחתונה,  פמוטים  מצווה,  לבר 

 שהם באמת בטלים בשישים רק בשביל תשומת הלב.  

שאלה   הדר לביא:  זו  תשובה,  קיבלתי  ולא  שאלה,  רק  שאלתי 

מוזמן  לא  העיר  ראש  אם  קורה  מה    משפטית. 

מות  האם  לו  לאירוע,  מ ר  חשבון    תנות לתת  על 

 הציבור?  

נובע   עו"ד אלון בן זקן:  לא  פשוט  בעיה,  אין  זה  את  לבחון  מוכן  אני 

 מהתשובה.  

מנכ"ל   צביקה צרפתי:  בחוזר  כתוב  אלון,  אלון,  פשוטה,  שאלה 

   -במפורש 

 התשובה היא לא.   הדר לביא: 

   -שרק  צביקה צרפתי: 

   -שאלתם שאלה  עו"ד אלון בן זקן: 

   -, אל , לא אלון  צביקה צרפתי: 

   -לעניין ראש העיר  עו"ד אלון בן זקן: 

.   צביקה צרפתי:   אני לא קוטע אותך, אל תקטע אותי

 קיבלתם תשובה לדעתי מפורטת.   עו"ד אלון בן זקן: 

במפורש,   צביקה צרפתי:  אומר  הפנים  משרד  מנכ"ל  חוזר  אלון, 

גם   הוא  לזה  ובתמורה  העיר  ראש  שהוזמן  לאירוע 

את  להביא  גם  עם ההזמ   צריך  מי    נה  או  החשבונית, 

מתועד.   להיות  צריך  הכול  החשבונית,  עם  שקונה 

שאלה   שאלו  יודע,  לא  ואני  לבן,  גבי  על  שחור  כתוב 

 פה, נתנו פה נאום כאילו לא יודע מה. פשוט, פשוט.  
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 איך התשובה לשאלה שלי לא פשוטה, לא.   הדר לביא: 

 אני באמת לא מתעסק עם זה.   ראש העיר: 

לשאלות   : ן זקן עו"ד אלון ב  מפורטת  מאוד  מאוד  תשובה  קיבלתם 

 ששאלתם.  

   -לא, אני  ראש העיר: 

 לא, לא ענו לי בכלל לשאלה.   הדר לביא: 

   -היועץ המשפטי אני רוצה לתת תשובה יותר פשוטה  ראש העיר: 

   -את מוזמנת  עו"ד אלון בן זקן: 

 שאלתי מה קורה אם הוא לא מוזמן.   הדר לביא: 

לא  ז  עו"ד אלון בן זקן:  ,  נובע  ה  אליי לפנות  מוזמנת  את  מהתשובה, 

 ותקבלי תשובה.  

 פניתי אליך.   הדר לביא: 

 בהחלט. לא עכשיו, לא בישיבת מועצה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 למה זה מפריע לך?   הדר לביא: 

שלא   עו"ד אלון בן זקן:  חדשה,  שאלה  זו  מהתשובה,  נובע  לא  זה  כי 

 .  נובעת מהתשובה, והיא לא רלוונטית לשאלה 

החוק   לביא: ר  הד  לשון  כל  את  לברר  רוח  ואורך  סבלנות  לנו  יש 

ברורה   שאלה  שיהיה  רצוי  אבל  ההתנהלות.  כל  ואת 

   -שמתפרשת במפורש 

   -יש פה ניסיון  ראש העיר: 

 לקבל תשובה עליה וכך גם הציבור.   הדר לביא: 

 אנחנו בשאילתה, מה לעשות.   עו"ד אלון בן זקן: 

פ   אגיד, רגע שנייה אני רק   ראש העיר:  נוח  יש  ה ניסיון באמת לא 

לשכת   את  לכאורה  בצבעים  לצבוע  כאילו  נעים,  ולא 

בכלל,   זה  עם  מתעסק  לא  אני  מתנות.  על  העיר  ראש 

יודע   ולמי שולחים, אני לא  אין לי מושג מה שולחים 

שואל   רק  אני  לחתונה.  מגיע  פשוט  אני  בכלל,  מזה 
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מתעסק   לא  אני  מתנה.  הגיעה  לא  או  מתנה  הגיעה 

ז  לא עם  מה    יודע   ה,  יודע  לא  ואני  קונים,  הם  מה 

הלשכה   לברית.  או  מצווה  לבר  או  לחתונה  מגיע 

לחוקים,   בהתאם  להגדרות,  בהתאם  בזה  מטפלת 

לצוות   שהוסבר  למה  בהתאם  לכללים,  בהתאם 

הכי   בצורה  זה  את  עושים  שהם  בטוח  אני  המקצועי, 

 טובה. ראש עיריית כפר סבא לא מתעסק עם זה.  

 פירוט.  על ה   ה רבה תוד  הדר לביא: 

 תודה, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

צריך   צביקה צרפתי:  עיר  ראש  ידע.  שלא  ראש  מהשק.  המרצע  יצא 

 לדעת, לא לזרוק על הלשכה שלו.  

   -בוא, בוא, בוא  ראש העיר: 

 ראש עיר צריך לדעת מה הלשכה שלו עושה.   צביקה צרפתי: 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

לזרוק   צביקה צרפתי:  הל לא  אתה  שכה,  על  כולם.  על  זורק  אתה  זה 

 לא יודע כלום.  

מתעסק   ראש העיר:  לא  פשוט  אני  זורק,  לא  זה.  עם  מתעסק  לא 

 עם זה.  

   -לא, אתה צריך לדעת, לא אמרתי להתעסק  צביקה צרפתי: 

 פשוט.   ראש העיר: 

 לדעת, לדעת.   צביקה צרפתי: 

 לא מתעסק, אני מגיע לאירוע.   ראש העיר: 

ז ל  צביקה צרפתי:   להתעסק.  ה לא  דעת 

מי   הנדין: -עילאי הרסגור  של  הזה  העניין  את  לפתוח  רוצים  אנחנו  צביקה 

   -ידע ומי לא ידע 

 ידע זה כוח, ידע זה כוח.   צביקה צרפתי: 

 בוא, אולי תפתח.   ראש העיר: 
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 עילאי, התעוררת עילאי?   צביקה צרפתי: 

י  הנדין: -עילאי הרסגור  מי  של  הנושא  את  לפתוח  יכולים  ומ אנחנו  לא  דע  י 

 ידע.  

 עילאי בוקר טוב, עילאי. עילאי, צהריים טובים.   צביקה צרפתי: 

 אני דווקא אשמח לפתוח את זה לדיון.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 עילאי, שלום עילאי. בוקר טוב עילאי.   צביקה צרפתי: 

.   הנדין: -עילאי הרסגור   אני אשמח לפתוח את זה לדיון, רק שזה לא הדיון

ודף  שאילת לנו    יש  ראש העיר:  יועץ תקשורת  נוספות בבקשה.  ות 

בדיקה   אעשה  גם  אני  העירייה.  ראש  של  הפייסבוק 

קצת אחורה, שנים עברו מעניין אותי מה היה בעבר,  

 נלמד מזה גם.  

 אין בעיה אתה יכול לעשות חופשי חופשי.   צביקה צרפתי: 

   -יש תהליך  ראש העיר: 

 שי.  חופשי, אתה יכול לעשות חופ  צביקה צרפתי: 

 יש תהליך.   ראש העיר: 

 חופשי אתה יכול לעשות.   צביקה צרפתי: 

   -צביקה, יש תהליך מסוים  ראש העיר: 

.   צביקה צרפתי:   חופשי אתה יכול לעשות, חופשי

 שקרוב יהיו תוצאות והציבור ידע.   ראש העיר: 

יודע  צביקה צרפתי:     -חופשי, חופשי. אתה 

 בקרוב מאוד.   ראש העיר: 

   -עברתי, אני לא רוצה, אתה יודע אני    הבדיל ל  צביקה צרפתי: 

   -טוב  ראש העיר: 

יותר   צביקה צרפתי:  לדבר  רוצה  לא  אני  לידך,  שיושב  מי  פה  יש 

 מידי.  

 עשית מספיק, עשית מספיק.   ראש העיר: 
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 מימון עירוני לקידום דף הפייסבוק של ראש העירייה.  יא. 

 

ודף הפייסבוק של ראש העיר,  ראש העיר:  ה  בבקש   יועץ תקשורת 

 לתה הבאה.  שאי 

לפני   יובל בודניצקי:  פתחה  סבא  כפר  עיריית  לשאילתה,  מענה 

כנכס   המוגדר  העיר,  לראש  עירוני  דף  וחצי  כחודש 

מנוהל   זה  דף  העירוני.  הפייסבוק  דף  כמו  עירוני, 

אחרות.   לרשויות  בדומה  העירייה,  ידי  על  וממומן 

₪ + מע"מ    1,000פוסטים בסכום של    2עד כה מומנו  

הגו פוסט   לכל  מדיה  .  הניו  חברת  היא  המתפעל  רם 

ומתפעלת את   שזכתה במכרז בחודש אפריל האחרון, 

לא   החברה  העירייה.  של  הדיגיטליים  הנכסים  כל 

זה.   עירוני  דף  תפעול  עבור  נוספת  תמורה  מקבלת 

זכתה   בו  סכום  אותו  הוא  לחברה  המשולם  הסכום 

הדיגיטליים   הנכסים  כל  את  כאמור  וכולל  במכרז, 

חבר רשתו   לרבות  קשר  ת  אין  כי  להדגיש  יש  תיות. 

בין דף עירוני זה לדף הפרטי של ראש העיר, המנוהל  

 והממומן על ידי ראש העיר באופן פרטי.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

 

 יועץ תקשורת ודף הפייסבוק של ראש העיר.  יב. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

ודף   יובל בודניצקי:  תקשורת  יועץ  לשאילתה,  ש הפייס מענה  ל  בוק 

עירוני   במימון  העיר  לראש  פייסבוק  דף  העיר.  ראש 

עם   קשר  לקיים  מהצורך  נפרד  בלתי  חלק  מהווה 
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לפיכך   שלו.  התפקוד  מיכולות  טבוע  וכחלק  הציבור, 

לראש   פייסבוק  דף  ולממן  להעמיד  רשאית  עירייה 

עם   קשר  ליצור  רשאי  שהוא  כשם  בדיוק  העיר, 

אלקטרונ  ודואר  הדואר  באמצעות  בד התושב  ף  י. 

פוליטיים  פיי  לכלול מסרים  אין  ציבורי כאמור  סבוק 

הפייסבוק   בדף  כי  נקבע  בפסיקה  תעמולתיים.  או 

העירוני של ראש העיר, מותר לכלול עדכון שוטף של  

הם   אם  גם  העירייה,  פעולות  אודות  התושבים 

 כוללים תשבחות לראש העיר, כל עוד הם מידתיות.  

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

גם   יצקי: יובל בודנ  מגיב  התקשורת  יועץ  אם  לדעת  מבקש  אני 

 בפייסבוק הפרטי של ראש העיר.  

 התשובה היא לא.   ראש העיר: 

 מפיץ בפורומים שונים?   צביקה צרפתי: 

 .  ן ייבדק. שאילתה בנושא תקציב הקונסרבטוריו  ראש העיר: 

יודע, אתה לא יודע?   צביקה צרפתי:   לא, חשבתי שאתה 

 

 ון. תקציב הקונסרבטורי  יג. 

 

שאלה   ראש העיר:  כן  הקונסרבטוריון,  תקציב  בנושא  שאילתה 

 הבאה.  

הקונסרבטוריון.   יובל בודניצקי:  תקציב  בנושא  לשאילתה  מענה 

בכל   פעילות  וצמצום  הקורונה  מגפת  בעקבות 

בשנת   הקונסרבטוריון  תוקצב  בסך    2021התחומים, 

התקיימה    400,000של   לא  אפריל  חודש  עד   .₪

בקונ  שוטפת  ולמעשה רק מחודש    ריון, סרבטו פעילות 
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ויהיה    2021ספטמבר   במידה  מלאה.  לפעילות  חזרנו 

אד   יטופל  הנושא  השנה,  סוף  עד  נוסף  בתקציב  צורך 

בשנת   העיר.  ומועצת  הכספים  ועדת  מול    2022הוק 

לחזור   יהיה  ניתן  כי  הנחת היסוד,  על  אנו מתבססים 

ב  למשל  שהיה  כפי  מלאה  פעילות  ולכן  2019-לרמת   ,

 .  בהתאם יהיה  התקציב  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

התגאינו   הדר לביא:  שאנחנו  כיוון  מבינה,  כך  כל  לא  אני 

בזמן   שיעורים  לעשות  והמשך  שעבד  בקונסרבטוריון 

קוצץ   שלו  התקציב  אם  להבין  אשמח  ואני  הקורונה. 

מ   400,000-ל  שנתיים,    1.1-₪  לפני   ₪ מיליון 

 ו?  ₪ בשנה שעברה, איך נפגעה הפעילות של   800,000

שבעצם   ש העיר: א ר  אומרת  התשובה  ברור?  לא  מה 

ובשנת   פעל,  לא  מסוימת  בתקופה  הקונסרבטוריון 

לא    2022 הוא  מלאה,  בפעילות  בהתאם,  תוקצב  הוא 

 קוצץ.  

   -השאלה שלי במה  הדר לביא: 

 הותאם לפעילות.   ראש העיר: 

 מה שנאמר לנו, זה שהקונסרבטוריון המשיך לפעול.   הדר לביא: 

   -על וא פו ה  ראש העיר: 

 בשיעורים בזום כשהיה צריך.   הדר לביא: 

 ומתוקצב בהתאם. אנחנו הוספנו לו תקציב השנה.   ראש העיר: 

שיענה   הדר לביא:  מישהו  אפשר  אם  לשאלה,  עונה  לא  אתה 

 לשאלה.  

   -אם אפשר מישהו, מישהו  ראש העיר: 

 מי שאתה רוצה.   הדר לביא: 

 ראש העיר זה לא מספיק, מישהו.   ראש העיר: 
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 מישהו שיענה לשאלה.   ביא: הדר ל 

 מישהו. אז אם אני מישהו, אז תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 מעקב.    –מטרד רעש טיסות מעל העיר   יד. 

 

טיסות   ראש העיר:  רעש  מטרד  בנושא  בבקשה.  הבאה  שאילתה 

 מעל העיר, בבקשה.  

רעש   יובל בודניצקי:  העיר,  מעל  רעש  מטרד  בנושא  לשאילתה  מענה 

העיר  מעל  הוק טיסות  תח .  ממצאיה  מה  ניטור.  נת 

הדיון   הסביבה.  להגנת  המשרד  של  בדו"ח  פורסמו 

חרף  במועצה   אושרו  הרעש  ומפות  התקיים  הארצית 

ובקשה   עתירה  הוגשה  ולכן  העירייה.  של  התנגדותה 

בחודש   המחוזי.  המשפט  לבית  ביניים  צו  למתן 

שאומנם   לצו הביניים,  בבקשה  דיון  נובמבר התקיים 

המ  בית  אך  ק נדחתה,  שכ שפט  כוונה  בע  שתהיה  כול 

המדינה   נתב"ג,  של  התפעול  תבנית  את  לשנות 

נקבע   עצמה  בעתירה  הדיון  המשפט.  בית  את  תעדכן 

ל  זה  בפיילוט  15.3.2022-בשלב  מדובר  היה  תחילה,   .

הרעה   את  לחלק  תכליתו  אשר  חדש,  נחיתה  נתיב  של 

ליידע   מבלי  נעשה  הדבר  נתב"ג.  סביב  היישובים  בין 

היישו  את  ה מראש  זה,  רלוונ בים  למועד  נכון  טיים. 

התעופה   רשות  מינהל  החדש  לנתיב  התנגדותנו  וחרף 

האזרחית אישר את הפעלת הנתיב באופן קבוע וללא  

שרת   עם  נפגשה  העירייה  אלה,  בנסיבות  מגבלה.  כל 

פנתה   ואף  הסביבה,  לאיכות  השרה  עם  התחבורה, 

המיידית   להתערבותם  בבקשה  הבריאות  לשר 
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שימוש   כל  תגובשנה  החדש   בנתיב למניעת  בטרם   .

המצב   את  מקבלים  לא  אנחנו  להפעלתו.  מגבלות 

בו   למעגל  להיכנס  ומסרבים  עלינו  שנכפה  החדש 

כבר   שנאבקות  המרכז,  באזור  רבות  רשויות  נמצאות 

שנים במפגע. כל המידע המוזכר במענה נמצא בזירת  

ומעת   שוטף  באופן  ומתעדכן  העירונית,  השקיפות 

 ידע.  פה למ לעת. קיים גם קישור  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

הוא   פינחס כהנא:  שהנת"צ  לומדים  אנחנו  הפעם  בדיון  רק  תראו 

ונסבול   סובלים  אנחנו  והמטוסים  גרוע,  תכנון 

רוצים   אנחנו  איך  היא,  אחת  שאלה  עליהם. 

בחלק   האלה  המערכות  כל  על  ולסמוך  להסתמך 

ושאנחנו   וכו'.  הדפו  את  לנו  ויש  העיר,  של  המזרחי 

או  אזור  שאנחנ מרים  עוד  ונקבל  כביש,  ונקבל  נקבל  ו 

התכנוני   הרקע  כל  את  רואים  כשאנחנו  תעשייה, 

על   ותדרדר  שהולכת  חיים  לאיכות  לנו  שגורם  הזה, 

   -הבסיס הזה. השאלה שלי 

   -רגע שנייה  ראש העיר: 

   -השאלה היא  פינחס כהנא: 

 כן, מה השאלה?   ראש העיר: 

על   פינחס כהנא:  בתשובה,  שנכתב  מה  מת בסיס  לאור  כננים  מה 

ואנחנו   ונמשך,  שהולך  המצב  זה  אם  העיר,  במזרח 

אנחנו   אבל  במשפטים,  אולי,  במאבקים  נמצאים 

   -מתכננים אלפי יחידות במזרח העיר 

 נכון.   ראש העיר: 

   -על מערכת מאוד קשה, וזה כבר לא מזרח העיר  פינחס כהנא: 

 נכון.   ראש העיר: 
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   -נשים זה נתיב, אני בטוח שכל הא  פינחס כהנא: 

 נכון.   ראש העיר: 

   -רואים את זה  פינחס כהנא: 

 נכון.   ראש העיר: 

   -זה נתיב ממש מרכז  פינחס כהנא: 

 נכון.   ראש העיר: 

 מעל מרכז העיר.   פינחס כהנא: 

שכונת   ראש העיר:  לתושבי  לבשר  שמחים  אנחנו  נכון.  נכון. 

יוספטל,   שכונת  לתושבי  בעיקר  וקפלן,  יוספטל 

בי  פינוי  של  מ שהפרויקט  עור    תחיל נוי  לקרום 

כל   את  לתכנן  התחילה  כבר  ישראל  שמדינת  וגידים, 

הליך   של  בסופו  נמצאים  שאנחנו  הזה.  הפרויקט 

מדינת   של  הדיור  שקבינט  מנהלת,  חברה  של  בחירה 

עדיפות   כאזור  יוספטל  שכונת  את  הגדיר  ישראל 

יבנו   וכן  עירונית.  והתחדשות  בינוי  לפינוי  לאומית 

דיור,  יחידות  אלפי  א   שם  יוס כי  אפשר  ת  אי  פטל 

לפני   זה  את  עשה  לא  אחד  אף  הזה.  במצב  להשאיר 

אומץ,   והרבה  נחישות  הרבה  הזה  לתהליך  צריך  כן. 

יש   אתמול.  נולד  לא  זה  וחצי,  עבודה של שנתיים  וזו 

לתושבי   תקווה  לתת  עבודה,  שנות  הרבה  עוד  פה 

השכונה, וזה לא בא על חשבון של גריד ירוק, זה לא  

ש  חשבון  על  מער בא  כב ל  ציבורית  כת  ותחבורה  ישים 

להיפך,   תשתיות.  חשבון  על  בא  לא  זה  נאותה. 

באזור   התשתיות  כל  הזה  מהפרויקט  כתוצאה 

כביש   גם  גם  541ישודרגו.  מרכזיים,  צמתים  גם   ,

ב  שתהיה  ציבורית  כי  5504-תחבורה  שם    5504,  יש 

חדש   מול  ישן  גם  סבא.  לכפר  ישירות  שהתחבר  נת"צ 
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שלא  מה  העיר,  סבא  מעול   חשבו   במרכז  בכפר  ם 

ואמרו   תכננו  לא  אז  התפתחו,  הירוקות  כשהשכונות 

עושים על המערכת המתיישנת   נראה מה  בואו  אוקיי 

נושא   גם  ישן.  מול  חדש  גם  אז  הישנות.  והתשתיות 

מאוד   גדול  פרויקט  פה  יש  ילדים.  וגני  ספר  בתי  של 

 מאוד, ואני שמח על כך וכך יהיה. תודה רבה.  

הבא שאילת  ראש העיר:  אנ ה  הזמנו  ה.  קלה,  הפסקה  נעשה  חנו 

 לכאן את המנכ"לית של האשכול לבקשתכם.  

 יש סדר יום.   הדר לביא: 

 אנחנו מבקשים להיצמד לסדר היום כפי שפרסמנו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

כבודה   ראש העיר:  מפאת  אבל  יום,  בסדר  לא  זה  בעיקרון  תראו 

רוצה   לא  אני  איתנו,  כאן  שנמצאת  המנכ"לית  של 

פה שתה  לא  עוד    יה  אתם  בעיה,  לי  אין  ארוכה.  שעה 

 רוצים לשנות את סדר היום.  

 אנחנו מבקשים להיצמד לסדר היום.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אתה פשוט צריך להעלות את זה לאישור.   הדר לביא: 

 סליחה.   ראש העיר: 

יכול   הדר לביא:  לא  אתה  לאישור,  זה  את  להעלות  צריך  אתה 

 לשנות את זה.  

זה  להעלו אפשר   ראש העיר:  את  לשנות  אפשר  לאישור.  זה  את  ת 

זה   את  לאשר  אפשר  היום?  סדר  שינוי  את  אחד  פה 

משוחררת,   את  המנכ"לית  גבירתי  אז  לא.  אחד?  פה 

 תבואי בערב אחר תודה. הצעות לסדר.  

מה   הדר לביא:  תראה  להצבעה  תעלה  להצבעה,  זה  את  תעלה 

 קורה.  

 לא, אני הבנתי, תודה.   ראש העיר: 

 כללים, לא?    ש י  יא: הדר לב 
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 לא.   ראש העיר: 

 מתנהלים לפי הכללים.   הדר לביא: 

 חבר'ה תודה רבה.   ראש העיר: 

פי   הדר לביא:  על  לעבוד  מנסים  דווקא.  לך  עושה  לא  אחד  אף 

 חוק.  

 סליחה, סליחה על הטרחה ועל הזמן.   ראש העיר: 

 לא רק שזה נוח לך. תמיד עובדים על פי חוק.   הדר לביא: 

ז  ראש העיר:  לא  לא,  רואה  ה  אני  ביקשתי,  אני  נוח,  של  עניין 

מועצה,   וחברות  מועצה,  חברת  של  התנגדות  פה  שיש 

 אז אנחנו ממשיכים בסדר היום.  

   -תעשה הצבעה על פי רוב  הדר לביא: 

 כבוד צריך לתת לכל מי שמגיע, קדימה.   ראש העיר: 

 

 הצעות לסדר.  . 2

 

 דרישה לשקיפות בוועדת תכנון ובנייה.   א. 

 

 הצעה לסדר.   ר: ש העי רא 

בוועדת תכנון   יובל בודניצקי:  לשקיפות  דרישה  להצבעה לסדר  מענה 

 ובנייה.  

צריך   ד"ר אסנת ספורטה:  שמגיש  מי  לסדר  בהצעה  מענה.  אין  רגע,  רגע, 

 להציג.  

   -נכון, הוא הקריא את הכותרת  ראש העיר: 

 דקות.    10יש   ד"ר אסנת ספורטה: 

הקר  ראש העיר:  המנכ"ל  כבוד,  את קצת  את  הכות   יא  רת. 

מנכ"ל   את  אז  כיבדתם,  לא  האשכול  של  המנכ"לית 
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לכם   ויש  הכותרת,  את  מקריא  הוא  תכבדו.  העירייה 

 כמה זמן היועץ המשפטי?  

אתה   הדר לביא:  מה  על  להצבעה,  העלית  לא  קיבל?  לא  מי 

 מדבר.  

   -דקות להציג   10 עו"ד אלון בן זקן: 

 דקות.    10 ראש העיר: 

 ר, ואת הנימוקים לפתיחת דיון.  ה לסד ההצע   את  עו"ד אלון בן זקן: 

להציג   ראש העיר:  יש  רבה.  בבקשה    10תודה  על  דקות.  זמן 

 המסך. זמן על המסך.  

   -ההצעה לסדר היא הצעה דרישה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יש זמן, תודה רבה.   ראש העיר: 

אפשר   ד"ר אסנת ספורטה:  והבנייה.  התכנון  בוועדת  לשקיפות  דרישה 

ואפש  לקב להגביר?  גם  ר  שאת  ל  יודעת  אני  מצלמה, 

 ראש העיר מצלמים בזום אין, ואותנו ככה מרחוק.  

   -לא, לא מצלמים אף אחד  ראש העיר: 

 אז אני אשמח לצילום.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   לא מצלמים אף אחד בזום, יש צילום כללי

 אני אשמח לצילום בזום אין תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 צילום כללי.    ם, יש ין זו א  ראש העיר: 

הקואליציה   ד"ר אסנת ספורטה:  חברי  של  סטנדרט  שיש  יודעת  אני 

אופוזיציה   אין,  בזום  קואליציה  אופוזיציה,  וחברי 

 מרחוק ומעומעם אבל בסדר.  

עכשיו   ראש העיר:  תסתכלי  כללי.  צילום  יש  לא,  ממש  לא, 

 תיכנסי לרשת לפייסבוק ותראי שיש צילום כללי.  

   -, יש לנו תיעודים מהעבר לא   ממש  : צביקה צרפתי 

מספר   ראש העיר:  הגעת  לא  אתה  צביקה,  השתנה  וזה  מהעבר, 

 ישיבות, אז זה השתנה.  
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   -יש תיעודים שמצלמים חברי קואליציה מדברים  צביקה צרפתי: 

 אין, אין, אין, כבר לא, כבר לא.   ראש העיר: 

 הא כבר לא, זאת אומרת זה היה.   צביקה צרפתי: 

 וזל זמן לחברת המועצה.  אתה ג חבל,   ראש העיר: 

זה   צביקה צרפתי:  לא,  עכשיו  לי  להגיד  יכול  אתה  קיים,  זה  אז 

 קיים.  

גוזל זמן, זה הזמן שלכם.   ראש העיר:   אבל אתה 

 .  4:11דקות, לא על    10אני אודה להפעלת שעון על   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות יוספו לך.     5זה   ראש העיר: 

 ות.  דק   10 ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות.    5יוספו לך עוד   ראש העיר: 

 דקות.    10הצעה לסדר זה   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות.    6תקבלי גם   ראש העיר: 

ל  ד"ר אסנת ספורטה:  לאפס  על    10-אפשר  זה  כי  לסדר  4דקות?  הצעה   .

   -3דקות, לא    10זה  

עוד   ראש העיר:  גם  לה  זמן,    6תוסיף  עוד  לה  ניתן  תודה.  דקות 

 כן בבקשה.  

 דקות.    3אני מחכה, זה על   : פורטה סנת ס ד"ר א 

זה   ראש העיר:  את  לעשות  יכול  אתה  אם  השעון  את    10תאפס 

 דקות.  

 .  5, לא  10 ד"ר אסנת ספורטה: 

לעשות   ראש העיר:  יכול  אתה  טכנית  יכול.  לא  כנראה    10הוא 

כי   לך  10זה    5ועוד    5דקות?  לתת  רצה  הוא  אז   .5  

ועוד   עוש   5דקות  היה  שהוא  בזמן  עוד דקות,    5  ה 

נהיה  דק  כבר  זה  אז  דקה,  עוד  מקבלים  היו    11ות, 

נעשה   בואו  אז  ועוד    5דקות הפסקה. תעשה    5דקות. 

 ?  2ועוד    5ועוד    5. לא מסתדר, אפשר  3ועוד    5
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 דרישה לשקיפות בוועדת התכנון והבניין.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  2ועוד    5ועוד    5 ראש העיר: 

והבנ  ד"ר אסנת ספורטה:  התכנון  ה ועדת  אח ייה  החשובות  יא  הוועדות  ת 

הוועדות   מרבית  כמו  שלא  בעירייה.  והרגישות 

התכנון   לוועדת  בלבד,  לייעץ  הוא  שלהן  שהמנדט 

האלו   וההחלטות  החלטות.  לקבל  מנדט  יש  והבנייה 

וגם   בהווה  גם  התושבים  חיי  איכות  על  משפיעות 

שקובעות   החלטות  מתקבלות  האלו  בוועדות  בעתיד. 

ברח  הבנייה  אופי  הע את  א בי  הבניינים,  יר,  גובה  ת 

רוחב   הציבוריים,  והמבנים  השטחים  של  הייעוד  את 

אם   בנייה,  אחוזי  ירוקים,  שטחים  היקף  מדרכות, 

ועדה   דברים.  הרבה  ועוד  נת"צ  יהיה  לא  נת"צ,  יהיה 

הוא   שלה  שהשווי  החלטות  לקבל  יכולה  כזאת  אחת 

התכנון   ועדות  לצערנו  שקלים.  מיליוני  מאות 

בישראל  כבט נמצא   והבנייה  ציטוט  ו  לא  וזה  הרכה,  ן 

רבות   בוועדות  שלי, בטן הרכה של השלטון המקומי. 

כספי   רווח  למקורבים  שהניבו  שחיתות  מקרי  התגלו 

לאור   העיר.  ותושבי  הציבור  טובת  חשבון  על  עצום, 

והבנייה,   התכנון  בוועדות  השחיתות  מקרי  ריבוי 

ואני   הנושא,  את  לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  חקר 

שכ מהדו   מצטטת  הינה  "ח  התכנון  מערכת  תב. 

בעלות   החלטות  מתקבלות  שבה  שלטונית,  מערכת 

שונים.   בתחומים  לכת  מרחיקות  ציבוריות  השלכות 

ולעיתים הפוליטי. החלטות   בתחום הכלכלי החברתי 

מהמשאבים   שהיא  קרקע  בהקצאת  עוסקות  אלה 

ההחלטות   היתר  בין  ביותר.  היקרים  הציבוריים 

הא  בוועדות  מח שמתקבלות  העושר  לקות  לו  את 
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לקבוצות   או  ליחידים  הטבות  ומעניקות  הציבורי, 

הענקת   באמצעות  דבר  מסוימות  בנייה.  זכויות 

שחיתות   המזמין  לכר  התכנון  מערכת  את  שהופך 

שמדד   נמצא  שנעשו  המחקרים  בכל  ציבורית. 

גם   אחר.  תחום  מבכל  יותר  גבוה  בבנייה  השחיתות 

וה  הזאת,  לתופעה  התייחס  המדינה  על  מליץ  מבקר 

הוא  מנ  פשוט,  נורא  הוא  והמנגנון  אותה,  שימגר  גנון 

המדינה.   מבקר  מדו"ח  מצטטת  אני  שקיפות.  נקרא 

הליכים   להביא  מחייבת  התכנון  בהליכי  שקיפות 

התכנון   בהליכי  לשתפו  כדי  הן  הציבור.  לידיעת  אלה 

והן כדי לאפשר למי שעשוי להיפגע מההליכים האלו  

מועד.   מבעוד  צעדיו  את  להביא  רוצי   אנחנו לכלכל  ם 

את   מאמצת  שבעצם  העיר,  למועצת  החלטה  הצעת 

בדיוני   שקיפות  לייצר  המדינה.  מבקר  המלצת 

הוועדה. הנחת העבודה שלנו ששקיפות לא רק שהיא  

איך   לראות  לתושבים  מאפשרת  והיא  ראויה 

גם   היא  אלא  השיקולים,  ומה  ההחלטות  מתקבלות 

ב  סקר  פרסמנו  האחרון  בחודש  שחיתות.  ין  מונעת 

ה תו  ביחס  שבי  התושבים  עמדות  את  שבחן  עיר, 

והבנייה.   התכנון  בוועדת  חוזרת  93%לשקיפות  אני   ,

בפתיחת    93% תומכים  הזה  בסקר  מהמשתתפים 

במקביל.   בלייב  שלהם  ובשידור  לתושבים  הדיונים 

לא   בנושא.  דעה  להם  שאין  כתבו  הנותרים  האחוזים 

היא   שקיפות  לזה.  שהתנגד  מהמשיבים  אחד  אף  היה 

ב'  א  מי '  שיושבים  של  האנשים  כל  אנחנו  תקין.  נהל 

וחובתנו   הציבור,  את  לשרת  ונבחרנו  באנו  כאן, 

מתקבלות   כיצד  לתושבים  לשקף  היא  הבסיסית 
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ומה   שלהם.  החיים  על  שמשפיעות  ההחלטות 

אנחנו   האלו.  ההחלטות  בבסיס  שעומדים  השיקולים 

תקין   במינהל  התושבים  שטובת  מי  לכל  קוראים 

ע  לנגד  ועדת  לתמו   יניו, עומדים  דיוני  בפתיחת  ך 

בלייב.   הישיבות  ובשידור  לציבור  והבנייה  התכנון 

מועצת   שלחנו.  שכאן  ההחלטה  הצעת  את  אקרא  אני 

התכנון   ועדת  ישיבות  את  לפתוח  מחליטה  העיר 

הדיונים   את  לשדר  ובמקביל  לתושבים,  והבנייה 

וגם   למליאה  גם  מתייחסת  הזאת  ההחלטה  בלייב. 

ה  ההצעה  על  ח למשנה.  מועצה,    4  תומים זאת  חברי 

אני   גרשון.  וקרן  צרפתי  צביקה  סדבון,  יוסי  אני, 

הזה   באולם  שאין איש  להוסיף שאני משוכנעת  רוצה 

סדרה   קיימתי  האחרון  בשבוע  לשקיפות.  שמתנגד 

גם   מועצה,  חברי  עם  ושיחות  פגישות  של  ארוכה 

להגיע   במטרה  מהאופוזיציה,  וגם  מהקואליציה 

ל  שתאפשר  רחבה  לה להסכמה  ההצעה  עביר  נו  את 

שני   מצד  צער,  שהוא  איזה  בי  יש  אחד,  מצד  הזאת. 

לא   עדיין  שאנחנו  שכנראה  הוא  הצער  תקווה.  בי  יש 

בשלים, עיריית כפר סבא לא בשלה לשקיפות מלאה.  

שהצלחנו   לשתף,  שמחה  שאני  זה  התקווה  זה  לצד 

גם   המועצה  חברי  של  רוב  על  שמוסכם  לנוסח  להגיע 

מהאו  וגם  א פוזיצ מהקואליציה  לא  יה.  זו  ומנם 

להגיע.   בסוף  רוצה  אני  לשם  ולא  מיטבית  החלטה 

ובשורה   דרך  פריצת  בזה  רואה  בפירוש  אני  אבל 

בעצם   שאנחנו  שאומרת  בשורה  סבא.  כפר  לתושבי 

התושבים   את  ורואים  כערך,  השקיפות  את  רואים 

מתקבלות   כיצד  לראות  להם  שמגיע  ככאלו 
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ההחלט  והצעת  לחייהם.  שנוגעות  ה  ההחלטות 

ת שקי  של  בלה  שינויים  כאן  יהיו  לא  אם  ושוב  מיכה, 

ההחלטה   הצעת  את  אקרא  אני  האחרון,  הרגע 

מכל   תמיכה  שקיבלה  אומרת,  אני  שוב  שהתקבלה, 

תשדר   שהעירייה  אומרת  והיא  הזה,  האולם  קצוות 

דיוני   את  שלה,  הפייסבוק  בדף  אמת  בזמן  בלייב, 

פינוי   מתחמי  שעניינם  והבנייה,  התכנון  מליאת 

ומת בינו  ה י  כך  חמי  לצורך  עירונית.  תחדשות 

היום,   סדר  בתחילת  ישובצו  האלו  הנושאים 

שכבר   מה  בנוסף  הנושאים.  יעלו  שבהם  בישיבות 

כבר   זה  לפני הישיבה, אבל  יפורסמו  קורא החומרים 

מאוד   ומודה  מברכת  אני  אומרת  אני  שוב  אז  קורה. 

להסכמה   על ההגעה  לכל חברי המועצה מכל הסיעות 

 כאן להצבעה, תודה רבה.    את זה מעלה  הזאת, ואני  

פינחס כהנא, אתם   ראש העיר:  יוסי סדבון,  אוקיי, מישהו נוסף? 

איך   בדיוק  יודעים  אתם  המשנה.  לוועדת  שותפים 

זכות   ישרה.  חוקית  בצורה  מתנהלת  הוועדה 

שיטתי.   באופן  לאופוזיציה  ניתנת  תמיד  ההצבעה 

כל שואל  אני קודם  לא מצביע, לראשונה  מעולם    אני 

ד  ש את  פינחס.  עתו  של  דעתו  את  מכן  ולאחר  יוסי,  ל 

של   משנה  בוועדת  אין  לעצכם.  מקשיב  תמיד  וכמובן 

ובנייה   של  תכנון  ריח  שום  לשמחתי  סבא  בכפר 

פעמים   כמה  שמעתי  שחיתות,  שחיתות,  שחיתות, 

רוצה   את  ביקשתי,  המדינה.  מבקר  המדינה,  מבקר 

   -להגיד כמה דקות, יש לכם עוד 

 ס.  התייח שמח ל אני א  הדר לביא: 

 אז תתייחסו ואחרי זה אני מסכם, כן.   ראש העיר: 
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בוועדת   הדר לביא:  שקיפות  בנושא  פה  דנים  שאנחנו  שמחה  אני 

הזאת.   בקדנציה  ראשונה  פעם  לא  זו  ובנייה,  תכנון 

השקיפות   את  ונעמיק  נלך  גם  שאנחנו  מקווה  אני 

יודע   שאנחנו מאפשרים. כיוון ששקיפות מעבר, אתה 

יו  העיר  ובנייה  בוועד שבים  ראש  תכנון  אנשים,    7ת 

 מי שיודע מה קורה שם זה שבעתכם.  

 יש לך נציג מצוין אגב.   ראש העיר: 

סומכת   הדר לביא:  אני  רובכם  חברת  100%על  אני  אבל   ,

   -מועצה 

 אני גם סומך עליו, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה.   ראש העיר: 

קורה.   הדר לביא:  מה  מכירה  ואני  מועצה  חברת  לנ אני  פה  יש  ו 

של   שצריך    110,000ציבור  להכיר,  שצריך  איש, 

עם   עושים  אנחנו  מה  להבין  ושצריך  מודע  להיות 

מ  תחום  בכל  העירוני  זה  המרחב  ולכן  גדול.  ועד  קטן 

שנמצא   אופן  בכל  השקיפות,  את  מקדמים  שאנחנו 

דרך   עמיתתי  שאמרה  כפי  עוד,  יש  ולדעתי  לנכון 

כ  גם  כולנו,  מזה  נרוויח  אנחנו  רי,  ציבו   נבחרי ללכת, 

מעודדת   אני  כולו.  הציבור  וגם  תכנון,  כאנשי  גם 

חושבת   שאני  הזאת,  בדרך  ללכת  להמשיך  אותנו 

חווים   שאנחנו  במה  להסתפק  ולא  נכונה,  שהיא 

המשנה,   ועדת  של  להערכה  מסכימה  ואני  ורואים, 

היא   המשנה.  ועדת  על  בהחלטה  מדובר  שלא  למרות 

ש  כיוון  מקצועית,  שהיא  בצורה    ראיתי מתנהלת 

של     אותו  לא  היא  שלי  הראייה  זווית  אבל  מבפנים. 

 רוב תושבי כפר סבא, וזה מה שהיינו רוצים לשנות.  

 טוב, מישהו נוסף? פינחס כהנא?   ראש העיר: 

את   ד"ר אסנת ספורטה:  פה  שקיבלה  שההצעה  לה  שימי  רק  הדר 
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והבנייה   התכנון  מליאת  דיוני  היא  התמיכה, 

בינוי   פינוי  מתחמי  התח ומתחמ שעניינים  דשות  י 

 עירונית.  

מתייחסת   הדר לביא:  לא  שההצעה  בדיוק  הדגשתי  לכן  כן, 

לכך.   התייחס  העיר  שראש  כיוון  שוב  אבל  למשנה, 

   -אבל במליאה 

אמירה   ראש העיר:  לי  יש  למליאה  למשנה,  התייחסתי  אני  לא, 

 ברורה.  

   -במליאה על אחת כמה  הדר לביא: 

 תשמעו אותה עוד מעט.   ראש העיר: 

שהפורמט   לביא: הדר   כיוון  חושבת,  אני  וכמה  כמה  אחרת  על 

והנושאים   העיר,  מועצת  חברי  של  פורמט  הוא 

חשיבות   בעלי  כלל  בדרך  הם  למליאה  שמגיעים 

מהלך   שזה  חושבת  אני  יותר.  עוד  גבוהה  ציבורית 

 נכון.  

 כן פינחס.   ראש העיר: 

וההחלטה,   פינחס כהנא:  חשוב,  סופר  נושא  הוא  שעולה  הנושא 

ל  ה   הוריד צריך  האווירה  את  האווירה,  של  סיפור 

אנחנו   הזאת.  להצעה  שותף  הייתי  לא  אני  הכללית. 

כן   התמלילים  את  להעביר  א'  הצעה  בזמנו  העלינו 

זה.   את  קיבלה  לא  המועצה  ולצערי  מסודרת,  בצורה 

להעביר   נכון  יהיה  לא  שזה  שלי  מהניסיון  חושב  אני 

אמצעים   ידי  על  ציבור  לשיתוף  המשנה  ועדת  את 

הם  יים.  קטרונ אל  בוועדה  שהדיונים  חושב  אני 

האנרגיה.   את  משקיעים  אנשים  ענייניים,  דיונים 

הישיבה.   לחדר  שמעבר  דברים  על  לדבר  יכול  לא  אני 

גם   כלים  מאוד  הרבה  יש  עניין  של  שלגופו  חושב  אני 
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שהם   נושאים  בדף  אצלי  גם  שם  אני  נוספים, 

להעביר   מקפיד  אני  מקפידים.  ואנחנו  מהותיים, 

שה נושא  משמ ים  לקבוע  ם  בלי  זאת  והיום  עותיים, 

נושאים   שהם  נושאים  המשנה  ועדת  אבל  עיקרון, 

אני   ולכן  למליאה.  אותה  מעבירה  משמעותיים, 

דיונים   יש  המשנה  שבוועדת  עניין  של  שלגופו  חושב 

קטנים,   יותר  גדולים  יותר  סעיפים  מאוד  הרבה  על 

יוסיף לתהליך.   לא חושב שזה  אני  יש הרבה בקשות. 

לע ואפ  א שר  לפרוס  שות  לאנשים,  האלה  המערכות  ת 

כחברי   כאן  אנחנו  אחרות.  בדרכים  לאנשים  זה  את 

שאפשר   מרכיבים  יש  עניין  של  לגופו  אני  מועצה. 

את   להעביר  לעשות,  של  המרכיב  את  אותם,  לקבל 

יכול   לא  אני  אלקטרונים  לאמצעים  המשנה  ועדת 

וכמובן אני לא מקבל את האווירה הכללית   להעלות, 

 הצעה הזאת.  סחת ב שמנו   שכפי 

 ? יוסי?  10-דקות מה   2מישהו נוסף? לא רוצים עוד   ראש העיר: 

   -הדברים נאמרו, אני  עו"ד יוסי סדבון: 

 יפה מצוין.   ראש העיר: 

וההסרטה   עו"ד יוסי סדבון:  וההקלטה  התמלילים  שפרסום  חושב  אני 

לצורך   חיונית  היא  עקרוניים,  בנושאים  מליאה  של 

 השקיפות.  

אנחנו    ב, טו  ר: ראש העי  א'  שנאמר.  מה  לכל  להתייחס  רוצה  אני 

שמעולם   חושב  לא  רמז.  ספר  בבית  באולם  נמצאים 

תהיה   מועצה  שישיבת  סבא  בכפר  חלם  מישהו 

כל   בפייסבוק.  בלייב  תשודר  פתוח,  במקום 

רוצים,   שהם  מתי  רצונם  כאוות  ייכנסו  התושבים 

שהייתה   שקופה  הכי  בצורה  הכול  זמן,  נקודת  בכל 
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פעם.  אוטוטו    3-שב חושב  אני    אי  כבר  שאנחנו  שנים 

אחת   אולי  מועצה,  ישיבת  התקיימה  לא  מסכמים, 

הישיבות   באולם  שהתקיימה  עליה,  לחשוב  יכול  אני 

היה   מלהכיל,  צר  היה  האולם  סבא.  כפר  בעיריית 

נכנס,   ולא  יוצא  היה  לא  אחד  אף  הרמטית,  סגור 

פעם   אי  חשב  מישהו  שלרגע  חושב  לא  אני  וכמובן 

א  ל לפתוח  וברשתות.  שידור ותו  בפייסבוק  ים 

שנקרא   אתר  יש  מכל  365לעירייה  הכול  כולל  הכול   ,

חומרים,   פרוטוקולים,  הכול.  הזה,  באתר  מופיע  וכל 

רוצה   ציבור  נבחר  תושב  שתושבת  מה  כל  הכול, 

כפר   מהעיר  ללמוד  באים  הזה.  באתר  מופיע  לקבל, 

נציגים   שופטים,  מאיתנו.  לומדים  מקום.  בכל  סבא 

מבי  ב שהם  סבא    נושאי נים  כפר  לעיר  באים  שקיפות, 

של   הדיונים  גם  טובה.  הכי  בצורה  זה  את  ועושים 

מספר   והיו  באתר.  כמובן  נמצאים  המשנה  ועדות 

בצורה   לכם  להגיד  יכול  שאני  הזה.  בעניין  דיונים 

היא   סבא  כפר  העיר  גדולה,  ובגאווה  ברורה,  מאוד 

כמו   שקופה  עיר  עוד  אין  בישראל,  השקופה  העיר 

נהיה  סבא,  כפר    העיר  בואו  סבא  כפר  עיריית  כמו 

ישראל.   במדינת  סבא  כפר  עיריית  כמו  מדויקים, 

עם   שיחה  לי  הייתה  היום  גם  כך,  על  מתגאה  ואני 

פתוח,   הכול  תשמעי,  לה:  שאמרתי  חברתית,  פעילה 

הכול,   החומרים,  היומנים,  לראות,  אפשר  הכול  את 

שידור   שיש  כאלה  תופעות  אין  תסתכלו  פה,  אנחנו 

אני חי  ערי    רוצה   .  בכל  יבדוק  הצוות  אולי  שתבדקו, 

לנו   יש  ישראל,  בכמה    265מדינת  מקומיות,  רשויות 

של   כזה  אירוע  לראות  ניתן  מקומיות  רשויות 
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הרחב   לציבור  ומתומלל  משודר  שהכול  מועצה, 

של   הנושא  וראויה.  כבוד  מעוררת  כך  כל  בצורה 

הם   ומליאה,  משנה  מאוד    2ועדות  נושאים 

א   מורכבים,  לכל  אתייחס  בהתאם.  שאני  מהם  חד 

רק   שאני,  כמו  משנה,  ועדות  של  הנושא  כל  קודם 

כבר   משנה  ועדות  של  שהנושא  כמו  אחת.  שנייה 

נציגי   אגב,  פה  שנמצא  מי  וגם  פעמים,  מספר  נידון 

באמת   היא  הדיונים  רמת  באופוזיציה,  גם  הסיעות, 

מצוינת.   עבודה  עושה  המקצועי  הצוות  מאוד,  גבוהה 

נו  כי  אנחנו  ואחראי,  מאוד  כבד  משקל  לזה  תנים 

בדיון,   עומק  שיהיה  שככול  אני חושב  דבר  בסופו של 

כל   בוועדה,  שנמצא  מי  כל  של  גורפת  הסכמה  ותהיה 

לא   ושחיתות  ומבקרים  המבקר  פה,  שנאמר  מה 

חברי   של  שהיושרה  חושב  ואני  ספרנו,  בבית  נמצא 

יש   ולוויכוח.  לערעור  בכלל  ניתנת  לא  היא  המועצה, 

נב  כל  פה  בתוך  וראויים.  מאוד  טובים  ציבור  חרי 

אנחנו   חלקים.  לכמה  מתחלק  זה  הזה  העניין 

עם   גם  פעמים  מספר  דנו  משנה  ועדת  בישיבות 

מאוד   מאוד  סוגיות  שהם  נושאים  ויש  המהנדסת, 

גם   עסקיים,  גופים  של  נושאים  גם  שם  יש  מורכבות, 

בין   לסכסוכים  לפרט,  קשורים  שלפעמים  נושאים 

להתנגדו  יתר  שכנים,  רגישות  קצת  פה  ויש  יות, 

דנה   היא  מורכבת,  היא  הוועדה  הזאת.  בוועדה 

אמר   המקצועי  הצוות  ולכן  פשוטים,  לא  בנושאים 

וכמובן   הוועדה,  את  לתמלל  אחד  יותר  ונכון  שעדיף 

של   באתר  לציבור  אותה  שני  365לשקף  דבר   .

לציבור,   אומר  אני  זה  מגיעים,  למליאה  מליאה. 
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משמעותיי  נושאים  שאנחנו  מגיעים  ומכיוון  ם. 

נאלץ   אנחנו  הקרובות  ובשנים  הקרובה  בתקופה 

נושאים כבדי משקל,   להגיע בשמחה אגב לדיונים על 

קבינט   והחלטת  יוספטל,  שכונת  של  הנושא  בעיקר 

חשוב   אגב  מאוד.  גדולה  שכונה  של  הקמה  על  הדיור 

מתוך   יהיו  השכונה  שבתוך  יחידות,    4,500לציין 

לפחות   שזו  דיור    40%-30%יהיו  צעירים,  לזוגות 

על   מדברים  מאוד,  גדולה  דיור    1,500בשורה  יחידות 

דיור   יחידות  מאות  על  מדברים  צעירים.  לזוגות 

בשורה   זו  שנקרא  מה  ועוד.  ועוד  ועוד  להשכרה, 

הרבה   אחרי  סוף  סוף  סבא.  כפר  לצעירי  גם  טובה 

ייקח   זה  צעירים,  לזוגות  פרויקט  יהיה  שנים  מאוד 

כבר   זה  אבל  זמן,  השיכון  קצת  שר  אגב  הוגדר. 

בה   שיש  בשרון,  היחידה  כעיר  סבא  כפר  את  הגדיר 

פרויקטים   זה  מטרה  מחיר  למטרה.  מחיר  פרויקטים 

   -לזוגות צעירים. אז כמובן שבנושא של המליאה 

יש.   צביקה צרפתי:  כן  גם  ברעננה  היום  ראיתי  היחידה?  העיר  זו 

 רעננה פרסמה שיש גם ברעננה.  

   -ס, אתה מפריע לי, צריך להתייחס צריך להתייח  ראש העיר: 

 לא, תדייק, אני אוהב שמדייקים.   צביקה צרפתי: 

 תקרא, תקרא.   ראש העיר: 

 תדייק, אתה מוכר לוקשים כבר שעב וחצי, תדייק.   צביקה צרפתי: 

   -תקרא, תקרא  ראש העיר: 

   -אני מנסה לא להתפרץ  צביקה צרפתי: 

   -אני בזכות דיוק  ראש העיר: 

 ל תדייק.  אב  צביקה צרפתי: 

של   ראש העיר:  פרויקטים  לעשות  זמן  מספיק  לך  היה  תשמע, 
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 זוגות צעירים, ולא עשית. אז בסדר.  

 תדייק, תדייק.   צביקה צרפתי: 

   -תקרא, תקרא  ראש העיר: 

 אני מבקש שתדייק.   צביקה צרפתי: 

הממשלה   ראש העיר:  החלטות  את  תקרא  ההחלטות.  את  תקרא 

 והקבינט.  

הכול  צביקה צרפתי:  לי    זה  תאמין  טוב,  משהו  תעשה  אם  תדייק. 

 אני אגיד שזה טוב, תדייק.  

   -צביקה, אתה בוא  ראש העיר: 

 אני לא כמוך.   צביקה צרפתי: 

המחמאות   ראש העיר:  על  צרפתי  צביקה  רבה  תודה  שמענו. 

אתה   שאולי  העירונית.  למערכת  נותן  שאתה  הרבות 

דיור   קבינט  מקרה  בכל  שלה.  עיר  ראש  בעבר  היית 

מחיר  הכריז   של  גם  הנושא  אמרנו,  שאנחנו  כמו 

ולא   רעננה  לא  היחידה,  העיר  היא  סבא  כפר  מטרה, 

מה   מטרה.  מחיר  בה  אין  הרצליה,  ולא  השרון  הוד 

להגיע   יצטרכו  האלה  והדיונים  עובדות.  זה  לעשות 

שהיה,   השיח  כדי  תוך  אנחנו  מהעניין  חלק  למליאה. 

מה   את  להבין  סבא  בכפר  לציבור  לגרום  מנת  על 

במתחמים  שקור  בעיקר  שקורה  מה  את  ולדעת  ה 

המקצועי   מהצוות  ביקשתי  כבר  אני  הגדולים, 

את   ישיר  בשידור  לשדר  כן  של  בתהליך  להתחיל 

למתחמים   בעיקר  ורק  בעיקר  המליאה,  ישיבות 

ישיבות   של  הישיר  השידור  אומרת  זאת  הגדולים. 

ובנייה,   לתכנון  המקומית  הוועדה  של  המליאה 

נכון  ואנחנו  בהם  גדולות    שידונו  בתוכניות 

לי להציג את   גדולה מאוד  יש חשיבות  ומשמעותיות, 



   01.12.2021 65    מן המנייןמועצה 
הציבור ו התוכני  בפני  ולא    ת  ודאות  שתהיה  כדי 

אני   שכבר  ניוז  פייק  או  מניפולציות  מיני  כל  ישמעו 

כריתות   על  דברים  מיני  כל  על  בעיר  שרצים  שומע 

ולא   היו  שלא  דברים  מיני  כל  על  מגדלים,  על  עצים, 

כהנא  פינחס  אנחנו    נבראו.  כמה  לכם  לומר  יכול 

הוא   גם  דבר  של  בסופו  וכמה  עץ,  כל  על  מתווכחים 

דבר   של  ובסופו  העץ,  את  לראות  הולכים  אני  וגם 

שאנחנו   לטובתו של העץ. לא שמעתי  מכריעים תמיד 

מאות   של  גדולים  כך  כל  בהיקפים  עצים  כורתים 

היה   לא  מה,  יודע  לא  ואני  עירוניים  ויערות  עצים 

כנ"ל  נברא.  שקשור    ולא  מה  כל  מגדלים.  של  נושא 

הסברתי   למגדלים,  שקשור  מה  כל  בכלל.  למגדלים 

שכשאתה   מועצה  חברי  למספר  הישיבה  לפני  פה 

נכנס לתהליך של התחדשות עירונית, יש נוסחה. ועל  

לפחות   לבנות  צריך  לצערנו,  דיור  יחידת    3כל 

יותר,   יהיה  יוספטל  בשכונת  יותר,  גם  ולפעמים 

הנ  לערך  קשור  של  הכול  לצפיפות  וכמובן  כסים 

נאלץ   אנחנו  מסוימים  במקומות  ולכן  שכונה.  אותה 

סבא   בכפר  התפוז  ברחוב  אם  אבל  לגובה.  לבנות 

אנחנו   אז  בניינים,  אותם  שיישארו  רוצים  אנחנו 

לא   אחד  שאף  חושב  אני  אבל  זה,  את  להגיד  צריכים 

ומחר   שהוא,  כמו  יישאר  התפוז  שרחוב  מוכן  יהיה 

איזה  על  נשמע  סבא.    בבוקר  כפר  בעיר  שקרס  בניין 

גבוהים.   בניינים  ייבנו  כן  התפוז  רחוב  במקום  אז 

התפוז   רחוב  כי  ציבורי.  דיון  זה  על  להיות  צריך  וכן 

ועדת   יו"ר  גם  שהוא  סבא,  כפר  עיריית  ראש  לבקשת 

יחד עם תחנת מרכזית.   תכנון ובנייה, אוחד תכנונית 
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לקחנו   את    2אז  מאוד,  גדולים    2מתחמים 

ובתוך ההליך  המתחמים הא  לה אחדנו למתחם אחד, 

אותו   להציג  וצריך  התושבים,  עם  לדבר  צריך  הזה 

יוספטל.   שכונת  פינוי  בנושא  דבר  אותו  במליאה. 

לצבור   יתחילו  והתהליכים  יוספטל  ששכונת  ברגע 

מורכבים,   שהם  התכנון  הליכי  בעיקר  וגידים,  עור 

מה   את  למליאה  וכמובן  לציבור  להציג  נצטרך  אנחנו 

אירוע,    שמתרחש.  אותו  דיברנו  כבר  כהן  אלי  שכונת 

תקומה   של  הנושא  גם  מאוד.  כבד  מאוד,  גדול  אירוע 

מורכב   אירוע  לצערנו,  היום  סדר  על  נמצא  עדיין 

מאוד,   גדולים  נוספים  פרויקטים  לנו  יש  מאוד. 

לא   שעדיין  ההסתדרות  ברחוב  מתהווים  שאנחנו 

ציבור   של  התנגדויות  שומע  אני  וכבר  לפתחנו,  הגיע 

אותו  מח  קורה.  מה  יודעים  לא  הם  כי  ודאות,  וסר 

להיות   מתחילה  שכבר  סוקולוב  רחוב  באזור  דבר 

כבר   אני  לכן  ועוד.  ועוד  ועוד  הימים  וששת  בהירות 

את   להגדיר  המקצועי  מהצוות  מבקש  שאני  הודעתי 

שאותן   משמעותיות,  תכניות  שהן  תכניות,  אותם 

ההחלטה   זאת  חי.  בשידור  תשדר  המועצה  מליאת 

א  על  כבר  לסדר  בהצעה  הצטרפתם  שאתם  שמח  ני 

תכנון   לוועדת  התייחסנו  לא  אנחנו  הזאת.  ההחלטה 

מבקש   אני  אז  הוחלט,  זה  שכבר  מכיוון  אז  ובנייה. 

 להסיר את זה מסדר היום.  

שהצעתי   ד"ר אסנת ספורטה:  שההצעה  לתושבים  להודיע  שמחה  אני 

   -התקבלה 

 לא.   ראש העיר: 

   -רבה, תודה רבה   ראש העיר תודה  ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -אני שמח שאת  ראש העיר: 

 על שחיזקת את ההצעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מאשרת, תודה רבה.   ראש העיר: 

 ואני אומרת זה צעד ראשון, לא מספק.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   אוקיי

.   ד"ר אסנת ספורטה:  .  אבל תודה רבה.

 כל הכבוד לאסנת.  צביקה צרפתי: 

זה  חבר'ה   ראש העיר:  את  להעלות  מבקש  אני  רבה.  תודה 

    להצבעה. איתן אתה מוכן לנסח את ההחלטה? 

אבל   עו"ד איתן צנעני:  לכולנו.  חשובה  השקיפות  כאן  שנאמר  כמו  כן. 

של   היתרונות  בין  השונים  האיזונים  את  למצוא  יש 

העיר   ראש  בכך.  הכרוכים  החסרונות  לבין  השידור 

כפי  בכך.  הכרוכים  החסרונות  את  גם  שאסנת    פירט 

מועצה   חברי  עם  שיחות  ניהלנו  הישיבה  לפני  אמרה 

ומקובל   מוסכם  שיהיה  לנוסח  להגיע  מנת  על  שונים, 

של   לנושא  נותנים  שאנחנו  לחשיבות  ביטוי  ונותן 

אותו   אקריא  אני  עליו,  שדובר  הנוסח  השקיפות. 

אמת   בזמן  תשדר  העירייה  החלטה.  כהצעת 

והבנייה   התכנון  מליאת  דיוני  את  בפייסבוק 

התחדשות  ש  ומתחמי  בינוי  פינוי  מתחמי  עניינם 

בתחילת   ישובצו  אלו  נושאים  כך  לצורך  עירונית, 

יעלו הנושאים הללו. כלומר   סדר היום בישיבות בהן 

וכשהנושאים   ישודר,  היום,  סדר  בתחילת  ישובץ 

 האלה יסתיימו, אז השידור יסתיים.  

כ  עו"ד אלון בן זקן:  גדולים,  במתחמים  שזה  לדייק  רק  י  אולי 

 .  38התחדשות עירונית יכול להיות גם בניין תמ"א  

 אז אלון תחדד את הניסוח.   ראש העיר: 
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   -אני חשבתי אולי  עו"ד אלון בן זקן: 

 מדובר על מתחמים לא על בניין.   עו"ד איתן צנעני: 

למעשה   עו"ד אלון בן זקן:  מהווים  שהם  בינוי  פינוי  מתחמי  אוקיי, 

   -שרת תכנית בניין עיר. ומועצת העיר מא 

 בוודאי.   עו"ד איתן צנעני: 

ישיבות   עו"ד אלון בן זקן:  של  בפייסבוק  שאמרת  כמו  ישיר  שידור 

ידונו   בהן  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הוועדה  מליאת 

בקשות לקידום מתחמי פינוי בינוי שבבסיסה תכנית  

 -בניין עיר 

 ***    *** קריאות מהקהל 

   אני עושה הכול.   עו"ד אלון בן זקן: 

נכונה   תן צנעני: עו"ד אי  בצורה  זה  את  לנסח  לנו  עוזר  הוא  ערן, 

 ומדויקת.  

   -טוב איתן  ראש העיר: 

 ועל זה יצביעו חברי המועצה.   עו"ד אלון בן זקן: 

בבקשה   ראש העיר:  אלון  החלטה?  לנוסח  להתכנס  אפשר  אוקיי, 

 תגדיר את נוסח ההחלטה.  

ישי  עו"ד אלון בן זקן:  של  ישיר  שידור  מאשרת  העיר  בות  מועצת 

יידונו   ובנייה, בהן  מליאת הוועדה המקומית לתכנון 

   -בקשות לקידום מתחמי פינוי בינוי 

.   ראש העיר:  . את. שיגדיר  המקצועי,  הצוות  להמלצות  בהתאם 

 בתוכניות.  

 בהתאם להמלצות הצוות המקצועי.   עו"ד אלון בן זקן: 

זה   ראש העיר:  את  לאשר  אפשר  אחד?  פה  זה  את  לאשר  אפשר 

 פה אחד?  

   -בהחלט, ההסכמה כבר הייתה  ר אסנת ספורטה: ד" 

 תודה רבה, אושר פה אחד.   ראש העיר: 
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 לפני הישיבה. תודה, תודה לכולם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 תודה רבה לכולם.   עו"ד איתן צנעני: 

 תודה רבה. הצעה לסדר הבאה.   ראש העיר: 

 כל הכבוד אסנת.   צביקה צרפתי: 

 ל הכבוד צביקה צרפתי. כן, על השקיפות.  כ  ראש העיר: 

 

מס'   את     : 401החלטה  בפייסבוק  ישיר  בשידור  לשדר  אחד  פה  מאשרים 

יידונו   בהן  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הוועדה  מליאת  ישיבות 

עירונית,   התחדשות  ומתחמי  בינוי  פינוי  מתחמי  לקידום  בקשות 

 בהתאם להמלצות הצוות המקצועי.  

 

 לקיחת אחריות והובלה מול חברת חשמל.    –רות  הפסקות חשמל תדי  ב. 

 

עם   ראש העיר:  העיר  התמודדות  העיריות  לפקודת  לסדר  הצעה 

דילגתי?   חשמל,  הפסקות  הא  כן.  האקלים,  משבר 

והובלה   אחריות  לקיחת  חשמל,  הפסקות  יאללה, 

מציג?   מי  חשמל.  חברת  ועוד    5מול  דקות    5דקות 

 ועוד דקה. בבקשה.  

חש  הדר לביא:  בעיר,  הפסקות  ונשנות  חוזרות  ממושכות  מל 

הדרומי   חלקה  ועל  הפרחים  שכונת  על  בדגש 

אני   ופה  מדווחים,  תושבים  האחרונים.  בחודשים 

מלפני   במיינט,  כתבה  מתוך  ספציפית  זה  מצטטת, 

היו    10 כשעתיים    2ימים.  שנמשכו  חשמל  הפסקות 

לפני   בשבת  שבועיים.    3שלוש,  לפני  ובשבת  שבועות, 

ה  שעבר  חמישי  שתיהן    2יו  היו  חשמל,  הפסקות 
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מוקד   עם  בשיחה  וחצי.  שעה  בערך  נמסר    103נמשכו 

ליד   עזרא  אבן  ברחוב  שנפל  בעץ  התקלה  שמקור  לנו 

אחדים  Gקניון   קילומטרים  של  במרחק  הנמצא   ,

החשמל.   הפסקת  את  שהיה  איפה  אמבר,  מרחוב 

טיפול   העדר  שבשל  מעידים  תושבים  אחר  במקרה 

טרומפ  ברחוב  עץ  בגיזום  למרות  מראש  לדור, 

הופסק   והחשמל  העץ  צמרת   .. . מראש,  התראות 

מלפני   גם  השרון  צומת  מדו"ח  זה  ארוכות.    8לשעות 

ב  הקודמת  בשבת  אומרת  עדי  התושבת  -ימים. 

למוקד    13.11.21 התקשר  שיש  106בעלי  להם  ואמר   ,

לטפל.   ושיבואו  החשמל  מחוטי  אש  של  ניצוצות 

במוצא  נעשה.  לא  דבר  ושום  שיטופל,  לו  י  אמרו 

בסביבות   האחרונה  נדלקה    18:00השבת  בערב, 

ונוצרה שרפה. אנחנו התרענו מראש   הצמרת של העץ 

להודיע   היא  שלהם  והאחריות  העירוני,  למוקד 

שזה   לוודא  אלא  להודיע  רק  ולא  החשמל,  לחברת 

לחכות   צריך  למה  ממשית.  בסכנה  מדובר  יטופל. 

בחשמל   בשימוש  העלויות  לצד  לפעול?  כדי  לשרפה 

לשימוש    ובתקלות  ולעיר,  לתושבים  החשמל  ברשת 

בסמכות   אלה  כל  בטיחותי.  היבט  גם  יש  בחשמל 

חברת החשמל. בשל החשיבות הגבוהה לתושבים אנו  

בעיות   את  תמפה  סבא  כפר  עיריית  כי  מציעים 

חברת   מול  בנחישות  אותן  ותקדם  בעיר,  החשמל 

חברי   כל  זה  על  חתומים  אנחנו  החשמל. 

ההחל  הצעת  וזאת  רוצה  האופוזיציה.  ואני  טה. 

לנו   יש הרבה דברים שחשובים  ולהבהיר,  להוסיף פה 
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יש   ולפעמים  העירייה.  בסמכות  לא  שהם  כעיר, 

כעירייה,   בסמכותנו  אינו  הדבר  אם  כאילו  תפיסה 

שלנו   האחריות  למעשה  אבל  באחריותנו.  לא  גם  הוא 

בכל   התושבים  של  החיים  לאיכות  לדאוג  היא 

בעיות חשמל,   לנו  יש  אם  צריכים  הפרמטרים.  אנחנו 

יהיו בעיות חשמל בעיר, ככול   לכך שלא  כולנו לדאוג 

בנושאים   אגב  זה  את  עושים  אנחנו  יכולים.  שאנחנו 

בעיר.   הבריאות  נושא  כמו  אחרת,  בצורה  מסוימים 

בסמכות   שהוא  נושא  לא  זה  שבריאות  אף  על 

שעוסקת   מחלקה  מחזיקים  אנחנו  עדיין  עירונית, 

מחלקה   וחוסן,  בריאות  של  לדעתי.  בנושא  מצוינת 

לא   שהוא  למרות  לנו  חשוב  שהנושא  כיוון 

דוגמא   כמובן  שם.  פועלים  עדיין  אנחנו  בסמכותנו, 

יכולים   יש פה דברים שאנחנו  שונה, אבל רוצה לומר 

הדברים   אם  גם  לעשות,  צריכים  ולדעתנו  לעשות, 

שאנחנו   היא  החלטה  הצעת  שלנו.  בסמכות  אינם 

לנו  יש  החשמל,  ברשת  הבעיות  את  אותם    נמפה 

את   ונקדם  השאר.  בין  העירוני  מהמוקד  כמובן 

לא   בכוונה  אנחנו  חברת החשמל.  שלהם מול  הפתרון 

רפרנט,   לשים  כמו  ארגוני,  שהוא  פתרון  פה  מציעים 

לעשות,   שנכון  מה  שזה  חושבת  לפחות  שאני  למרות 

אנחנו   ומה  האחריות  תחולת  מה  להגיד  אלא 

לוודא  כדי  שלנו,  התושבים  עבור  לעשות    אמורים 

בעיות  שפחות  כמה  שיהיו  יכולתנו  בחשמל    ככול 

 בעיר.  

עוד   ראש העיר:  לכם  יש  מישהו?  עוד  נוסף?  מישהו  ועוד    5עוד 

 דקה. טוב, בבקשה מנכ"ל תשובה.  
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הלכה   יובל בודניצקי:  כבר  מקודם  הנושא  לסדר.  להצעה  מענה 

בעירייה  המקצועיים  הגורמים  ידי  על  אל    למעשה 

הרלוונט  חשמל  חברת  נציגי  כן  מול  על  לאזורנו.  יים 

את   להסיר  מבקשים  ואנחנו  מתייתרת,  זו  הצעה 

 ההצעה מסדר היום.  

 איך היא מקודמת?   הדר לביא: 

 מול חברת חשמל.   ראש העיר: 

של   הדר לביא:  תגובות  כי  אופן?  באיזה  עירוני?  רפרנט  יש 

   -העירייה לעיתונות, זה שזה לא בסמכותנו 

באחר  ראש העיר:  זה  חשמל  חברת  לא,  היא  לא,  המלאה,  יותה 

הם   לטפל.  צריך  שבהם  מקומות  למספר  מודעת 

כפי   ביותר,  הקרובה  בתקופה  בזה  לטפל  הבטיחו 

ליצור   כדי  חשמל,  חברת  של  המחוז  מנהל  שאמר 

לתושבי   החשמל  באספקת  ביותר  הגבוהה  אמינות 

היום   מסדר  זה  את  להוריד  אפשר  סבא.  כפר 

 להצביע?  

ש  הדר לביא:  חושבים  אנחנו  כן,  שראוי  להצביע  חשוב  נושא  זה 

  ..  לקדם בצורה.

היום?   ראש העיר:  מסדר  ההצעה  את  להסיר  בעד  מי  אוקיי,  טוב 

איתן,   הרוש,  דני  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית, 

בעד להשאיר את ההצעה לסדר   מי  אמיר, אורן, עדי. 

צרפתי   צביקה  יוסי,  קרן,  הדר,  יעל,  פינחס,  היום? 

 ואסנת. תודה.  

 

 

 

מס'   ההצעה    : 402החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 
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תדירות  בנושא   חשמל  מול    –הפסקות  והובלה  אחריות  לקיחת 

 חברת חשמל. 

 לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, אורן ועדי.   -בעד 

 . פינחס, יעל, הדר, קרן, יוסי, צביקה ואסנת  -נגד  

 

 התמודדות העיר עם משבר האקלים.   ג. 

 

משבר   אש העיר: ר  עם  העיר  התמודדות  לסדר  הצעה  טוב, 

 דקות.    5דקות ועוד    5האקלים. בבקשה.  

עולמי   פינחס כהנא:  אקלימי  במשבר  נמצאים  אנו  פחות.  יהיה  זה 

השפעת   בו  במקום  ממוקמת  ישראל  משמעותי. 

היחידה   וקרובה.  משמעותית  היא  האקלים  משבר 

של   דו"ח  פרסמה  בשרון  סביבה  לאיכות  האזורית 

עם   השרון  רשויות  והתמודדות  להיערכות  הפורום 

לשנים   זאת  האקלים.  דו"ח  2020/2021משבר  זהו   .

הפורום.   של  ראשונה  פעילות  שנת  המסכם 

והחשיבה   שהפעילות  ברור  הסביבתיים  והנושאים 

היה   בעיר  המקצועי  הצוות  אזורית.  להיות  חייבת 

הרלוונטיות.   המחלקות  כל  הדו"ח  בהכנת  מעורב 

סב  כפר  של  העיר  קורא  קול  במסגרת  פועלת  א 

הפנים,   האנרגיה,  משרדי  ידי  על  שפורסם  תכנית... 

פעולה   תכנית  לגיבוש  וזאת  הסביבה,  הגנת 

כפר   העיר  זו  במסגרת  האקלים.  לשינויי  להיערכות 

לשנת   ברורים  יעדים  קבעה  כאשר  2030סבא   .

אין   יישום.  של  עולה השאלה  קוראים את המחויבות 

למחויבות  כספי  בסיס  פרויקטים    כל  לביצוע 
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לכל   עץ  של  מחויבות  למשל  בעבודה  יש  בעבודה. 

עצים. כיום לפי    150,000-. מחויבות ל 2020תושב עד  

בעיר   נטועים  העירייה  משמעות    60,000אתר  עצים, 

כ  לטעת  היא  במשך    9,000-ההתחייבות  בשנה  עצים 

בממוצע    10 נוטעים  אנו  כעת  כאשר  בערך    850שנים, 

להת  מוכנים  ולא  כל  עצים,  את  לטעת  אפילו  חייב 

הגדלת    אחרת היא ת  ו ב יי הגומות הריקות בעיר. התח 

ב  ראשיים  הליכתיים  בצירים  הצללה  ,  25%-רצף 

שמענו   היום  רק  תקצוב.  יישום,  יהיה  אם  השאלה 

נגר בהיקף עצום שילכו לים. הנושא   על מי  שוויתרנו 

החלטה   הצעת  מחייב  וזה  משמעותי,  מאוד  הוא 

שונה של פעילות הפורום  שדו"ח הסיכום של שנה רא 

משבר   עם  השרון  רשויות  והתמודדות  להיערכות 

נושא   שזה  חושב  אני  העיר.  למועצת  יוצג  האקלים 

תציג   העירייה  שניים,  כאן.  שיוצג  חשוב  מספיק 

איך   הזה.  בנושא  מפורטת  עבודה  תכנית  למועצה 

לשנת   לעצמה  שהציבה  ליעדים  בנושא    2030מגיעים 

לק  שהיא  מחויבות  פי  על  בעבודה  זה,  עצמה  על  חה 

 שנים ולשנים הקרובות.    10-ל 

במיוחד   הנדין: -עילאי הרסגור  הזאת,  לסדר  מההצעה  מופתע  שאני  האמת 

הסביבה.   איכות  בוועדת  חבר  אתה  כי  פינחס.  ממך 

ופועלים   הזאת,  בוועדה  הרבה  כך  כל  עושים  אנחנו 

הוועדה   חברי  את  ומשתפים  גדולה,  כך  כל  בשקיפות 

בגלל  ההחלטות.  את    בקבלת  מבין  לא  אני  באמת  זה 

והדברים   נעשים  הדברים  הרי  הזאת.  ההצעה 

בפייסבוק.   שלנו  בישיבות  מתועדים  וגם  מפורסמים, 

מפרסמים.   עכשיו  שאנחנו  דו"ח  גם  ויש  גלוי,  הכול 
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תציג   והחדשנות  הקיימות  אגף  שמנהלת  מציע  אני 

 את הנושא. שרית בבקשה.  

 רגע פתחנו את הנושא לדיון?   הדר לביא: 

פה   העיר:   ראש  יש  צוות,  פה  יש  מקצועית.  תשובה  תשמעו  לא. 

פרויקטים,   פה  שעושה  וקיימות,  חדשנות  אגף 

שבאים ללמוד מהם בכל מקום, גם סביבתית וגם כל  

את   הייתה  סתם  לא  האקלים.  לנושא  שקשור  מה 

סתם   לא  סבא,  בכפר  ישראל  של  האקלים  ועידת 

ועידת   של  המייצגת  להיות  סבא  כפר  את  בחרו 

 .  האקלים 

 בחרו או ששילמנו על זה כסף?   הדר לביא: 

 בחרו, בחרו, בחרו. תאמיני לי שבחרו.   ראש העיר: 

 בחרו או ששילמנו על זה כסף?   הדר לביא: 

 בחרו, בחרו.   ראש העיר: 

 וכמה כסף שילמנו?   הדר לביא: 

 בחרו. מפעל הפיס שילם. בחרו, תאמיני לי שבחרו.   ראש העיר: 

   -כסף   מפעל הפיס שילם  הדר לביא: 

עיר   ראש העיר:  לנו  יש  הכבוד  כל  חבר'ה  ולהגיד  לבוא  גם  אפשר 

רצון   שביעות  יש  טובה,  עיר  לנו  יש  מצוינת, 

 תושבים.  

 נבדוק כמה כסף שילמנו על זה.   הדר לביא: 

מילה   ראש העיר:  להגיד  שידעו  אופוזיציה  חברי  היו  יודעת  את 

כך   כל  שעובדים  העירייה,  לעובדי  לעירייה,  טובה 

   -ובדות העירייה קשה לע 

 אתה מדבר על שקיפות.   הדר לביא: 

הייתה   ראש העיר:  פה,  להציג  שבאים  מנכ"לים  גם  מכבדים  היו 

 פה מנכ"לית שחיכתה פה שעה ארוכה.  
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 אני הייתי מצביעה בעד, לא העלית להצבעה.   הדר לביא: 

 בסדר, אני ראיתי את השיח.   ראש העיר: 

 אתה גירשת אותה מפה.   הדר לביא: 

   -טוב  עיר: ראש ה 

 חבל.   הדר לביא: 

 בבקשה איפה שרית?   ראש העיר: 

להציג   הדר לביא:  צריכה  שהיא  בנושא  מועצה  החלטת  יש  אגב 

 את זה.  

.   ראש העיר:  . ויכוח. זה  בואי  בבקשה,  שרית  מה  אז  תשמעו 

נעשה בעירייה כפר סבא ותגידו מילה טובה ותתגאו.  

ולאהוב   יש הרבה סיבות להתגאות בעיר שלנו  באמת 

 אותה, כן שרית.  

   -אגב אנחנו נרצה לשמוע בישיבה הבאה  הדר לביא: 

   -בבקשה. את מפריעה לשרית אשת מקצוע  ראש העיר: 

חברת   הדר לביא:  מול  עובד  הוא  איך  מסביר  החשמל  צוות  את 

 החשמל.  

 את מפריעה לאשת המקצוע לשרית, חבל.   ראש העיר: 

 אני אומרת לך, לא לה.   הדר לביא: 

מ   היא  ראש העיר:  שלה  הבוקר  את  בבוקר,    08:00-התחילה 

כן   לה.  מפריעה  את  ועדיין  מאוחרת,  כבר  והשעה 

 שרית בבקשה.  

על   שרית סלע:  דיברו  כי  סדר,  פה  לעשות  צריך  אסביר,    2אני 

ידי   על  שנעשה  הדו"ח  את  יש  משולבים.  מושגים 

מענה   שנותן  הסביבה,  לאיכות  האזורית  היחידה 

באמ  הוא  בשרון.  ביחד  ערים  יחסית  לכמה  דו"ח  ת 

עשינו   האחרונה  השנה  החצי  במהלך  אנחנו  כללי. 

כפר   לעיריית  ספציפית  מקיפה,  מאוד  מאוד  עבודה 
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התוכנית   באמצעות  פה  שנאמר  כמו  באמת  סבא, 

באמצעות   קורא  קול  הגשנו  בה,  להשתתף  שזכינו 

משרד   האנרגיה,  משרד  של  המאיץ  של  התוכנית 

שנ  בחצי  אנחנו  הסביבה.  להגנת  ומשרד  ה  הפנים 

בשילוב   מקיפה  מאוד  מאוד  עבודה  נעשתה  האחרונה 

בתוך   מקצוע  ואנשי  עניין,  בעלי  גורמים  מאוד  הרבה 

ב  שעסקו  משולבים  בצוותים  נושאים    4-הארגון, 

קירור   נגר,  מי  אנרגיה,  זה  מהם  אחד  מרכזיים. 

וחשוב   מרכזי  מאוד  נושא  שזה  קהילתי,  וחוסן  העיר 

כשעו  דגש  מספיק  עליו  נותנים  לא  סקים  שלפעמים 

נבנתה   האלה  מהנושאים  אחד  בכל  האקלים.  בתחום 

ועד   הקרובה  מהשנה  במטרות  סדורה  עבודה  תכנית 

יעדים,    2030-ל  משימות,  הגדרת  תעדופים,  כולל 

כל   במסגרת  גם  נמצאת  אלה  בימים  היא  תקציבים. 

במסגרת   שנכתב  הדו"ח  העירוניים.  התקציב  דיוני 

ער  של  סופיים  כרגע בשלבים  יכה  העבודה הזאת הוא 

את   בו  ונשתף  כמובן  יפורסם  הוא  ועיצוב,  לשונית 

ובעלי   נעשו,  שכבר  עבודה  לתהליכי  בנוסף  הציבור 

גם   אנחנו  שאמרתי  וכפי  שותפו.  שכבר  העניין 

ויש   העלויות,  מבחינת  תועדפו  שהוגדרו  הצעדים 

אנחנו   ואגב  ברורות.  מאוד  תקציביות  הגדרות  להם 

המאו  הזמנים  בלוחות  שהצליחה  היחידה  ד  העיר 

הערכות   לייצר  בכלל  גם  המאיץ,  תכנית  של  קצרים 

 תקציביות.  

והעבודה   ראש העיר:  העשייה  את  ששמעתם  מכיוון  טוב, 

עבודה   תכנית  בטוח  פה  יש  בעיר,  כאן  שנעשית 

שהקמנו   מאז  עליה  עובדים  שכבר  מאוד,  מסודרת 
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 את האגף. כמה זמן האגף כבר מוקם שנתיים וחצי?  

 .  3כן,   שרית סלע: 

הוקמו  3 ראש העיר:  שנבחרתי  איך  אגף    2.  טובים,  אגפים 

וחדשנות.   קיימות  ואגף  וצעירים  אגפים    2קהילה 

אני   ולכן  מאוד.  טובה  עבודה  שעושים  מצוינים, 

 מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום.  

 אני יכול להגיד מילה עוד?   פינחס כהנא: 

 בבקשה פינחס.   ראש העיר: 

לחשיבה  פינחס כהנא:  שותף  שנ   הייתי  של  כמו  בנושא  אמר 

תסתכלו   כלליים.  דברים  זה  כאן,  אין  הוועדה. 

נגר.   מי  של  דברים  האחרונות,  לשנתיים  אחורה 

על   לעשות  צריכים  אנחנו  מאבקים  איזה  תראו 

לא   זה  רוצים.  שאנחנו  עצים  המעט  של  הנושא 

   -בתוכנית 

אני   ראש העיר:  לפעמים  יודע  אתה  תראה,  פינחס  פינחס, 

   -משתומם 

   -לא בתוכנית עבודה זה   פינחס כהנא: 

אתה   ראש העיר:  כי  אומר,  שאתה  ממה  משתומם  אני  סליחה, 

נמצא בדיוק בכל ההחלטות של   נמצא בדיונים, אתה 

עץ   ועדות משנה. אתה רואה כמה אנחנו דואגים לכל 

עצים   של  שתילה  של  כמות  איזה  רואה  אתה  ועץ, 

גם   נגר  מי  של  הנושא  האחרונות.  בשנים  פה  נעשית 

הנושא   אתה  מטופל,  אם  לך,  הוסבר  מים  ציר  של 

סבא   כפר  ותושבי  תושבות  כל  בפני  להתחייב  מוכן 

ב  אנחנו  חודש,  בעוד  שיהיה  לתקציב  תצביע  -שאתה 

בתוך    29.12.21 העירייה.  תקציב  את  מעלים 

   -התקציב של העירייה יש המשך פיתוח 
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   -אני רוצה לראות בתקציב  פינחס כהנא: 

ז  ראש העיר:  אומר את  אני  פינחס,  יש  בוא  אני מאתגר אותך,  ה, 

   -בתקציב העירוני 

   -לא, אני מוכן, אני ארצה למשל  פינחס כהנא: 

ויש   ראש העיר:  קיימות,  של  פרויקטים  יש  העירוני  בתקציב 

   -פרויקטים של חדשנות 

ש  פינחס כהנא:  עבודה  תכנית  של  שהתחייבנו    1,200-בנושא  עצים 

   -עליהם 

   -ת ויש פרויקטים של חינוך לקיימו  ראש העיר: 

 הם יהיו מתוקצבים, הם יהיו מתוקצבים.   פינחס כהנא: 

   -ויש פרויקטים של שתילות עצים. אני בטוח  ראש העיר: 

.   הדר לביא:  .  אף אחד פה לא ראה.

   -אני בטוח  ראש העיר: 

.. על מיליוני קוב של מים מי נגר.   פינחס כהנא:   עד היום.

 -אתה יודע נאה דורש  ראש העיר: 

.  ... בכ  פינחס כהנא:   ל רחוב ויצמן

   -אתה יודע מילים יפות וגבוהות  ראש העיר: 

 אז מה זה תכנית עבודה.   פינחס כהנא: 

ואני   ראש העיר:  יודע  אני  וגבוהות  יפות  מילים  גם  יודע  אתה 

יש   מקיים.  ונאה  דורש  נאה  יודע  אתה  אבל  מבין, 

ב  שיוגש  הולכים    29-תקציב  הזה  בתקציב  לחודש, 

ברחבי  עצים  אלפי  עוד  הולכים    להישתל  העיר, 

וערים   וחדשנות,  קיימות  של  פרויקטים  לעשות 

בפני   תתחייב  בוא  חינוך.  של  ופרויקטים  חכמות, 

את   תיבחן  שאתה  סבא  כפר  ותושבי  תושבות 

 התקציב ותצביע.  

   )מדברים יחד( 
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אתה מבין מה שאתה עושה, אתה אמיתי? לוקח איש   צביקה צרפתי: 

   -טוב 

 חבר'ה תודה.   ראש העיר: 

 משחק איתו פוליטיקה הכי זולה, אתה לא מתבייש.   פתי: צביקה צר 

   -אתה איש מצוין צביקה צרפתי  ראש העיר: 

אנשים   צביקה צרפתי:  על  להגן  צריך  אני  לא,  תמים,  איש  לוקח 

 אחרים...  

מסדר   ראש העיר:  ההצעה  את  להסיר  מבקש  אני  רבה,  תודה 

היום?   מסדר  ההצעה  את  להסיר  בעד  מי  היום. 

פ  לירית,  דני  בבקשה,  העיר,  ראש  עילאי,  ליאה, 

אורן,   זה  דמיינתי  קובי  ד"ר  אמיר,  איתן,  הרוש, 

נגד?   מי  עדי.  מרחוק,  אורן  קובי  לד"ר  דומה  נהיית 

תודה   וצביקה,  יוסי  אסנת,  קרן,  הדר,  יעל,  פינחס, 

 רבה.  

 בכל מקרה הדו"ח יישלח אליכם.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 כן.   ראש העיר: 

 היה דיון די מיותר.  זה   הנדין: -עילאי הרסגור 

 

מס'   ההצעה    : 403החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . התמודדות העיר עם משבר האקלים בנושא  

 לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, אורן ועדי.   -בעד 

 . פינחס, יעל, הדר, קרן, יוסי, צביקה ואסנת  -נגד  

 

 תקנות עיריית כפר סבא )ישיבות    –סבא    אישור ביטול חוק העזר לכפר  . 4

 .  1971  –המועצה, זימונן והנוהל בהן( תשל"א   
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העזר,   ראש העיר:  חוק  ביטול  היום  סדר  על  הבא  נושא  חבר'ה 

 בבקשה כן דברי הסבר.  

הזה   הדר לביא:  הנושא  סליחה  מבחינה  רגע  לעלות  יכול  לא 

נשלחו   לא  שהחומרים  מכיוון  היום,  לסדר  חוקית 

 לכבד את החוק.    מראש, נא 

   -אוקיי   100% ראש העיר: 

.   הדר לביא:   ... על זה בזמן

 .  מצוין. אנחנו מוכנים לשאלה הזאת כמובן  ראש העיר: 

 הדר, אני יכול לנסות לשכנע אותך?   עו"ד אלון בן זקן: 

   -לא, אין צורך, אנחנו רק נסביר  ראש העיר: 

 אני אחראית על החוק?  הדר לביא: 

   -רק נסביר  ראש העיר: 

 ברמה העניינית.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -לא, אין  הדר לביא: 

   -נסביר, אתה לא צריך  ראש העיר: 

 אנחנו לא אחראיים על החוק.   הדר לביא: 

   -שנייה  ראש העיר: 

 או שעוקבים אחרי החוק או שלא.   הדר לביא: 

שהציבור   ראש העיר:  רוצה  רק  אני  בואי  אוקיי.  שנייה,  לא 

   -ישמע מדוע, מכיוון 

 כי זה לא חוקי להעלות את הנושא.   ר לביא: הד 

   -חברת המועצה  ראש העיר: 

 נקודה.   הדר לביא: 

שתקשיבי   ראש העיר:  רק  רוצה  אני  לביא,  הדר  המועצה  חברת 

   -לדברי ההסבר בנימוס בכבוד 

 אני אגיד כמה מילים הדר.   עו"ד אלון בן זקן: 

תאמיני  ראש העיר:  ולמנכ"ל,  המשפטי  ליועץ  ובכבוד  לי    בנימוס 
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   -שאנחנו מכירים את כל הכללים 

 איזה הסבר אתה מסביר לי?   הדר לביא: 

 סליחה, את מפריעה.   ראש העיר: 

   -אתה מעלה את הנושא לסדר  הדר לביא: 

 את לא ברשות דיבור אבל.   ראש העיר: 

   -אתה מעלה את הנושא  הדר לביא: 

 אבל גבירתי היקרה את לא ברשות דיבור.   ראש העיר: 

   -מעלה את הנושא לסדר היום   אתה  הדר לביא: 

ליועץ   ראש העיר:  תני  דיבור.  ברשות  לא  את  היקרה,  גבירתי 

   -המשפטי להסביר למה 

עדיין   עו"ד אלון בן זקן:  זה  תרצי  לא  עדיין  ואם  מילים,  כמה  אגיד  אני 

 לא יעלה.  

   -סליחה  ראש העיר: 

 את מרשה לי לדבר כמה מילים?   עו"ד אלון בן זקן: 

לא  בבקשה.   ראש העיר:  המשפטי  היועץ  של  וההסבר  ובמידה 

   -מתקבל 

 אם לא תרצי עדיין זה לא יעלה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 יפה.  ראש העיר: 

 הכול בסדר.   עו"ד אלון בן זקן: 

 קדימה.   ראש העיר: 

   -אני מכבד את ההחלטה שלך  עו"ד אלון בן זקן: 

   -אנחנו לא עושים שום דבר  ראש העיר: 

 תבתי לך את זה.  אני גם כ  עו"ד אלון בן זקן: 

 אלון, זה לא עומד בחוק.   הדר לביא: 

   -אנחנו לא עושים שום דבר  ראש העיר: 

   -אני רוצה לומר  עו"ד אלון בן זקן: 

 מה אתה מנסה לשכנע אותי.   הדר לביא: 
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 כמה מילים.   עו"ד אלון בן זקן: 

 אבל את מפריעה לסדר היום גברת.   ראש העיר: 

 אני אחראית על החוק?  מה אני יועצת משפטית,   הדר לביא: 

   -גברת, גברתי היקרה  ראש העיר: 

 אמרתי, אני רוצה לומר כמה מילים.   עו"ד אלון בן זקן: 

 היועץ המשפטי, אלון בן זקן בבקשה.   ראש העיר: 

רשות   הדר לביא:  לך  נתן  בבקשה.  דיבור,  רשות  נותנת  לא  אני 

 דיבור.  

תיתן  ראש העיר:  לך,  מקשיב  לא  אני  שנייה  הסבר,  הסבר,    תיתן 

ותהיה   במידה  כך  ואחר  הסבר,  ייתן  המנכ"ל 

 התנגדות, אני מוריד את זה מסדר היום, הכי פשוט.  

   -בסדר גמור. תראו  עו"ד אלון בן זקן: 

 לא צריך להתווכח.   ראש העיר: 

עזר   עו"ד אלון בן זקן:  חוק  של  ביטול  העיר  למועצת  הבאנו  אנחנו 

חדש,  1971משנת   עזר  חוק  של  מחקיקה  להבדיל   ,

דרישה   לפי  גם  היתר  בין  זה  את  עושים  אנחנו 

כמה   לפני  העליתם  שאתם  לסדר,  בהצעה  שעלתה 

תואם   לא  הוא  ישן,  הוא  העזר  חוק  ובצדק,  חודשים 

אות   למעשה  מהווה  הוא  החוק.  של  ההוראות  את 

שבשנת   כיוון  חדש    2008מתה,  תקנון  קבע  המחוקק 

כל   כמו  אנחנו  וממילא  העיר,  מועצת  של  לישיבות 

תקנון    הרשויות  אותו  פי  על  מתנהלים  האחרות 

מועצה,   בהחלטת  כעת  אותו  נבטל  אם  גם  לכן  חדש. 

העירייה   העיר,  במועצת  זה  את  נעשה  לא  אם  וגם 

משנת   חדש  תקנון  אותו  לפי  לפעול  תמשיך  ודאי 

העזר  2008 חוק  של  שהמשלוח  כך  מראש    10.  ימים 

החלטה   כל  אכבד  אני  מקרה  ובכל  רלוונטי,  ממש  לא 
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 שלכם.  

 טוב, מנכ"ל.   העיר: ראש  

המשפטי   יובל בודניצקי:  שהיועץ  למה  מעבר  להוסיף  מה  לי  אין 

חוק   על  אמיתי  בדיון  לא  טכני,  בהליך  מדובר  אמר. 

  .  העזר, אבל כמו שנאמר פה אנחנו נדון בזה..

 מה עמדתכם, להסיר את זה מסדר היום?   ראש העיר: 

 ?  אתה רוצה לעבוד על פי חוק או לא על פי חוק  הדר לביא: 

 אוקיי, הבנו אותך. אני מוריד את זה מסדר היום.   ראש העיר: 

 תודה.   יעל סער: 

   -כל ההסברים לא נשמעו, חבל להתווכח  ראש העיר: 

 נכון, פעם הבאה תעבוד על פי חוק.   הדר לביא: 

   -חבל על הזמן. לא, לא, בסדר  ראש העיר: 

   -כשנוח לך זה לפי חוק  הדר לביא: 

   -תראי  ראש העיר: 

 וכשלא זה לא.   יא: הדר לב 

פי   ראש העיר:  על  לא  או  חוק  פי  על  לעבוד  רוצה  אתה  להגיד 

   -חוק 

 וזה אשמה שלנו?   הדר לביא: 

אמירה   ראש העיר:  זו  והחוקים.  הכללים  את  מביאים  אנחנו 

   -מאוד 

 אז למה אתה מעלה את זה?   הדר לביא: 

 האמירה שלך מאוד מאוד בעייתית.   ראש העיר: 

   -ר מכיוון הד  עו"ד אלון בן זקן: 

 האמירה שלי נכונה.   הדר לביא: 

 האמירה שלך מאוד בעייתית.   ראש העיר: 

 העלית את זה לא על פי חוק נקודה.   הדר לביא: 

   -יועץ משפטי של העירייה ביקש להעלות את זה  ראש העיר: 
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 נקודה.   הדר לביא: 

 נקודה בסדר.   ראש העיר: 

   -את יודע שבהסכמה אפשר לעשות  עו"ד אלון בן זקן: 

בוא תמשיך, חבל על    שמעת היועץ המשפטי, נקודה.   ראש העיר: 

 הזמן.  
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 .  2022אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת   ראש העיר: 

 כן, יש לי הרבה הערות.   יעל סער: 

יודעים   ראש העיר:  אנחנו  עירייה,  מנהלים  לא  ככה  לשמחתי 

 אתה יודע, כן.  איך לנהל עירייה  

 תודה.   אפשר להתחיל?  יעל סער: 

לשנת   יובל בודניצקי:  תמיכות  למתן  תבחינים  החומר  2022אישור   .

אוקטובר,   בסוף  המועצה.    28.10.21הועבר  לחברי 

למתן   התבחינים  לאישור  ההחלטה  בזה  ומובאת 

ל  לעמותות  של  2022-תמיכות  כן, מצ"ב מכתבו  כמו   .

בנושא   לעירייה  המשפטי  של  היועץ  ופרוטוקולים  זה 

מיום   בנושא  תמיכות  .  18.11.21-ומה   29.8.21ועדת 

למתן   התבחינים  את  מאשרים  אתם  החלטה:  והצעת 

הכספים   לשנת  לעמותות  כמפורט    2022תמיכות 

 בקובץ התבחינים המצורף.  

 אני יכול להתייחס?   עו"ד יוסי סדבון: 

 כן.   ראש העיר: 

קצרו  עו"ד יוסי סדבון:  הערות  מספר  לי  על  יש  מברך  אני  כל  קודם  ת. 

המטה  ביחד    עבודת  כהן,  אורן  של  בהובלה  שנעשתה 



   01.12.2021 86    מן המנייןמועצה 
המדדים   כל  לבחינת  דקל  שוקי  יועץ  עם 

אחד   במשפט  ממש  להסביר  רוצה  אני  הרלוונטיים. 

בתקציב   תלוי  והניקוד  וההצעות  התמיכות  שכל 

שהיה,   כפי  יישאר  שהתקציב  שככול  ברור  העירוני. 

מ  ירד  מ   4.5-ל   5.4-הוא  כמעט  לניקוד  אין  שמעות 

בין ענפים   כזה או אחר. אני רוצה לומר שאין שוויון 

לקבוצה   מוגבל  מועדפים  ענפים  הניקוד,  מבחינת 

ל  מוגבלת  הישגיות  קרן  לאגודה,    150,000-אחת,   ₪

השתתפות   הישגים.  מאוד  הרבה  לה  יש  אם  גם 

ל  סבבים, ותקציב הספורט באמת    3-במפעל... מוגבל 

אנ  סמוכות,  לערים  ביחס  על  נמוך  דנים  לא  חנו 

עם   בבעיה  אני  החודש.  בסוף  בזה  נדון  התקציב, 

 המדדים האלה.  

 למה יוסי? למה אתה בבעיה?   ראש העיר: 

 הסברתי.   עו"ד יוסי סדבון: 

 טוב.   ראש העיר: 

 אני אשמח לכמה הערות.   יעל סער: 

 כן.   ראש העיר: 

על   יעל סער:  שמדברת  בטבלה  טכנית,  הערה  ראשונה  הערה 

הליגות   בשנת  נושא  טעות.  יש  ענף,  לכל  והנקודות 

ליגה    2016 ראשונה  ליגה  את  נשים  בכדורגל  ביטלו 

ליגה   גם  ויש  לאומית,  ליגה  העל  ליגת  ויש  שנייה, 

מ  החל  לתקן  2019-ארצית  שצריך  משהו  זה  אז   .

זה   רלוונטיות,  הלא  העמודות  את  משם  ולמחוק 

מזון,   סלי  שמחלקות  רווחה,  עמותות  בנושא  אחד. 

שהי  פרמטר  הבהרה.  יש  עליו  לקבל  שמחה  יתי 

פה,   העמודים  כל  שנייה  רק  הראשון,  הפרמטר 
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סבא   כפר  תושבי  השירות  מקבלי  הראשון  הפרמטר 

יחושב על ידי קבלת היחס בין מספר הנפשות מקבלי  

מקבלי   הנפשות  הכול  סך  לבין  העיר  תושבי  השירות 

שאלת   זו  שלי  השאלה  אז  העמותות.  בכלל  השירות 

על  מדובר  האם  השירות    הבהרה,  מקבלי  הכול  סך 

הארץ  מכל  הכול  סך  או  העיר  שאלה  בתוך  זו   ?

בכל   על  מדובר  אם  כי  למה.  אסביר  ואני  שחשובה, 

פה   שנותנת  עמותה  אז  נותנת    100הארץ,  אבל  סלים 

פה    9,000 רק  ועמותה שנותנת  בעיר אחרת,    50סלים 

פחות   תקבל  בעיר  פה  היא  שלה  הפעילות  וכל  סלים, 

שי  כזאת  מאשר  שלי  נקודות  השאלה  אז  פה,  לה...  ש 

הכול   סך  על  פה  מדור  האם  הבהרה  פשוט  היא 

אשמח   אני  תשובה,  אין  אם  העיר?  בתוך  אנשים 

 שמישהו יוכל לברר. כן / לא?  

 צחי? היועץ המשפטי?   ראש העיר: 

 אני אשמח אם תחזרי על השאלה סליחה.   עו"ד אלון בן זקן: 

ב  יעל סער:  שמתעסקות  רווחה  לעמותות  חלוקת  בתבחינים 

קבלת   ידי  על  יחושב  כתוב  הראשון  התבחין  מזון. 

תושבי   השירות  מקבלי  הנפשות  מספר  בין  היחס 

בכלל   השירות  מקבלות  הנפשות  הכול  סך  לבין  העיר 

העמותות. השאלה אם סך הכול הנפשות זה בעיר או  

שחשוב   חושבת  אני  אז  בעיר  זה  ואם  הארץ?  בכל 

תושב  הכול  סך  על  שמדובר  הבהרה  שם  י  להוסיף 

 העיר.  

לעמוד   עו"ד אלון בן זקן:  אותי  תפני  טוב,  אותך  שומע  כך  כל  לא  אני 

 בבקשה.  

 .  6 יעל סער: 
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   -את מדברת על התבחין הראשון בטבלה  עו"ד אלון בן זקן: 

 נכון.   יעל סער: 

מקבלי   עו"ד אלון בן זקן:  הנפשות  מספר  בין  היחס  קבלת  פי  על  יחושב 

הנ  הכול  סך  לבין  העיר,  תושבי  מקבלי  השירות  פשות 

 השירות בכלל העמותות. מה לא ברור? סליחה.  

האם מדובר על סך הכול הנפשות שמקבלים בעיר או   יעל סער: 

 בכל הארץ, מכל העמותות שמדובר עליהם?  

 לדעתי זה בעיר.   עו"ד אלון בן זקן: 

 אז אני חושבת שחשוב להוסיף שם הבהרה.   יעל סער: 

 אוקיי, מקובל.   עו"ד אלון בן זקן: 

 תודה.   על סער: י 

 תודה.   ראש העיר: 

על הרצון לעודד   יעל סער:  יש בתחילת התבחינים מדובר  ככה, 

הוסיפו   ולכן  מוגבלויות,  בעלי  של  שילוב  או  העסקה 

שונות.   לעמותות  לתבחינים  לפרמטרים  תוספת 

בחינוך   שעוסקות  בעמותות  רק  מופיע  זה  ובפועל 

לא   נמצא  לא  מדובר,  ולא  פורמלי,  ולא  פורמלי 

בעמותות  בע  ולא  ספורט  בעמותות  לא  רווחה  מותות 

 דת. רציתי לדעת למה.  

 תשובה.   ראש העיר: 

 איזה עמותות שעוסקות במה?   אורן כהן: 

שמשלבות   יעל סער:  עמותות  לעודד  רצון  על  בהתחלה  מדובר 

 בעלי מוגבלויות.  

 אצלנו בספורט יש תבחין כזה.   אורן כהן: 

   -יש התייחסות  יעל סער: 

   -ש תבחין י  אורן כהן: 

עצמם   יעל סער:  העמותות  על  מדובר  ספורטאים,  של  שילוב 
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   -שנותנות 

שמפעילה   אורן כהן:  עמותה  הבנתי.  לא  אומרת  זאת  מה 

 ספורט, אני מדבר על ספורט עכשיו.  

   -אוקיי, אז בדת וברווחה  יעל סער: 

 לדעתי זה קיים גם ברווחה.   אורן כהן: 

 לא מדובר.   יעל סער: 

 יברתי עם רוזי, וזה מה שהיא אמרה לי.  לפחות ד  אורן כהן: 

זה   יעל סער:  את  כזה.  תבחין  מצאתי  לא  ראיתי  שאני  ממה 

 אני אשמח להבין.  

 אני כמעט בטוח שזה גם ברווחה, בספורט בוודאי.   אורן כהן: 

משהו   יעל סער:  זה  בדת.  ולא  ברווחה  לא  ראיתי  לא  אני 

מאוד   פרמטר  ממש  יש  כי  לקבל,  שמחה  שהייתי 

בנו  שתוכיח  מובחן  שעמותה  חינוך,  תרבות,  שא 

בעלת   אוכלוסייה  משלבת  שלה  העבודה  שתוכניות 

לפחות   מיוחדים,  השוטפת,  ב   3%צרכים  פעילות 

עד   של  נוסף  ניקוד  שמחה  100%תקבל  הייתי  אז   .

זה   כי  העמותות.  בכל  שמופיע  כזה  פרמטר  לראות 

חינוך   בנושא  בעיקר  שנמצא  נוסף  נושא  נמצא.  לא 

הסבי  איכות  לא  ובנושא  שהם  תבחינים  יש  בה, 

לצורך   הכמותיים.  התבחינים  על  שעולים  כמותיים, 

יש   הסביבה,  איכות  בנושא  בעמותות    25%העניין 

השירותים   התושבים,  תרומת  זה  מהתבחין 

מחליט   מי  ברור  לא  שלי  העיר.  לתושבי  וחשיבותם 

עוד   ואז  קובע.  מי  זה,  עם    25%את  פעולה  שיתוף 

ועוד   העירייה,  הגורם  חוו   10%גורמי  דעת  ת 

ששם   מה  מבינה    60%המקצועי,  לא  שאני  מהתבחין 

אחראי   מי  אותו,  מודד  מי  אותו,  מודדים  איך  אפילו 
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של   הזה  היחס  עם  לי  קשה  אישית  אני  אותו.  לקבוע 

ו   40% מי    60%-מדיד  להבין  אשמח  אני  אז  דעה. 

החלוקה   נקבעה  ולמה  האלה,  הפרמטרים  את  קובע 

 הזאת.  

 עמוד ובאיזה סעיף רק תפני אותי.    באיזה  עו"ד אלון בן זקן: 

 תבחינים לעמותות בנושא איכות הסביבה.    11 יעל סער: 

מתכוונת   יובל בודניצקי:  מי קובע את התבחינים, את  כשאת שואלת 

את   מגישים  כשהם  מתקיימים  אכן  הם  אם  בודק  מי 

 הבקשות?  

וחשיבותם   יעל סער:  השירותים  תרומת  זה  מה  מחליט  מי  כן, 

 לתושבי העיר.  

למשל   עו"ד אלון בן זקן:  ובתמיכות.  בתבחינים  תחום  לכל  רפרנט  יש 

את   שבוחן  עירוני  רפרנט  יש  הסביבה.  איכות  זה  פה 

הסף,   בתנאי  בכללים  שלהם  העמידה  ואת  הבקשות 

 לרבות נותן להם ניקוד, דירוג, ציון, לפי זה.  

 מהתבחין הזה?    60%אז יש אדם אחד שמחליט על   יעל סער: 

 ?  60%למה   קן: עו"ד אלון בן ז 

גורם   יעל סער:  דעת  וחוות  פעולה  שיתוף  השירותים,  תרומת 

 מקצועי.  

 .  100%, הוא בוחן לגבי  100% עו"ד אלון בן זקן: 

אנשים   יעל סער:  כמה  שזה  מדידים,  שהם  דברים  יש  אבל  לא, 

שזה.   אנשים  של  רשימה  לך  שיש  שירות  מקבלים 

זה.   לך  יש  מדיד,  משהו  זה  פעילות,  תחומי  כמה 

   -יתר זה וה 

וחשיבותם   עו"ד אלון בן זקן:  השירותים  תרומת  על  מדברת  את 

 לתושבי העיר.  

 כן.   יעל סער: 
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את   עו"ד אלון בן זקן:  מכיר  הוא  העירוני,  הרפרנט  שהוא  מכיוון 

איתם   עומד  והוא  בעיר,  שפועלות  השונות  העמותות 

 בקשר. הוא מקבל את המידע, שואל את השאלות.  

 חליט? אז אדם אחד מ  יעל סער: 

 והוא הבן אדם. כן.   עו"ד אלון בן זקן: 

 מהציון של העמותה?    60%בן אדם אחד מחליט על   יעל סער: 

 נכון.   עו"ד אלון בן זקן: 

 לי זה נשמע לא סביר.   יעל סער: 

   -צריך לצוות למשימה  עו"ד אלון בן זקן: 

 אולי זה רק אני.   יעל סער: 

   את הבן אדם המתאים ביותר.  עו"ד אלון בן זקן: 

.. לדעת מהתבחין.   יעל סער:   שוב,.

מגיעות   עו"ד אלון בן זקן:  שלו  ההמלצות  דבר  של  שבסופו  תשכחי  אל 

יותר   קצת  שם  יש  ואז  התמיכות,  לוועדת  חזרה 

 אנשים.  

כמה   יעל סער:  רושם  הוא  מפורטות,  שלו  ההמלצות  האם  אבל 

   -הוא נתן לתרומה 

 כן.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -יתוף פעולה, כמה הוא נתן כמה הוא נתן לש  יעל סער: 

מובאת   עו"ד אלון בן זקן:  ספציפית,  להתייחסות  זוכה  בקשה  כל  כן. 

מאושרת   גם  מכן  לאחר  התמיכות.  ועדת  בפני 

 במועצת העיר, ודאי.  

בעליל.   יעל סער:  סביר  לא  נשמע  זה  אישית  מהתבחין    60%לי 

זה   בחינוך  אחד.  אדם  של  דעתו  ידי  על  ,  50%נקבע 

זה   ברו 40%בדת  זה  ,  אבל  30%וחה  מעט.  הכי  שזה   ,

וזה    60% יותר  לי טוב  נראה  זה  ואומר,  שבן אחד בא 

אחד.   אדם  ראיתי  שאני  מה  לפי  טוב,  פחות  לי  נראה 
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לנו אדם אחד שמנהל את התמיכות בעיר. אני   אז יש 

 לא חיה עם זה בשלום אישית.  

 זה הנוהל, זה מה שהנוהל קובע, נוהל תמיכות.    עו"ד אלון בן זקן: 

שאנחנו  ל סער: יע  מה  וזה  התבחין,  זה  הנוהל,  לא    זה 

 מחליטים פה במועצת העיר.  

והוא אמר שצריך   עו"ד אלון בן זקן:  נוהל תמיכות שמשרד הפנים קבע, 

זה   בבקשות.  שיחליט  עירוני,  רפרנט  ממונה  להיות 

 חלק מהנוהל.  

וכמה   יעל סער:  איכותי  יהיה  מדד  כמה  החליט  לא  הוא  אבל 

 ?  יהיה כמותי, נכון 

 סליחה?   עו"ד אלון בן זקן: 

התמיכות,   יובל בודניצקי:  לוועדת  מומלץ  הנושא  יעל  אלון,  רגע 

בנוסף   מעסיקים  גם  אנחנו  אותו.  בוחנת  והיא 

יועצת   הזה  במקרה  יועץ,  הספציפי  לרפרנט 

ובסוף   ההחלטות,  את  ובוחנת  בודקת  שגם  מקצועית 

זה,   לפני  מוגש  לאישור.  למועצה  לפה  מובא  גם  זה 

 אישור.  מובא ל 

אנחנו   יעל סער:  בסוף,  שקורה  שמה  מבין  אתה  אבל  כן, 

   -מקבלים 

   -רגע שנייה  יובל בודניצקי: 

   -מה שאנחנו מקבלים במועצה בסוף  יעל סער: 

   -לא סיימתי, רגע לא סיימתי  יובל בודניצקי: 

 זה דף.   יעל סער: 

לא   יובל בודניצקי:  זה  מכך  ויתרה  ברשותך,  שנייה  אבל  סיימתי  לא 

קודמת,  שינוי   משנה  המשקל  מבחינת  התבחינים  של 

   -את יכולה גם לבדוק את זה 

.  יעל סער:   לא אמרתי שזה שינוי
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 וכמו שאלון אמר זה נתמך גם על ידי משרד הפנים.   יובל בודניצקי: 

שנה,   יעל סער:  לפני  פה  הייתי  לא  אני  שינוי,  שזה  אמרתי  לא 

לתת   ובאתי  שקראתי,  אחרי  באתי  אני  היום  ולכן 

ה  דבר    5-את  של  בסופו  מה  לך  אגיד  אני  הזה.  של   ₪

אתם   ואז  למועצה,  לפה  באים  אנחנו  כי  רואה,  אני 

מאשר   אני  לנו:  רושמים  לאשר,  לנו  ומביאים  באים 

לשנת   תמיכה  וככה,  וככה  ככה  בכל  עמד    2021שהוא 

 ₪.    300,000הייתה    ₪2020, תמיכה לשנת    150,000

השתנה    מה  קרה?  מה  אתכם  שואלים  אנחנו  ואז 

לא   יודעים.  לא  עלינו,  מסתכלים  כולם  בתבחין? 

אנחנו   הנה,  אז  זה,  לא  למה  מה  אומרים  יודעת, 

ש  ולא    60%-רואים  בן אדם אחד קובע,  זה  מהתבחין 

מפרסם למה הוא קובע ומה השתנה. ואתם מבקשים  

לא   הא  תאשרו,  לא  אומרים  ואתם  לאשר,  מאיתנו 

עם   חיה  לא  אני  מה?  אז  רווחה.  לארגוני  כסף  ניתן 

 התבחינים האלה בשלום, אישית.  

על    מדברים  שכשאנחנו  באמת  חושבת    60%ואני 

  . שלנו בתבחינים  בסדר  לא  משהו  איכותי,  תבחין 

נוספים,    50% נושאים  במקום.  לא  זה  לדעתי  גם 

לנו   חסר  להערכתי  מאוד    2ספורט.  תבחינים 

נושא של הכנסות   זה  מהותיים בנושא הספורט. אחד 

מסתכלי  כשאנחנו  לנו  עצמיות.  שיש  התבחינים  על  ם 

לנו   יש  ותרבות,  חינוך  ידי    10%לגבי  על  שנקבע 

שלא   למה  ההכנסות.  מכלל  עצמיות  הכנסות  שיעור 

שנרצה   הספורט,  לנושא  כזה  גם  עידוד  לנו  יהיה 

מרצ'נדייז,   כרטיסים,  מכירת  שיותר  כמה  לעודד 



   01.12.2021 94    מן המנייןמועצה 

תבחין שאני חושבת שהוא  whateverספונסרים   זה   ,

 חשוב.  

א   מסורת  פה  תמיכ יש  של  בעד  רוכה  אנחנו  ות, 

בעד   גם  אנחנו  אבל  לתת,  בעד  אנחנו  התמיכות, 

שזה   חושבת  אני  אז  הכנסות.  עוד  לייצר  לעודד 

תבחין שחשוב להכניס. משהו שגם דיברו עליו הרבה  

 -לפניי, זה נושא עידוד הספורט 

 מבחינת ההכנסות זה חלק מהתבחינים.   אורן כהן: 

 לא.   יעל סער: 

   -ני רוצה א  יובל בודניצקי: 

 מההכנסות.    15%התמיכה המינימאלית היא   יעל סער: 

יעל סליחה, אורן, סליחה רגע שאני מפריע, למה את   יובל בודניצקי: 

 מעלה את זה רק עכשיו?  

 מתי הייתי אמורה?   יעל סער: 

   -היה לך מספיק זמן להעלות את זה בזמן סביר  יובל בודניצקי: 

 מה זה זמן סביר?   יעל סער: 

   -לקבל תשובות אמיתיות  דניצקי: יובל בו 

   -סליחה, אנחנו עכשיו באנו לדיון  יעל סער: 

 מנומקות ולא עכשיו. למה את מעלה את זה עכשיו?   יובל בודניצקי: 

זה   יעל סער:  מה  דיון?  לעשות  כדי  לא  אם  למועצה  באנו  למה 

 מתי הייתי אמורה להעלות את זה?  

   -ה לקבל תשובות לא, את שואלת שאלות, את רוצ  יובל בודניצקי: 

וקיבלתם   עו"ד אלון בן זקן:  התבחינים.  את  מראש  להפיץ  ביקשתם 

 אותם.  

הראוי   יובל בודניצקי:  מן  שהיה  חושב  אני  ומנומקות,  רציניות 

 להעלות את זה בזמן הקצוב, ולא עכשיו.  
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אפשר   יעל סער:  השאלות,  את  נכתוב  שאנחנו  נחליט  בואו  אז 

לבוא  הבא,  לחודש  ההחלטה  את  תשובות    לדחות  עם 

   -מסודרות 

 אני אעזור, בסדר?   ראש העיר: 

 ממש לא.   עו"ד אלון בן זקן: 

לחברי   ראש העיר:  מגיע  זה  כלל  בדרך  תבחינים,  של  תהליך  יש 

לפני    המועצה  עוד  שלהם  ההערות  כל  את  להעיר 

על   מתכנסת  התמיכות  ועדת  הרי  התמיכות.  לוועדת 

השגותיו   להעביר  שרוצה  מי  כל  ואז  המנכ"ל,  ידי 

בטרם   עוד  השגותיו  את  להשיג  מוזמן  לתבחינים, 

עת, לא בעת הזו. כל הדיון הזה וכל מה שקורה כאן,  

יו"ר   שהוא  המנכ"ל  התבחינים,  את  מעבירים  אנחנו 

ועדת   יו"ר  שהוא  כמו  העירונית,  התמיכות  ועדת 

גם   תפקידים,  לו מספר  יש  ההקצאות, תפקיד מנכ"ל 

 הנושא של התבחינים.  

נבחנים    מועצה.  התבחינים  חברי  ידי  על  לעת  מעת 

בהרבה   כאן,  רק  לא  זה  את  אומר  אני  לצערי, 

מסיבות   המועצה  חברי  אחרים  מקומות 

זמן   של  לעניין  לב  שמים  תמיד  לא  אובייקטיביות, 

לך   שיש  ההערות  שכל  מציע  אני  חומק.  וזה   , וכו'

את   תעלי  הבאים,  והתבחינים  הבא  התקציב  לקראת 

בצורה מסודרת. תעבירי את זה  ונתייחס    זה  למנכ"ל 

   -לזה בכובד ראש. טוב, האם אפשר להעלות את זה 

 רפי, רפי, אני רוצה להתייחס.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 מי?   ראש העיר: 

 עדי.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 עדי.   ראש העיר: 
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מגמות   עו"ד עדי לוי סקופ:  כמה  על  לברך  רוצה  אני  כל  קודם  טוב,  ערב 

ה  בתמיכות  ורואות  רואים  עירוניות  שאנחנו 

שעברה.   בשנה  התמיכות  של  המגמה  את  שממשיכות 

לקידום   שפועלות  בעמותות  תמיכות  על  מדובר 

ושוויון   נשים  כלפי  אלימות  מיגור  האישה.  מעמד 

של   המגמה  אז  בספורט.  בנשים  ותמיכות  מגדרי, 

 שנה שעברה ממשיכה גם השנה.  

לציין    רוצה  לידי    2אני  שבאים  נוספים  נושאים 

ה  השנה.  בעמותות  ביטוי  גם  תמיכה  בעצם  זה  אחד 

שתקבלנה   נשים,  כנגד  אלימות  למניעת  שפועלות 

של   ניקוד  מתן  50%תוספת  בעצם  זה  והשני   ,

עירוניים,   וקהילה  שימוש באולמות תרבות  קדימות, 

מיגור   האישה,  מעמד  לקידום  שפועלות  לעמותות 

הישגים   בהחלט  מגדרי.  ושוויון  נשים  כלפי  אלימות 

את כפר סבא על המפה בהיבט    טובים מאוד, ששמים 

 של ראייה שוויונית.  

אל    מקדים  בשיח  העליתי  שאני  נקודות  כמה  עוד  יש 

ולציין   אותם,  להעלות  רוצה  כן  אני  המנכ"ל.  מול 

העובדה   חרף  עבודה,  עליהם  לעשות  נמשיך  שאנחנו 

אני   המקצועי,  הצוות  ידי  על  כרגע  התקבלו  לא  שהם 

לאו  יותר  מסודרת  מטה  שבעבודת  כל  סבורה  רך 

הזה.   בנושא  גם  להישגים  להגיע  נצליח  השנה, אנחנו 

תמיכה   להוסיף  שלי  בקשה  הוא  הראשון  העניין 

עצמאית.   או  עצמאי  הורה  עומד  שבראשן  למשפחות 

לבקשת   מקצועית  עבודה  עוד  דורש  הזה  הנושא 

ויש   מידי,  כללי  זה  לשיטתם  שכן  המקצועי  הצוות 

מדידים   יותר  כלים  ולבנות  אותו  לדייק  בנושא  צורך 



   01.12.2021 97    מן המנייןמועצה 
הבאה   ובשנה  הזה,  הנושא  על  נוותר  לא  אנחנו  הזה. 

את   נגדיר  ואנחנו  יעלה.  הוא  ובתמיכות  בתבחינים 

עצמאי   הורה  שבראשם  למשפחות  התמיכות  תקציב 

 או עצמאית, על אף שזה לא בשל כרגע.  

בספורט.    נשים  עידוד  של  נושא  זה  נוספים,  נושאים 

של   עידוד  הוספנו  שעברה  בשנה  דום  לקי   15%אנחנו 

קיבלנו   הגדלה,  ביקשנו  אנחנו  וילדות.  נערות  נשים, 

זה   על  שמדבר  המקצועי,  הצוות  של  העמדה  את 

פעילות   יש  שכן  מתאימה,  פחות  היא  כרגע  שהגדלה 

לאתנה,   קורא  קול  בספורט,  שווה  פרויקט  בנושא 

 לקידום נשים בספורט.  

את    ' ולמעשה   יגדילו  האלה  הקוראים  הקולות  כל 

ואת התמיכה,  ולכן אני בהחלט מקבלת את    התקציב 

הזה.   בנושא  המקצועי  הצוות  של  הערות    2ההערה 

הבאה,   שנה  לקראת  אותם  לבחון  ארצה  כן  שאני 

ראשונה   הערה  מקצועית.  עבודה  עוד  עליהם  ולעשות 

עממי,   ספורט  לעמותות  משאבים  חלוקת  לגבי 

 ₪.    30,000שמקבלים תקציב של עד  

נ   לנשים,  קדימות  פה  לתת  ביקשנו  ערות  אנחנו 

פי   על  נמדד  הוא  מקסימאלי,  סכום  פה  יש  וילדות. 

לעשות   נבקש  אנחנו  וספורטאיות.  ספורטאים  כמות 

אלא   הכמות,  את  רק  תמדוד  שלא  מקצועית  עבודה 

יותר, תיתן   כמות קטנה  אנחנו  גם אם  עדיפות,  תיתן 

עוד   דורש  זה  אבל  בספורט.  נערות  לנשים,  עדיפות 

מוכנים  נהיה  ואנחנו  מקצועית,  לשנה    עבודה  זה  עם 

נעשה   עליו  וגם  התקבל,  שלא  עניין  עוד  הבאה. 

במתקני   שימוש  רשות  הענקת  בעצם  זה  עבודה. 
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בין   הנחה  שיעורי  יש  ספורט  מתקני  -ל   14%ספורט. 

78%  . 

נעשית באופן    לנו שזכות שימוש במתקנים היא  ברור 

למשל   לנו  יש  אם  זאת  ובכל  למגדר,  קשור  שאינו 

מאמאנ  כמו  ארגון  כמו,  עוד  עמותה  כשצריך  ט, 

למגרשים  קבוצה  מקום  כל  או  במגרשים  חוסר  ויש   ,

ובין אם אגודות   אחרת, בין אם עממית ובין אם לאו 

קדימות   לתת  שצריך  עדיין  סבורות  אנחנו  ונדרש, 

 כלשהי לגבי זכות השימוש במתקנים.  

המקצועי,    הצוות  עמדת  את  מקבלת  ואני  יודעת  אני 

ב  ותמיכה  לתבחין  בשל  לא  עדיין  הזה.  שזה  שלב 

את   נעשה  אנחנו  אבל  עבודה.  עוד  פה  לעשות  צריך 

יותר   מוכנים  ונבוא  השנה,  במהלך  הזאת  העבודה 

גם   מודה  בהחלט  אני  הזה.  בנושא  הבאה  לשנה 

כל   על  ולמנכ"ל,  המקצועי  הצוות  ולכל  לאורן 

דרך   פורץ  זה  מבחינתנו  בתמיכות.  הנהדרת  העבודה 

 בראייה של עיר שווה ושוויונית. תודה.  

 תודה רבה. אני מעלה את התמיכות להצבעה.   ש העיר: רא 

הוא   יעל סער:  שכן  משהו  דווקא  שזה  אחרון,  דבר  לי  יש  רגע, 

שמשלמים   תוספת  יש  תבחינים.  אותם  ולא  שינוי 

לעמותות ספורט אם החניכים שלהם או המשתתפים  

עירוניים,   לאירועים  באים  איזה    8,000שלהם  או   ₪

   שהוא מדרג לפי הטבלה שיש שם. 

זה    ל   2,000והשני  פעמי  חד  ספר    2-₪  בבית  הרצאות 

רוצה   אני  הזאת.  העמותה  מתוך  מישהו  שיעביר 

נגד   שאני  חושבת    2להגיד  לא  אני  האלה.  ההצעות 

להשתתף   שיבואו  לאנשים  לשלם  צריכים  שאנחנו 
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הרצאה   בשביל  לשלם  לא  בטח  שלנו.  באירועים 

לגרום   רוצים  אנחנו  אם  מרצה.  לא  שהוא  למישהו 

באיזה  לדבר  זה  את  לעגן  ורוצים  לקרות,  האלה  ים 

הפוך.   משהו  לעשות  מציעה  אני  כספי,  משהו  שהוא 

ה  את  בהשתתפות    X-לקחת  אותו  להתנות  הזה,  כסף 

אנחנו   אותו.  לשחרר  ההשתתפות  ולאחר  וככה  ככה 

זה   על  כסף  אקסטרה  ולשלם  לבוא  צריכים  לא 

נראה   זה  לי  עירוני.  באירוע  להשתתף  בא  שמישהו 

.  לא סביר.    אני הייתי מציעה להפוך את זה..

האם   ראש העיר:  להצבעה,  זה  את  מעלה  אני  יעל.  רבה  תודה 

נעשה   או  אחד  פה  התמיכות  את  לאשר  אפשר 

 הצבעה?  

ליעל   עו"ד אלון בן זקן:  למעשה  תשובה  הערה,  לי  יש  רפי  שנייה,  רפי 

עמוד   באותו  מקודם  שאמרתי  למה  ,  6בניגוד 

ע  על  דיברנו  הרווחה.  של  שהם  התבחין  מותות 

לא   שהם  עמותות  שיש  יודעת  את  בעיר,  עמותות 

כן   הם  אבל  מהעיר,  פועלות  לא  או  בעיר,  מיוסדות 

 נותנים שירותים גם לתושבי כפר סבא.  

צריך    אתה  שאומר,  תמיכות  בנוהל  לעמוד  וכדי 

תמיכות   לתת  סליחה  או  לתקצב  או  לממן  או  לשפות 

ה  לחלק הפעילות שמתבצע עבור תושבי העיר, בגלל ז 

זו   אם  בודק  שלמעשה  הזה,  התבחין  את  קבענו 

תושבי   עבור  היא  שלה  מהפעילות  כמה  אז  העמותה, 

לעמותה   רק  זה  את  לייחד  יכול  לא  אני  סבא.  כפר 

 עירונית.  

 לא, אבל זה לא מה שכתוב פה.   יעל סער: 



   01.12.2021 100    מן המנייןמועצה 
פי היחס   עו"ד אלון בן זקן:  יחושב על  בכלל העמותות.  רשום לעמותות, 

שמק  הנפשות  מספר  העיר,  בין  תושבי  השירות  בלי 

בכלל   השירות  מקבלי  נפשות  הכול  סך  לבין 

שירות   שנותנות  עמותות  יש  אומרת  זאת  העמותות. 

תתוקצב   היא  שלהם  והפעילות  לה,  ומחוצה  בעיר 

מקבל   הוא  אומרת  זאת  הזה.  היחסי  החלק  לפי 

 ביטוי בתבחין.  

   -אבל זה לא מה שכתוב פה. מה שאני קוראת  יעל סער: 

ן    איך את מציעה לכתוב את זה?   בן זקן: עו"ד אלו

שיש   יעל סער:  קוראת.  אני  מה  לך  אגיד  יש    2אני  עמותות, 

לה   שיש  אחת  סבא,    50עמותה  בכפר  כולם  לקוחות, 

שיש   אחרת  עמותה  יש  סבא.  בכפר  רק  עובדת  היא 

 בכפר סבא, נכון?    100לקוחות, מתוכם    9,000לה  

ל  עו"ד אלון בן זקן:  שצריך  אבל  איתי  של  מסכימה  לפעילות  ביטוי  תת 

הארץ,   בכל  פועלת  עכשיו  היא  האם  עמותה,  אותה 

   -ורק חלק קטן 

 -אז השאלה  יעל סער: 

סבא.   עו"ד אלון בן זקן:  כפר  העיר  לתושבי  מוקדש  שלה  מהפעילות 

לא   זה  זה  של  100%בגלל  משקל  יש  זה  בגלל   ,35%  

 לתבחין הזה.  

אנ  יעל סער:  שאלתי,  אני  שנייה,  אבל  אומרת,  אני  בסך  אז  י 

 -הכול שאלתי. האם העמותה הזאת שפרומיל מה 

   -טוב חבר'ה, אנחנו כבר באמת  ראש העיר: 

   -אנשים   100-שפרומיל מהפעילות שלה, שזה ה  יעל סער: 

.   ראש העיר:   הארכנו בדיון

 תקבל יותר כסף מזאת שפועלת רק בעיר?   יעל סער: 

   -אני מציע  ראש העיר: 
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 חינים.  זה רק חלק מהתב  עו"ד אלון בן זקן: 

של   ראש העיר:  הנושא  כל  אלון  שאמרנו  כמו  ככה,  מציע  אני 

תגישו   הבאה  השנה  שלקראת  מציע  אני  התבחינים, 

יש   נבחן אותם.  באמת  ואנחנו  כל ההשגות,  בזמן את 

להצבעה.   זה  את  מעלה  אני  טעם.  דברי  גם  לפעמים 

מעלה   שאני  או  אחד  פה  זה  את  לאשר  אפשר  האם 

 -את ההצבעה תבחינים 

 הצבעה.   דוברת: 

כפי   ראש העיר:  התבחינים  ועדת  אישור  בעד  מי  טוב  הצבעה. 

עילאי,   פליאה,  לירית,  המועצה?  חברי  בפני  שהוצגה 

רואה   אני  ועדי,  אורן  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש 

 -שגם קרן הצביעה, אסנת, צביקה. מי מתנגד? יעל ו 

 אני נמנע.   עו"ד יוסי סדבון: 

נמנ  ראש העיר:  ויוסי  והדר,  עברו,  יעל  התבחינים  רבה,  תודה  ע. 

 הסעיף הבא.  

 

מס'   תמיכות    : 404החלטה  למתן  התבחינים  את  קולות  ברוב  מאשרים 

 . כמפורט בקובץ התבחינים המצורף   2022לעמותות לשנת הכספים  

עדי,   -בעד  אורן,  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית, 

 צביקה.  ו קרן, אסנת  

 יעל, הדר.  -נגד  

 יוסי.  -  נמנע 

 

 .  24.11.21אישור המלצות ועדת כספים מתאריך   . 6

 תקציב שוטף.    –  2021לשנת    10העברות מספר   א.  

 תקציב פיתוח.    –  2021לשנת    10העברות מספר   ב.  
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כספים  ראש העיר:  ועדת  המלצת  ,  24.11.21מתאריך    אישור 

 מוצג בפניכם, יש שאלות? אפשר לאשר?  

שאלה.   הדר לביא:  לי  יש  אני  לא,  שנמצא,  הסעיפים  אחד  פה  יש 

של   סעיף  זה  בחומרים,  עכשיו  אותו  מחפשת 

קהילה    300,000 אגף  של  בתקציב  נוצלו  שלא   ,₪

וחברה. שהבקשה היא להסיט אותם לאירועים. ואני  

להשקיע   רוצים  אנחנו  למה  להבין  ₪,    300,000רוצה 

במקום   פעמי,  חד  באירוע  כסף  מעט  לא  שזה 

אפ  ואני  בתשתיות.  הזאת  להשקיע  השאלה  רט, 

 עלתה באחת מהקבוצות של השכונות פה בעיר.  

התושבים.    לנו  כתבו  הם  מה  לכם  להקריא  רוצה  אני 

העירייה   לדעתכם  איך  התקציב  שנת  סוף  לקראת 

איך   רגע,  לי  קפץ  זה  סליחה  בכסף,  להשתמש  צריכה 

השירות   על  שנחסך  בכסף  להשתמש  צריכה  העירייה 

רעיו  מספר  רשמנו  לתושב.  לבנות  הקהילתי  נות. 

זה   יסודי,  לילדי  שיתאים  בשכונה,  משחקים  אזור 

 קיבל את רוב הקולות.  

 זה מתקציב אחר, זה מתב"רים.   ראש העיר: 

הביטחון   הדר לביא:  להגברת  ביטחון  מצלמות  להוסיף 

והפיקוח, זה מקום שני. לארגן פסטיבל עירוני קיבל  

שעוברת   שהנקודה  חושבת  אני  קולות.  מאוד  מעט 

מהתושב  לגבי  פה  הטכנית  הנקודה  לא  היא  ים, 

איך   הנקודה  אלא  תקציב.  מוציאים  אנחנו  מאיפה 

העירוני.   בתקציב  נכונה  בצורה  משתמשים  אנחנו 

לנו   יש  אותם    300,000אם  נשקיע  בואו  פנויים,   ₪

באירוע   ולא  כך,  אחר  גם  שם  יישאר  שהוא  במשהו 
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 שהוא חד פעמי.  

ב  ראש העיר:  המטריה  הבנת  של  עניין  פה  יש  יש  אז  הזה.  קטע 

שהם   תב"רים,  שהם  רגילים  בלתי  תקציבים 

לא   האגף,  בקשת  שוטפים.  תקציבים  ויש  להשקעות. 

האגף   בקשת  העיר,  ראש  של  או  העירייה  של  בקשה 

שנותרו   מהתקציבים  חלק  לקחת  הייתה 

ואנחנו   האגף,  של  אחרות  לפעילויות  לתקציבים... 

 כמובן מיישמים את החלטת הצוות המקצועי.  

בזה   : הדר לביא  דנים  אנחנו  ניישם,  כמובן  לא  אנחנו  משהו,  יש 

שלנו   הוא  הדעת  שיקול  כי  העיר,  מועצת  כחברי  פה 

להעביר   ההמלצה  את  מקבלת  אני  מדיניות.  כקובעי 

במסגרת   משהו  יש  האם  שואלת,  ואני  לאירוע, 

בו   להשקיע  שנכון  נראה,  פה  שלנו  השוטף  התקציב 

אנ  גמור,  פעמי. זה בסדר  י בטוח  שהוא לא אירוע חד 

ונדון על זה     -שאם אנחנו נשוב 

   -אז במסגרת התקציבים יש  ראש העיר: 

 תן לי להשלים את המשפט.   הדר לביא: 

 רוב הפיתוח, אז תשלימי.   ראש העיר: 

 תן לי להשלים את המשפט רק.   הדר לביא: 

 כן.   ראש העיר: 

אני בטוחה שאם אנחנו נשב גם עם הצוות המקצועי,   הדר לביא: 

נגלה   אחרת,  אנחנו  השקעה  לראות  ישמחו  גם  שהם 

  ..  אם נבוא איתם בדין ודברים בנושא. זה לא מנדט.

הכספים   ראש העיר:  ועדת  את  לאשר  אפשר  האם  תודה.  אוקיי, 

 פה אחד או להעלות להצבעה?  

 אין התייחסות למה שעלה פה?   הדר לביא: 

 קיבלת התייחסות, את בשלך.   ראש העיר: 
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 מה ההתייחסות?   הדר לביא: 

 הסברתי לך.   ש העיר: רא 

 מה הסברת?   הדר לביא: 

המליץ   ראש העיר:  המקצועי  שהצוות  אומרת  ההתייחסות 

חוסר   בגלל  נוצלו  שלו  מהתקציבים  חלק  להעביר 

משרות   לגייס  פעילות  יכולת  של  אחרים  לתקציבים 

אנחנו   פיתוח.  בתקציבי  יש  פיתוח  של  נושא  האגף. 

שעשועי  בגינות  השקעות  מספר  עשינו  כבר  ם,  השנה 

בשנת   שלפחות    2022גם  מעריך  גינות    10אני 

אשמח   אני  לשם.  שמופנה  לתקציב  בהתאם  ישודרגו 

ב  העירייה  תקציב  על  תצביעי  כדי  29.12.21-אם   ,

אפשר   תודה.  אומרת.  שאת  מה  את  ליישם  שנוכל 

 לאשר פה אחד או להעלות להצבעה?  

 לא, אני מבקשת להחריג את הסעיף הזה.   הדר לביא: 

את  הא  ראש העיר:  להעלות  או  המשפטי  היועץ  להחריג  ניתן  ם 

 זה, זה המלצות ועדת כספים?  

   -מה זה להחריג, היא רוצה לעשות הצבעה  עו"ד אלון בן זקן: 

 על כל הסעיפים, אתם רוצים לעשות בנפרד?   ראש העיר: 

מתכוונת   עו"ד אלון בן זקן:  שאת  מה  זה  מזה,  חוץ  הסעיפים  כל  על 

   לפצל את ההצבעה? 

אישור   ראש העיר:  בעד  מי  להצבעה,  זה  את  מעלה  אני  חבר'ה 

 ?  24.11.2021המלצות ועדת כספים מתאריך  

   -אז תצביעי בעד חוץ מאשר  עו"ד אלון בן זקן: 

 אנחנו בהצבעה כבר היועץ המשפטי.   ראש העיר: 

 זה יירשם בפרוטוקול.   עו"ד אלון בן זקן: 

 בוא, חבל על הזמן.   ראש העיר: 

 אני מנסה.   הדר לביא: 
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דני,   אש העיר: ר  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  בעד?  מי 

 איתן, אמיר, אורן, עדי, יוסי, אז פה אחד יפה.  

מצביעה   הדר לביא:  אני  בו  הזה,  הסעיף  למעט  מצביע  אני  לא, 

 נגד.  

שהדר   ראש העיר:  הסעיף  למעט  אחד  פה  אז  הזה.  הסעיף  למעט 

 מתנגדת לו.  

 

מס'   ה   : 405החלטה  את  אחד  פה  כמפורט  מאשרים  הכספים  ועדת  מלצות 

מיום   אירועים,    24.11.21בפרוטוקול הישיבה  סעיף הוצאות  )למעט 

 הדר מתנגדת(. 

 תקציב שוטף.    –  2021לשנת    10א. העברות מספר   

 תקציב פיתוח.   –  2021לשנת    10העברות מספר   ב.  

 

גן ילדים ברחוב שילר   . 7    288חלקה    7621הידוע כגוש    9אישור הקצאת 

 מיום    78אורים ותומים על פי פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  לעמותת   

 המצ"ב.    4.8.21 

 

ברחוב  ראש העיר:  ילדים  גן  הקצאת  אישור  הבא,    9שילר    נושא 

עשתה   הקצאות  ועדת  ותומים.  אורים  לעמותת 

כאן   זה  את  מעלים  ואנחנו  מקצועית,  עבודה 

פה   אחד?  פה  זה  את  לאשר  אפשר  האם  להצבעה. 

 ה אחד.  אחד? תודה רבה, פ 

 

מס'   את    : 406החלטה  אחד  פה  ע"פ  מאשרים  ההקצאות  ועדת  המלצת 

מס'  פ  לעמותת    , 4.8.2021  מיום   78רוטוקול  ולהקצות  להמשיך 

ע.ר.   ותומים"  הידועים  (  חצר )   קרקע   58-0459709"אורים  ומבנה 
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מחלקה   שילר    7621בגוש    288כחלק  גן    , 9ברח'  הפעלת  למטרת 

 בכפוף לתנאים הבאים:   ילדים, 

להסכם שייחתם בין הצדדים בהתאם לתנאי נוהל הקצאת   . 1 

 או בתמורה סמלית של משרד הפנים.   קרקעות ומבנים ללא תמורה 

ה 2  למשך  .  הינה  מיום    3הקצאה  החל  ליום    1.9.21שנים  ועד 

31.8.21  . 

 

 שינוי המועד הקבוע לקיום ישיבות המועצה.   . 8

 

הקבוע  ראש העיר:  המועד  המוע   שינוי  ישיבות  תראו,  לקיום  צה. 

לזה   עדים  מועצה  ישיבות  של  רב  מספר  כבר  אנחנו 

מתבזבז  זמן  מאוד  הרבה  ולכן  איחורים,  של    שיש 

רשויות   מעט  בלא  בדקתי,  ולכן  המקצועי,  הצוות 

בשעה   המועצה  ישיבות  את  ואז  18:00מתחילים   .

  , וכו' השאילתות  ואת  פתיחה  דברי  לעשות  אפשר 

ל  המאוחר.  הזמן  ואת  הזמן  את  לנו  אני  ולחסוך  כן 

לשעה   המועצה  ישיבות  את  להקדים  .  18:00ביקשתי 

הם   שהישיבות  מכיוון  וראוי,  נכון  שזה  חושב  אני 

 ארוכות מידי, אז נתחיל אותם שעה אחת קודם.  

לפה,   יעל סער:  לבוא  שרוצה  בציבור  רק  לא  שפוגעת  הצעה  זו 

ובפרט   שעובדים,  המועצה  בחברי  בעיקר  אלא 

להם  שיש  הצעירות  המועצה  קטנים    בחברות  ילדים 

ומלכתחילה   הצהריים,  אחר  איתם  להיות  שצריכות 

שעה   האלה.  השעות  קשה  שהיא    18:00זה  שעה  זו 

ואני   יותר,  שמאתגרת  שעה  זו  קשה,  יותר  אפילו 

חבל   וחבל,  הזה,  לדבר  טוטאלי  באופן  מתנגדת 
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 שאתם באים לפגוע ככה באנשים שבאים לתת.  

ישיבת   ראש העיר:  יש  בחודש  שפעם  חושב  לא  אני  היא  מועצה, 

לחודש.   אחת  מתקיימת  הישיבה  יום.  כל  מתקיימת 

במועדה.   להתחיל  צריכה  דבר  של  בסופו  והישיבה 

בכמעט   הישיבה  את  התחלנו  איחור.    40היום  דקות 

נתחיל   אנחנו  לפחות  לכן  פורום.  היה  שלא  מכיוון 

אף   מעניין  באמת  לא  אולי  שהוא  היום  סדר  את 

נ  ויש  קצת  מדבר  העיר  ראש  כי  אחרים,  אחד,  ושאים 

ב  אותם  חברי  18:00-נתחיל  יצטרפו  כך  ואחר   .

מאוחרת.   יותר  בשעה  להגיע  קצת  שרוצים  המועצה 

גם   בהם  שיש  רשויות  מאוד  בהרבה  בדקתי  אבל 

מאמץ   לעשות  אפשר  לחודש  ואחת  מועצה,  חברות 

הצוות   על  להקל  גם  מוקדמת,  יותר  בשעה  ולהגיע 

השע  עד  פה  ונמצא  הבוקר  את  שמתחיל  ות  המקצועי, 

המאוחרות. השעה הזאת תעזור להם מאוד, זה הגיע  

 גם לבקשתם. אז אני חושב שאפשר לאשר את זה.  

ואומרת   הדר לביא:  מועצה  חברת  פה  יושבת  איך  מבינה  לא  אני 

שבדקת   טוען  ואתה  הזאת,  השעה  לה  נוחה  שלא  לך 

 עם אחרים.  

 טוב, אני מעלה את זה להצבעה.   ראש העיר: 

 דיון, הנושא על סדר היום.    אנחנו באמצע  הדר לביא: 

   -לא, אין פה דיון, אני מעלה את זה  ראש העיר: 

 אנחנו בדיון בסדר היום.   הדר לביא: 

   -אני רוצה לציין  הנדין: -עילאי הרסגור 

.   ראש העיר:   כן עילאי

 -אני רוצה לציין בהמשך לדברים שהועלו  הנדין: -עילאי הרסגור 

   *** קריאות מהקהל *** 
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שאני   דין: הנ -עילאי הרסגור  פעם  שכל  הזאת,  לבריונות  נכנע  לא  אנחנו 

 מדבר, יש כאן חבורה של בריונים.  

   -אני מציע רגע שנייה  ראש העיר: 

 שראש העיר ברוב טובו לא מוציא אותם.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -סליחה, סליחה  הדר לביא: 

אני   הנדין: -עילאי הרסגור  ולכן  הדמוקרטי,  התהליך  את  לסכל  מנסים 

   -לטענה שנשמעה   אני רוצה להגיד   . אמשיך 

 אני מבקש לא להפריע, חבר'ה לא להפריע.   ראש העיר: 

   *** קריאות מהקהל *** 

 חבר'ה לא להפריע בבקשה.   ראש העיר: 

   -כל פעם שאני מנסה לדבר  הנדין: -עילאי הרסגור 

להפריע.   ראש העיר:  לא  ראשונה  פעם  ראשונה,  פעם  שנייה, 

עילאי,   עילאי,  אחת,  תסיימי,  שנייה  הדר  מבקש  אני 

הדר   כן.  ונמשיך,  עילאי  המועצה  חבר  מכן  ולאחר 

 תודה.  

 עילאי אתה רוצה להתחיל?   הדר לביא: 

 -כן, רק רציתי להגיב לדבריה של יעל, יש כאן גם  הנדין: -עילאי הרסגור 

   *** קריאות מהקהל *** 

 לא, אי אפשר ככה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -לא להפריע, הוא בזכות   בבקשה לא להפריע,  ראש העיר: 

.   הנדין: -עילאי הרסגור   יש כאן אנשים שבאו לסכל את התהליך הדמוקרטי

 הוא בזכות דיבור, בבקשה לא להפריע.   ראש העיר: 

 חבורה של בריונים.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 כן, לא להפריע. כן בבקשה עילאי.   ראש העיר: 

 , ואני אגיד אליהם.  אני רציתי להגיב לדברים  הנדין: -עילאי הרסגור 

 כן עילאי בבקשה.   ראש העיר: 

מפריעה   הנדין: -עילאי הרסגור  מוקדמת  השעה  שכביכול  טענה  נשמעה 
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לנשים עם ילדים, אני רוצה לציין שיש גם גברים עם  

 ילדים קטנים.  

 נכון.   יעל סער: 

שהישיבה   הנדין: -עילאי הרסגור  שככול  השני,  הצד  את  לראות  גם  וצריך 

מאוחר  מאוחר    מתחילה  מסיימים  אנחנו  יותר, 

ולכן   הילדים.  עם  בעיות  אצלנו  יוצר  גם  זה  יותר. 

   -אני חושב שדווקא אם נתחיל מוקדם יותר 

 די זה מפריע חבר'ה בבקשה.   ראש העיר: 

לנו   הנדין: -עילאי הרסגור  יאפשר  זה  מצביעים,  לא  שבהם  קטעים  ויש 

 להיות יותר גמישים, ודווקא יעזור למטרה הזאת.  

 עוד מישהו?   עיר: ראש ה 

מנסים   הדר לביא:  אנחנו  שלי.  ההתייחסות  את  אסיים  אני  כן, 

משהו  להביא  שהוא    פה  המועצה,  לחברי  נגיש  שהוא 

שעות   לציבור,  מה    18:00שקוף  עבודה.  שעות  הם 

העבודה   לא  וזו  מתנדבים  רובנו  שאנחנו  לעשות 

אני   נכון,  יותר  שהוא  משהו  וזה  רובנו.  של  העיקרית 

ופחות  עושות,    חושבת,  אחרות  רשויות  מה  לי  משנה 

 אכפת לי מה קורה פה בבית.  

שתביעו    כמובן  מועצה.  לחברי  יותר  לדעתי  נכון  זה 

את   שמייצגת  שבצורה  מקווה  אני  דעתכם,  את  אתם 

אם   אבל  קואליציונית.  הצבעה  ולא  שלכם,  הצרכים 

ב  ישיבה  כל  מן המניין    18:00-נעשה  ישיבה שלא  וכל 

בטוחה 18:00-ב  לא  אני  להגיע    ,  לאנשים  יעזור  שזה 

המטרה   אם  עובדים.  שאנשים  מכיוון  יותר,  מוקדם 

הישיבות  של  הזמן  את  לצמצם  היא  ולנהל  שלנו   ,

מיני   כל  בוחנת  הייתי  יעילה,  יותר  בצורה  אותן 

 דרכים אחרות.  
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 כמו?   ראש העיר: 

יכול   הדר לביא:  הוא  בהתחלה,  העיר  ראש  נאום  את  לצמצם 

   לעשות את זה בדרכים אחרות. 

   -לצמצם את הפרעות חברי המועצה. לשמור על סדר  ראש העיר: 

 לצמצם את הפרעות חברי המועצה.   הדר לביא: 

שהיועץ   ראש העיר:  השאילתות,  של  החוק  סדר  על  לשמור 

לפתוח   ולא  תשובה,  שאלה  שאילתה,  אומר  המשפטי 

 דיון. יש הרבה דרכים.  

.   הדר לביא:   אני מסכימה לחלוטין

בסו  ראש העיר:  הזמן  הרי  זה  שלך,  הזמן  רק  לא  זה  דבר  של  פו 

   -של כל מי שנמצא כאן וכל מי שצופה 

 אבל אתה שוב קוטע, אבל אתה שוב קוטע אותי.   הדר לביא: 

 אז בבקשה.   ראש העיר: 

 אני אשמח לסיים את הטיעון.   הדר לביא: 

 תסיימי.   ראש העיר: 

וזו   הדר לביא:  בזמנים  לעמוד  רוצים  אנחנו  שאם  אומר  אני 

הישיבה  המטר  את  להקדים  איך  לי  ברור  לא  ה, 

אנחנו   בזמנים.  לעמוד  לנו  שתגרום  זאת  היא  בשעה, 

אם   הנה  צריכים,  אנחנו  החוק,  את  לכבד  צריכים 

מותר   האם  לגבי  ההסבר  את  היום  חוסכים  היינו 

היינו   גם  עירוני,  עזר  חוק  בנושא  דיון  להעלות 

 חוסכים זמן.  

ל   יכול  דמוקרטית?  מבחינה  חשוב  הוא  היות.  האם 

שאתה   להיות  יכול  הזמנים,  את  להקדים  כדי  אבל 

-פוגע פה בערך אחר, לי אישית אין לי בעיה להגיע ב 

שכן  18:00 אחר  בערך  פוגע  שאתה  להיות  יכול  אבל   .

 מפריע לחברי מועצה.  
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בעד   ראש העיר:  מי  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  רבה.  תודה  טוב, 

רביעי   מיום  החל  המועצה  ישיבות  קיום  שינוי 

לשעה  ה  חודש  בכל  לירית,  18:00ראשון  בבקשה,   ?

אמיר,   איתן,  הרוש,  דני  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה, 

   -אורן, עדי 

 אפשר לשקול את זה שוב?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 יוסי. מי נגד?   ראש העיר: 

   -אפשר לשקול את זה שוב? אנשים עובדים  ד"ר אסנת ספורטה: 

 מי נגד? תודה.   ראש העיר: 

 לעיר.    18:00-לי כבן אדם עובד קשה להגיע ב  טה: ד"ר אסנת ספור 

ואסנת,   ראש העיר:  קרן  הדר,  יעל  לדעת,  רוצה  אני  נגד?  מי 

 תודה הנושא הבא.  

   -אני מבקשת להביע את מחאתי, זה מבחינתי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -תודה  ראש העיר: 

 לא יאפשר לי להגיע לישיבות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

מס'  ה  לקיום    : 407חלטה  הקבוע  המועד  את  לשנות  קולות  ברוב  מאשרים 

מהשעה   החל  חודש,  בכל  הראשון  רביעי  בכל  המועצה:  ישיבות 

18:00  . 

עדי,   -בעד  אורן,  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית, 

 יוסי.   

 יעל, הדר, קרן ואסנת.   -נגד  
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 עדכון הרכב ועדות העירייה.   . 9

 

 בבקשה.    ועדות העירייה   עדכון הרכב  עיר: ה   ראש 

דבר   יובל בודניצקי:  החלטה:  הצעת  העירייה.  ועדות  הרכב  עדכון 

סופר   טעות  נפלה  אליכם  שנשלח  בחומר  ראשון 

איידנברג  1בסעיף   גלעד  את  למנות  מבקשים  אנחנו   .

סעיף   זה  אז  בטעות.  שנכתב  כפי  גלעד  רן  את  ,  1ולא 

ר  של  במקומו  ספורט  בוועדת  .  2אגונר.  ן  כחבר 

קליטת   בוועדת  כחבר  דטה  יוסי  את  למנות  מאשרים 

מטעם  3עלייה.   קרוואני  פיני  את  למנות  מאשרים   .

דוד   של  במקומו  נגישות  בוועדת  כחבר  הליכוד  סיעת 

ביגון  4גבריאלי.   חלי  עו"ד  את  למנות  מאשרים   .

במקומה   נגישות  בוועדת  שלנו  הרשימה  סיעת  מטעם 

לאווי.   יסמין  מאשרים  5של  זהבי  למ .  דקלה  את  נות 

במקומה   תרבות  בוועדת  שלנו  הרשימה  סיעת  מטעם 

ישכיל.   אורית  מיכל  6של  את  למנות  מאשרים   .

בוועדת   שלנו  הרשימה  סיעת  מטעם  רובינשטיין 

ו  לוגסי.  יעל  של  במקומה  למנות  7-תרבות  מאשרים   .

כחברה   אנוש,  משאבי  אגף  מנהלת  פלד,  קרן  את 

או  אורית  של  במקומה  מל"ח  כרמי,    זן בוועדת 

 מנהלת משאבי אנוש היוצאת.  

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

 מאשרים פה אחד:     : 408החלטה מס'  

איידנברג  . 1  גלעד  את  מתקדמת,    למנות  סבא  כפר  סיעת  מטעם 

 של רן אגונר. כחבר בוועדת ספורט, במקומו  

   . . למנות את יוסי דטה כחבר בוועדת קליטת עלייה 2 
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בוועדת  3  כחבר  הליכוד  סיעת  מטעם  קרוואני  פיני  את  למנות   .

 נגישות במקומו של דוד גבריאלי.  

בוועדת  .  4  שלנו  הרשימה  סיעת  מטעם  ביגון  חלי  עו"ד  את  למנות 

 נגישות במקומה של יסמין לאווי.  

בוועדת  למנות  .  5  שלנו  הרשימה  סיעת  מטעם  זהבי  דקלה  את 

   . תרבות במקומה של אורית ישכיל 

בוועדת  6  שלנו  רובינשטיין מטעם סיעת הרשימה  מיכל  למנות את   .

   תרבות במקומה של יעל לוגסי. 

למ 7  בוועדת  .  כחברה  אנוש,  משאבי  אגף  מנהלת  פלד,  קרן  את  נות 

אנוש   משאבי  מנהלת  כרמי,  אוזן  אורית  של  במקומה  מל"ח 

 היוצאת. 

 

 ים בכירים.  ד אישור מינוי חברי מועצה לוועדת המכרזים לבחירת עוב  . 10

 

לגזבר   ראש העיר:  מכרז  של  בתהליך  נמצאים  אנחנו  הבא,  נושא 

אנחנו מעלים את זה להצבעה אישור מינוי  העירייה.  

כחברים   סער  יעל  שיינפיין,  ממה  המועצה  חברי 

למינוי   בכירים  עובדים  לבחירת  המכרזים  בוועדת 

אני   וכמדומני,  הקודם  במכרז  גם  היה  ממה  גזבר. 

היה   מי  זוכר  אתה  מ לא  היית  יוסי  האופוזיציה, 

 בגזבר? יוסי היה במכרז הקודם.  

 לא, אני הייתי.   הדר לביא: 

 מי?   ראש העיר: 

 אני הייתי.   הדר לביא: 

יעל, אז האם אפשר   ראש העיר:  הייתה. הפעם ביקשתם את  הדר 

 לאשר את זה פה אחד? תודה רבה.  
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ממ   : 409החלטה מס'   המועצה  את חברי  למנות  אחד  פה  שיינפיין,    ה מאשרים 

למינוי   עובדים בכירים  לבחירת  בוועדת המכרזים  יעל סער כחברים 

)   169גזבר, בהתאם לסעיף    ( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[.   2ב. )ב( 

 

 .  2021אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת   . 11

 

חלוקת   ראש העיר:  המשך  ולגופים.  אישור  לעמותות  תמיכות 

מביא  אנחנו  חודשים  מספר  מידי  לישיבת  י כמו  ם 

לגופים שפשוט מכל   המועצה, המשך חלוקת תמיכות 

באיחור   שלהם  המסמכים  את  השלימו  סיבות  מיני 

 או התעכב אישור כזה או אחר.  

מאשרים    לאשר,  אפשר  האם  עמותות.  מספר  פה  יש 

לשנת   תמיכות  חלוקת  לעמותות    2021המשך 

בהתאם   הרצ"ב  בטבלה  כמפורט  נתמכים  ולגופים 

תמיכ  ועדת  מה ו להמלצת  השלימו  23.2.21-ת  ואשר   ,

פה   זה  את  לאשר  אפשר  הנדרשים.  המסמכים  כל  את 

 אחד?  

בחצי   יעל סער:  ירדה  שרה  ביד  תמיכה  למה  להבין  אשמח  אני 

במייל  2021-ל   2020משנת   יובל  את  שאלתי  גם   ,

 אתמול.  

 תמיכה של מי?   ראש העיר: 

 יד שרה.   יעל סער: 

 אני אסביר.   צחי בן אדרת: 

 צחי יענה.    כן,  ראש העיר: 

תבחין    2020בשנת   צחי בן אדרת:  בגין  נוסף  ניקוד  העמותה  קיבלה 
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לפעילות   יומיומית  אלטרנטיבה  נותנת  עמותה 

בשנת   לבית.  מחוץ  כתבה    2021הנמשכת  העמותה 

הנמשכת   לפעילות  ולא  טלפונית  תמיכה  על  שמדובר 

הניקוד   את  קיבלו  לא  הם  ולכן  לבית,  מחוץ 

 הרלוונטי.  

,  יעל סער:   תודה.    הבנתי

 האם אפשר לאשר פה אחד? פה אחד.   ראש העיר: 

 תודה רבה על ההסבר.   הדר לביא: 

מס'   אחד    : 410החלטה  פה  לשנת  מאשרים  תמיכות  חלוקת    2021המשך 

בהתאם   הרצ"ב  בטבלה  כמפורט  נתמכים  ולגופים  לעמותות 

מה  תמיכות  ועדת  כל  23.2.21-להמלצת  את  השלימו  ואשר   ,

 .   המסמכים הנדרשים 

 

 .  70אישור הארכת שירות של עובד עירייה, מעבר לגיל   . 12

 

גיל   ראש העיר:  מעל  עירייה  עובד  של  שירות  הארכת  .  70אישור 

לאשר   אפשר  האם  מופיע,  השם  בשם,  עובד  לנו  יש 

שנכנסתי   מאז  בעיקרון  רבה.  תודה  אחד?  פה  אותו 

שמגיע   מי  לכל  מאפשר  קבוע  באופן  אני  לתפקיד 

לעבוד  להמשיך  פנסיה,  גיל    לגיל  לאחר  גם  בעירייה, 

גיל    67 לאחר  אני  70וגם  באמת  גבוה.  ערך  לזה  יש   .

עובדים   מעט  לא  יש  חשוב,  ערכי  משהו  שזה  חושב 

כשמגיעים  שגם  המשכורת    בעירייה  הפנסיה,  לגיל 

שאנחנו   זה  עצם  ולכן  מאוד,  נמוכה  היא  שלהם 

גיל   אחרי  גם  לעבוד  להם  יכולים  70מאפשרים  והם   ,

 , אז זה באמת חשוב מאוד.  והם רוצים והם טובים 
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לגיל    : 411החלטה מס'   , של עובד  70מאשרים פה אחד הארכת שירותי, מעבר 

עד   התרבות,  באגף  ספיר  בקריית  שומר  סטקלרוב,  בוריס  העירייה 

 .  31.1.2023לתאריך  

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לשתי עובדות עירייה.   . 13

 

נוספת  ראש העיר:  לעבודה  היתר  עובד   מתן  עירייה.  לשתי  ות 

לאשר   אפשר  שהיא  האם  כמו  הזאת  ההחלטה  את 

 מוצגת לפניכם? תודה רבה.  

 

מס'   אחד    : 412החלטה  פה  לעובדת  מאשרים  נוספת  לעבודה  היתר  מתן 

באגף  מחלקה  מנהלת  מעוניינת    עירייה,  אשר  חברתיים,  לשירותים 

הנוער,  בחוק  לעו"סים  קבוצות  כמנחת  ביה"ס    לעבוד  במסגרת 

סוציאלי  כי לעובדים  בזאת,  יובהר  העבודה.  לשעות  מחוץ  קף  תו   ים, 

 . האישור הינו עד שנה ממועד זה 

אחד    פה  מאשרים  כן  לעובדת  כמו  נוספת  לעבודה  היתר  מתן 

לקידום  המחלקה  מנהלת  אשר    עירייה,  עירוני,  ולחוסן  הבריאות 

אישי,  לפיתוח  סדנאות  כמנחת  לעבוד  ומקצועי,    מעוניינת  עסקי 

מחוץ לשעות   כי תוקף האישור באופן פרטי,  בזאת,  יובהר    העבודה. 

 הינו עד שנה ממועד זה. 

 

 אישור מימון השתתפותם של סגני ראש העיר, דני הרוש, אורן כהן   . 14

ראשי    ומ"מ  הסגנים  לפורום  השנתית  בהשתלמות  צנעני,  ואיתן 

 הרשויות המקומיות באילת, מטעם השלטון המקומי.  
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ס  ראש העיר:  השתתפות  של  מימון  לנו  העיר  יש  ראש  גני 

יש   לשנה  אחת  סגנים.  לפורום  שנתית  בהשתלמות 

היה,   לא  שעברה  שבשנה  חושב  אני  סגנים.  פורום 

אחד?   פה  זה  את  לאשר  אפשר  אז  היה.  דני?  נכון 

 דקה אחת לעילאי.    תודה רבה פה אחד. 

   -אני רוצה להתייחס לסוגיה שעלתה כאן במהלך  הנדין: -עילאי הרסגור 

 לאי שנייה. זה מחיר לעירייה?  רגע, רגע, עי  ראש העיר: 

 איתן מדובר בסך העלויות.   צחי בן אדרת: 

   -₪   ₪9,000, איתן אומר    8,500 ראש העיר: 

אני מציעה שאם הסכום לא נכון אנחנו נאשר את זה   הדר לביא: 

 פה אחד במיילים, פשוט תבדקו את זה.  

 ₪.    8,550הסכום הוא   יובל בודניצקי: 

נ  הדר לביא:  לא  זה  אם  זה  איתן  את  תעלו  ואנחנו  ב כון  מייל 

 נתקן.  

 זה בסך הכול או לכל אחד?   ד"ר אסנת ספורטה: 

זה   ראש העיר:  את  לאשר  אפשר  הסכום,  זה  אז  טוב,  הכול.  בסך 

 פה אחד? תודה רבה, פה אחד.  

 

מס'   ראש    : 413החלטה  סגני  של  השתתפותם  מימון  את  אחד  פה  מאשרים 

ב  צנעני  ואיתן  כהן  אורן  הרוש,  דני  השנתית  העיר,  השתלמות 

ידי   על  שנערך  המקומיות,  הרשויות  ראשי  ומ"מ  הסגנים  לפורום 

 ₪.    8,550בסך    20-23.12.2021השלטון המקומי באילת, בתאריכים  

 

 ועילאי דקה בזכות דיבור, כן.   ראש העיר: 

במהלך   הנדין: -עילאי הרסגור  שעלתה  לסוגיה  להתייחס  רוצה  אני 

דיוני  עורכים  לא  בשאילתות  ולכן  שאילתה,  ם, 
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 ריכוז החלטות 

 

 הצעות לסדר.  . 2

 

 וועדת תכנון ובנייה.  דרישה לשקיפות ב  א. 

 

מס'   את     : 401החלטה  בפייסבוק  ישיר  בשידור  לשדר  אחד  פה  מאשרים 

יידונו   בהן  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הוועדה  מליאת  ישיבות 

עירונית,   התחדשות  ומתחמי  בינוי  פינוי  מתחמי  לקידום  בקשות 

 בהתאם להמלצות הצוות המקצועי.  

 

 ת והובלה מול חברת חשמל.  לקיחת אחריו   –הפסקות חשמל תדירות   ב. 

 

מס'   ההצעה    : 402החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

תדירות  בנושא   חשמל  מול    –הפסקות  והובלה  אחריות  לקיחת 

 חברת חשמל. 

 לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, אורן ועדי.   -בעד 

 . פינחס, יעל, הדר, קרן, יוסי, צביקה ואסנת  -נגד  

 

 התמודדות העיר עם משבר האקלים.   ג. 

 

מס'   ההצעה    : 403החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . התמודדות העיר עם משבר האקלים בנושא  

 לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, אורן ועדי.   -בעד 

 . פינחס, יעל, הדר, קרן, יוסי, צביקה ואסנת  -נגד  
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 .  2022בחינים למתן תמיכות לשנת  אישור ת  . 5

 

מס'   תמיכות    : 404החלטה  למתן  התבחינים  את  קולות  ברוב  מאשרים 

 . כמפורט בקובץ התבחינים המצורף   2022לעמותות לשנת הכספים  

עדי,   -בעד  אורן,  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית, 

 צביקה.  ו קרן, אסנת  

 יעל, הדר.  -נגד  

 יוסי.  -נמנע  

 

 .  24.11.21אישור המלצות ועדת כספים מתאריך   . 6

 תקציב שוטף.    –  2021לשנת    10העברות מספר   א.  

 תקציב פיתוח.    –  2021לשנת    10העברות מספר   ב.  

 

מס'   כמפורט    : 405החלטה  הכספים  ועדת  המלצות  את  אחד  פה  מאשרים 

מיום   אירועים,    24.11.21בפרוטוקול הישיבה  סעיף הוצאות  )למעט 

 מתנגדת(. הדר  

 תקציב שוטף.    –  2021לשנת    10א. העברות מספר   

 תקציב פיתוח.   –  2021לשנת    10העברות מספר   ב.  

 

גן ילדים ברחוב שילר   . 7    288חלקה    7621הידוע כגוש    9אישור הקצאת 

 מיום    78לעמותת אורים ותומים על פי פרוטוקול ועדת הקצאות מספר   

 המצ"ב.    4.8.21 

 

מס'   את  מ   : 406החלטה  אחד  פה  ע"פ  אשרים  ההקצאות  ועדת  המלצת 

מס'  פ  לעמותת    , 4.8.2021  מיום   78רוטוקול  ולהקצות  להמשיך 
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ע.ר.   ותומים"  הידועים  (  חצר )   קרקע   58-0459709"אורים  ומבנה 

מחלקה   שילר    7621בגוש    288כחלק  גן    , 9ברח'  הפעלת  למטרת 

 בכפוף לתנאים הבאים:   ילדים, 

בהתאם לתנאי נוהל הקצאת  להסכם שייחתם בין הצדדים   . 1 

 או בתמורה סמלית של משרד הפנים.   קרקעות ומבנים ללא תמורה 

ה 2  למשך  .  הינה  מיום    3הקצאה  החל  ליום    1.9.21שנים  ועד 

31.8.21  . 

 

 שינוי המועד הקבוע לקיום ישיבות המועצה.   . 8

 

מס'   לקיום    : 407החלטה  הקבוע  המועד  את  לשנות  קולות  ברוב  מאשרים 

המו  מהשעה  ישיבות  החל  חודש,  בכל  הראשון  רביעי  בכל  עצה: 

18:00  . 

עדי,   -בעד  אורן,  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית, 

 יוסי.   

 יעל, הדר, קרן ואסנת.   -נגד  

 

 עדכון הרכב ועדות העירייה.   . 9

 

 מאשרים פה אחד:     : 408החלטה מס'  

איידנברג  . 1  גלעד  את  ס   למנות  כפר  סיעת  מתקדמת,  מטעם  בא 

 של רן אגונר. כחבר בוועדת ספורט, במקומו  

 . למנות את יוסי דטה כחבר בוועדת קליטת עלייה.  2 

בוועדת  3  כחבר  הליכוד  סיעת  מטעם  קרוואני  פיני  את  למנות   .

 נגישות במקומו של דוד גבריאלי.  

בוועדת  .  4  שלנו  הרשימה  סיעת  מטעם  ביגון  חלי  עו"ד  את  למנות 
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 ל יסמין לאווי.  נגישות במקומה ש 

בוועדת  למנות  .  5  שלנו  הרשימה  סיעת  מטעם  זהבי  דקלה  את 

 תרבות במקומה של אורית ישכיל.  

בוועדת  6  שלנו  רובינשטיין מטעם סיעת הרשימה  מיכל  למנות את   .

   תרבות במקומה של יעל לוגסי. 

למ 7  בוועדת  .  כחברה  אנוש,  משאבי  אגף  מנהלת  פלד,  קרן  את  נות 

של   במקומה  אנוש  מל"ח  משאבי  מנהלת  כרמי,  אוזן  אורית 

 היוצאת. 

 

 אישור מינוי חברי מועצה לוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים.   . 10

 

ממה שיינפיין,    : 409החלטה מס'   המועצה  את חברי  למנות  אחד  פה  מאשרים 

למינוי   עובדים בכירים  לבחירת  בוועדת המכרזים  יעל סער כחברים 

) ב.    169גזבר, בהתאם לסעיף    ( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[.   2)ב( 

 

 .  2021אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת   . 11

 

מס'   אחד    : 410החלטה  פה  לשנת  מאשרים  תמיכות  חלוקת    2021המשך 

בהתאם   הרצ"ב  בטבלה  כמפורט  נתמכים  ולגופים  לעמותות 

מה  תמיכות  ועדת  כל  23.2.21-להמלצת  את  השלימו  ואשר   ,

 .   המסמכים הנדרשים 

 

 .  70אישור הארכת שירות של עובד עירייה, מעבר לגיל   . 12

 

לגיל    : 411החלטה מס'   , של עובד  70מאשרים פה אחד הארכת שירותי, מעבר 

עד   התרבות,  באגף  ספיר  בקריית  שומר  סטקלרוב,  בוריס  העירייה 
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 .  31.1.2023לתאריך  

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לשתי עובדות עירייה.   . 13

 

מס'   אחד  מ   : 412החלטה  פה  לעובדת  אשרים  נוספת  לעבודה  היתר  מתן 

באגף  מחלקה  מנהלת  מעוניינת    עירייה,  אשר  חברתיים,  לשירותים 

הנוער,  בחוק  לעו"סים  קבוצות  כמנחת  ביה"ס    לעבוד  במסגרת 

כי  בזאת,  יובהר  העבודה.  לשעות  מחוץ  סוציאליים,  קף  תו   לעובדים 

 . האישור הינו עד שנה ממועד זה 

א   פה  מאשרים  כן  לעובדת  חד  כמו  נוספת  לעבודה  היתר  מתן 

לקידום  המחלקה  מנהלת  אשר    עירייה,  עירוני,  ולחוסן  הבריאות 

אישי,  לפיתוח  סדנאות  כמנחת  לעבוד  ומקצועי,    מעוניינת  עסקי 

כי תוקף האישור  בזאת,  יובהר  מחוץ לשעות העבודה.    באופן פרטי, 

 הינו עד שנה ממועד זה. 

 

 ראש העיר, דני הרוש, אורן כהן  אישור מימון השתתפותם של סגני   . 14

ראשי    ומ"מ  הסגנים  לפורום  השנתית  בהשתלמות  צנעני,  ואיתן 

 הרשויות המקומיות באילת, מטעם השלטון המקומי.  

 

מס'   ראש    : 413החלטה  סגני  של  השתתפותם  מימון  את  אחד  פה  מאשרים 

השנתית   בהשתלמות  צנעני  ואיתן  כהן  אורן  הרוש,  דני  העיר, 

הסגנים   ידי  לפורום  על  שנערך  המקומיות,  הרשויות  ראשי  ומ"מ 

 ₪.    8,550בסך    20-23.12.2021השלטון המקומי באילת, בתאריכים  

 


