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 -חברים ערב טוב, ערב טוב לכולם  עו"ד אהוד יובל לוי: 

הבהרה   הדר לביא:  לקבל  אפשר  אם  הישיבה  פתיחת  סליחה,  רק 

 משפטית, מי היה אמור לפתוח אותה?  

 אז את תשמעי את זה עוד שנייה.   דובר: 

 ברשותכם. איפה היועץ המשפטי? אלון?   וד יובל לוי: עו"ד אה 

 אפשר לקרוא ליועץ המשפטי בבקשה?   הדר לביא: 

 תתחיל לדבר והיועץ המשפטי יאשר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -שנייה אלון  עו"ד אהוד יובל לוי: 

אפשר   הדר לביא:  אם  ישיבה,  פתיחת  לגבי  חוקים  יש  אבל 

 להבהיר.  

השעה  אלו  עו"ד אהוד יובל לוי:  עכשיו  לחברים.  טוב  ערב  טוב,  ערב  ן, 

הישיבה.  18:30 את  פותחים  אנחנו  באיחור.  אנחנו   ,

מניח   אני  המועצה,  חברי  בין  ותיק  הכי  בתור  אלון 

ממה   את  מציע  אני  לפתוח.  הזכות  את  לי  שיש 

   -שיינפיין חברי 

חברי   הדר לביא:  בין  ביותר  הוותיק  לא  אתה  כל  קודם  סליחה, 

 המועצה.  

 אלא?   יובל לוי:   עו"ד אהוד 

 יש עוד חבר מועצה שהוא ותיק כמוך.   הדר לביא: 

 מהנהלת העיר מדובר.   ממה שיינפיין: 

 זה לא לפי החוק.   הדר לביא: 

 ממה? ממה? מהנהלת העיר?   צביקה צרפתי: 

את   הדר לביא:  פותח  מי  לגבי  משפטית  הבהרה  לקבל  אפשר  אם 

 הישיבה.  

.   צביקה צרפתי:  . . 

 . אבל יש פה יועץ משפטי.  יש חקיקה  הדר לביא: 
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 אתה לא יותר ותיק ממני אני מניח צביקה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אנחנו אותו דבר.   צביקה צרפתי: 

   -טוב ברשותכם  עו"ד אהוד יובל לוי: 

עליה. זה בסך   ממה שיינפיין:  לריב  כך  זכות שלא... כל  זה  תקשיבו, 

 הכול מי שפותח את הישיבה.  

לי  א  עו"ד אהוד יובל לוי:  לי שום בעיה צביקה. חברים סליחה, אין  אין  ני 

ערב   תגיד  צביקה  טוב.  ערב  יגיד  שצביקה  בעיה  שום 

   -טוב 

   -סליחה, סליחה, אי אפשר לבחור חוקים  הדר לביא: 

   -אני מציע שממה שיינפיין  עו"ד אהוד יובל לוי: 

מערב   צביקה צרפתי:  יותר  אגיד  אני  טוב,  מערב  יותר  אגיד  אני 

אני   אם  יותר  טוב.  אגיד  אני  הישיבה  את  אפתח 

 מערב טוב.  

 -תבחרו, תבחרו ביניכם מי  ממה שיינפיין: 

   -31לא תבחרו יש חוק, תקרא את סעיף   הדר לביא: 

 לא, אני לא מסכים.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אתה יכול לא להסכים.   צביקה צרפתי: 

   -את לא רוצה לתת לי לדבר  ממה שיינפיין: 

   -יודע   תשמע אתה  צביקה צרפתי: 

 אני מנהלת את הישיבה?   הדר לביא: 

הזה,   עו"ד עדי לוי סקופ:  במקרה  הנהלים  מה  בבקשה  תגיד  אלון 

ממך   מבקשים  אנחנו  אלון,  להפריע.  ותפסיקו 

 בבקשה שתגיד מה המצב החוקי בבקשה.  

העיר   ממה שיינפיין:  ראש  סליחה.  כאן  העיר  ראש  כאן,  העיר  ראש 

 הגיע.  

 ה.  תוד  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 נגמר הסיפור.   ממה שיינפיין: 
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טוב.   ראש העיר:  מספיק  שומעים  הזה,  באולם  הגברה  צריך  לא 

 תורידו את ההגברה.  

 רפי ברשותך אני אפתח את הישיבה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

היו"ר   הדר לביא:  זה  הישיבה?  את  פותח  אתה  איך  סליחה,  איך 

 ואתה מנהל את הישיבה?  

.  אני   עו"ד אהוד יובל לוי:   העוזר שלו..

 ... ראש העיר הגיע.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   לא שומעים(   -)מדברים ללא מיקרופון  

... כוס מים... אני לא אוהב את הרעיון הזה, והייתי   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 . .  מעדיף שהוא יידחה לישיבת המועצה רגילה.

המניין.   ראש העיר:  מן  שלא  המועצה  ישיבת  את  פותחים  אנחנו 

ל  אנחנו  יש  היום.  סדר  על  נושאים  מספר  פה  נו 

אני   המניין.  מן  שלא  המועצה  ישיבת  את  פותחים 

של   לזכרו  מאזכרה  באתי  פשוט  האיחור,  על  מצטער 

לאחר   כולם    12אבי,  את  לעזוב  נאלצתי  אז  חודשים. 

 ולהגיע לכאן.  
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 ני בסופי שבוע.  הפארק העירו  

 

בבקשה.   ראש העיר:  המשפטי  היועץ  ראשון,  כללים.  נושא  רק 

 בואו נתחיל, קודם כל כללים.  

 נושאים על סדר היום.    2יש לנו   עו"ד אלון בן זקן: 

 הנושא הראשון כן, כמה זמן יש זכות דיבור?   ראש העיר: 

סדר    5 עו"ד אלון בן זקן:  על  נושאים  אלה  מועצה.  חבר  לכל  דקות 

 ום, בסדר? זה לא הצעות לסדר.  הי 

,   ראש העיר:   דקות לכל חבר מועצה.    5אוקיי
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 והצבעה כן.   עו"ד אלון בן זקן: 

 והצבעה.   ראש העיר: 

   -רפי שנייה ברשותך, מכיוון שהנושא השני  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אחר כך.   ראש העיר: 

   -מגיע לפורום אחר, אני מציע לחברים  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בואו נתחיל עם הנושא הראשון.   עיר: ראש ה 

להעביר   עו"ד אהוד יובל לוי:  שלנו  ההצעה  את  מקבלים  הם  אם  שישקלו 

 את זה לפורום...  

 בוא אז אחר כך. כן מי מציג בבקשה?   ראש העיר: 

הוא   ד"ר אסנת ספורטה:  הנושא הראשון בעצם  לכולם,  טוב  ערב  אז  טוב, 

לפחות   עלה  שכבר  מו   5נושא  בישיבות  עצה.  פעמים 

הסגירה   על  בעצם  מדברים  אנחנו  נפתר.  לא  ועדיין 

חלקית.   סגירה  בעצם  תבור.  מרחוב  הפארק  שער  של 

הכניסה לפארק מתאפשרת רק לאנשים שהולכים על  

שמתניידים  2 ואנשים  עגלות,  עם  שמגיעים  אנשים   .

שבוע   בסופי  להיכנס  יכולים  לא  גלגלים  כיסאות  על 

בישיב  מוגבל.  שהפארק  מכיוון  מועצה  לפארק,  ת 

דני הרוש   3לפני בערך     חודשים שיתף סגן ראש העיר 

ספציפי,   שער  ובונה  מתקינה  מסוימת  שחברה  בכך 

אני   מיוחדת,  ייחודית  כניסה  שיאפשר  מיוחד,  שער 

להסביר.   יודע  לא  הוא  כי  להסביר,  אפילו  יודעת  לא 

במקום   לפארק  הכניסה  את  שישמש  מיוחד  שער 

ששום  ראינו  שבועות  מספר  אחרי  לא    הזה.  דבר 

התשובה   הזאת.  השאלה  את  שוב  העלינו  מתקדם 

שיישב   צוות  שיפעיל  זמזם  שיותקן  הייתה  השנייה 

אנשים   עבור  מרחוק,  השער  את  ויפתח  מרחוק 

עם   שמגיעים  או  גלגלים  כיסאות  עם  שמגיעים 
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עגלות, גם האבטחה הזאת לא קרתה. מספר שבועות  

המועצה   חברת  ידי  על  נאמר  מכן  לאחר  נוספים 

הנגישות,  לירית   בתיק  בעצם  שמחזיקה  שמש,  שפיר 

תפעל   שהיא  הבטיחה  היא  הנגישות.  ועדת  יו"ר 

ה  את  בעצם  תפסיק  והיא  השער  של  ה לפתיחת  דרה 

מוגבלויות   עם  צעירים.  אנשים  לילדים  הורים  ושל 

הנגישות,   ועדת  של  מההחלטה  לקרוא  רוצה  אני 

ב  ועמדה  7.11.21-שהתכנסה  שהתקיימה  ועדה   ,

הוו  לירית.  נגישות  בראשה  "ועדת  כך:  קבעה  עדה 

לפתוח   סבא  כפר  ולעיריית  העיר  למועצת  קוראת 

ימות   בכל  תבור,  הר  ברחוב  הפארק  שער  את  לאלתר 

לכל   ישראל,  וחגי  שבוע  בסופי  כולל  השבוע 

בניידות   מוגבלות  עם  אנשים  כולל  המבקרים, 

זו   ושוויוני.  חופשי  באופן  ילדים  עגלות  עם  ואנשים 

ש  וההחלטה  הקריאה  עד  הייתה  הנגישות.  ועדת  ל 

בישיבת   קרה.  לא  הדבר  מכן  לאחר  וחצי  חודש  היום 

השתנתה   שוב  כשבועיים,  לפני  שהתקיימה  המועצה 

ודני   שמש  שפיר  שלירית  הייתה  והתשובה  התשובה. 

את   להפסיק  איך  פתרון  ויטכסו  ביחד,  ישבו  הרוש 

עם  ההדרה   אנשים  ושל  מוגבלויות  עם  אנשים  של 

שו  ואנחנו  גלגלים.  פעם  כיסאות  כאן  נמצאים  ב 

עם   אנשים  בפני  סגור  השער  ושוב  חמישית, 

מוגבלויות. אנחנו נמצאים בחודש המודעות לאנשים  

ואיפה   איפה  מייצרים  כעיר  ואנחנו  מוגבלויות.  עם 

בלי   ארוכה,  תקופה  מוגבלויות  עם  באנשים  ופוגעים 

העיר   למועצת  קוראת  אני  הגיוני.  הסבר  שום 

ולהפסי  הזאת,  החרפה  את  הפגיעה  להפסיק  את  ק 
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אחרי   וודאי  ודאי  מוגבלויות.  עם  באנשים  הזאת 

הזאת   שהפגיעה  והחליטה  קבעה  הנגישות  שוועדת 

תיפסק לאלתר. ולכן אני קוראת לכולם להצביע בעד  

ימות השבוע, לכל התושבים, ללא   פתיחת השער בכל 

הבדל בין אם הם אנשים שהם עם מוגבלויות או בלי  

 מוגבלויות.  

 רבה. מישהו נוסף?  תודה   ראש העיר: 

בקיץ   יעל סער:  בים  לאחרונה  היה  מכם  מי  יודעת  לא  כן. 

כיכר   של  שם  האזור  כל  את  מכירים  אתם  בהרצליה. 

פרטיים.   בתים  מלאה  שכונה  שם  יש  שליט.  דה 

אנשים   השבוע,  סוף  כל  יום  וכל  שם  שגרים  אנשים 

אתם   בחנייה.  הרחוב  את  להם  ותופסים  לים  באים 

לא  זה  קל  לא  זה  אם    יודעים  לכם  ותארו  נעים. 

היו   יצירתי  פתרון  שהוא  איזה  שם  לעשות  במקום 

כי זה מה שקורה פה.   וסוגרים את השער לים.  באים 

ברחובות   אזורית  חנייה  תו  סימנו  עשו?  מה  שם  אבל 

שעות   ורשמו  הפרטיים,  הבתים  את  שסובבים 

החנייה מוגבלות לימות השבוע, בסוף השבוע אנשים  

כש  שם  להחנות  יכולים  והם  לא  חנייה.  תו  להם  אין 

 יקבלו קנס אם לא יעשו את זה.  

.   דובר:  .  ..., תגידי לכאורה, תגידי.

השער   יעל סער:  את  לסגור  אבל  קשים,  לא  שהם  פתרונות  יש 

אנחנו   שנה  במשך  כבר  אגרסיבי.  הכי  הפתרון  זה 

למצוא   הצלחנו  שלא  להיות  יכול  לא  זה.  על  מדברים 

ב  פתרון,  למצוא  אפשר  אי  אם  את  פתרון.  נפתח  ואו 

בהסדרה   פתרון  פעמים,  כמה  שאמרתי  וכמו  השער. 

מאוד   חבל  וזה  בהדרה.  אנחנו  כרגע  כי  בהדרה,  ולא 
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אם   אני  הנה  אפילו  אוכלוסיות,  בהרבה  פוגע  וזה 

יכולה   הייתי  לא  היום,  שבאתי  כמו  באה  הייתי 

 להיכנס. סתם, באמת סתם.  

 תודה, מישהו נוסף?   ראש העיר: 

שאנח  הדר לביא:  כבר  הסיבה  והעלה,  חזור  הנושא  את  מעלים  נו 

של   חסימה  פה  יש  כי  יותר,  או  פחות  וחצי  שנה 

אנשים.   פחות  של  צרכים  לטובת  הציבורי,  המרחב 

פחות אנשים כפי שהוסבר לנו הסיבה שבגללה נחסם  

חנייה   של  סיבה  היא  לפארק,  המערבי  השער 

באזור   תבור  הר  רחוב  תבור.  הר  ברחוב  בעייתית 

ספ  מספר  גרים  משפחות,  הזה  של  אנשים  של  ורים 

חוסמים   וכשאנחנו  קומה,  נמוכי  שהם  בבניינים 

הוא   משמעותי,  והוא  ציבורי  שהוא  למרחב  כניסה 

החנייה   של  המחיר  בשביל  רבים  לתושבים  פארק, 

פגם,   בזה  מוצאים  אנחנו  אחד,  ברחוב  תקינה  הלא 

שציינו   שניתן    2כפי  דברים  זה  המועצה,  חברות 

אנח  אחרות,  בדרכים  שצריכים  לתקן  חושבים  נו 

שצריכים   חושבים  אנחנו  השערים.  את  לפתוח  פשוט 

להגבלה.   הצדקה  שאין  כיוון  השערים,  את  לפתוח 

של   באמצעים  אותה  נפתור  חנייה,  בעיית  לנו  יש  אם 

לא   תו חנייה אזורי,  בין אם מצלמות,  אכיפת חנייה, 

למרחב   כולנו  של  הכניסה  את  שדורסים  באמצעים 

שאנח  מה  וזה  ושוב  הציבורי.  ושוב  שוב  מביאים  נו 

במחי   אפשרי  שזה  מאמינים  אנחנו  לתקן.  במטרה 

ולכן אנחנו מביאים את זה שוב   החלטה אחת קטנה, 

 למועצת העיר.  

 מישהו נוסף? תודה. כן עילאי בבקשה.   ראש העיר: 
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הזה,   הנדין: -עילאי הרסגור  הנושא  העלאת  על  מתפלא  שאני  אומר  הייתי 

לא   המועצה,  של  זמנה  חושב  ובזבוז  שאני  בגלל 

כבר   אלא  חשוב.  עניין  לא  היא  השער  שפתיחת 

הודענו שכבר יש פתרון לעניין הזה. רק מסכמים את  

שהשער   ומתכוונים  הטכניים,  האחרונים  הפרטים 

בישיבה   גם  זה  את  לכם  ואמרנו  פתוח.  יהיה 

לכם   אמרה  כאן,  לידי  שיושבת  לירית  וגם  הקודמת. 

נכון  שנטענו,  לדברים  בניגוד  זה.  של    את  פתרון  היה 

שנמצאת   הנגישות  ועדת  יו"ר  בתור  ולירית  זמזם, 

אותה,   לשאול  יכולים  אתם  כאן  שנמצאת  כאן, 

הוא   שזמזם  זה,  את  לכם  אמרה  זה,  את  לכם  אמרה 

מבן   עזרה  יצטרכו  שאנשים  בגלל  טוב,  פתרון  לא 

טוב.   פתרון  לא  זה  ולכן  המצלמה,  על  שיסתכל  אדם 

   -אחרת היינו 

 קריאות מהקהל 

 אני מבקש לא להפריע.   יר: ראש הע 

עבור   הנדין: -עילאי הרסגור  ביותר  הנכון  הדבר  את  עושים  היינו  לא  אבל 

שכרגע   בדרך  בשער,  להיכנס  יכולים  שלא  האנשים 

אמרנו   לכן  מוגבלויות.  להם  שאין  אנשים  נכנסים 

לירית   גם  פתרון.  לפני  רגע  זה  ייפתר,  שזה  לכם 

ובאמת   אמר,  דני  גם  אמרו,  אחרים  גם  חבל  אמרה, 

העיר   ראש  את  הבאתם  לכאן,  אותנו  שהבאתם 

 מאזכרה, הוא היה צריך לצאת מוקדם יותר.  

קובעים את הלו"ז של ראש העיר.   הדר לביא:  לא  סליחה, אנחנו 

 סליחה, מה זה?  

 הכל בסדר.   ראש העיר: 

 ממש חבל.   הנדין: -עילאי הרסגור 
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   -חבר'ה בואו אני מבקש  ראש העיר: 

 ע על ידינו.  התאריך לא נקב  הדר לביא: 

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

 סליחה.   הדר לביא: 

 חבר'ה לא להפריע.   ראש העיר: 

.   הנדין: -עילאי הרסגור  .  אני לא מסכים, ישיבת.

המועצה,   ראש העיר:  לחבר  להפריע  לא  מבקש,  אני  מבקש,  אני 

תנו   דיבור,  בזכות  כבוד הדדי. הוא  על  לשמור באמת 

 ע את דעתו, יגיד את אמירותיו.  לו לדבר, הוא יבי 

 שהוא יכבד אותנו, אנחנו נכבד אותו.   צביקה צרפתי: 

 בסדר, כולם מכבדים.   ראש העיר: 

 לא, לא, לעשות הפרד ומשול זה לא לכבד.   צביקה צרפתי: 

   -צביקה, אין פה הפרד ומשול  ראש העיר: 

   -לעשות הפרד ומשול  צביקה צרפתי: 

.   ראש העיר:   אמרתי כבוד הדדי

בצורה   צביקה צרפתי:  מדבר  שאתה  ברגע  הדדי,  כבוד  אין  לא, 

   -הזאת 

   -אוקיי  ראש העיר: 

 )מדברים יחד(  

   -השער ייפתח  הנדין: -עילאי הרסגור 

כבוד   צביקה צרפתי:  לא  זה  הזאת  בצורה  מדבר  שהוא  ברגע  רפי, 

 הדדי.  

.   ראש העיר:   אני אמרתי כבוד הדדי

   -י קשר לכן השער ייפתח בל  הנדין: -עילאי הרסגור 

אין   צביקה צרפתי:  קצת,  אותו  מכיר  אני  קצת,  אותו  מכיר  אני 

 כבוד הדדי.  

 אבל אמרתי כבוד הדדי.   ראש העיר: 
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 יש אינטרסנטיות.   צביקה צרפתי: 

 אני אמרתי. אני אמרתי. קדימה.   ראש העיר: 

מכבד,   צביקה צרפתי:  אתה  אולי  אמרת,  אתה  מכבד,  לא  הוא  אבל 

 אבל הוא לא.  

 וב חבר'ה נו.  ט  ראש העיר: 

פופוליסטיות,  ו  הנדין: -עילאי הרסגור  להצעות  קשר  בלי  ייפתח  השער  לכן 

 שבועיים אחרי שכבר דנו בנושא הזה.  

המתחמקות   ד"ר אסנת ספורטה:  התשובות  עם  בשקט  יושב  אתה  עילאי 

 האלה שנה וחצי?  

 חבר'ה תודה רבה.   ראש העיר: 

 כי השער ייפתח.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -עילאי פשוט  ספורטה:   ד"ר אסנת 

 מכיוון שכך אני מעלה את הנושא להצבעה.   ראש העיר: 

 פשוט לפתוח את השער.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מי בעד? מי בעד  ראש העיר: 

   -אתה מורח את התושבים  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מי בעד הצעת ההחלטה  ראש העיר: 

 חמקן מטבעו.   צביקה צרפתי: 

.    אתה מורח  ד"ר אסנת ספורטה:   את התושבים שנה וחצי

 דקות. אם אתה רוצה לדבר.    5צביקה יש לך   הדר לביא: 

 שנה וחצי אתה מורח את התושבים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות.    5צביקה יש לך   הדר לביא: 

 עם תשובות מתחמקות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -טוב, מי בעד ההצעה  ראש העיר: 

שאמו  ד"ר אסנת ספורטה:  מר"צ  יאמן,  לא  המענק  זה  את  להוביל  רה 

   -למען שוויון הזדמנויות. מר"צ אמורה להוביל 

   -מי בעד? מי בעד הצעת ההחלטה כפי שהוצגה  ראש העיר: 



   22.12.2021 13    מן המנייןמועצה שלא  

 את המאבק ומתחמקת?   ד"ר אסנת ספורטה: 

צריך   צביקה צרפתי:  אתה  מר"צ,  איש  בתור  להתבייש  צריך  אתה 

 להתבייש.  

 ה?  הצעת ההחלטה כפי שהוצג חבר'ה מי בעד   ראש העיר: 

 רמסת את כל העקרונות של מר"צ בכפר סבא.   צביקה צרפתי: 

 אנחנו בהצבעה, כן בבקשה.   ראש העיר: 

 הכול רמסת, הכול.   צביקה צרפתי: 

 מי בעד הצעת ההחלטה כפי שהוצגה?   ראש העיר: 

 אפשר לקרוא את הצעת ההחלטה?   הדר לביא: 

תבור   ראש העיר:  הר  ברחוב  הפארק  שער  החלטה:  הצעת  פה  יש 

שבוע  יי  בסופי  כולל  השבוע,  ימות  בכל  פתוח  וותר 

עם   אנשים  כולל  המבקרים,  לכל  ישראל  וחגי 

חופשי   באופן  ילדים,  עגלות  ועם  בניידות  מוגבלויות 

לא   עוד  כל  מידי  באופן  תיושם  זו  החלטה  שוויוני. 

לביצוע   אחריות  העיר.  במועצת  אחר  דיון  התקיים 

הדר  ההחלטה?  הצעת  בעד  מי  העירייה.  מנכ"ל  ,  על 

 יעל, אסנת, צביקה, קרן.  

למעלה,   ד"ר אסנת ספורטה:  הידיים  כל  שלא  מביש,  המוגבלויות  חודש 

 מביש.  

 כן תודה.   ראש העיר: 

 אז מה ההצעה שלכם בעצם?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -בבקשה, פליאה, לירית  ראש העיר: 

 אף אחד לא יודע מה הפתרון.   יעל סער: 

   -עילאי, ראש העיר  ראש העיר: 

 קרן תוך כמה שנים יפתחו את השער.   דר לביא: ה 

יובל ועדי, תודה רבה.   ראש העיר:   ממה, 

 חיכית שנה וחצי, תחכי עוד כמה שנים.   הדר לביא: 
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 למה אנחנו צריכות לוותר על זה?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 זה מביש, זה בושה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מה זה הדבר הזה?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 בושה למקום הזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 חבר'ה, חבר'ה, בושה לא בושה.  ראש העיר: 

   )מדברים יחד( 

   -אני מודיע לכם פעם ראשונה  ראש העיר: 

 בושה למקום הזה, בושה לשולחן הזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני מתריע פעם ראשונה, חבר'ה.   ראש העיר: 

לדעת  מהקהל:  רוצה  אני   ...    . . שעשיתם. העסקה  זאת  אם 

 לכאורה.  

 בריונים תצאו מכאן, בריונים תצאו מכאן.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 אני מתריע פעם ראשונה.   ראש העיר: 

   )קריאות מהקהל( 

 תוציא אותם.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -תסלחו לי, אתם לא יכולים  לירית שפיר שמש: 

לירית,   ד"ר אסנת ספורטה:  מביש.  זה  הבטחת  לירית,  את  מביש.  זה 

לירית  קיבלת    לתושבים.  לתושבים,  הבטחת  את 

 החלטה כיו"ר ועדת נגישות.  

 תקשיבו אני מפסיק, חבר'ה תודה רבה.   ראש העיר: 

 את לא שמה לב שמשתמשים בך?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה, אני מפסיק את ישיבת המועצה.   ראש העיר: 

 שמשתמשים בך?  לירית את לא שמה לב   ד"ר אסנת ספורטה: 

תודה   ראש העיר:  רבה.  תודה  המועצה,  ישיבת  את  מפסיק  אני 

 רבה לכולם.  

 אתה לא יכול להפסיק את הישיבה.   הדר לביא: 
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   -חברים לא יכול להיות  לירית שפיר שמש: 

 לירית משתמשים בך. יקירה, יקירה, זה מבזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 

מס'   את    : 414החלטה  קולות  ברוב  מאשרים  בנושא  לא  קשה  ההצעה  פגיעה 

הפארק   סגירת שער תבור של    –באוכלוסיות הזקוקות לנגישות  

 . עירוני בסופי שבוע ה 

 הדר, יעל, אסנת, צביקה וקרן.   -בעד 

 פליאה, לירית, עילאי, ראש העיר, ממה, יובל ועדי.   -נגד  

 

 *** הפסקה *** 

העירוני   . 2 המים  מים    –משק  אספקת  על  האחריות  להעברת  כוונה 

 תאגיד המים האזורי פלגי שרון.  ל 

 

מספר   ראש העיר:  נושא  הישיבה,  את  המים  2תפתח  משק   ,

מים   אספקת  על  האחריות  להעברת  כוונה  העירוני, 

 לתאגיד המים האזורי פלגי השרון, כן בבקשה.  

הוועד   הדר לביא:  את  פיטר  האגודות  רשם  וחצי  שנה  בערך  לפני 

וה   המנהל  העיר.  ראש  ברשות  המים  מפעל  זכיר  של 

ששייכת    שיתופית  אגודה  היא  המים  שמפעל  לנו 

את   שמנו  אנחנו  כי  סבא,  כפר  ותושבות  תושבי  לכל 

לדורותיהם   העיר  מועצת  חברי  מסוים  במובן  עצמנו 

המנהל.   וכוועד  המים  מפעל  של  המורשים  כאסיפת 

אנחנו   לכולם,  ששייכת  שיתופית  אגודה  זו  בעצם  אך 

ה  אגודת  חברי  את  לייצג  כדי  נבחרנו  מורשים.  לא 

סבא.   כפר  ותושבות  תושבי  את  לייצג  כדי  נבחרנו 

כיוון שהגופים הם   והבלבול הוא כמובן מובן מאליו, 

אלה   הם  סבא  כפר  ותושבות  תושבי  דומים.  מאוד 
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שמועצת   מכיוון  העיר,  למועצת  אותנו  שבוחרים 

בהרכב   זהה  שהוא  גוף  הוא  המורשים  ואסיפת  העיר 

לגו  אבל  להתבלבל.  ניתן  לפעמים  יש  שלו,  פים 

של   המורשים  כאסיפת  ביושבנו  שונים.  אינטרסים 

של   המים  צרכי  את  מייצגים  אנחנו  המים,  מפעל 

של   העיר  כמועצת  וביושבנו  העיר.  ותושבות  תושבי 

יש   העיר.  צרכי  את  מייצגים  אנחנו  סבא  כפר  עיריית 

מליאת   שהוא  כזה  פורום  עוד  והבנייה,  לנו  התכנון 

הזאת  במליאה  בו  יושבים  גם  חוקים    שאנחנו  תחת 

בכובע   אנחנו  פעם  וכל  אחרים,  והקשרים  אחרים 

להביא   רוצים  אנחנו  ופה  התושבים.  ייצוג  של  אחר 

לשולחן   הגיע  לא  שעדיין  נושא  העיר  מועצת  לשולחן 

של   הצרכים  את  פה  ייצגנו  לא  הזה  ובמובן  שלה. 

השינויים   וזה  העירייה.  העיר...  ותושבות  תושבי 

וחצ  י האחרונות מאז  שקיימים במפעל המיום. בשנה 

במה   סדר  לעשות  מתחילים  ממונה,  ועד  לנו  שיש 

עוד   אנחנו  לרעה  לטובה  רבות,  שנים  במשך  שקורה 

נמצאים   אבל  העיר.  במועצת  ביושבנו  פה  שפטנו  לא 

וגם   המים,  מפעל  נכסי  של  סוגיות  גם  הפרק  על 

פלגי   לתאגיד  או  המים,  משק  העברת  של  סוגיות 

מבק  שאנחנו  מה  לעירייה,  או  בהצעה  השרון  שים 

ספק   לנו  אין  בנושא,  כרגע  דיון  לא  זה  הזאת, 

אנחנו   אבל  כזה.  לדיון  מוכנים  לא  כרגע  שאנחנו 

ולשולחננו.   לפתחנו  כזה  דיון  שנביא  לבקש  רוצים 

של   בראי  לעשות  הנכון  הדבר  שזה  חושבים  אנחנו 

 צרכי תושבי ותושבות העיר.  

 עוד מישהו נוסף?   ראש העיר: 
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שאפשר   יעל סער:  נושא  לא  זה  המים  בקלות  העברת  בו  לדון 

מאוד   מאוד  עלות  פה  שיש  מהמובן  רק  ולו  ראש, 

הבנתי   שאני  האחרונה  שבפעם  בנכסים,  גם  גבוהה 

על   בערך  הזאת    40דובר  העברה  אם  אבל   .₪ מיליון 

כ  של  חיסכון  על  העיר    10-מדובר  לתושבי   ₪ מיליון 

 כל שנה.  

 כמה?   ראש העיר: 

   -ובר בישיבות זה מה שד  יעל סער: 

 כמה? לא שמעתי פשוט כמה?   ראש העיר: 

 באסיפה.   יעל סער: 

 כמה כסף?   ראש העיר: 

 מיליון ₪ שהיינו באסיפת המורשים.    10אני שמעתי   יעל סער: 

 הלוואי.   ראש העיר: 

 כל שנה. יתקן אותי אם אני טועה.   יעל סער: 

 לא היה מעולם.   ראש העיר: 

 אז כמה?   יעל סער: 

היה  ב  ראש העיר:  כמה  צביקה  הטובות,  מיליון    2.5-3תקופות 

היה   לא  בחיים  היו    ₪10?  לא   .₪ מיליון    10מיליון 

  .₪ 

 העברה של כספים?   הדר לביא: 

   -לא, הייתה פשוט  ראש העיר: 

   -רפי אני אגיד  צביקה צרפתי: 

   -לא, לגבי ההיסטוריה  ראש העיר: 

   , זה המספר שאמרו לנו אז. 2018-מיליון ₪ ב   8 הדר לביא: 

כאן   ראש העיר:  שאני  בזמן  פה  היה  כמה  יודע  אני  יודע,  לא  אני 

זה   כן.  לפני  היה  מה  יודע  לא  אני  עירייה,  ראש 

 צביקה יכול לענות לכם.  



   22.12.2021 18    מן המנייןמועצה שלא  

רוצה    8 הדר לביא:  מורשים,  באסיפת  לנו  אמרו  זה   ,₪ מיליון 

העניין,   בדיוק  זה  אבל  הפרוטוקולים?  את  שנמצא 

 ת כפר סבא.  שאנחנו לא דנים בזה בישיבתנו כעיריי 

לא   ראש העיר:  בין    8זה  בממוצע  היה   ,₪ מיליון    3-ל   2.5מיליון 

ידי   על  שנעשו  מיוחדים  פרויקטים  והיו  בשוטף.   ₪

 מפעל המים לרווחת הציבור. אבל זה לא הדיון.  

 מיליון ₪.    4-מיליון ₪ ל   2בין    דמי ההרשאה נעו  צביקה צרפתי: 

 נכון, לא טעיתי.   ראש העיר: 

 לוי ברווחיות, תלוי ברווחיות של מפעל המים.  ת  צביקה צרפתי: 

 נכון, נכון.   ראש העיר: 

.   צביקה צרפתי:   אבל זה לא העניין רפי

 בסדר.   ראש העיר: 

   -באמת  צביקה צרפתי: 

יודע מה  ראש העיר:     -בסדר, תודה. אני פשוט רציתי אתה 

אם   צביקה צרפתי:  מיותר,  להיות  יכול  היה  הזה  הדיון  יודע  אתה 

עושה  מה    היית  הרי  אחרת.  בצורה  התהליכים  את 

העירייה   העירייה.  זה  הבעלים  התאגיד  התאגיד?  זה 

 היא הבעלים של התאגיד.  

 אני אתן לכם, אני אתן לכם פירוט, בסדר.   ראש העיר: 

התאגיד.   צביקה צרפתי:  מה  מסביר  והיית  ישיבה,  עושה  היית  ואם 

ב  הזה  התאגיד  את  הקמת  אני  ידועה,  דעתי  -אני 

 י ידועה. אני בעד האיחוד.  . דעת 2011

יו"ר   ראש העיר:  גם  וחצי  שנה  להיות  לך  אפשרתי  גם  צביקה 

 התאגיד.  

נגד   צביקה צרפתי:  לא  אני  האיחוד,  בעד  אני  האיחוד,  בעד  אני 

   -האיחוד. אני חושב שצריך לעשות את האיחוד הזה 

 נכון.   ראש העיר: 
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ות את  בין משק המים, אני לא ברחתי אף פעם מלעש  צביקה צרפתי: 

   -האיחוד. אבל להזכיר לאנשים 

   -אני אתן  ראש העיר: 

לאנשים  צביקה צרפתי:  להגיד  העירייה,    לבוא  דעת  זאת  תקשיבו 

המים   במפעל  התאגיד,  של  המניות  כבעלי  כבעלים, 

יושבים,   אנשים  אבל  המים,  מפעל  דעת  מה  יסבירו 

מה   יודעים  כולם  לא  אינפורמציה.  שום  מקבלים  לא 

חכמ  כולם  לא  במועצת  קורה,  יושבים  כולם  לא  ים, 

המידע   את  לקבל  שצריכים  כאלה  יש  החכמים. 

 ממועצת החכמים.  

.    4-ל   2.5הבנת? זה בין   ראש העיר:   מיליון ₪, לא טעיתי

שומעת   יעל סער:  אני  מבין?  שאתה  העניין.  בדיוק  זה    10אבל 

בכלל   שזה  מסתבר  ואז  אחד,  במקום   ₪   2.5מיליון 

לא  אנחנו  וברצינות   .₪ מה    מיליון  לבוא.  יודעים 

דיון   נקיים  בואו  הוא  מסובך,  לא  הוא  לבקש  שבאנו 

מסוגלים   שנהיה  טוב,  יותר  שנדע  הנתונים,  שיוצגו 

זה   ושלנו,  הציבור  של  הדעה  את  טוב  יותר  לייצג 

פה   מבקשים  לא  אינפורמציה  מבקשים  אנחנו  הכול. 

   -משהו 

 תודה יעל.   ראש העיר: 

 מיוחד.   יעל סער: 

 שהו נוסף? טוב, אני אתן ליובל ונסכם, כן.  תודה. מי  ראש העיר: 

אני   עו"ד אהוד יובל לוי:  אז  מהדר,  הטענות  את  פה  שמעתי  אני  חברים, 

שרואה   הציבור  כי  הרושם,  את  קצת  לתקן  רוצה 

כל   קודם  אז  המהומה.  מה  על  מבין  לא  בבית  אותנו 

ידי   ועל  ישראל  ממשלת  ידי  על  מוכתב  המים  משק 

אולי  תאגידים,  בהקמת  יבוטלו,    הכנסת,  התאגידים 
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נדרשו לשלם   כפר סבא  תושבי  ילכו.  התאגידים  אולי 

בגלל הרצון להפוך לתאגיד, חובה להפוך   מחיר כפול 

כרגע   האלה  הדברים  כל  חובה.  קיימת  לא  לתאגיד, 

סבא.   לכפר  מחוץ  אפילו  המדוכה  עם  נמצאים 

תאגידים   יש  בדעתה.  חוככת  ישראל  ממשלת 

נד  שעכשיו  תאגידים  יש  לצמצם  שמבוטלים,  רש 

יש   לנו  מהציפיות.  יעילים  כפחות  הוכחו  אותם, 

המי  משק  את  שניהלה  שקמה  אגודה  לפני  עוד  ם 

הועברו   פי חוק  על  של העירייה  והסמכויות  המדינה, 

לנו   שיש  האגודות,  רשם  בא  הכבוד  כל  עם  אז  אליה. 

רגולטור   הגוף  אבל  רגולטור,  כגוף  אליו  כבוד  המון 

העליון לא אוהב  ביטויים שבית המשפט  הזה המציא  

אהב   לא  העליון  המשפט  בית  עושה,  שהוא 

ונוהגים   פרשנויות  ממציאים  אחרים  שרגולטורים 

זה   אותו  שמפרש  מי  חוק,  יש  עובד.  לא  זה  לפיהם. 

המשפט  אז  בית  החוק.  את  ליישם  צריך  הרגולטור   .

ההנהלה   את  להחליף  בטעות  החליט  כשהרגולטור 

אנשי  ידי  על  לזה  הוסט  הוא  ממונה,  שבכלל  בצוות  ם 

   -לא הבינו מה הם מדברים. אז ההחלטה 

 אז תיתבע את הרגולטור.   הדר לביא: 

סליחה.   עו"ד אהוד יובל לוי:  סליחה,  לך,  הפרעתי  לא  אני  לי,  תרשי 

ציבור   כספי  נבזבז  אנחנו  ציבור,  כספי  נבזבז  אנחנו 

להחלפת   שהסיבה  החליט  כשהרגולטור  אבל  בדרכנו. 

הח  אז  כלכלית,  הזנחה  היא  ואחרי  הצוות  אותו  ליפו 

הרי   לשם  עוד  שלחנו  כלכלית.  הזנחה  שאין  אמרו  זה 

ישבתי   עוד  שאני  חסכנו,  הראשונה  שנה  בחצי  מידע, 

של   עובדים  בשכר  בקיצוצים  זה  אם  גם    3שמה, 
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מעל   לפחות  בשנה.    2עובדים   ₪ ₪    20מיליון  מיליון 

שמה,   שמצאנו  תמוהות  פעולות  מיני  מכל  החזרנו 

ביוקר  שעלו  פעולות  אותו    כולל  זה  הציבור.  לקופת 

אז   אגודה.  חבר  ציבור  ואותו  העיר  תושב  ציבור 

ולא   שנה,  בחצי  שקלים  מיליוני  עשרות  החזרנו 

זה   על  לצאת,  צפוי  שהיה  כפי  גרעוני  תקציב  הוצאנו 

הזנחה   אין  פלא,  זה  וראו  העיר.  ראש  התעקש 

שפעלה   רק  לא  התנהלה  האגודה  כי  כלכלית, 

גרשון  עו"ד  הגברת  כי  כאן,    בשקיפות,  שיושבת 

מההנהלה.   חלק  הייתה  והיא  להנהלה.  הצטרפה 

   -הכול היה פתוח על השולחן, אלא מה 

.   הדר לביא:  . .  לא הבנתי

פתוח   עו"ד אהוד יובל לוי:  היה  הכול  בשגגה,  קבעה  סליחה,  סליחה, 

   -בהנהלה מעל המקובל בעבר 

   -רגע יובל  ראש העיר: 

מעל  עו"ד אהוד יובל לוי:  פתוח  היה  אני    ברשותכם,  כי  בעבר,  המקובל 

אני   לי,  תרשי  אבל  היית.  שאת  לפני  שם  בעבר  הייתי 

בעיתונות   תכתבו  אתם  זה  ואחרי  שלי,  את  אגמור 

 -מה שתבינו 

,   ד קרן גרשון חגואל: " עו  שלי בשם  להשתמש  לעניין  לא  ממש  זה  כל  קודם 

   -במיוחד לאור העובדה שאני לא הצטרפתי 

 היית בהנהלה?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

.   ד קרן גרשון חגואל: " עו   אני לא הצטרפתי לתביעה שלכם דבר ראשון

 לא אמרתי תביעה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -ודבר שני  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 היית בהנהלה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

פעמים   ד קרן גרשון חגואל: " עו  מספר  ביקשתי  ואני  בהנהלה  הייתי  אני 
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מב  אני  אז  הפרוטוקולים.  את  תכניס  לפתוח  אל  קש 

   -אותי 

 היית בהנהלה?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

האלה,   ד קרן גרשון חגואל: " עו  הדברים  את  לעשות  וביקשתי  בהנהלה  הייתי 

 ביקשתי.  

 סליחה, היית בהנהלה?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 הייתי בהנהלה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 יקון שלך.  זה מה שהתכוונתי, אני מקבל את הת  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 האם אני ביקשתי, סליחה?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

את   עו"ד אהוד יובל לוי:  מקבל  ואני  איתי,  בהנהלה  היית  אומר  אני 

שהיית   נגיד  שלא  רוצה  את  אם  שלך,  התיקון 

 בעתירה, אין בעיה.  

 לא בעתירה, היא לא קיבלה את המידע.   הדר לביא: 

 דבר כזה.    סליחה, סליחה, אין  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -... שקיפות  הדר לביא: 

 אף אחד לא יכול להגיד שהוא לא קיבל מידע.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 שנייה, שנייה, אני מבקש.   ראש העיר: 

   -ברשותכם  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אני מבקש, יובל קצר ואני רוצה לתת מידע.   ראש העיר: 

בל  עו"ד אהוד יובל לוי:  כן  גם  לפה  באתי  אני  מי  קצר,  כי  גדול,  חץ 

כל   של  היא  האגודה  הגיע.  לא  הדיון  את  שהזמין 

   -תושבי כפר סבא, סליחה 

.   דוברת:  . . 

ואנחנו   עו"ד אהוד יובל לוי:  הגיעו,  כולם  לא  אבל  זה,  את  מכבד  ואני 

כפר   תושבי  כל  של  היא  האגודה  בזמן.  פה  היינו 

על   זה  סבא,  כפר  תושבי  כל  של  היא  האגודה  סבא. 

שנ  מי  הגדרתה.  מנגנונים פי  לייצר  לא    יסה  חדשים, 
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לא   המנהל  שהוועד  ועובדה  והטעה,  שטעה  רק 

לא   אפילו  אחד,  אף  של  להתפקדות  לגרום  הצליח 

 -מתושבי העיר. אז עכשיו עובדה מי שבא להזיז   0.4

   )קריאות מהקהל( 

להנהלת   עו"ד אהוד יובל לוי:  העיר  מועצת  של  המינוי  לזה,  מעבר  עכשיו 

ח  פי  על  נעשה  המים  תקנת  מפעל  תקנה,  קיקה, 

האלה,   הדברים  נגד  טענות  לו  שיש  מי  אז  בניזרי. 

לא   הם  צלחו.  לא  הדברים  רק  שלם  סלט  ועשה  הלך 

אנחנו   ברשותכם.  עכשיו  אז  למציאות.  מחוברים 

לגבי   הנושאים  ואת  הטענות  שאת  מציעים  היום 

כחברים   שלנו  בכובע  כולנו,  בהם  נדון  המים,  משק 

באגודה.  המים  במפעל  המים  הנושאים    במשק  את 

מנותקים   הם  מנותקים,  הם  שהעליתם  האלה 

לא   אנחנו  שבו  הנוכח  המצב  לצערי.  מהמציאות 

הוא   הציבור  ידי  על  שנבחרו  הציבור  נבחרי  יושבים, 

בקרוב,   יסתיים  הזה  שהמצב  מקווה  אני  תקין.  לא 

אתם   אם  לעתירה.  להגיע  נצטרך  לא  שבאמת 

היום,  לסדר  ההצעה  את  תורידו  מציע  אני    שוקלים, 

 את ההצעה הזאתי, עדיף מאשר להתקדם איתה.  

 אני מבקשת רשות דיבור גם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 -הזמן שלכם לדבר היה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 מה אתה מנהל את הישיבה פה עכשיו?   מהקהל: 

   -שנייה  ראש העיר: 

 אני מבקשת רשות דיבור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.  עו"ד אהוד יובל לוי:  .  בצעקות מהיציע?    מר ורנר אתה.

 -בואו חבר'ה, באמת אני חייב להגיד לכם  ראש העיר: 

   -מר ורנר פנית להנהלה  עו"ד אהוד יובל לוי: 
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   -חבר'ה אני לא  ראש העיר: 

כמה   עו"ד אהוד יובל לוי:  התפקדות?  איתו  ביצעת  האגודות,  לרשם  פנית 

 איש מכל כפר סבא.    170אנשים התפקדו?  

   -בקש יובל, תראו אני מ  ראש העיר: 

 אני מבקשת רשות דיבור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

את   ראש העיר:  מקבל  לא  אני  הישיבות,  את  אפסיק  אני 

כל   אני  הזאת.  ההתנהלות  ואת  הזאת  ההתנהגות 

 פעם אעשה הפסקה. סליחה, סליחה גברת.  

 ... לדבר.   הדר לביא: 

גם   ראש העיר:  את  שנייה.  מגנה,  לא  את  אליך.  פניתי  לא  אני 

העירייה  סבלנות    לראש  כמה  לדבר.  נותנת  לא  את 

הכול   בסך  אני  מתנהגים.  אתם  איך  תראו  צריך.  אני 

הכול.    רוצה  זה  ומתורבתת  מכובדת  ישיבה  שתהיה 

הערות   ובלי  מהצד,  צעקות  ובלי  מהצד  הפרעות  בלי 

 דקות? בבקשה.    5ביניים. אסנת יש לך, כמה זמן?  

 ה, אל דאגה.  אני לא הייתי בסיבוב ראשון, אל דאג  ד"ר אסנת ספורטה: 

עוד   ראש העיר:  למישהו  יש  אם  פעמים  כמה  שאלתי  אני 

 להוסיף.  

.   דובר:   אז היא נזכרה עכשיו

 בסדר.   ראש העיר: 

 אני רוצה רגע לעשות סדר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 )מדברים יחד( 

.   ראש העיר:   כן בבקשה, חבל על הזמן. מבזבזים את הזמן

תכנ  ד"ר אסנת ספורטה:  לא  אגב  דרך  בעקבות  יובל,  אבל  לדבר,  נתי 

יכולה   לא  מאוד  פשוט  אני  אמרת,  שאתה  הדברים 

לי שלא קראת את הצעת ההחלטה   נראה  לדבר.  שלא 

לא שאתה   זה  ביקשנו  כי מה שאנחנו  הגשנו.  שאנחנו 
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   -תפרשן עכשיו את ההיסטוריה 

 את רוצה לדון במשק המים? נדון במשק המים.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בל אני לא הפרעתי לך.  יו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 במפעל המים.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

באנו   ד"ר אסנת ספורטה:  בעצם  שאנחנו  מה  אוקיי?  לך,  הפרעתי  לא 

טלטלה  ואמרנו  עבר  המים  מפעל  תקשיבו,  אמרנו:   ,

   -עזה. רשם האגודות 

 להיפך.   ראש העיר: 

בעצם   ד"ר אסנת ספורטה:  השיתופיות  האגודות  על  הממונה  סליחה, 

   -ת פיטר א 

.   ראש העיר:   את כולנו

ממונה.   ד"ר אסנת ספורטה:  ועד  ומינה  העיר,  ראש  ברשות  ההנהלה  את 

בדיקות   מיני  כל  נעשות  האחרונים  ובחודשים 

לפתרונות   בדיקות  בתאגיד,  הפעילות  של  להבהרה 

לפני   מתחת  שנעשים  דברים  המון  יש  אחרים. 

לדברים,   מודעים  לא  מועצה  כחברי  אנחנו  השטח. 

יודעים   מה  לא  יודעים  לא  האפשרויות,  מה 

המחירים   ומה  היתרונות  מה  יודעים  לא  החלופות, 

כי   שלנו,  הפשוטה  והבקשה  מהחלופות.  אחת  כל  של 

העיר,   במועצת  כאן  פתוח  מושכל  ענייני  דיון  לקיים 

כל   את  אחת  פעם  ונשמע  אחת  פעם  נדע  שכולנו  כדי 

עמדה   לגבש  ונדע  עניינית,  בצורה  החלופות 

ש  מה  זה  מסביב  מקצועית,  הסיפורים  כל  ביקשנו. 

מדברים   לא  אנחנו  רלוונטי.  לא  זה  שסיפרת  מה  וכל 

השקיפות.   על  מדברים  אנחנו  התוכן,  על  כרגע 

אחת.   פעם  הדברים  את  כאן  לשים  אומרת,  ושקיפות 

אתה   דעתי  לפי  כי  ההחלטה,  הצעת  את  אקרא  אני 
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 לא קראת אותה.  

   -לא תפרשני אותי   אסנת אני מכבד אותך, כל עוד  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אני מבקשת שלא תקטע אותי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -קראתי אותה, כשאת מדברת על משק מים  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -אני מבקשת שלא תקטע  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בואי אני אשאל אותך, מה את עושה בחדרה?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אל תקטע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 -האם בחדרה אתם מקבלים החלטות  לוי: עו"ד אהוד יובל  

 אל תקטע, אתה קוטע אותי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כששום דבר לא ידוע.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

הצעת   ד"ר אסנת ספורטה:  ההחלטה,  הצעת  אוקיי?  אותי,  קוטע  אתה 

 -ההחלטה 

   )קריאות מהקהל( 

   -סליחה רגע, סליחה  ד"ר אסנת ספורטה: 

מקלות   מהקהל:  תכניסו  כל  אל  יש  ככה  גם  שמה.  בגלגלים 

 מיני חיצים.  

כדי   ד"ר אסנת ספורטה:  קוראת  ואנחנו  ביקשנו,  שאנחנו  ההחלטה  הצעת 

כפר   העיר  ביקשנו שמועצת  ביקשנו.  ידעו מה  שכולם 

הדיון   העירוני.  המים  משק  בנושא  דיון  תקיים  סבא 

כל   יוצגו  למועצה  מהיום.  חודשיים  בתוך  יתקיים 

ידי   על  הנבחנות  המים  החלופות  מפעל  העיר,  הנהגת 

לתאגיד,   המים  תשתיות  להעברת  האזורי  והתאגיד 

לעירייה,   או  המים  לרשות  שהוצעו  הצעות  לרבות 

לבחון   כדי  נעשה  אשר  העירייה,  פעולות  סיכום  וכן 

החלופות   של  הכלכלית  והכדאיות  ההיתכנות  את 

שביקשנו,   מה  זה  ענייני,  מאוד  פשוט  מאוד  האלו. 

 תודה רבה.  
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מה   ראש העיר:  על  אור  קצת  ואשפוך  לנושא,  אתייחס  אני  טוב, 

נעשה   לא  דבר  שום  מהסוף,  דווקא  נתחיל  שקורה. 

נעשה   ולא  לאדמה  מתחת  נעשה  ולא  במחשכים 

את   שמנהל  צוות  פה  יש  אחר.  בעולם  או  אחר  בכדור 

לא מעט   ורצינית, כשיש  הנושא הזה בצורה אחראית 

דעות  נושא חילוקי  בדיוק  לא  זה  מהסוף,  נתחיל  א'   .  

כי   העירייה,  של  שולחנה  על  סמוך  להיות  שצריך 

בעניין   שפקטור  מי  בעניין.  פקטור  לא  העירייה 

תאגיד   זה  נכונה,  מאוד  בצורה  זה  את  אמר  וצביקה 

מפעל   של  שיתופית  אגודה  עם  יחד  השרון,  פלגי 

יש   שלו    2המים.  שהתפקיד  תאגיד  יש  אגודות, 

משק   של  הרכישה  את  ולנהל  לבוא  יום  של  בסופו 

המים.  המים   מפעל  שנקראת  שיתופית,  מאגודה 

המים.   רשות  ידי  על  מלווה  בעצם  הזה  התאגיד 

והפיננסי   הכלכלי  הגיבוי  את  נותנת  המים  רשות 

.  3-לרכישות כאלה, כשהמצב של הרכישות מתחלק ל 

ל  מתחלק  הזה  המים  3-המצב  משק  בין  מתחלק  זה   ,

בכפר   מים  של  התפעול  כל  אומרת  זאת  שהוא.  כמו 

סב  שבכפר  המים  סבא.  נכסי  לבין  טובים.  מים  יש  א 

ערך,   לה  שיש  המים  וצנרת  ההשקעות  כל  שזה 

ערך.   להם  שיש  המים  וקידוחי  המים  בארות  וכמובן 

שלושת   כרגע  זה  נדל"ניים.  נכסים  שהם  נכסים  לבין 

המים   רשות  המדוכה.  על  שנמצאים  הפרמטרים 

כשראש   המהלך,  את  להוביל  התחלנו  כבר  ואנחנו 

אמר   סבא  כפר  הזה  עיריית  הנושא  ברורה,  בצורה 

של   עניינו  הוא  סבא,  כפר  עיריית  של  עניין  לא  הוא 

בעצם   כי  למה?  מים.  מפעל  מול  השרון  פלגי  תאגיד 
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פקטור,   לא  היא  העירייה  המים,  את  רוכש  התאגיד 

דירקטוריון,   יש  שם  בלופ.  לא  היא  בעניין  לא  היא 

שרואה   שהציבור  גם  זה  שיתופית.  אגודה  יש  ופה 

 -כל חברי המועצה אותנו שיבין.  

המניות   צביקה צרפתי:  בעלת  היא  העירייה  כי  מדויק,  לא  זה  אבל 

 בתאגיד.  

 נכון, תן לי. אני אפתח.   ראש העיר: 

.. צריך לבוא לאשר את כל  צביקה צרפתי:     -העירייה.

 צביקה נכון, אבל אני מפתח.   ראש העיר: 

   -זה לא שהעירייה לא  צביקה צרפתי: 

אני  ראש העיר:  זה כדי שגם מי שרואה    אני איתך,  רק מפתח את 

הזה   הנושא  את  כשמחלקים  בעיקרון  יבין.  אותנו 

של   בתחילתו  נמצאים  כבר  אנחנו  ההגדרות,  מבחינת 

ויש   כלכלי,  מהלך  הוא  בעיקרו  המהלך  המהלך. 

 מספר נושאים שאנחנו כרגע נדרשים אליהם. 

המים,    , אחד   לנכסי  שקשור  מה  כל  של  שווי  הערכת 

המשמעות  הדבר  שני  שזה  והדבר  הראשון.  י 

הנדל"ן   נכסי  עם  קורה  מה  פחות,  לא  שמשמעותי 

המים.   מפעל  של  השיתופית  באגודה  שנמצאים 

השרון   פלגי  בין  דעות  חילוקי  יש  האלה  ובנושאים 

 לבין אגודה שיתופית של מפעל המים.  

חברי    כל  זה  בה,  שיושב  מי  השיתופית  באגודה 

שנ  גוף  יש  הציבור.  לידיעת  רק  זה  קרא  המועצה, 

חברי  "מורשון  כל  יושבים  בעצם  הזה  ובגוף   ,"

דיווח במפעל   אחד שיהיה  דיווח  יהיה  ולכן  המועצה. 

יציג,   הממונה  והוועד  המים  מפעל  כי  המים, 

המועצה   לחברי  הנושא  את  התקדמות,  כשתהיה 



   22.12.2021 29    מן המנייןמועצה שלא  

שהם גם חברי ה"מורשון" אסיפת המורשים. ויקבלו  

הנכסי,   המצב  עם  קורה  מה  המלאה,  הסקירה  את 

 רה עם משק המים, מה קורה עם התהליך.  מה קו 

יש    גם  ששם  השרון,  פלגי  בתאגיד  השני  והדבר 

כוכב   וליישוב  לנו  משותף  תאגיד  שהוא  דירקטוריון 

יאיר. בכל מקרה למועצת העיר כרגע אין סמכות, כי  

לשיח,   יגיע  כשזה  כן  קשר.  לא  זה  עניין,  לא  זה 

כמה   המים.  מפעל  מאגודת  מלא  עדכון  נקבל  אנחנו 

בעצם  סו  איך  הנכסים,  ערך  אחד,  מורכבות:  גיות 

נותן את   ומי  רוכשת את הנכסים האלה,  פלגי השרון 

כמובן   לתת  צריכה  שהמדינה  הכספיות,  הערבויות 

 את ההלוואות.  

עם אגודת מפעל    דבר  בסופו של  יקרה  מה  נוסף,  דבר 

בשלב   המים.  מפעל  נכסי  עם  יקרה  ומה  המים, 

יעבור  שהוא  כמו  המים  משק  יחד    הראשון  לתאגיד 

מאוד   מאוד  תהליך  זה  וגם  שיושאלו,  העובדים  עם 

את   מכירים  מקומות,  בהרבה  נעשה  זה  אגב  מורכב. 

שהוא  כמו  הזה  הנושא  ולכן  פה,  שנמצא  מי  גם  ,  זה, 

ידי   על  המורשים  באסיפת  מלאה  סקירה  יקבל  הוא 

ו.    יו"ר הממונה של מפעל המים מר מוטי דלג'

רוצים להס   אני מבקש אם אתם  זה מסדר  לכן  את  יר 

אפשר   להצבעה.  זה  את  נעלה  ולא  במידה  היום, 

 להסיר את זה מסדר היום?  

   -לא, אנחנו רוצים להצביע  הדר לביא: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 אנחנו חושבים שיש לנו אינטרס פה.   הדר לביא: 

תקיים   ראש העיר:  העיר  מועצת  החלטה,  הצעת  בעד  מי  אוקיי, 
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 ריכוז החלטות 
 

 סגירת שער תבור של    –פגיעה קשה באוכלוסיות הזקוקות לנגישות   .  1

 הפארק העירוני בסופי שבוע.   

 

מס'   בנושא    : 414החלטה  ההצעה  את  קולות  ברוב  מאשרים  קשה  לא  פגיעה 

הפארק   סגירת שער תבור של    –באוכלוסיות הזקוקות לנגישות  

 . עירוני בסופי שבוע ה 

 אסנת, צביקה וקרן.    הדר, יעל,  -בעד 

 פליאה, לירית, עילאי, ראש העיר, ממה, יובל ועדי.   -נגד  

 

העירוני   . 2 המים  מים    –משק  אספקת  על  האחריות  להעברת  כוונה 

 לתאגיד המים האזורי פלגי שרון.  

 

מס'   בנושא    : 415החלטה  ההצעה  את  קולות  ברוב  מאשרים  המים  לא  משק 

על   –העירוני   האחריות  להעברת  המים    כוונה  לתאגיד  מים  אספקת 

 . האזורי פלגי שרון 

 הדר, יעל, אסנת, צביקה וקרן.   -בעד 

 עדי, יובל, ממה, ראש העיר, עילאי, לירית ופליאה.   -נגד  

 

 


