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 5.1.2022 –מן המניין    שיבת מועצהי

 :על סדר היום

 .שאילתות  . 1

 .  מעקב   -פתיחת ספריות עירוניות   א. 

ו  ב.  משאיות  פינת  טו או חניית  אזר  ברחוב  הפארק  בחניון  בוסים 

 .  הגליל 
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 .  ביצוע קליטת נגר עילי בנת"צ  ח. 

 פיילוט שכונת הדרים.   –  פה אש פרויקט טוחני   ט. 

ראש   י.  של  עצמי  פרסום  לצורך  הרשות  במשאבי  אסור  שימוש 

 העירייה. 

פסולים   יא.  תעמולה  סרטוני  להפקת  הרשות  בכספי  השבת    –שימוש 

 כספים. 

 חוברות עירוניות.   –פרסומים אסורים לפי חוק הבחירות   יב. 

 מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדת תכנון ובנייה.  יג. 

 יד מחזיק תיק ועדת תכנון ובנייה.  פק ת  יד. 

 הצעות לסדר.  . 2

מועצת   א.  ישיבת  שעת  קביעת  ידי  על  הציבורי  בדרג  נשים  שילוב 

 .  19:00העיר לשעה  

 עו"ס בתי ספר.   ב. 

 צופית.    1088התייחסות מועצת העיר לתמ"ל   ג. 

 חילופי גברי בוועדת המשנה לתכנון ובנייה.   ד. 
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נ  . 11  לשתי עובדות עירייה.    פת וס מתן היתר לעבודה 
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 אנחנו פותחים את ישיבת המועצה.   : ראש העיר 

    יש קוורום?  הדר לביא: 

קוורום.   ראש העיר:  יש  לחברות    11כן  טוב  ערב  אז  חברים. 

ועובדי   עובדות  וחברי מועצת העיר, מנכ"ל העירייה, 

אנחנו   היקרים.  סבא  כפר  ותושבי  תושבות  העירייה, 

ירה נבון, ישיבת מועצת  ופ א   התכנסנו כאן בבית ספר 

לשנת   הראשונה  שאפשר  2022העיר  חושב  ואני   .

הגדול   מההישג  ליהנות  חיוך,  מאוד  ובהרבה  לבוא 

היום   שפורסם  הלמ"ס  של  דו"ח  לפי  סבא  שכפר 

שמעל   ישראל  במדינת  הגדולות  הערים  כל  את  ובדק 

נמצאת    100,000 היקרה  שלנו  והעיר  תושבים, 

בר  שלישית  שנה  הראשון  בשביעות  פו צי במקום  ת 

עם   שלהם,  המגורים  מאזור  התושבים  של  רצון 

בזכות    95.5% כל  קודם  וזה  מטורף.  הישג  שזה 

שכבר   היקרים.  שלנו  העיר  ותושבי  שנים    3תושבות 

בת   תהיה  בקרוב  לנו  יש  בעיר.  אמון  ,  120מביעים 

את   שהקים  למי  גם  מגיעות  מהזכויות  מאוד  והרבה 

הח  מראשוני  העיר  את  שבנה  ומי  ועד  צי לו העיר  ם 

והן כמובן   במועצה  הן  ציבור  נבחר  פה  מי שהיה  לכל 

כל   מכן  לאחר  הערים.  וראשי  בעבר  המועצה  ראשי 

כי בסופו של   הנגיעה בהישג הזה,  לו את  אחד הייתה 

ב  שגם  חושב  אני  אבל  קשה,  עבד  אחד  כל    3-דבר 

להיות   הזכות  את  לי  ויש  כאן,  שאנחנו  האלה  שנים 

הרב  משקיעים  אנחנו  העיר.  במקומות  מא ה  ראש  וד 

יש   וכנראה שזה באמת הביא את התוצאה.  הנכונים, 

אתם   פרמטרים.  של  שורה  בכל  פה  זה  את  ראיתם 
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מהדורות   בכל  היום,  וגם  אתמול  גם  התקשורת 

וגם   מגורים  במקום  רצון  בשביעות  גם  החדשות, 

הדיור,   צפיפות  וגם  מהעיר  מהניקיון  וגם  הפארקים 

מ  פרמטרים  של  גדולה  שורה  בעוד  מאוד  ד  או וגם 

כל   קודם  ולעשות,  להשקיע  נמשיך  ואנחנו  חשובים. 

ואני   בחינוך.  בעיקר  הנושאים,  בכל  למענכם 

וגם   הילדים,  גני  של  לנושא  גם  מעט  עוד  אתייחס 

סבא   שכפר  כדי  החיים,  ובאיכות  וברווחה  בתרבות 

בישראל.   הטובה  העיר  להיות  במדד  תמשיך  גם 

מובילה   סבא  כפר  המקומיות  ברשויות  ן  בי העסקים 

לעסקים,   הידידותית  העיר  במדד  השרון  ערי 

ומדורגת בין חמשת הרשויות המובילות בארץ, שבין  

בין  150,000-ל   50,000 נמצאים  אנחנו  אומרת  זאת   .

קטנים   לעסקים  הידידותיות  הרשויות  חמשת 

לעסקים   מהסוכנות  שהגיע  נתון  וזה  ובינוניים, 

גם בשורה טובה מאוד. אנחנ  וזה  ובינוניים,  ו  קטנים 

כולם.  נמ  למען  גדולה  ובאהבה  הכוח  בכל  לפעול  שיך 

הילדים   לגני  הרישום  את  ופתחנו  התחלנו  השבוע 

היערכות   יש  תשפ"ג.  הלימודים  לשנת  הספר  ולבתי 

עובדות   כל  על  החינוך  אגף  כל  של  מאוד  גדולה 

למידה   לקחים  הפקת  של  שנה  כל  אחרי  ועובדיו, 

כ  בתוך  הכול  בסך  הורים.  הנהגות  עם    5-ושיתוף 

כ   ות שע  בפועל  נרשמו  ההרשמה,  שנפתחה  -מהרגע 

כ   1,200 וזה  כ 40%-ילדים,  כה  עד   .-40%    . נרשמו

ואני   החינוך.  אגף  של  מאוד  מוגברת  היערכות  וזאת 

עובדות   לכל  גדולה  תודה  ולהגיד  פה  לציין  רוצה 

עובדות   לכל  האגף,  ולמנהלי  למנהלות  האגף,  ועובדי 
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באיזה   משנה  לא  כולה  החינוך  מערכת  ועובדי 

תקופה  טו סק  ועוברים,  עוברות  שהם  התקופה  על  ר, 

כולנו   את  מכה  הקורונה  פשוטה.  לא  מאוד  מאוד 

מלחמה   פה  יש  כקלישאה  לא  ממש  זה  עבר,  בכל 

אני   ופה  התשה.  מלחמת  שנתיים,  כבר  מאוד  גדולה 

בהרבה   ואבות  אימהות  ההורים  לכל  פונה  ככה  ממש 

סבלנות.   מאוד  בהרבה  תתאזרו  אליכם,  אהבה  מאוד 

הגל  כר ו  אנחנ  של  עיצומו  לפני  לא  עוד  אפילו  גע 

את   רואים  עדיין  ממש  כרגע  אנחנו  הנוכחי. 

ואני חושב שיש   ההתגלגלות של האירוע הקשה הזה, 

וחצי   בחודש  נוחה  לא  חוויה  חודשיים    –לנו 

שזה   מקווה  מאוד  ואני  יירגע.  שזה  עד  הקרובים 

תצטרך   הממשלה  אז  ולא  במידה  כן,  אם  אלא  יירגע 

החלטות  משתדלים  א  ל   לקבל  כרגע  לכולנו.  נוחות 

החדשה,   למציאות  בהתאם  קורונה  שגרת  על  לשמור 

בתוך   כולנו.  על  ומכבידה  נוחה  לא  שהיא שגרה ממש 

גני   מספר  ולדייק.  להגיד  לי  חשוב  הזה  העניין  כל 

בתום   רק  ייקבע  הקרובה  בשנה  שייפתחו  הילדים 

ינואר   סוף  לקראת  אומרת  זאת  הרישום.  תקופת 

למספר  אם  נר ה   ובהתאם  אומרת  זאת  בפועל,  שמים 

תהיה   שלא  אומרות  שהתחזיות  מסוימים  וגנים 

הרשמה,   תהיה  וכן  נמוכה  הרשמה  תהיה  הרשמה, 

כל   אחר,  נושא  כל  אחרת,  אמירה  כל  ייפתחו.  הגנים 

להם   שיש  גנים  נכון.  לא  הוא  שהיה,  אחר  דיבור 

גנים   יש  לכך.  נערכת  והמערכת  ייפתחו.  ביקוש 

בוודאו  יודעים  מלאה,  שי ת  שאנחנו  הרשמה  בהם  ש 

שבסופו   גנים  הם  בעיר  הדמוגרפיה  שבגלל  גנים  יש 
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שהוא   איך  נצטרך  אנחנו  ועוד  יתמלאו,  דבר  של 

חלק   וזה  לצערנו,  סבא  בכפר  אזורים  ויש  לווסת, 

שכונות   יש  מקום  בכל  כמו  יש  עירוניים.  מתהליכים 

ויש  שמתבגרות   תחלופה,  ויש  צעירות  שכונות  ויש 

פיק  בהם  שיש  הירוקה  .  ים אזורים  בשכונה  למשל 

גדולה של כניסה של משפחות צעירות   הייתה תקופה 

וגם בתי   ילדים  גני  וילודה, ולכן היה צורך לבנות גם 

משמעותית   בצורה  הירידה  את  רואים  ואז  ספר, 

כאן   לומר  רוצה  אני  אבל  בעיר.  מסוימים  באזורים 

אין   שמודאג,  מי  ולכל  האבות  וכל  האימהות  לכל 

לדאוג.   מה  ויש  ל  בכ לכם  הרשמה,  תהיה  שבו  מקום 

שום   אין  מכאן,  המסר  זה  גן.  ייפתח  נרשמים,  מספר 

הרצון   ושביעות  הילדים  טובת  מלבד  אחר  שיקול 

אין   אחר.  שיקול  שום  ולא  כלכלי  שיקול  לא  שלכם. 

אליכם,   שלי  המסר  זה  בחינוך.  כלכליים  שיקולים 

אומר   שאני  למה  תקשיבו  מבקש  באמת  אני  ולכן 

על   תסמכו  יום  וו הצ כאן,  של  ובסופו  המקצועי,  ת 

רצונכם.   לשביעות  יהיו  שהתוצאות  תראו  אתם 

יעלה   ולא  יישמר,  בגן  ילדים  לומר שממוצע  לי  חשוב 

תקבלו    29על   אתם  העירוני.  הממוצע  שזה  ילדים, 

טופס   בתוך  איזה,  יש  הרשמה  שבכל  מסר  גם 

יש  בקשה    ההרשמה  תנסחו  ובו  הערה,  שכתוב  שדה 

בנוגע   בקשה  כל  להירשם  ן  לג אישית,  רוצים  שאתם 

בגנים   הרשמה  שתהיה  ברגע  לכך  ובהתאם  אליו. 

האלה, אנחנו נפתח אותם בשמחה ובאהבה. רק לגבי  

כאדומה,   המוגדרת  העיר  אנחנו  בקצרה,  הקורונה 

ככה   לי להבהיר  ומאוד חשוב  ערי המדינה,  רוב  וכמו 
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באצטדיון   גם  בדיקות  מתחמי  מספר  יש  מידע.  קצת 

באזו  גם  השבוע  הגדול שליד  נו ר  פתחנו  בחניון  רדאו, 

אני   נורדאו.  של  הרכבת  תחנת  ליד  הקברות  בית 

החוסן   על  העיר  ותושבי  תושבות  כל  בפני  מתנצל 

צריך   ברירה.  אין  אבל  באזור,  הפקקים  ועל  נוחות 

זה   אומרת  זאת  חירום.  בעת  נמצאים  שאנחנו  להבין 

נמצאים   אנחנו  רגילים,  ימים  לא  זה  רגילה,  עת  לא 

חירום,   פה    כן ול בשעת  להיות  שצריכה  חושב  אני 

את   לעבור  הדרך  וזו  סבלנות,  הבנה,  הדדית,  ערבות 

ואנחנו   הנוסף.  הדבר  זה  טובה.  בצורה  התקופה 

שורה   עוד  יש  אזרחית.  לשנה  בבטחה  צועדים  כרגע 

תכנית   צופית.  ותמ"ל  של  אירוע  לנו  יש  דברים,  של 

מערבית   צפון  צופית.  באזור  חדשה  שכונה  להקמת 

זור האוניברסיטה בתשלו"ז. מדובר  וא ן  לשכונת קפל 

התחילה    3,800על   הזאת  התוכנית  דיור.  יחידות 

ב  ב 2013-לזוז  וב   2016-,  התהליכים  את  עברה  -כבר 

ותמ"לית.    2018 תכנית  הייתה  כבר  נבחרנו  כשאנחנו 

והורדנו   התוכנית,  בתוך  שינויים  של  שורה  עשינו 

מסחר   שטחי  מעט  לא  הוספנו  וכמובן  צפיפויות, 

להגיד  ,  קה ותעסו  לי  וחשוב  מזה,  חשוב  פחות  ולא 

צעירים,   בזוגות  מלווה  יהיה  כולו  שהפרויקט  כאן, 

עוד   יש  לכך  מעבר  צעירים.  לזוגות  דירות  מעט  לא 

יוספטל   שכונת  של  נוספות  בינוי  פינוי  תכניות 

מליאה   ישיבת  עברנו  אנחנו  שגם  וסוקולוב, 

את   פה  שהעסיקה  בשורה  עוד  לזה  מעבר  מסודרת. 

ו  מתחם  ח   את הציבור  לפתיחת  פועלים  המועצה.  ברי 

מתחם   העירוני.  בפארק  וחדש  מוסדר  מנגלים 
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יהפוך   הקיים  משודרג  המנגלים  פיקניק  למתחם 

גישה   עם  הפארק  של  המזרחי  בצד  העיר  וירוק. 

למי   התוכנה  לרחוב  בסמוך  צמודה  וחנייה  ישירה 

מספר   שער  מול  בעצם  מהמהלך  30שמכיר,  וכחלק   .

ייפתח מחדש   גם  בור בסופי שבוע בצורה  ת   הר החדש 

שאני   לפני  העיר.  ותושבי  תושבות  לרווחת  טובה 

   -ממשיך אני רוצה לזמן לכאן את מנהל אגף 

 ראש העיר אני חושב שאין לנו קוורום.   עו"ד יוסי סדבון: 

 יש קוורום.   ראש העיר: 

 איך?   עו"ד יוסי סדבון: 

 . 11אנחנו   ראש העיר: 

 איפה?   עו"ד יוסי סדבון: 

 תספור.   : ראש העיר 

 .  4ואתם    6אני רואה פה   עו"ד יוסי סדבון: 

 יובל.   ראש העיר: 

 איפה הוא?   עו"ד יוסי סדבון: 

 יובל, אתה יכול לשבת יותר קרוב.   הדר לביא: 

 אוקיי בסדר אין בעיה, סליחה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 אני סופר יש קוורום.   ראש העיר: 

 .  תו לא, לא, בסדר, לא ראיתי או  עו"ד יוסי סדבון: 

אני   ראש העיר:  למנכ"ל,  הדיבור  רשות  את  מעביר  שאני  לפני 

סבא,   כפר  עיריית  של  בכיר  למנהל  להודות  רוצה 

איתנו   שנמצא  זייד  שי  היוצא  הביטחון  אגף  מנהל 

לאחר   תפקידו  את  סיים  שי  היום.  שנים    5כאן 

הטובה   בצורה  תפקידו  את  מילא  בעיר.  טובות 

ליל  או  כלילות  ימים  רבות  פעל  ימים  כ   ות ביותר. 

רבה   באחריות  כולה  העיר  למען  התקינה,  בעברית 
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ואכפתיות. הביא לא מעט הישגים לעיר שלנו, שבסך  

וגם   בחירום  בעיקר  ההישגים  את  למנות  אפשר  הכל 

הוא   שי  מאוד.  משמעותי  חמ"ל  פה  הוקם  בשוטף. 

כל   של  בשמם  לך  להודות  רוצה  אני  נשמה.  שחקן 

 י קטן.  ש   לו תושבות ותושבי כפר סבא. אנחנו נעניק  

חבריי   עו"ד יוסי סדבון:  ובשם  בשמי  לך  להודות  כן  גם  רוצה  אני  שי, 

העיר.   לטובת  הכלל  מן  יוצא  שירות  על  לאופוזיציה 

רמה   פה  הפגנת  בהחלט  הביטחון  בתחום  שמצוי  כמי 

 גבוה מאוד של מקצועיות ודבקות במשימה, תודה.  

 כמה מילים של שי בבקשה.   דני הרוש: 

שב  שי זייד:  אירוע  ב   וע לפני  נערך  רביעי,  ביום  לדעתי  דיוק, 

את   פה  לנצל  רוצה  אני  א  מרגש.  בעירייה  פרידה 

באירוע,   חלק  שלקח  מי  לכל  תודה  לומר  ההזדמנות 

חושב   אני  נוסף,  דבר  שהשתתף.  ומי  בארגון,  בתכנון 

מ  של    23-שאחד  הדו"ח  במסגרת  שפורסמו  מדדים 

הוא   לו  כללי שההסבר  של אמון  הנושא  היה  הלמ"ס, 

חושב    ון טח בי  ואני  לטובה,  צוינה  סבא  שכפר  בזולת, 

העיר   את  שמשקף  המדהימים  הדברים  אחד  שזה 

המעורבות   ההתנדבות,  הקהילה,  של  הנושא  שלנו, 

ההדדית.   באזור    2020והמחויבות  מזכיר  אני 

פה   רוצה  אני  לחיינו.  הקורונה  נכנס  מרץ  פברואר 

תודה   רגע.  מכל  נהניתי  אחד,  לסיכום.  פה  לומר 

תושב  ית הי לכולם,   להיות  ממשיך  אני  רבה.  הנאה  ה 

נמשיך   ואנחנו  תפקידי  את  סיימתי  רק  אני  העיר, 

 להיפגש, תודה.  

 שי היקר תודה רבה.   ראש העיר: 

חברת   פינחס כהנא:  נגד  שילוט  כאן  שיהיה  עלינו  מקובל  זה 
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שידבר,   בעד  אני  יהיה,  שציבור  בעד  אני  מועצה? 

   -אבל אני לא חושב שהיה לנו דבר כזה 

   -לתת להם זכות  יר: הע ש  רא 

 בהיסטוריה של הזה.   פינחס כהנא: 

   -אתה רוצה  ראש העיר: 

   -אפשר להפגין אפשר לדבר, אבל  פינחס כהנא: 

 פינחס כהנא לתת להם זכות דיבור?   ראש העיר: 

המתאים   ד קרן גרשון חגואל: " עו  הפורום  זה  האם  המתאים?  הפורום  זה 

 שהם ידברו בו?  

לפה  ראש העיר:  העירייה  בר ח   כשמגיעים  מול  ומפגינים  'ה 

זכות   להם  לתת  דיבור.  זכות  להם  נותנים  ואנחנו 

 דיבור?  

 זה לא מתאים בשום צורה שהיא.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

יש   ראש העיר:  מחדרה.  לכאן  באו  להפגין,  באו  הם  בסדר,  אז 

 להם כנראה סיבה טובה, בטן מלאה.  

אי  ד קרן גרשון חגואל: " עו   . אפשר.. מלאה  בישיבת  לז ן  בטן  מקום  שום  ה 

חדרה,   תושבת  לכאן  שתגיע  סבא.  כפר  העיר  מועצת 

 גברת אנחנו באמצע ישיבת מועצת עיר כפר סבא.  

   -קרן חגואל  ראש העיר: 

 התבלבלת בכיוונים.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 קרן חגואל בבקשה.   ראש העיר: 

   -רפי, זה לא מתאים, אתה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

ולא    ר, סד ב  ראש העיר:  עומדות  כרגע  הן  פה,  יושבים  הם 

 מפריעות.  

 באמת? כרגע נתת לה זכות דיבור.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 לא, את ביקשת.   ראש העיר: 

 אני?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 
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 פינחס אמר. נמשיך את ישיבת המועצה.   ראש העיר: 

 אפילו על ניהול הישיבה אתה לא לוקח אחריות?   הדר לביא: 

 נמשיך את ישיבת המועצה.   : יר הע ראש  

 פינחס נתן זכות דיבור?   הדר לביא: 

 קדימה.    נמשיך את ישיבת המועצה  ראש העיר: 

 

 .שאילתות  . 1

 

 מעקב.    -פתיחת ספריות עירוניות   א. 

 

 שאילתות בבקשה. פתיחת ספריות עירוניות מעקב.   ראש העיר: 

ס  יובל בודניצקי:  פתיחת  בנושא  לשאילתה  מענה  טוב,  ת  יו פר ערב 

המשוררת   רחל  כהן,  אלי  בגלר,  הספריות  עירוניות. 

ש"י   סניף  כן,  כמו  הרחב.  לקהל  פתוחות  עגנון  וש"י 

וכל   הרצפה  החלפת  הכולל  גדול  שיפוץ  עבר  עגנון 

סגורה   הילדים  בספריית  המשחקייה  הספרים.  מדפי 

הספריות   ככלל  הבריאות.  משרד  הנחיות  לפי  לקהל, 

לספ  והכניסה  הירוק,  לתו  ירוק    יה רי כפופות  תו  ללא 

חלק   היא  המשחקייה  בלבד.  ספרים  להשאלת  היא 

שאין   הטוענים  בפני  להדגיש  חשוב  מהספרייה, 

הפעילות   אופי  במשחקייה.  או  בג'ימבורי  מדובר 

מ  ליותר  יאפשר  לא  ומלווה    2-במשחקייה  ילדים 

 לשהות בה, לכן המשחקייה עדיין סגורה.  

פתיחת   הדר לביא:  על  מאוד  שמחה  אני  יות.  פר הס תודה, 

 ביקשנו ועקבנו אחרי הנושא הזה.  

   *** קריאות מהקהל *** 
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   -סליחה, אני מבקש לא להפריע. אני מבקש להפריע  ראש העיר: 

   -רפי, רפי, בלי קשר לזה  עו"ד איתן צנעני: 

   -אנחנו בישיבת מועצה  ראש העיר: 

לא מקובל שעומדים פה. הם רוצים להיות פה שיהיו   עו"ד איתן צנעני: 

 שבו.  שי ל  פה אב 

 נכון. אז תשבו בבקשה.   ראש העיר: 

אבי,   עו"ד איתן צנעני:  כזאת.  בצורה  פה  עומדים  ולא  הפגנה  לא  זה 

ישבו   ישראל  ילדי  פתוחה.  מועצה  בישיבת  אנחנו 

 בבקשה, תשבו.  

כשההפגנה   הדר לביא:  זה  את  שתזכור  נגדך.  מקווים  תהיה 

פתיחת   על  מאוד  שמחה  אני  שמחים,  אנחנו 

אנח  והבטחתם  ע   נו הספריות,  הנושא,  אחרי  קבנו 

בינואר,   השבוע  נפתחו  הם  בדצמבר,  ייפתחו  שהם 

משפטי   פירוט  לקבל  אשמח  אני  גמור.  בסדר  וזה 

 לגבי המעמד של המשחקייה בתוך הספרייה.  

 לא הבנתי את השאלה.   עו"ד אלון בן זקן: 

בתוך   הדר לביא:  משחקייה  של  המשפטי  המעמד  בעצם  מה 

שהציבור  כיוון  שאולמות  עי מ   ספרייה,  לנו  ר 

אנחנו   אחרים.  כללים  לפי  פתוחים  אחרים  משחקים 

את   להבין  אשמח  ואני  המשחקייה  את  סוגרים 

 העילה החוקית.  

בזה   עו"ד אלון בן זקן:  בקיא  לא  אני  כי  בכתב,  לך  לפרט  אשמח  אני 

ונעביר לך תשובה.    כרגע. נבדוק את הוראות החוק 

 תודה רבה. שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

משפטית,   א: בי ל   הדר  תשובה  עם  תשובה  כשיש  הערה,  רק 

 בבקשה תהיו ערוכים לשאלות מהסוג הזה.  

 תקבלי תשובה תודה.   ראש העיר: 
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 חניית משאיות ואוטובוסים בחניון הפארק ברחוב אזר פינת הגליל.   ב. 

 

בנושא  ראש העיר:  בחניון    שאילתה  ואוטובוסים  משאיות  חניית 

 "ל נותן תשובה.  נכ מ   הפארק ברחוב אזר פינת הגליל. 

כלל   יובל בודניצקי:  עמוס  אינו  החניון  כי  נמצא  שערכנו  מבדיקה 

תלונות   ויתקבלו  במידה  שבוע.  ובסופי  חול  בימי 

 מוצדקות בנושא, העירייה תפעל בעניין.  

 תודה. שאלת המשך.   ראש העיר: 

לבעלי   פינחס כהנא:  האם  אחד  שאלתי  לשאלה.  ענו  לא  פשוט 

פתרו  יש  כבדים  שיש  בע ן  רכבים  והתשובה  יר? 

ש  תמונות  לי  יש  אני  נכונה.  לא  פשוט  היא  -מקום, 

אוטובוסים    50% משאיות  בו  חונות  הזה  מהמגרש 

העיר   מכל  הציבור  שבוע,  בסופי  בייחוד   ,' וכו וכו' 

חנייה   מקום  להם  אין  מהאזור,  אולי  לכאן,  בא 

מתי   חורף  שבכל  להיות  יכול  אז  הזה.  חנייה  במגרש 

לא   יום  באיזה  צריך    ה. הי עשיתם  מבין,  לא  אני 

משאיות,   אסור  משאיות,  מותר  הבעיה.  את  לפתור 

לא   ואתם  לחנייה.  זכאים  יש להם חלופה? התושבים 

 עונים לעניין.  

על   יובל בודניצקי:  תושבים  של  תלונות  היו  שאם  מאמין  אני  פינחס 

קיבלנו  לא  מזה.  יודעים  היינו  חנייה,  בבעיות    חוסר 

 שום תלונה.  

התלוננתי    תה א   א'  פינחס כהנא:  אני  כי  זה,  את  להגיד  יכול  לא 

 כמה פעמים.  

.   ראש העיר:   אוקיי

   -אז אתה לא יכול להגיד שלא היו תלונות  פינחס כהנא: 
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   -תלונה  ראש העיר: 

לך   פינחס כהנא:  להראות  מוכן  אני  תמונות,  לי  ויש  התלוננתי  אני 

 תמונות.  

 בסדר.   ראש העיר: 

שא  פינחס כהנא:  שיטה  לא  זו  אומר  אי ם  עכשיו  אתה  אז  פתרון  ן 

שמה   יש  ככה.  לא  זה  לא,  זה  תצלצלו,  לאנשים 

שיהיה   למשאיות  מקום  יש  שאלתי,  אני  בעיות. 

בסופי   משאיות  לשים  לא  חנייה  מקום  זה  מקום. 

 שבוע או בערבים נקודה.  

 נבחן את זה שוב פעם פינחס, תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 הדרת תושבים בכניסה לפארק.   ג. 

 

לפארק.  א ש  ראש העיר:  בכניסה  תושבים  הדרת  בנושא  ילתה 

 תשובת המנכ"ל.  

לאחר   יובל בודניצקי:  הם.  באשר  תושביה  כל  את  מכבדת  העירייה 

הרלוונטיים   הגורמים  כל  מול  סדורה  מטה  עבודת 

לירית   הגברת  הנגישות,  ועדת  יו"ר  של  בהובלתה 

הר   רחוב  מכיוון  לפארק  הכניסה  שער  שמש,  שפיר 

הצ  לשימוש  נפתח  הוא,    ור יב תבוא  באשר  הרחב 

כל   ובמשך  ושוויוני,  מכבד  עצמאי,  נגיש,  באופן 

 ימות השבוע.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

א   פינחס כהנא:  אני  תמונה,  הייתה  מהשאילתה  חלק  סליחה,  רפי 

 משתי לב אם שמתם אותה.  

.   הדר לביא:  .  לא שמו את השאילתה.

 .  לא הבנתי. שאלת המשך? הנושא הסתדר. תודה  ראש העיר: 
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 אי פתיחת גני ילדים.   ד. 

 

 שאילתה בנושא אי פתיחת גני ילדים.   ראש העיר: 

גן   יובל בודניצקי:  מתחילת השנה קרו מקרים בודדים של אי פתיחת 

בעירייה   סייעות.  או  גננות  של  היעדרות  עקב 

המשמשות    8מועסקות   קבוע,  באופן  סייעות 

ככונניות. עיריית כפר סבא בכלל ואגף החינוך בפרט  

אם  שי עו  בין  סייעות,  לגיוס  ניכרים  מאמצים  ם 

של   בתשלום  עבודה  עידוד  פרסומיים,  בקמפיינים 

הצוותים   של  השייכות  תחושת  חיזוק  נוספות,  שעות 

הוקרה,   תעודות  כמו  שונות,  בדרכים  הילדים  בגני 

הגנים   לצוותי  הדרכה  מערך  בניית  אישיות,  שיחות 

כספי  תמרוץ  של  מנגנון  קיים  כן,  כמו    וכדומה. 

בשנת  סי ל  מתמידות.  ידי    2022יעות  על  יושקע 

החינוך  במערך  סכום    העירייה  בעיר  הילדים  גני  של 

כ  ל   35.5-של  בנוסף  זאת   ,₪ ₪,    97-מיליון  מיליון 

 המושקעים באמצעות תקצוב משרד החינוך.  

 שאלת המשך אסנת?   ראש העיר: 

ולא   הדר לביא:  המקרים  כדי למזער את  עושים  מה אתם  שאלנו 

א  המצב  שא ז  עניתם.  האם  היא  ההמשך  לת 

 מבחינתכם הוא מצב תקין וטוב.  

 לא הבנתי את השאלה.   ראש העיר: 

קשה   הדר לביא:  לפעמים  אז  שאילתות,  מקריאים  לא  אתם 

כמה   להשקיע  זאת  בכל  כדאי  אולי  הקשר.  להבין 

   -דקות 

לא   ראש העיר:  אני  וגם  המנכ"ל  גם  פשוט.  ברור  לא  דיברת  לא, 
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 הבנו.  

אני  הק ה   אכן  הדר לביא:  לדבר  לי  תיתן  אם  אבל  ברור.  לא  שר 

תוכל   השאילתות  את  כשתקריאו  להסביר.  אוכל 

מה   שואלים  כשאנחנו  טוב.  יותר  ההקשר  את  להבין 

אתם   המקרים.  את  למזער  כדי  עושה,  העירייה 

משקיעים   אנחנו  זו    35עונים:  ילדים.  בגני   ₪ מיליון 

   -לא תשובה שהיא הולמת. השאלה שלי 

 שנכתב.    מה א  זה ל  ראש העיר: 

מצב   הדר לביא:  הוא  עכשיו,  בו  נמצאים  שאנחנו  המצב  האם 

לתקן   כדי  צעדים  עושים  שאנחנו  או  תקין.  שהוא 

 אותו.  

אני חושב שכמו שפתחתי את ישיבת המועצה, אירוע   ראש העיר: 

מי   וכל  דבר,  לכל  מלחמתי  אירוע  הוא  קורונה 

סביב   השעון,  סביב  פועל  החינוך  מאגף  פה  שנמצא 

גננות, בגיוס כוח  זה ה   האירוע  . בגיוס סייעות, בגיוס 

שבסך   חושב  ואני  דרמות.  יש  ערב  בכל  יום  כל  עזר. 

הכל המערכת כאן עובדת בצורה טובה מאוד. גם את  

ראשון   יום  להיות  צריך  שהיה  האחרון  ראשון  יום 

גני   לפתוח בצורה טובה את כל  דרמטי, האגף הצליח 

והקורונ  קורונה.  יש  לעשות  ומה    לא ה  הילדים, 

והמערכת   בקרוב.  ישראל  מדינת  את  לעזוב  הולכת 

ועובדים   עובדות  גיוס  של  ניסיון  כולל  מתמודדת 

פניות   אדם,  כוח  לחברות  פניות  נוספים,  ממקומות 

תחום   בכל  משוחררים,  לחיילים  פניות  לסטודנטים, 

שנוצרו   האלה  הפערים  על  לסגור  כדי  ניתן  שרק 

 בעקבות הקורונה. תודה רבה.  
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.    80מת  צו ר  בית ספ  ה.   ג'

 

 .  80שאילתה הבאה. בית ספר צומח   ראש העיר: 

כל   יובל בודניצקי:  את  והגישה  בזמן  נערכה  סבא  כפר  עיריית 

שנאמר   כפי  בזמן.  הנדרשים  והמסמכים  האישורים 

הרשאה   התקבלה  טרם  הקודמת,  בישיבה  כבר 

הקודמת   בישיבה  ונאמר  צוין  עוד  החינוך.  ממשרד 

ולת  לאשר  המוסמך  הגורם  מוסדות  ב  קצ כי  בינוי 

של   פתרון  ולכן  החינוך.  משרד  כידוע  הינו  חינוך, 

תשובת   קבלת  לאחר  להתקבל  צפוי  קבע  מבנה 

ינואר   חודש  במהלך  החינוך  משרד  פי  על  הוועדה. 

הוועדה   לתשובות  ובהתאם  נוספות,  ועדה  תתקיים 

תתקבל   ולא  במידה  בעירייה.  החלטות  תתקבלנה 

קיימ  החינוך,  ממשרד  תקציבית  נית  תכ ת  הרשאה 

הקיים   המתחם  את  נרחיב  בה  זמנית  חלופית 

 בכיתות נוספות.  

 שאלת המשך. שאלת המשך?   ראש העיר: 

 

 המשך פרויקט הנת"צ.   ו. 

 

 שאילתה בנושא המשך פרויקט הנת"צ.   ראש העיר: 

אמורות   יובל בודניצקי:  חי  תל  עד  המזרחי  המקטע  על  העבודות 

י  נורדאו  בצומת  מרץ.  חודש  סוף  עד  ש  להסתיים 

תכנון  דח  שינויי  לאור  פברואר  חודש  לאמצע  ייה 

בשבוע   לציבור  תצא  בעניין  מסודרת  הודעה  בצומת. 

תכניות   איילון  נתיבי  ידי  על  הועברו  השבוע  הקרוב. 

על   התוכניות  ואישור  בדיקה  לאחר  המערבי.  לחלק 
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לאישור,   איילון  לנתיבי  יועברו  הן  העירייה,  ידי 

לו"  יעבירו  איילון  נתיבי  מכן  אנו  לב ז  ולאחר  יצוע. 

כרגע   בידינו.  לכשיהיו  הפרטים  את  נפרסם  כמובן 

 אין שינוי בתכנון הנת"צ.  

טוב, אז בטח אתם כולם רואים שאנחנו שואלים את   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

היא   הבעיה  חודשים.  כמה  כבר  הזאתי  השאלה 

אנחנו   אחרות,  תשובות  מקבלים  פעם  כל  שאנחנו 

זה   את  ולשקף  לדעת  מבקשים  מה  וש לת מאוד  בים 

הנת"צ.   עם  קורה  בעצם  באמת  היא  ההמשך  שאלת 

מתוכננים   בלתי  אירועים  המון  שהתגלו  מכיוון 

את   להמשיך  מתכוונים  אתם  איך  הזה,  בפרויקט 

 בתקציב שהוגדר?  הפרויקט  

עשוי   ראש העיר:  מאוד.  מורכב  פרויקט  הוא  נת"צ  של  הפרויקט 

לדרך,   שנצא  מהחשיבה  חלק  פרטים.  מאוד  מהרבה 

אם  נוספות  קח ל   זה  גדולות  השקעות  בחשבון  ת 

שהושקעו על ידי המדינה, בעיקר בתשתיות רטובות.  

גם   כשנה הבינה,  לפני  כבר  ישראל  שמח שמדינת  אני 

חוסר   שיש  איילון,  נתיבי  וגם  התחבורה  משרד 

לטפל   התחילה  הקודמת  הממשלה  וכבר  בתקציב 

בנושא הזה, כולל הבנה של תקצוב של תשתיות שלא  

בחשב  לפני  .  ון נלקחו  לאחרונה  רק  אחת,  דוגמא 

כ  של  ניקוז  צינור  התגלה  וחצי  מטר    350-כחודש 

על   שנמצאים  והבניינים  מקום,  לשום  חובר  שלא 

צינור   לאותו  התחברו  נורדאו,  רחוב  של  התוואי 

לפני   לדעתי  אירוע  זה  פירטי.  באופן    45-50ניקוז 

שנים, לא משהו שמישהו בנה אותו בזמן האחרון או  

כאן. אבל הצינור הזה התגלה  שנ ו  קשור למישה  מצא 
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לקבל   צריך  דבר  של  בסופו  ואז  עבודה,  כדי  תוך 

אנחנו  האם  משאירים    החלטה  הניקוז,  את  מוציאים 

וזאת   ציבור,  אותו  את  מחדשים  הניקוז,  את 

ולהחלטה   החלטה, החלטה שעולה הרבה מאוד כסף. 

אותה.   לאשר  שצריכים  גורמים  מעט  לא  יש  הזאת 

מתכנני  גורמים  גורמים    גם ם  גם  שהם  גורמים 

משרד   של  הצוות  וגם  המשרד,  חשב  גם  תקציביים, 

כפר   לעיריית  להגיד  צריך  יום  של  שבסופו  התחבורה 

עיכוב של כמעט   נוצר  ולכן  ימים    10סבא מה עושים, 

אותו,   שפתחו  עד  הקו,  את  שאיתרו  עד  הזה,  באירוע 

עד   התכנון,  את  שתמחרו  עד  קורה,  מה  שהבינו  עד 

שקיבלו אישור מהמדינה לתקציב  ד  ע   שתכננו מחדש, 

יש   עכשיו  אירוע.  זה  כל  אפשרות    2הזה.  אפשרויות. 

שני,   אירוע  ונמשיך.  נכסה  בואו  אוקיי  להגיד  אחת 

טוב   הכי  את  לעשות  בעד  תמיד  אני  בזה.  נטפל  בואו 

הסברתי   זה  את  וגם  ההנחיה.  זאת  שאפשר. 

הנוחות.   חוסר  על  בפניהם  מתנצל  ואני  לתושבים, 

בסופו  בעוד  ל  ש   אבל  יסתיים  הפרויקט  דבר 

יהיה   עשוי  כשיהיה  שהמעשה  חושב  ואני  כחודשיים, 

שווה את הזמן ואת ההשקעה, וגם את החוסר נוחות  

רחבי   בכל  תסתובבו  אם  הזאת.  בתקופה  הזאת 

בערים   אביב,  בתל  בירושלים,  ישראל,  מדינת 

כולם   כולם  כולם  כרגע  שלמים,  באזורים  השכנות, 

תשתיו  בעבודות  מדינת  גד ת  נמצאים  כי  מאוד,  ולות 

בנתיבי   וגם  בתשתיות  גם  להשקיע  התחילה  ישראל 

שנוסע   מי  דבר  של  בסופו  כי  ציבוריים.  תחבורה 

בכביש   אביב  4היום  שתל  אביב,  תל  דרך  עובר  הוא   ,
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כביש   עבור  נת"צים,  יהיה  כביש,    4כבר  לכיוון  נוסע 

צריך   והוא  סבא,  כפר  לאזור  מגיע  שהוא  כביש  כל 

בתנועה  הולך  צו ב   להשתזר  העולם  כל  טובה.  רה 

בפיגור   נמצאת  ישראל  מדינת  ציבורית,  לתחבורה 

ואתם   שם,  אנחנו  הציבורית,  בתחבורה  מאוד  גדול 

וגם   ישתלם  הזה  הפרויקט  דבר  של  שבסופו  תראו 

 ההשקעה והזמן.  

   *** קריאות מהקהל *** 

 נכון, נכון.   ראש העיר: 

שאת  ד קרן גרשון חגואל: " עו  זה,  על  דיברנו  באמצע    לא ה  כבר  להתפרץ  יכול 

 הישיבה שלנו.  

   -אבל קרן חגואל  ראש העיר: 

 -אתה לא יכול להתפרץ  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -קרן  ראש העיר: 

 הם לא יכולים להתפרץ פה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 אז תגידי גם לאחרים.   ראש העיר: 

 למי?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

מצ  צביקה צרפתי:  אני  לא,  להביא  ז   ר, טע לא,  דאגת  וחרפה.  בושה  ו 

סבא   כפר  של  בהיסטוריה  לראשונה  מחדרה.  אנשים 

   -מביאים אנשים מבחוץ 

 אני לא יודע מה זה.   ראש העיר: 

אף   צביקה צרפתי:  לא  הבאת,  אתה  לכאורה  מועצה.  חברת  את   ...

 אחד אחר.  

   -לכאורה, אל תגיד לי לכאורה  ראש העיר: 

 לכאורה, אתה הבאת.   צביקה צרפתי: 

 -צביקה צרפתי  ש העיר: א ר 

 לא אף אחד אחר.   צביקה צרפתי: 
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 אני רואה אותה פעם ראשונה.   ראש העיר: 

צריך   צביקה צרפתי:  עיר  ראש  בתור  אתה  בושה.  אחר,  אחד  אף  לא 

   -להגיד להם רבותיי 

 לכאורה.   ראש העיר: 

לא   צביקה צרפתי:  אתה  אבל  בשקט.  תשבו  העיר,  תושבי  לא  אתם 

   ה. קש מסוגל. תגיד להם בב 

   -אני חושב  ראש העיר: 

 תגיד להם בבקשה.   צביקה צרפתי: 

   -צביקה צרפתי יושבים פה ילדי ישראל  ראש העיר: 

על    5נאמת   צביקה צרפתי:  התושבים  את  שיקרת  עכשיו  דקות, 

 הנת"צ.  

   -באו לישיבה  ראש העיר: 

   -אני יושב בשקט לא מספר להם  צביקה צרפתי: 

 הם לא הפריעו לך.   ראש העיר: 

 על השקרים.   צרפתי: ה  יק צב 

 לא הפריעו לך.   ראש העיר: 

   -אבל תושבי חדרה  צביקה צרפתי: 

 אבל מה אתה רוצה מהילדים?   ראש העיר: 

   -תושבי חדרה לא ידברו בישיבת מועצת עיר  צביקה צרפתי: 

 אבל יש פה ילדים.   ראש העיר: 

 בכפר סבא.   צביקה צרפתי: 

 צביקה צרפתי יש פה ילדים.   ראש העיר: 

   -תושבי חדרה לא ידברו  צרפתי: ה  יק צב 

   -ראש  ראש העיר: 

 אני מכבד את הילדים.   צביקה צרפתי: 

 לא מכבד.    חבר מועצה, אתה  ראש העיר: 

   -חברי  צביקה צרפתי: 
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 אתה לא מכבד.   ראש העיר: 

   -תושב חדרה לא ידברו  צביקה צרפתי: 

   -אני לא רוצה שילדי ישראל יחוו  ראש העיר: 

   -צת העיר וע מ   בישיבת  צביקה צרפתי: 

 את החוויה הזאת.   ראש העיר: 

   -בכפר סבא. הם לא לומדים בכפר סבא  צביקה צרפתי: 

 מעציב אותי.   ראש העיר: 

לא   צביקה צרפתי:  בחדרה.  יפגינו  בחדרה,  העיר  למועצת  שילכו 

 בכפר סבא.  

 -הם כנראה  ראש העיר: 

 אתה צריך להתבייש שאתה נותן לגיטימציה לזה.   צביקה צרפתי: 

עד   ן גרשון חגואל: קר ד  " עו  להגיע  טרחתם  למה  בחדרה.  מועצה  ישיבו  יש 

 אלינו?  

 אתה צריך להתבייש שאתה נותן לגיטימציה לזה.   צביקה צרפתי: 

.   ד קרן גרשון חגואל: " עו   אנחנו מכירים את האנשים שיושבים איתנו

 שבפייסבוק יראו מי ראש העיר שלהם.   צביקה צרפתי: 

   -חדרה ותשב איתם ל   גש תי  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 לאן התדרדרה העיר הזאת.   צביקה צרפתי: 

 אתה נגד חברת מועצה, זה לא יכול להיות.   פינחס כהנא: 

   )מדברים יחד( 

 אתה מדרדר אותה.   צביקה צרפתי: 

 זאת פרובוקציה, כל מה שאתם עושים פה עכשיו.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

זמן  פינחס כהנא:  לאורך  הזאת  ההסתה  זה  מקובל.  ?  מה  לא  זה 

 הסתה נגד חברת מועצה לאורך דיון שלם.  

לגיטימי   צביקה צרפתי:  זה  חדרה  העיר  במועצת  חדרה  תושבי  אתם 

ישיבה   לנהל  רוצים  אנחנו  פה.  לא  פה.  לא  בסדר,  זה 

 לעיר כפר סבא, לא על העיר חדרה.  
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   *** צעקות מהקהל *** 

   -תגיד ראש העיר  הדר לביא: 

 אתה ראש העיר.    ו, שה תגיד להם מ  צביקה צרפתי: 

 ... נגדך אתה מאפשר את זה?   הדר לביא: 

 אתה מנהל את הישיבה, בושה.   צביקה צרפתי: 

נגד   הדר לביא:  מוציא  לא  ואתה  נגדך  מפגינים  מוציא  אתה 

 חברי מועצה?  

 אני אף פעם לא הוצאתי מפריעים.   ראש העיר: 

זה   הדר לביא:  סרטונים.  לך  נראה  הוצאת,  נמוכה.  מאוד  רמה 

זו הרמה  שא ה  מ  תה מאפשר בישיבות המועצה שלנו? 

   -שאתה 

 *** קריאות מהקהל *** 

 לא, לא זכותך להיכנס לישיבה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 הרבה זמן לא עשית סרט יח"צ.   צביקה צרפתי: 

 בשום ישיבה את לא תוכלי להיכנס ככה באמצע.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

.   צביקה צרפתי:  .  אתה שולח.

נותן   גרשון חגואל:   רן ק   ד " עו  אתה  שככה  שלך  בושה  זאת  בושה,  זאת  רפי, 

 לזה להתנהל.  

 תביא את סוננקו שיעשה סרט יח"צ.   צביקה צרפתי: 

 זו לא בושה לי.   ראש העיר: 

 בושה שלך.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 ממש לא.   ראש העיר: 

 כי ככה המועצה שלך נראית.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -סליחה, סליחה רגע  ן: בו עו"ד יוסי סד 

 תראה איפה כל הקואליציה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -רק שנייה, רק סליחה, סליחה רגע  עו"ד יוסי סדבון: 

 אורן תן לו עצה טובה.   צביקה צרפתי: 
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לדבר   ד קרן גרשון חגואל: " עו  יכולה  לא  את  גברת.  פה  לדבר  יכולה  לא  את 

 פה.  

ש  עו"ד יוסי סדבון:  צביקה  רק  יה ני צביקה,  רוצה  אני  העיר  ראש   .

תושבי   שיבואו  מוכן  לא  אני  קטנה.  הערה  להעיר 

תפעל,   לא  אתה  אם  מועצה.  לישיבת  ויפריעו  חדרה 

 אני אישית לא נשאר פה בישיבה.  

 גם אני לא נשארת בישיבה כזאת.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 בהצלחה.   ראש העיר: 

תס  ד קרן גרשון חגואל: " עו  תגיד,  אל  לא,  שלך.  ל  תכ בושה.  המועצה  את 

להמשיך,   להם  נותן  אתה  ככה  המועצה?  כל  איפה 

הגיוני   לך  נשמע  זה  הישיבה?  באמצע  לנו  להתפרץ 

 רפי?  

.   ראש העיר:   באמת.  אני מצטער, אני לא הזמנתי אותם לכאן

 סליחה?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 אני לא הזמנתי אותם, אני לא עשיתי שום דבר.   ראש העיר: 

   -לא אכפת לי אם הזמנת אותם או לא  חגואל: ן  שו ד קרן גר " עו 

   -הגיעו לפה ילדי חדרה  ראש העיר: 

 -אם אני הייתי יושבת במשרד שלי  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 אתה אחראי על ניהול הישיבה, נקודה.   הדר לביא: 

 היו נותנים לאנשים להיכנס להפגין נגדי?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 זו ישיבה מקובלת עליך?  .  בה תנהל את הישי  הדר לביא: 

   *** קריאות מהקהל *** 

את,   ד קרן גרשון חגואל: " עו  וגם  את  לצאת.  מוזמנת  את  לצאת.  מוזמנת  את 

 כולכן. אתן לא שייכות לכאן.  

 הן שייכות למדינת ישראל.   ראש העיר: 

.   ד קרן גרשון חגואל: " עו   לא לישיבה הזאתי רפי

 ה?  ז   מה אתה שייך לתושבי כפר סבא.   הדר לביא: 
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 בושה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   *** קריאות מהקהל *** 

 איזה אלימות? חוצפה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 דקות. תודה.    10אנחנו נעשה הפסקה של   ראש העיר: 

   *** הפסקה *** 

דקה   ראש העיר:  עוד  נמתין  רבה,  תודה  אז  אתכם.  להוציא   ...

  .  שיתיישבו

 

 ויקטים של קירוי מגרשי ספורט.  פר ב   אי ביצוע בורות חלחול מים  ז. 

 

בורות   ראש העיר:  ביצוע  אי  בנושא  שאילתה  בנושא  ממשיכים 

ספורט.  חלחול   מגרשי  קירוי  של  בפרויקטים  מים 

קירוי   לגבי  תשובה  ייתן  העירייה  מנכ"ל  בבקשה, 

הקירוי   כל  הספורט,  מגרשי  כל  אגב  ספורט.  מגרשי 

בטוחה.   בצורה  נפתח  הכול  מגרשי    13הסולארי 

 ט שעברו קירוי מושלם. בבקשה מנכ"ל.  ור ספ 

לביצוע    2018במכרז   יובל בודניצקי:  כפרט  חלחול  בורות  הופיעו  לא 

במכרז   רק  המכרז.  זה    2020במסגרת  פרט  הוכנס 

בורות   צוינו  לא  בהיתרים  לביצוע.  כאופציה 

חלחול   בורות  קיימים  מהמגרשים  בחלק  החלחול. 

לש  בסמוך  מצוי  האחר  פתוחים, וחלקם  גר  הנ ו   טחים 

לציין   חשוב  לאקוויפר.  מחלחל  ומשם  אליהם  מופנה 

איטי,   באופן  המים  להחדרת  מיועד  חלחול  בור  כי 

 ולכן לא תמיד פותר את בעיית ניקוז המגרשים.  

אנחנו   פינחס כהנא:  גם  הארצית,  המועצה  שגם  להגיד  רוצה  אני 

נגר   של  הנושא  משנה,  בוועדת  שלנו  התכנון  במוסד 

להח  רוצים  אנחנו  מגמה  ר  די עילי  זו  לקרקע.  אותו 



   5.1.2022 27    מן המנייןמועצה 

כשיש   מבין  לא  ואני   .' וכו  ' וכו עולמית  ארצית 

למה   חלחול.  בורות  להכין  במכרז  יש  במכרז, 

כזה?   דבר  על  מחליט  מי  בוצעו?  לא  האלה  הבורות 

לא   זה  אבל  כתוב,  לא  זה  בהיתר  איך  מבין  לא  אני 

שבור   האמירה  וגם  במכרז.  מופיע  זה  אם  משנה 

ולכן אנחנו    פן או חלחול מיועד להחדרת מים ב  איטי, 

לנו כמעט נושא של בורות   כל דיון בוועדת משנה, יש 

אז   יותר מאחד  צריך  אם  מים,  והם מחדירים  חלחול 

כמי   גשם  מי  ומחדירים  במגרש  מאחד  יותר  עושים 

בפחות.   להיות  יכול  זה  במטח  להיות  יכול  זה  גשם. 

חושב   אני  אגב  בקיצור  דרך  האלה,  המקומות  שבכל 

אפי  אחד  אבל  ה   לו במקום  שכן.  לבניין  זרמו  מים 

שלנו   המטרה  זו  במכרז,  יש  צריך,  הזה  הנושא 

משטחים   על  מדובר  מים.  שיותר  כמה  להחדיר 

לפחות   כתוב  במכרז  המכרז,  את  פה  לי  יש  גדולים. 

מהמרזב    700 נגר  מי  החדרת  קידוח  כתוב  זה  מ"ר. 

לכל   לפחות  אחד  חלחול  כתוב    700בו  זה  מ"ר. 

את  לקלוט  למה  אז  לטובת  מי ה   במכרז.  האלה  ם 

 האקוויפר שלנו?  

 כן, המנכ"ל יענה בבקשה.   ראש העיר: 

במכרז   יובל בודניצקי:  שאמרתי,  כמו  פינחס  היה,    2018אז  לא  זה 

של   במכרז  הקבלן.  את  לחייב  יכולנו  לא    2020לכן 

צריך   צריך. איפה שלא, איפה    -זה היה, איפה שהיה 

מי  פתוחים,  לשטחים  בסמוך  היה  וזה  מקום    שהיה 

 ר הופנה אליהם ומשם הוא חלחל.  נג ה 

אשפה,   ראש העיר:  טוחני  פרויקט  הבאה.  שאילתה  רבה.  תודה 

 פיילוט שכונת הדרים. כן.  
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   -ביצוע פרויקט  יובל בודניצקי: 

למה   פינחס כהנא:  תגיד  שהיא  כאן,  שנמצאת  העיר  מהנדסת  אולי 

זה   למה  השאלה.  הייתה  גם  זו  בהיתר,  היה  לא  זה 

 בהיתר?  

לזה,  ק ת  ראש העיר:  נתייחס  אנחנו  בוועדת משנה,  גם  תשובה  בל 

 זה חשוב מאוד.  

 

 ביצוע קליטת נגר עילי בנת"צ.   ח. 

 

 פרויקט טוחני אשפה, פיילוט שכונת הדרים.  ראש העיר: 

 לא, הוא דילג על נגר עילי בנת"צ.   דוברת: 

 הא דילגתי?   ראש העיר: 

נגר   יובל בודניצקי:  קליטת  ביצוע  בנושא  לשאילתה    לי עי מענה 

סעיפים   ביצוע  גם  כמו  פילטר  ביו  ביצוע  בנת"צ. 

אמורים   היו  הפרויקט,  במסגרת  נכללו  שלא  אחרים 

בעצם   חשבון  על  או  התמריצים  חשבון  על  להתבצע 

שכבר   כפי  איילון.  נתיבי  אישור  לאחר  הפרויקט,  של 

מתאריך   דומה  לשאילתה  במענה  ,  21.11.21צוין 

בתאריך   העיר  במועצת  ל 1.12.21שנערכה  ר  או , 

מחוסר   שנבעו  הרבים  והשינויים  התכנון  עדכוני 

יתרה   נשארה  לא  בשטח,  בפועל  למצב  התאמה 

לא   ולכן  הבצ"ם.  או  התמריצים  בסעיפי  תקציבית 

הפילטר   הביו  פרויקט  ביצוע  את  לכלול  היה  ניתן 

כמו גם עבודות אחרות   במסגרת עבודות מהיר לעיר. 

מאחר   הפרויקט.  במסגרת  לבצע  רצתה  שהעירייה 

כל  ר  מו וכא  את  מיצתה  העירייה  נתיבי  לטענת 

ויכוח   יש  כך  ועל  הפרויקט,  של  התקציבית  המסגרת 
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עבודות   לבצע  ניתן  לא  לעירייה.  איילון  נתיבי  בין 

להמשך   התוכניות  אישור  במסגרת  נוספות. 

הפרויקט   מתכנני  כי  תוודא  העירייה  הפרויקט, 

הנגר,   מי  יתנו פתרונות לשימוש  איילון  נתיבי  מטעם 

 בריצוף מחלחל וכדומה.    וש ימ כגון ש 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

יש   פינחס כהנא:  בישיבת התקציב שאלנו שאלה פשוטה.  אנחנו גם 

ובין אני   כאן מישהו שקבע סדר עדיפויות בין חלחול 

כשאומרים   אז  המרצפות.  איכות  לבין  מה,  יודע  לא 

אנחנו   אז  למשהו.  הלך  הוא  אז  התקציב,  נגמר  לנו 

קיבלנו   ולא  בישיבה.  וב תש שאלנו  דברים  לכמה  ות 

על   מדובר  שנושא,  חושב  אני  כי  הלך.  לאיפה  שאלנו 

וצריך   מים.  של  אדירה  מים,  של  אדירה  כמות 

שמה   למרות  תכנון,  של  התחלה  נעשה  כי  לראות 

כמות   על  ומדובר  מהישיבות.  באחת  שאמרתם 

לא   אני  אז  לים.  פשוט  שהולכים  מים  של  אדירה 

זה.  את  לבצע  לא  החליט  מי  לטובת  ה  ז   מבין  גם 

מחליט   מי  האקוויפר.  לטובת  גם  פעם  עוד  העצים, 

    לא לעשות את זה? 

הזה   ראש העיר:  הפרויקט  לתשובה,  במענה  פינחס  שנאמר  כמו 

את   בדיוק  זוכר  לא  אני  מאוד,  יקר  פרויקט  הוא 

מיליוני ₪. פשוט לא היה    7-ל   6הסכום המדויק, בין  

בחש  לא לקחו אותו  תוכנן,  לא  הוא  ן  בו את התקציב, 

בתחילת   שלו  התקציב  את  דרשו  לא  הדרך,  בתחילת 

חשוב  הדרך  כזה  ונושא  פרויקט  שיוצא  ברגע  ולכן   .

 משמעותי לא מתוקצב, אין כסף.  

בישיבה שהיה   פינחס כהנא:  אתה אמרת  לנושא    5.3אבל   ₪ מיליון 
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   -הזה 

 לא היה.   ראש העיר: 

 ביו פילטרים.    3-ל  פינחס כהנא: 

 לא היה. לא היה.   ראש העיר: 

  אמרת שהיה, מה זה לא היה?  ר לביא: ד ה 

היה, תקשיבו יש פרויקט שמתגלגל בשטח. הפרויקט   ראש העיר: 

שמתבקשים   דברים  יש  התנועה,  כדי  תוך  הזה 

שהבנו   ברגע  עבודה.  כדי  תוך  אותם  לבצע  וחייבים 

בין   מאוד  משמעותי  תכנוני  פער  תכנוני,  פער  שיש 

מ  לבין  בשטח,  מצאו  והפיקוח  קבלן  שאותו  ה  מה 

זה  שת  שמחויבים.  לדברים  נלקח  הזה  הכסף  וכנן, 

נעשה,   בואו  אוקיי  היה  זה  מתחייב,  משהו  היה  לא 

נלקח   לא  הוא  אותו.  ונעשה  מצוין  רעיון  על  נחשוב 

והיה   במידה  חשיבה,  כן  הייתה  מראש.  בחשבון 

 נשאר תקציב תמריצים לבצע אותו.  

 

 פיילוט שכונת הדרים.   –פרויקט טוחני אשפה   ט. 

 

פיילוט  ר: ראש העי  אשפה  טוחני  פרויקט  הבאה.  שאילתה    טוב, 

 שכונת הדרים.  

אשר   יובל בודניצקי:  מהלכים  להוביל  נחושה  סבא  כפר  עיריית 

הוצאותיה   את  ויצמצמו  הסביבה  לאיכות  יתרמו 

כפי   אורגנית.  פסולת  צמצום  לרבות  התפעוליות, 

שהתקיימה   הסביבה  איכות  בוועדת  ארוכות  שהוצג 

דצמבר   אחד  וע הו ,  2021בחודש  גם  השתתף  בה  דה 

שניתנה   לפרויקט  הערות  היו  השאילתה,  ממגישי 

שודרה   שגם  הוועדה,  בישיבת  התייחסות  להם 
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מלאה.   בשקיפות  בהקלטתה  לצפות  וניתן  בפייסבוק 

בדיקה   עורכת  סבא  כפר  עיריית  כי  נאמר  בוועדה 

מאז   שעבר  הרב  הזמן  בשל  זאת  לפרויקט.  נוספת 

כ  וסו   4-אושר,  נאמר  וגם  הפרויקט  ,  כם שנים,  כי 

שוריין   ולכן  הבדיקות,  להשלמת  בכפוף  יימשך 

 התקציב כאמור.  

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

עניתם   ד קרן גרשון חגואל: " עו  לא  הזה.  בשידור  צפיתי  אני  כל  קודם  אז  כן. 

באופן   משהו  על  רק  עניתם  ששאלתי,  שאלה  לשום 

מאוד מאוד כללי. שום שאלה ממה ששאלנו כאן, לא  

תשובה  את  .  קיבלה  למקד  שננסה  כדאי  אולי  אז 

שאלת   גם  לי  שיהיה  כדי  התשובות,  את  השאלה, 

 המשך שלי.  

 בשידור בישיבה ניתן מענה לכל השאלות.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -אני ראיתי את הכול, אני לא יושבת עכשיו  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -יש לנו מסמך מפורט  הנדין: -עילאי הרסגור 

 אני ראיתי את הישיבה.   ל: וא ד קרן גרשון חג " עו 

חבר   הנדין: -עילאי הרסגור  ידי  על  היתר  בין  כזאת  שאילתה  העלאת  עצם 

השאלות   כל  את  שאל  בישיבה,  שהיה  מועצה 

השתתף  זוכר  האפשריות,  לא  אני  באמת  באמת   ,

הישיבה   כמו  כלשהו  נושא  על  ממצה  כך  כל  ישיבה 

 הזאת.  

 בה שלך?  שו הת עילאי האם זה רלוונטי   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -... שקיפות מלאה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 היא רלוונטית?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -לא, אבל  הנדין: -עילאי הרסגור 

 היא לא רלוונטית. תענה לשאלות.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 
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בישיבת   הנדין: -עילאי הרסגור  נמצאת  היא  כי  מראש,  ידועה  התשובה 

מאוד   ישיבה  שהייתה  וניתנה  ור מפ הוועדה,  טת 

בכפוף   להמשיך  שהוחלט  היא  והתשובה  תשובה, 

 לחוות דעת משפטית שתינתן, זה הכול.  

 תודה רבה שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

לכם   ד קרן גרשון חגואל: " עו  יש  הבאה.  ושאילתה  רבה  תודה  לא  זה  לא, 

 חובה לענות על השאלות, רפי.  

.   ראש העיר:   שאלת וקיבלת תשובה, קרן

 סליחה, הוא לא ענה על השאלות.   חגואל:   ון רש ד קרן ג " עו 

 קיבלת תשובה.   ראש העיר: 

 לא, הוא לא ענה על שום שאלה ממה שכתוב פה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 מה השאלה? תשאלי שוב.   ראש העיר: 

עבור   ד קרן גרשון חגואל: " עו  העלות  של  מחודשת  כלכלית  בחינה  נעשתה 

לג  העירייה  גזבר  עמדת  מה  דאיות  כ   בי הפרויקט, 

חוות   את  מאמצת  סבא  כפר  עיריית  האם  כלכלית? 

מילנר?   ארז  עו"ד  ידי  על  שהוצגה  המשפטית  הדעת 

עד   כי  הגיעה.  לא  עוד  בכלל  שלי  ההמשך  ושאלת 

היה   ונכון  עשה.  הוא  מה  אמר  רק  עילאי  עכשיו 

ה  בכל  צפיתי  אני  אגב  דרך  יפה.  שעות    3-שידור 

 האלה בכולן.  

 יפה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

מכיוון   ד קרן גרשון חגואל: " ו ע  רוצה  אני  והדברים.  הטענות  כל  את  ושמעתי 

 שאני ואתה לא היחידים פה בעיר.  

   -יעל נאמר במפורש  יובל בודניצקי: 

 שמי קרן.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 כן תן לעילאי.   ראש העיר: 

מפני   הנדין: -עילאי הרסגור  היתר  בין  הדעת  חוות  את  קיבלה  לא  הוועדה 
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כל  ח   גו שהוצ  את  שליוו  ממומחים  אחרות  דעת  וות 

הסביבה   להגנת  המשרד  מנכ"ל  כולל  הפרויקט, 

הנגדית.   הדעת  חוות  את  קיבלנו  ולא  לשעבר. 

זה,   את  נסדיר  ואנחנו  יימשך  שהפרויקט  והחלטנו 

שעלו   המשפטיים  החששות  את  משפטית  נסדיר 

יועץ   יהיה  כך  לצורך  המשפטית.  הדעת  בחוות 

י  אותנו,  שילווה  האלה    יר סד משפטי  הדברים  את 

 ונוכל להמשיך.  

בזה,   ד קרן גרשון חגואל: " עו  אסתפק  אני  עדיין  אבל  חלקי.  עדיין  זה  טוב, 

מדובר   הכל  שבסך  חושבת  שאני  להגיד  רוצה  אני 

   -בפרויקט מאוד יפה 

 נכון.   ראש העיר: 

מהצוות   ד קרן גרשון חגואל: " עו  שמה  שהעלו  שההערות  חושבת  אני 

ה  העירייה  של  וטוב  ע   יו המקצועי  וחשובות,  נייניות 

בכל   היא  שלי  והשאלה  באיחור.  הם  אם  גם  שעלו 

ואני    3זאת,   הזה,  הפרויקט  על  עובדים  שאתם  שנים 

השידור   מתוך  נכון  הבנתי  אני  אם  שהושקעו,  מניחה 

המון   המון  על  לדבר  שלא  כספים,  הרבה  גם  שמה 

והפרויקט   במידה  עירייה.  נציגי  של  עבודה  שעות 

 ר לשאת בעלות הזאתי?  מו א   הזה לא ייצא, מי 

   -אנחנו רוצים שהוא ייצא, כי זה פרויקט  הנדין: -עילאי הרסגור 

 לא, לא, לא, לא.   ראש העיר: 

לישיבת   הנדין: -עילאי הרסגור  להפריע  לא  מבקש  ואני  חדשני,  פרויקט 

 המועצה.  

 לא להפריע בבקשה.   ראש העיר: 

   *** קריאות מהקהל *** 

 .  יע אני מבקש לא להפר  ראש העיר: 
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לישיבה   הנדין: -עילאי הרסגור  להפריע  מנסים  פעם  שכל  להיות  יכול  לא 

 הזאת, וזה לא מעניין אותי בכלל מאיזה צד.  

 אני מבקש לא להפריע, ולצאת החוצה.   ראש העיר: 

פרויקט   הנדין: -עילאי הרסגור  זה  שאמרתי  כמו  לענות?  יכול  אני  טוב, 

מאוד   כלכלי  תחשיב  יש  סבא.  לכפר  טוב  שהוא 

של  .  רט מפו  הפיילוט  מסקנות  את  לנו  שיהיה  ברגע 

בתקווה    500 הלאה,  להמשיך  נוכל  המשפחות, 

את   משמעותית  ולצמצם  העיר,  בכל  לפריסה 

בארץ   אחרים  מקומות  שגם  מאמין  ואני  ההוצאות. 

 ירצו לאמץ פרויקטים דומים.  

 תודה רבה, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

להגיד  פינחס כהנא:  רק  רוצה  אני  רפי,  הייתי  יל מ   רפי,  אני  כי  ה, 

 בדיון, רק מילה, לא לשאול.  

 כן.   ראש העיר: 

דיון מעולה מקצועית.   פינחס כהנא:  אני חושב שהיה  בדיון,  הייתי 

והגיע   מנהיגות  תפס  שהמנכ"ל  שטוב  חושב  אני 

בעתיד   שהיו  לכיוונים  הולך  שזה  לפני  כזה  לדיון 

מנכ"ל,   ידי  על  נבחן  המשפטי  שהנושא  טוב  אולי. 

שהו  אני  נו א  וטוב  באמת,  היה  הדיון  בדיון.  כח 

שאלות   שנשאלו  והשאלות  הרבה.  ממנו  למדתי 

 טובות, אבל צריך להגיד שהיה דיון מקצועי ממצה.  

 תודה רבה פינחס.   ראש העיר: 

   -תודה פינחס וגם שמחנו  הנדין: -עילאי הרסגור 

יש   ראש העיר:  מורכב,  מאוד  גם.  מורכב  חשוב,  באמת  נושא 

המט"ש,   על  השרון  ג   יש השלכות  הוד  עיריית  את  ם 

מזה   רצון  שביעת  בדיוק  לא  הזה  העניין  כל  שבתוך 

אשפה   טוחני  מאותם  החומרים  את  נעביר  שאנחנו 
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מכון   על  ההשלכות  ומה  טיהור,  המכון  לכיוון 

את   לבחון  וצריך  הזה  לנושא  עומק  פה  יש  הטיהור. 

 זה ממש באחריות.  

 

 ראש העירייה. ל  ש   שימוש אסור במשאבי הרשות לצורך פרסום עצמי  י. 

 

שימוש  ראש העיר:  בעניין  נוספת  שאילתה  במשאבי    טוב,  אסור 

 הרשות לצורך פרסום עצמי של ראש העיר. תשובה.  

ועדת   יובל בודניצקי:  ידי  על  שנדרשו  והשיתופים  הפרסומים  כל 

 הבחירות להסיר, הוסרו.  

 תודה. שאלה נוספת?   ראש העיר: 

 זה לא נכון.   הדר לביא: 

 א נכון. אז מה השאלה?  ל   זה  ראש העיר: 

 אין שאלה, זה לא נכון, תבדקו את עצמכם.   הדר לביא: 

 אוקיי תודה.   ראש העיר: 

 

פסולים   יא.  תעמולה  סרטוני  להפקת  הרשות  בכספי  השבת    –שימוש 

 כספים. 

 

הרשות   ראש העיר:  בכספי  שימוש  בעניין  נוספת  שאילתה 

השבת כספים, כן    –להפקת סרטוני תעמולה פסולים  

 .  בה שו ת 

לימודים   יובל בודניצקי:  שנת  פתיחת  סרטון  והפצת  הפקת  עלות 

₪. עלות הפקת והפצת סרטון פסח הינה    3,660הינה  

לא    21,013 בה  להחלטה,  בהתאם  פעל  העיר  ראש   .₪

 נאמר כי עליו לשאת בתשלום הפקת הסרטונים.  

 שאלת המשך. אין.   ראש העיר: 
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 ות עירוניות. בר חו   –פרסומים אסורים לפי חוק הבחירות   יב. 

 

חוק   ראש העיר:  לפי  אסורים  פרסומים  בעניין  שאילתה 

 חוברות עירוניות. תשובה.    –הבחירות  

להחלטות   יובל בודניצקי:  בהתאם  ותפעל  פועלת  סבא  כפר  עיריית 

המכרעת   מרביתם  הדין.  ולהוראות  הבחירות  ועדת 

לאתר   הועלו  בשאילתה,  המאוזכרים  הפרסומים  של 

ב  רב  זמן  ועדת  ם  טר העירוני  החלטת  ניתנה 

ברכה   בדברי  המדובר  מקום  ומכל  הבחירות, 

הדין   הוראות  את  תואם  שאיננו  פרסום  מותרים. 

 הוסר מהאתר.  

 שאלת המשך. אין תודה.   ראש העיר: 

 

 מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדת תכנון ובנייה.  יג. 

 

ראש   ראש העיר:  ליושב  מקום  ממלא  מינוי  בנושא  שאילתה 

 ה.  יי בנ ועדת תכנון ו 

ועדת   יובל בודניצקי:  יו"ר  כי  החליטה  סבא  כפר  העיר  מועצת 

במקרים   העיר.  ראש  יהיה  ובנייה  לתכנון  המשנה 

או   זו  משנה  ועדת  מישיבת  נעדר  העיר  ראש  בהם 

את   מחליף  מסגניו  אחד  במהלכה,  שעזב  או  אחרת, 

את   תואמת  זו  התנהלות  הישיבה.  את  ומנהל  מקומו 

סעיפים   התכנון  (  )א   48-ו   44,  18הוראות  לחוק 

בישיבות   שהתקבלו  ההחלטות  כל  לפיכך  והבנייה. 

במהלכן   עזב  או  העיר  ראש  נעדר  מהן  התכנון  מוסד 

 התקבלו כדין.  
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 שאלת המשך.   ראש העיר: 

שסגן   עו"ד יוסי סדבון:  מחלוקת  אין  רוצה.  אני  את  כן,  למלא  יכול 

נקבע   גם  זה  בסדר,  וזה  העיר,  ראש  של  מקומות 

היו  של  הדעת  העניין  ה   עץ בחוות  לממשלה.  משפטי 

מזדמן,   מינוי  לא  מקום,  כממלא  קבוע  מינוי  הוא 

סגן   נמצא  המקום,  את  ממלא  הוא  כזה  סגן  שנמצא 

רציפות   להיות  צריכה  המקום.  את  ממלא  הוא  אחר 

פי החוק חייבים למנות ממלא   ועל  לפי מיטב הבנתי, 

הסגנים   אחד  שמתמנה  שברגע  לי  ברור  קבוע.  מקום 

ז  בישיבה,  לקבל  בס ה  שנמצא  צריך  הוא  אבל  דר. 

את   פה  רואה  לא  אני  הזה  ובעניין  קבוע,  מינוי 

להיות   צריך  יו"ר  לכל  חוק  פי  על  הקבוע.  המינוי 

של   אקראיות  פי  על  זמני  לא  קבוע,  מקום  ממלא 

 המקרה.  

חוק   עו"ד אלון בן זקן:  להוראת  אותי  שתפנה  אשמח  אני  יוסי, 

א  אבל  קבוע.  מקום  ממלא  למנות  שצריך    ני שאומרת 

סעיף  ה  לשאילתה,  בתשובה  אומר    44זכרתי 

שלו   יו"ר  ידי  על  ינוהלו  תכנון  מוסדות  שישיבות 

חבריו.   מבין  יבחר  שהמוסד  מי  ידי  על  ובהיעדרו 

ברגע   הוק,  אד  רגע  באותו  המקום,  שממלא  ברגע 

הישיבות   עיר,  ראש  סגן  הוא  המקום  שממלא 

 מתנהלות כסדרן.  

 תודה.   ראש העיר: 

 

 דת תכנון ובנייה.  וע ק  תפקיד מחזיק תי  יד. 

 

ועדת   ראש העיר:  תיק  מחזיק  תפקיד  בעניין  הבאה  שאילתה 



   5.1.2022 38    מן המנייןמועצה 

 תכנון ובנייה.  

של   יובל בודניצקי:  ובנייה  לתכנון  משנה  ועדת  יו"ר  הוא  העיר  ראש 

העיר.   מועצת  ידי  על  שהוחלט  כפי  סבא,  כפר  העיר 

וממלאת   דין,  כל  פי  על  פועלת  סבא  כפר  עיריית 

הנחיו  את  וכלשונם  המשפטי  מש ת  ככתבם  היועץ  רד 

יו"ר   מקום  ממלא  איוש  בעניין  לרבות  לממשלה, 

על   הוגדר  לוי  יובל  מר  המועצה  חבר  המשנה.  ועדת 

ובנייה.   הוועדה לתכנון  ידי ראש העיר, כמחזיק תיק 

טעון   לא  כן  ועל  סטטוטורי  בתפקיד  המדובר  אין 

או אחרות.   או כשירויות כאלו  המינוי אישור מועצה 

כ  של  בתואר  בעניינים  ד  בו מדובר  סיוע  על  לוי  למר 

עם   בקשר  לסייע  לוי  מר  מתבקש  בהם  פרטיים, 

דיוני   בניהול  הקשורים  נושאים  דווקא  ולאו  השטח, 

 ועדת המשנה.  

 אני מבקש שאלת המשך.   עו"ד יוסי סדבון: 

 בבקשה יוסי.   ראש העיר: 

סמכויותיו?   עו"ד יוסי סדבון:  מהם  מונה?  הוא  מתי  תשובה  לקבל  א' 

מ  זה  המשנה  יש תי כיצד  ועדת  של  תפקידה  עם  ב 

הרשויות   עם  שלו  הקשר  ומה  ובנייה?  לתכנון 

האחרונה   והשאלה  העיר?  מהנדסת  עם  המקצועיות 

שהוא   טוענים  שאתם  הזה  המוסד  האם  הזה,  בעניין 

 לא סטטוטורי כוועדה אושר על ידי משרד הפנים?  

 יועץ משפטי.   ראש העיר: 

זה  עו"ד יוסי סדבון:  את  לקבל  אשמח  שיש  ם  ג   אני  משום  בכתב, 

 בכוונתי להמשיך לערור על זה.  

לו   ראש העיר:  תכין  משפטי  יועץ  ככה.  נעשה  בוא  אז  בעיה.  אין 

   -תשובה ליוסי 
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יש ביטוי שנקרא ככלב ששב על קיאו. תמשיכו   עו"ד אהוד יובל לוי:  יוסי, 

ותהיו   שם  תשבו  כלום.  מצאתם  לא  אבל  תחפרו 

 טובים.  

 אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו.  ,  דר אנחנו בס  עו"ד יוסי סדבון: 

נמצא   עו"ד אהוד יובל לוי:  לא  היום  שעד  תמוהה  נורא  דעת  חוות   . אתה..

בסייג   לה  שכתוב  זה  למעט  בחוק,  סימוכין  לה 

לא   אבל  כוונות  על  נשענת  היא  כזאת.  לא  שהחקיקה 

 על חקיקה.  

   -ידידי  עו"ד יוסי סדבון: 

 אז אתם יכולים לחפור.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 ידידי המלומד, אין לי ויכוח איתך.   "ד יוסי סדבון: ו ע 

   -טוב, אני מבקש  ראש העיר: 

,   עו"ד אהוד יובל לוי:  תעשו עושה,  שאני  דברים  על  סייג  העלית  הרגע 

   -בשעה שאחרים 

יובל  ראש העיר:     -רגע, בבקשה 

   -ככלב ששב קיאו, הכוונה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אני מבקש.   עו"ד יוסי סדבון: 

 רחבה.   הוד יובל לוי: א   "ד עו 

   -אני מבקש  עו"ד יוסי סדבון: 

מי   עו"ד אהוד יובל לוי:  במקום  למועצה,  כספים  שמביא  כמי  עכשיו, 

דואג   קצת  שאני  יודע  אתה  אולי  אז  שלוקח, 

   -להכנסות 

 מי לוקח? מי מביא? עזוב.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -שאלה  ראש העיר: 

 פה בשקט.    שב יי מי שלוקח יודע, ש  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -שאלתי, יש פרוטוקול  עו"ד יוסי סדבון: 

   -חבר'ה בואו, חבר'ה  ראש העיר: 
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   -אני רוצה לדעת מתי מונה  עו"ד יוסי סדבון: 

את   עו"ד אהוד יובל לוי:  לכבד  צריך  הציבורית  מהקופה  שלוקח  מי 

   -הקופה הציבורית שמביאה את הכסף 

   -יוסי, יוסי יקבל תשובה  ראש העיר: 

 -יש גועל נפש וקטנוניות פוליטית  ובל לוי: י   וד עו"ד אה 

 יובל בבקשה.   ראש העיר: 

 אין בעיה לרדת לפרטים.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 יוסי יקבל תשובה.   ראש העיר: 

 תישארו קטנים זה בסדר.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

העירייה   ראש העיר:  של  המשפטי  מהיועץ  תשובה  יקבל  יוסי 

 עות לסדר.  הצ ל   בכתב, תודה. אנחנו עוברים 

 רפי, אפשר להוסיף מילה?   פינחס כהנא: 

 כן פינחס.   ראש העיר: 

 אני חושב שהמצב הוא לא מצב בריא.   פינחס כהנא: 

 נכון.   ראש העיר: 

בתוך   פינחס כהנא:  צריך  לא  דברים,  לקבל  שצריכים  חושב  אני 

הישיבה פורמלית ככה פורמלית ככה, זה נושא סופר  

מישהו   להיות  צריך  וכל  הי שי חשוב.  ממונה,  ה 

   -הוויכוח אם זה סטטוטורי, זה תפקיד רציני 

   -היועץ המשפטי ייתן  ראש העיר: 

   -זו ועדה רצינית וזה שיש היעדר וכל פעם  פינחס כהנא: 

   -נכון, ונעשה את הדברים  ראש העיר: 

שלכם.   עו"ד אהוד יובל לוי:  העצות  בלי  מסתדרים  אבל  תתפלא  פינחס 

הזאתי  שהמועצה  יופי  הזאתי  קד ה   איזה    3נציה 

יפה   ומסתדרים  הקודמות,  הקדנציות  מעל  דרגות 

 בלי העצות שלכם. לא נעים.  

 טוב תודה.   ראש העיר: 
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 הצעות לסדר.  . 2

 

העיר   א.  מועצת  ישיבת  שעת  קביעת  ידי  על  הציבורי  בדרג  נשים  שילוב 

 .  19:00לשעה  

 

לפי   ראש העיר:  לסדר.  בדרג    27סעיף  הצעות  נשים  שילוב  נושא 

העיר  י  ור הציב  מועצת  ישיבת  שעת  קביעת  ידי  על 

 דקות?    5. יועץ משפטי יש  19:00לשעה  

 .  10לא, יש   יעל סער: 

   -. אוקיי, מי נותנת את ה 10 ראש העיר: 

 אני אדבר, תודה.   יעל סער: 

 יעל כן.   ראש העיר: 

לשעת   יעל סער:  השעה  את  לשנות  החלטנו  הקודמת  בישיבה 

לשעה   הקבועה  בישיבה 18:00ישיבה  כבר  קו ה   .  דמת 

זה   כי  השעה,  את  להזיז  לא  וביקשתי  אמרתי  אני 

להיות   כללי  באופן  ובנשים  אישי  באופן  בי  פוגע 

היום   ההצעה  אז  המקומית.  בפוליטיקה  משולבות 

השעה   וקביעת  ההחלטה,  הפיכת  על  מדברת  בעצם 

לשעה   ואני  19:00חזרה  הנושא,  את  אציג  ואני   .

בר  יד ן  חלקים. החלק הראשו   3-מחלקת את ההצגה ל 

כללי.   באופן  ישראל  במדינת  בפוליטיקה  נשים  על 

השלישי  והחלק  בעיר.  אצלנו  פה  השני  מילה    החלק 

בפוליטיקה   היום  בישראל  אז  שלי.  אישית 

לנו   יש  נשים    15המקומית,  רשויות,  ראשות 

מתוך   רשויות  בראשות  אם    257שעומדות  רשויות. 

בערך   על  מדברים  אנחנו  חשבון    20%.  6%תעשו 
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בסך  ם  די מהמתמוד  נשים.  הם  מקומיות  לרשויות 

בערך   מכהנות  המועצה    13.5%הכל  וחברות  מחברי 

באוכלוסייה.   מחלקן  מאוד  רחוק  נשים.  הם  בארץ 

אז   בעולם,  למדינות  קצת  להשוות  רוצים  אתם  אם 

והרבה   רומניה,  מעל  קצת  טורקיה,  מעל  קצת  אנחנו 

המצב   אירופה.  בכל  יותר  מתקדמות  למדינות  מתחת 

בריא, והמדינה החליטה שורה של    צב מ   הזה הוא לא 

להשתלב   נשים  לקדם  לנסות  כדי  החלטות, 

מחקרים   מיני  כל  יש  וכמובן  המקומית.  בפוליטיקה 

מסתכלת   רגע  אני  אם  קרה.  זה  למה  שבודקים 

המקומית  לנו    בפרספקטיבה  יש  אז  כאן,    8שלנו 

מתוך   מועצה  אנחנו    21חברות  מועצה.  חברי 

על   כמעט  ה   40%מדברים  שפה  עצ מו מחברי  שלנו  ה 

קצת   זה  על  מסתכלים  אנחנו  אם  אבל  נשים.  הם 

ההחלטות,   קבלת  במקורות  יושב  מי  לעומק,  יותר 

לנו   יש  כולם    4אז  הקדנציה,  לאורך  פה  שהיו  סגנים 

יודעים ש  כי אנחנו  מחברי המועצה    40%-גברים. אם 

לנו שוויון מדומה אבל דה   יש  אז אולי  נשים.  פה הם 

פה.   קיים  לא  הוא  הארצי,  ב  אג פקטו  בהקשר  גם 

מתוך   שבהחלט  רואים  יש    390אנחנו  בארץ  סגנים 

שרק    45 אנחנו    20נשים,  אז  בשכר.  הם  מתוכן 

בתור   ערך  בתור  ואנחנו  מתקיים  לא  ששוויון  רואים 

רוצה   אני  עכשיו  אותו.  לקדם  רוצים  אידיאולוגיה 

פברואר   בחודש  לדבר,  תהילה  2019קצת  עמיתתי   ,

הצעה  העלתה  נוכחת  מהוועדות    50%-ש   שאיננה 

עדי   היא,  דיברו  ישיבה  באותה  נשים.  ידי  על  יאוישו 

שהצטרפה   ופליאה  נוכחת  איננה  היא  שגם  סקופ  לוי 
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מהדברים   קצת  לצטט  רוצה  ואני  כעת,  אלינו 

וצוטטה   אמרה,  תהילה  ישיבה,  באותה  שנאמרו 

למניעת   בנוסף  ישראל.  מדינת  של  רשמי  מדו"ח 

שווי  להשגת  פעולות  לנקוט  יש  עקרון  .  ון אפליה 

מטיל   אלא  אפליה,  באיסור  מתמצא  אינו  השוויון 

שוויון   להשגת  אקטיבית  בפעולה  לנקוט  חובה 

הכרח   מבחינת  רק  אינו  והולם  שווה  ייצוג  מהותי. 

על   להשפיע  עשוי  הוא  אלא  נשים,  להפלות  שלא 

הכריזו   שונים  גופים  שמתקבלות.  ההחלטות  איכות 

אידיאולוגיה, עקרונות  שבבסיסן  פעולות  ונות  כו ו   על 

את   לקדם  ממשית  פעולה  עשו  לא  אולם  נעלים, 

אינם   כמעט  הנשים  קולות  מכך  ותוצאה  הנושא. 

מוקצים   שבהם  החלטות  קבלת  במוקדי  נשמעים 

אנחנו   בזמנו,  אמרה  סקופ  לוי  עדי  עו"ד  המשאבים. 

לא   שנאמר  כפי  בועט,  נושם,  אמיתי,  שיח  נעורר 

לקב  להוביל,  להנהיג,  באנו  נחמדים,  להיות    וע באנו 

הנשים  ע  את  להוביל  ובאמת  קהל,  דעת  לקבוע  מדה, 

קדימה. השאיפה היא שבאמת כפר סבא תהיה מופת  

ולבסוף   הארצית.  ברמה  מגדרי  לשוויון  ודוגמא 

התשובה   את  מבססת  אני  כך:  אמרה  קטנר  פליאה 

ואני   בשטח.  עבודה  על  וגם  אקדמי  נושא  על  גם  שלי 

הראו   רבים  שמחקרים  להגיד    2שישנם  יכולה 

כסף  לנ ם  חסמי  הוא  אחד  לפוליטיקה.  בכניסה  שים 

כי   משמעותי,  מאוד  חסם  הוא  הזמן  זמן.  הוא  והשני 

תפקידים   עצמן  על  לוקחות  פעמים  הרבה  נשים 

מחולקים   לא  עדיין  הדברים  בבית.  ,  50-50נוספים 

שזה   נשים  ויש  בשווה.  שווה  לגמרי  לא  שזה  כך 
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לעצמן   ואומרות  באות  נשים  אותם.  מרתיע  מאוד 

א  כך  א   ני אוקיי,  חלק,  אקח  אני  מועצה,  חברת  היה 

מחויבת   את  לא,  בום.  ופתאום  בחודש,  שעות  וכך 

גם   נשים  שלימדנו  עד  בחודש.  שעות  אקסטרה  לקחת 

הגברים   את  שלימדנו  עד  בפרונט,  עצמן  את  לשים 

הזה.   הזמן  את  לעצמן  לקחת  נשים  של  שזכותן 

זמן   ליותר  גלשו  הם  ופתאום  משתבש,  משהו  פתאום 

חשב  שהם  רגליים  ל   ו. ממה  לשים  יכול  הזה  הדבר  כן 

את   ולייצג  הזה,  במובן  עצמן  את  להגשים  לנשים 

חסמים   הם  האלה  הדברים  הזה.  במובן  עצמן 

מהם.   להתעלם  יכולים  לא  ואנחנו  בשטח,  שנמצאים 

גם   נכונים  והם  אז,  נכונים  היו  האלה  הדברים  כל 

,    18:00היום. ושינוי השעה לשעה   מציב קושי אמיתי

באופן  לי  תרצה  יש א   גם  שמחר  אישה  לכל  וגם  י 

לעצמה   תגיד  היא  המקומית.  לפוליטיקה  להיכנס 

את   לתת  יכולה  אני  האם  לבוא?  יכולה  אני  האם 

הזה?   הזמן  את  להקדיש  יכולה  אני  האם  השעות? 

לכם   אומרת  ואני  זה.  בגלל  יבואו  שלא  אנשים  ויש 

גם   גדול,  מאוד  קושי  עשה  זה  שלי  אישי,  באופן 

שנא  הקודמת,  כי    תי לצ בישיבה  הילדים,  עם  לבוא 

בקושי   היום  גם  עליהם.  שישמור  מי  היה  לא 

בשעה   לפה  להגיע  שאנחנו  18:00הצלחתי  כמו  וגם   ,

בשעה   קוורום  היה  לא  רואה  18:00רואים,  אני  אז   .

לא   זה  לוגיסטי,  שהוא  משהו  לא  הזאת  בהצעה 

משעה   להזיז  זה  19:00לשעה    18:00בירוקרטיה   ,

ואידיאולוג  ערכים  של  רוצים  ,  יה משהו  שאנחנו 

ולקבל   אמיתי,  ושוויון  אמיתית  שותפות  פה  לייצר 
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בדיוק   שבוע  לפני  הנשים.  את  שיקדמו  החלטות 

על   ודיברנו  אחר,  בחדר  הזה  בחדר  לא  ישבנו, 

עוד  תקציב  להעביר  והחלטנו  העירוני.  התקציב   ,

באמירה   נשים,  שילוב  נשים,  קידום  לטובת  כספים 

ת החלטות.  בל ק   נחרצת שאנחנו רוצים נשים במוקדי 

רק   לא  והוא  בכסף,  רק  לא  הוא  נשים  שילוב  אז 

האלה,   והמעשים  במעשים.  גם  הוא  אלא  בדיבורים, 

להגיע   הכלים  את  לנשים  לתת  של  האלה  הפעולות 

שכולנו   מבקשת  אני  מאוד.  חשובים  הם  ולהשתתף, 

את   לי,  גם  אישה,  לכל  וניתן  הזאת  השעה  את  נחזיר 

 . תודה.  יע שפ האפשרות השווה לבוא ולהשתתף ולה 

הדברים   ראש העיר:  אחד  לנושא.  להתייחס  רוצה  אני  טוב. 

נשים.   של  שילוב  באמת  זה  מבחינתנו,  החשובים 

שבסך   מועצה,  לישיבת  בחודש  בפעם  אחת  לשעה 

משעה   בחודש  פעם  הקדמנו  ,  18:00-ל   19:00הכול 

חושב   אני  ודרמטי.  משמעותי  כך  כל  שינוי  לא  זה 

מגדר  של  לנושא  קשר  זה  על  חושב  .  שאין  אני 

בכפר סבא עושה עבודה מצוינת,   שמועצת הנשים פה 

של   בפעילות  שנמצאות  נשים  מאוד  הרבה  פה  ויש 

בקורס   פה  שנמצאות  נשים  מעט  לא  הנשים,  מועצת 

זו   ונכון להיות חבר מועצה זו השקעה.  דירקטוריות. 

אישיים,   משאבים  של  השקעה  זו  זמן,  של  השקעה 

מדבר  אנחנו  הכל  ובסך  שליחות.  פעם  ע   ים זה  ל 

 בערב.    18:00-בערב ב   19:00-בחודש במקום ב 

   -רפי רק החודש  יעל סער: 

   -כדי להקל על כל  ראש העיר: 

 פעמים היה, פעם בשבוע.    4רק החודש   יעל סער: 
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 טוב נו.   ראש העיר: 

ישיבה   יעל סער:  היה  מליאה,  פעמיים  היה  תקציב,  ישיבת 

פ  שזה  להגיד  קל  אז  ישיבה.  עוד  המניין,  מן    עם שלא 

 חודש, זה לא פעם בחודש.  ב 

לישיבות   ראש העיר:  מתייחסים  אנחנו  עובדת.  סבא  כפר  העיר 

ישיבת   שבוע  כל  אין  לעת,  מעת  יש  מליאה  המועצה, 

ל  אחת  יש  אתם  -מליאה,  המניין  מן  שלא  ישיבות   .

יש   אז  חודש,  כל  אני    2מזמנים  הכל.  בסך  ישיבות 

פה   הצוות  גם  שני  מצד  נורא.  כך  כל  שזה  חושב  לא 

מגיע  ע   של  היום,  כל  עבודה  עושה  סבא  כפר  יריית 

להתחשב   צריך  המאוחרות.  הערב  בשעות  לכאן 

ומנהלי   במנהלות  העירייה,  ועובדי  בעובדות 

כאן   נמצאים  זאת  בכל  הם  כאן.  שנמצאים  העירייה 

ולפעמים   ארוך,  יום  את  אחרי  אומר  אני  לעשות  מה 

מלאים   לפעמים  אנחנו  מהמשחק  חלק  בחיוך,  זה 

הכל  בס לי פי ועושים   שסך  חושב  אני  ולכן  טרים, 

בשעה   מקומות  1מדובר  בעוד  זה  את  בדקתי  אגב   .

יותר   קצת  להתחיל  השכונות,  בערים  גם  מקובל  וזה 

יעילות,   יותר  להיות  לישיבות  לאפשר  כדי  מוקדם, 

את   לסיים  לצוות  לתת  וגם  בזמן,  מכונסות  להיות 

 הפעילות שלו בצורה סבירה. איתן צנעני כן.  

האלה   יץ': וב דל מר מאיר מנ  כל...  האופוזיציה,  לחברי  גם  מציע  אני 

כל   עם  המניין,  מן  שלא  לישיבות  אותנו  שמחזירות 

או   אחרי  דקה  זה  את  לשלוח  של  האלה  המשחקים 

עוד   לפה  אותנו  לזמן  בשביל  הישיבה,  לפני  דקה 

החופשי,   הזמן  על  לכם  אכפת  נורא  אם  אז  פעם. 

עושי  לא  שאנחנו  ג'נטלמני  הסכם  לקבוע  ם  אפשר 
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 שלא עושים יותר את הדברים האלה.  תר,  יו 

לא   הדר לביא:  וזה  שלנו,  עבודה  זמן  זה  חופשי,  זמן  לא  זה 

 משחק.  

.   ראש העיר:   אז אוקיי

 זה משהו שחשוב לנו.   הדר לביא: 

   -כן, זה בטוח  מר מאיר מנדלוביץ': 

   -כן איתן צנעני. סליחה מאיר  ראש העיר: 

 פה.  חו ד   בואו נעשה ישיבה  מר מאיר מנדלוביץ': 

רוצה   ראש העיר:  אני  ומאיר  איתן  אתן,  אני  שנייה,  מאיר 

 לשמוע אותך, כן.  

ראוי,   עו"ד איתן צנעני:  דיון  הוא  הישיבה  שעת  של  בנושא  הדיון  יעל, 

של   לנושא  לדעתי  קשר  שום  אין  אבל  צודק.  נכון, 

ל  כאבא  לי  גם  ונשים.  הגדול    5-גברים  כאשר  ילדים, 

בן   שנתיים    8.5שלי  בן  בשעה  ק   יש והקטן  להגיע  ושי 

זה   לישיבות.  להגיע  בכלל  או  אחרת,  שעה  או  כזאת 

אבא   אישה,  או  גבר  הורה  כל  של  אובייקטיבי  קושי 

ואחרות.   כאלה  בשעות  לפעילות  להגיע  אימא,  או 

של   קושי  הוא  הקושי  בנושא,  הוא  פה  הדיון  לכן 

 הורה לילדים קטנים, זה לא קשור לגברים או נשים.  

 להתייחס.  ם  ג   אני אשמח  הדר לביא: 

 כן הדר.   ראש העיר: 

 אני רוצה להתייחס רק דקה.   צביקה צרפתי: 

   -שנייה צביקה  ראש העיר: 

   -דקה  צביקה צרפתי: 

 ואני אומר עוד משפט, שנייה תנו לי רק לסיים.   עו"ד איתן צנעני: 

 כן.   ראש העיר: 

 כן, כן.   צביקה צרפתי: 
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אנ  עו"ד איתן צנעני:  אחד,  עוד משפט  אומר  בבית  מש י  ואני  לעזור  תדל 

מהעבודה   לחזור  כרוך  זה  אם  גם  הילדים  חמשת  עם 

עם   יחד  בנטל  לשאת  מנת  על  שוב,  יותר.  מוקדם 

מדגיש,   אני  שוב  לכן  שווה.  באופן  שניתן  כמה  אשתי 

לקושי   קשור  אלא  אישה,  או  לגבר  קשור  לא  זה 

 אובייקטיבי למי שיש ילדים קטנים.  

שהיה  צביקה צרפתי:  שהשינוי  חושב  בכפר  ה  ז   אני  היסטורי  משהו 

השעה   שנים  עשרות  לאורך  סבא  כפר    19:00סבא. 

מ  לפחות  מקודש,  משהו  מקודש.  2003-היה  היה   ,

ל  פעם  להקדים  שרצינו  זוכר  ופנו    18:00-ואני  בערב, 

כך   כל  לא  שזה  פה,  שיושבים  גם  מועצה  חברי  אלינו 

שמחויבים   בעבודות  שעובדים  אנשים  גם  יש  כי  נוח, 

של  העבודה  לעיר .  הם למקום  מחוץ  עובדים  .  הם 

ואישרנו את זה    18:00 בערב זו שעה שהיא בעייתית. 

ששעה  19:00בשעה   חושב  אני  יודע  19:00.  לא  אני   ,

ל  ששיניתם  הסיבה  העיר    18:00-מה  ראש  בערב. 

בין    18:00 מבדיל  לא  ו 19:00בערב  לא    19:00-, 

בין   להשאיר  18:00מבדיל  צריכים  שהיו  חושב  אני   .

ל  זה  שמגיעים  ער ב   19:00-את  האנשים  כל  ב, 

אולי   שעה,  העוד  את  להם  לתת  לעיר,  מחוץ  ועובדים 

באים   שהם  לפני  משהו  לאכול  הבית  דרך  לעבור 

אבל   מגדרי,  גם  זה  בחודש.  פעם  שזה  למרות  לפה. 

לעיר   מחוץ  עובדים  שהם  אנשים  של  נוחיות  גם  זה 

והתחשבנו   שרצינו  כאלה  מקרים  והיו  סבא.  כפר 

 יתחשבו גם כן.    פה ש   בחברי המועצה. נקווה 

 טוב.   ראש העיר: 

 אני רוצה להוסיף משהו.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -כן, אבל אני לא רוצה לפתוח את זה לדיון  ראש העיר: 

 לא סליחה, אבל ביקשתי זכות דיבור.   הדר לביא: 

   -בכל זאת רגע שנייה  ראש העיר: 

 זו הצעה לסדר, כל אחד יכול לדבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, לא.   : יר ראש הע 

 זו הצעה לסדר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הצעה לסדר, לא.   ראש העיר: 

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

את   ראש העיר:  להציג  לכם  יש  אומר  זה  לסדר  הצעה  לא. 

 הנושא, ואחר כך תשובה, ולא פותחים לדיון.  

 דקות לא נגמרו.    10-אבל ה  יעל סער: 

 שנייה.   ראש העיר: 

.    10-ה ת  א   אני לא סיימתי  יעל סער:   דקות שלי

 תראו זה משהו מדהים אתם יודעים?   ראש העיר: 

 אם תוכלי לתת לי דקה וחצי מזמנך אני אשמח.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אלון, כללים בבקשה.   ראש העיר: 

 דקות לכל אלו שרוצים לפתוח דיון.    10עד   עו"ד אלון בן זקן: 

 יפה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ה  ראש העיר:  אז  ביחד,  כן  י   דר כולם  שלך.  הזמן  את  עוד  לך  ש 

 בבקשה.  

כבר   ד"ר אסנת ספורטה:  וצביקה  ולומר,  להוסיף  רוצה  אני  הדר?  אפשר 

גם   היא  הישיבה  שעת  של  שהנושא  זה.  את  הוסיף 

מונעת מהורים לילדים צעירים את האפשרות באמת  

מהאנשים   וגם  המוניציפאלי.  בניהול  להשתתף 

במ  לעיר  מחוץ  מחייבות  במשרות  ת  מו קו שעובדים 

ב  להגיע  לומר  יכולה  אני  לישיבה    18:00-רחוקים. 

ישירות   מגיעה  אני  אם  מבחינתי,  משמעו  כאן, 
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צאת   זה  אז  הבית,  דרך  עוברת  ולא  מהעבודה 

ב  בעייתית    17:00-מקסימום  שעה  וזו  מהעבודה, 

פה   תהיה  אם  אשמח  מאוד  אני  עבורי.  מאוד 

מי   ולכל  ולנו,  אישי  באופן  לי  לעזור  כדי  התגייסות 

אני    לו ה  שקש  זה.  את  לעשות  כאלו  בשעות  להגיע 

בחודש.   בפעם  מדובר  באמירה  לכפור  רק  רוצה 

בערך   היא  המוניציפאלית  שלנו  ישיבות    2-3העבודה 

לשעות   מעבר  בשבוע  ישיבות  לאותם  ובנוסף  בשבוע. 

חומרים,   של  למידה  תושבים,  עם  מפגשים  העבודה, 

אני   בחודש.  פעם  לא  ממש  זה  ישיבות,  של  הכנה 

בערך  ומ ל   יכולה  עצמי  את  מוצאת  שאני  ימים    4ר 

לטובת   וערב  הצהריים  אחר  מקדישה  בשבוע 

שאנשים   מצפה  ואני  ציבור.  כשליחת  ההתנדבות 

את   לעשות  לנו  לאפשר  כדי  יד,  יתנו  כאן  שיושבים 

הורים   לא  לפינה  ידחקו  ולא  טובה,  בצורה  זה 

ונשים   לילדים  אנשים  ולא  שעובדים    צעירים, 

 , תודה.  יר לע במשרות מחייבות מחוץ  

.   ראש העיר:   אוקיי. הדר דקה ומאיר דקה ואני אסכם. כן

פה  הדר לביא:  שהובאו  המבט  נקודות  על  להודות  רוצה    אני 

בפורום   שאנחנו  חושבת  אני  אישית.  חוויה  מתוך 

וחשבו   לעצמנו,  האלה  הכללים  את  קובעים  הזה 

לאישה   להסביר  זאת  עם  בשני.  אחד  נתחשב  שאנחנו 

בזה שה  טועה  ב א   יא שהיא  לבוא  לה  נוח  -ומרת שלא 

ולא  18:00 מוטה  בעיניי  שהיא  מבט  נקודת  זו   ,

נקודת   מתוך  להציע  רוצה  כן  אני  אבל  רלוונטית. 

לדעתי   גם  הדדית,  ואחווה  סולידריות  של  המבט 

צעירים,   הורים  שהם  מועצה  מחברי  לפחות  שליש 
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שעובדים   לאנשים  אחווה  מתוך  וגם  מבורך.  שזה 

ל  פשרה  אולי  לעיר,  ראינו  18:30ן  וו כי מחוץ  אנחנו   .

שזימנו   בישיבה  גם  לי  ונדמה  התוצאה,  במבחן  היום 

לפני   פקטו לא התחלנו  מן המניין, שדה  ,  18:30שלא 

גם   ואנשים  ככולנו.  רובנו  להגיע,  הצלחנו  לא 

אחרי   והגיעו  המציאות  19:00המשיכו  שבמבחן  כך   .

אפשרות   לעצמנו  למצוא  נוכל  אולי  אז  עומד.  לא  זה 

   -להעביר 

   -טוב חבר'ה  עיר: ה   אש ר 

 רק אם אפשר לסיים את המשפט.   הדר לביא: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

את   הדר לביא:  להעביר  האפשרות  את  בעצמנו  למצוא  נוכל  אם 

לשעה   פשרה  18:30השעה  זו  יוכל,  שזה  חושבת  אני   ,

לא   וזה  על  19:00אומנם  להקל  יוכל  אולי  זה  אבל   ,

  .  כולנו בצורה משמעותי

 אחרון דקה וחצי ואני אסכם את הנושא.    יר מא טוב.   ראש העיר: 

לאופוזיציה   מר מאיר מנדלוביץ':  מציע  אני  שאמרתי,  מה  על  אחזור  אני 

ידי   על  מלהטריל  להימנע  מטריד,  כך  כל  זה  אם 

שדנו   נושא  באותו  בהם  שדנים  מוזרות  ישיבות 

ועוד   יום,  סדר  על  שאילתה  שהיה  זה,  לפני  שבועיים 

מי   בתור  זה.  אחרי  לו  ם  שג שבועיים  יש  וגם  עובד 

שוויוני   בית  על  לשמור  מנסה  וגם  קטנים,  ילדים 

אבל   הבעיה.  את  חווה  בטח  אני  אז  שאפשר,  כמה 

אני חושב שהפתרון הוא לא, השעה הזאת זה לא מה  

זה   ההבדל  את  שיעשה  מה  ההבדל.  את  שיעשה 

 שיהיה פחות ישיבות בחודש.  

.   הדר לביא:  .  האופוזיציה לא.



   5.1.2022 52    מן המנייןמועצה 

לאו  ראש העיר:  בעד  זא ר  טוב,  מי  כאן,  שנאמר  מה  ולאור  ת 

לקיום   הקבוע  מועד  לשינוי  החלטה  ישיבות  הצעת 

   -המועצה 

ל  הדר לביא:   .  18:30-אני רוצה להציע עוד הצעה 

לא   עו"ד אלון בן זקן:  רפי?  היום  מסדר  אותו  להוריד  מבקש  אתה 

 הבנתי.  

בעד?   ראש העיר:  מי  אוקיי  כן.  היום  מסדר  אותו  להסיר  כן, 

 תנסח לי.  

 מי בעד מה?   לביא: ר  הד 

על   עו"ד אלון בן זקן:  תצביעו  היום,  מסדר  ההצעה  את  להסיר  מבקש 

 זה?  

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

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

   -אמיר, ד"ר קובי ערב טוב 

 יובל.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

יובל  ראש העיר:  יובל ראיתי. מי בעד להשאיר את הנושא  ,  אורן, 

אסנת,   צביקה,  הדר,  פינחס,  יעל,  היום?  סדר  על 

 יוסי וקרן. תודה ירד מסדר היום.  

 

מס'   ההצעה    : 433החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

ישיבת  בנושא   שעת  קביעת  ידי  על  הציבורי  בדרג  נשים  שילוב 

 . 19:00מועצת העיר לשעה  

רפי,  ,  מאיר  -בעד  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית, 

 . אורן ויובל 

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

 

 עו"ס בתי ספר.   ב. 
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סעיף   ראש העיר:  לפי  לסדר  הצעה  הבא,  פקודת    27נושא  א' 

יש   ספר.  בתי  סוציאליות  עובדות  בנושא  העיריות 

 דקות להציג את הנושא.    10לכם  

עובדים   ר אסנת ספורטה: " ד  לשילוב  ההצעה  את  מעלים  אנחנו  טוב, 

שאנחנו   שלישית  פעם  וזו  הספר,  בבתי  סוציאליים 

הנושא הזה. אנחנו מעלים אותו לא בגלל   מעלים את 

חשוב   שהוא  בגלל  אבל  גם,  תקנה  חסרי  שאנחנו... 

ומוות. ואני לא אומרת   והוא עניין של לפעמים חיים 

פומפוזית  בצורה  זה  איש  ,  את  לפעמים  באמת  אלא 

ספר  בית  בתוך  באמת    מקצוע  הוא  סוציאלי,  עובד 

את   העלינו  הראשונה  בפעם  ומוות.  חיים  של  עניין 

כ  לפני  החינוך  בוועדת  הזה  חודשים.    3-הנושא 

הכיוונים   מכל  הסכמה  הייתה  זה  את  כשהעליתי 

אמר   העיר  ראש  גם  חשוב.  שהוא  בנושא  שמדובר 

הצה  ואפילו  חשוב,  הזה  מצטטת:  ,  יר שהנושא  ואני 

לצאת   הזה  מהנושא  ימנעו  לא  כלכליים  "שיקולים 

הפרקטית   ההחלטה  את  לראות  ציפיתי  לפועל." 

תקציבי   סעיף  היה  לא  ובתקציב  התקציב.  בספר 

בשבוע   התקציב  בישיבת  ולכן  לזה.  מתייחס  שבעצם 

וביקשתי   הסתייגות,  בתור  זה  את  העליתי  שעבר 

אגף   לתקציב  היח"צ  מתקציב  כסף  חה,  וו הר להעביר 

הספר,   בבתי  סוציאליים  עובדים  של  יחידה  ולפתוח 

משרה.   בחצי  סוציאלי  עובד  ספר  בית  לכל  ולגייס 

הנושא   ופוליטית,  אחריות  חסרת  בהצבעה  לצערי 

היום   זה  את  מעלים  ואנחנו  תוקצב.  ולא  נדחה,  הזה 

חברי   שהפעם  אמונה  מתוך  השלישית  בפעם  כאן 



   5.1.2022 54    מן המנייןמועצה 

או  לא  כבר  לא  אני  אחריות,  יגלו  ת  מר המועצה 

את   ויאשרו  שלהם,  לתושבים  אחריות  יגלו  רגישות. 

למה   מילים  בכמה  רגע  אסביר  ואני  הזאת.  הבקשה 

הקורונה   שנת  האחרונה  בשנה  חשוב.  הזה  הנושא 

ובני   הילדים  במספר  דרמטית  עלייה  חווים  אנחנו 

במספר   דרמטית  עלייה  יש  בסיכון.  שנמצאים  הנוער 

עלייה  יש  ממכרים.  חומרים  שצורכים    הילדים 

בצריכה  רמ ד  עלייה  יש  אובדניות.  בהתנהגויות  טית 

פורנוגרפיי  תכנים  הילדים    ם של  כמות  ברשת. 

הוא   התנהגות  דפוס  שלהם,  ושההתנהגות  המופנמים 

יותר   חוששים  אנחנו  ומפחידה.  מטרידה  המנעותי 

שומעים   לא  שאנחנו  המופנמים  מהילדים  דווקא 

עושים   אותם  שומעים  ולא  גבולות,  פורצים  אותם 

הילדים האלה אנחנו  .  ים סקנדל  את  פעמים  כי הרבה 

שנכנסים   כך  אחר  אלו  והם  מפספסים, 

קץ   ששמו  נוער  בני  של  העגומה  לסטטיסטיקה 

הגיעה   נוער  בבני  ילדים  בקרב  האלימות  לחייהם. 

הם   האלו  התופעות  כל  תקדים.  חסרי  לשיאים 

הקורונה,   בתקופת  מאוד  מאוד  שהתגברו  תופעות 

ש  בשלב  היום  נמצאים  תעשה  ר   בו ואנחנו  שלא  שות 

משרד   אם  גם  מענה,  לזה  ותיתן  דרמטי,  מעשה 

עצמה   את  תמצא  בשוטף,  זה  את  מתקצב  לא  החינוך 

לא   ואני  טרגיים.  אירועים  עם  את  מתמודדת  אומרת 

מזועזעים   שכולנו  חושבת  אני  סתם.  האלו  הדברים 

ממה   הספר,  בבתי  שקורה  ממה  פעם  אחרי  פעם 

ה  וסף  הסגורים.  בחדרים  בבתים  שלנו  זו זע שקורה  ע 

לא   כבר  אנחנו  גבולות.  איבד  כבר  הפסיק,  כבר 
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סיפור   שומעים  אנחנו  יום  כל  כי  מכלום,  מזועזעים 

ושוב   אומרת,  אני  ולכן  אתמול.  מאשר  יותר  קשה 

מהאנשים   אחד  כל  של  לאחריות  כאן  קוראת  אני 

את   לייצג  כדי  ושנבחר  הזה,  השולחן  סביב  שיושבים 

מבק  ואני  לכם,  קוראת  אני  כם  מ   שת התושבים. 

אומר,   אני  הזאת.  בהצעה  לתמוך  השלישית,  בפעם 

שגם אם לא יהיה כאן רוב היום, אני לא אוותר ואני  

זה,   את  להעלות  אמשיך  אני  זה.  את  להעלות  אמשיך 

דברים   והם  עליהם  לוותר  שאסור  דברים  יש  כי 

זה   וכאן  מאחוריהם,  שעומד  הערך  דבר  של  שבסופו 

חשוב  הוא  החיים,  קדושת  חיים  של  מכל  ות י   ערך  ר 

לא   אני  ולכן  בה.  מתאמצים  שאנחנו  שלנו  עבודה 

שהצלחנו   כמו  זה.  את  להעלות  אמשיך  ואני  מוותרת 

של   וחצי  שנה  בעקבות  בפארק  תבור  שער  את  לפתוח 

והפסקנו   ועקשנות,  אינטנסיבית  ועבודה  נחישות, 

והורים   נכים  בתושבים,  ופגיעה  הדרה  של  וחצי  שנה 

בטוח  אני  ככה  עגלות,  עם    100%-ב ה  לילדים 

גם   ולשנות  להעביר  נצליח  אנחנו  נחושה,  שבעבודה 

סוציאליים   עובדים  לגייס  וכן  הזאת,  המציאות  את 

ב  זה  את  עשיתי  אני  הספר.  אחרות,    2-לבתי  רשויות 

לצוותי   גם  לזה  שיש  המוסף  הערך  את  וראיתי 

ואני   הנוער,  ולבני  לילדים  גם  להורים,  גם  החינוך, 

 ראוי ונכון.  ו   וה יודעת שהמאמץ הזה הוא מאמץ שו 

מאוד   ראש העיר:  תשובה  אתן  אני  טוב,  אין.  נוסף?  מישהו 

האחריות   כגודל  ונחרצת.  משמעית  וחד  ברורה 

שאמרתי   כמו  מתמודדת,  סבא  כפר  העיר  וההבנה, 

התופעות   כל  המדינה.  ערי  כל  כמו  קורונה  אירוע  עם 
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המקצועי   לצוות  לכולם.  ידועות  כאן  שנאמרו 

לש  בזה,  ועובד  כאן  עבודה  ח  פ" שנמצא  שעושה  שלנו 

שעושים   לנו  שיש  הפסיכולוגים  כל  עם  מצוינת 

אחד   שכל  ההוראה  צוותי  כל  בעיר.  מצוינת  עבודה 

לו  בתי    יש  בתוך  הצוותים  כל  עם  שלו,  ההשגחה  את 

וחלק   האירוע,  גודל  את  מבינים  אנחנו  הספר. 

כ  לפני  שהיה  שלא    7-8-מהעניין  בסגר  חודשים, 

ה  חטיבות  את  מכן  לאחר  ביקשתי  ני בי החזירו  ים, 

מהר   שיותר  כמה  אותם  להחזיר  ניתן  שרק  מי  מכל 

בגלל   הנפשי,  הנושא  בגלל  בעיקר  זה  ללימודים, 

בסגר,   ותלמידים  תלמידות  אותם  של  החוויה 

לזה   יש  חברתיות,  השלכות  לזה  יש  בבדידות, 

לזה   יש  הספר,  בתי  בתוך  אלימות  של  השלכות 

סמכו  של  לזה  השלכות  יש  הבתים,  בתוך  הורית  ת 

ו  מאוד.  מאוד  מאוד  גדולה  הספר  מורכבות  בתי 

רגשיים   מענים  מתן  עבור  תקציב  קיבלו  אצלנו 

רשאי   ומנהל  מנהלת  כל  התלמידים.  לכל  וחברתיים 

אדם   כוח  עבור  גם  הזה  בתקציב  ולהשתמש  לבחור 

כל   לנכון.  בוחר  שהוא  מה  כל  או  סוציאלי  עובד  או 

א  לו  יש  ספר  בית  ה מנהל  המנהיג  -ת  הוא  זאת  בכל   ,

לו את הסמכות לבחור מה לעשות   יש  של בית הספר. 

עובד   לבחור  יכול  הוא  קיבל.  שהוא  בתקציבים 

שלו,   הצרכים  לפי  תכנית  לקחת  יכול  הוא  סוציאלי, 

לצרכים   מענה  שיתנו  ואחרים  כאלו  פרויקטים  ועוד 

עובד   עליהם  לכפות  יכול  לא  אני  הספר.  בית  של 

כל   אבל  ספר  סוציאלי,  בית  מנהלת  או  מנהל 

יש   משרה,  בחצי  סוציאלי  בעובד  צורך  שיש  שירגישו 
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לא חושב שכאן הבעיה. הבעיה   ואני  לו את התקציב, 

הספר   בתי  ספר.  בית  לכל  החליפה  התאמת  זה  פשוט 

וייחודי   ייעודי  מענה  שנותנות  בתוכניות  תוגברו 

רגשיות   בעיות  של  תופעות  הישנות  למניעת 

סי  תהליך  יש  הדוק    י זיפ חברתיות.  בקשר  יום  יום 

האגף   מנהלת  ידי  על  גם  הספר,  בתי  מנהלי  עם  מאוד 

ידי מנהלות המחלקות, כל אחת בגזרה שלה.   על  וגם 

ספר   בתי  ומנהלי  למנהלות  גם  לתת  פה  צריך 

שנעשה.   מה  כל  על  מלא  גיבוי  ומורים  ולמורות 

ההצעה   את  להסיר  מבקש  אני  לעיל,  האמור  ולאור 

גם  מסדר היום, מכיוון שהעי  רייה נתנה מענה לנושא 

יועץ משפטי תנסח בבקשה.    תקציבי. אז 

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?   עו"ד אלון בן זקן: 

   -מאיר, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני  ראש העיר: 

 רפי.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

אתם?  ראש העיר:  מה  איתן.  אורן,  יובל,  תעשו   כן  תספרו,  אז 

   ספירה בבקשה. 

ההצעה   יובל בודניצקי:  את  להסיר  בעד  מי  ידו?  את  ירים  בעד  מי 

 מסדר היום?  

 פשוט יש מענה.   ראש העיר: 

דני,   יובל בודניצקי:  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר,  יובל, 

  .  ואורן

 כמה זה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תספור.   ראש העיר: 

 .  8 ראש העיר: 

 .  8 יובל בודניצקי: 

 לא?    7 רטה: ד"ר אסנת ספו 
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  . לספור עוד פעם? 8 יובל בודניצקי: 

 בוא נעשה.    8איך   ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  1יובל זה   יובל בודניצקי: 

 .  1יובל   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מאיר, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, אורן.   יובל בודניצקי: 

ההחלטה?  ראש העיר:  את  לאשר  בעד  מי  פינחס,   אוקיי.  יעל, 

צב  אמיר  הדר,  רפי,  קרן,  סדבון,  יוסי  אסנת,  יקה, 

 ואיתן. תודה רבה, ההצעה התקבלה.  

 כמה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  10 יובל בודניצקי: 

   -, זאת אומרת 10 ד"ר אסנת ספורטה: 

 שההצעה התקבלה.   ראש העיר: 

 ההצעה התקבלה, היא עלתה לסדר היום נכון?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   לא, ההצעה התקבלה.  ראש העיר: 

 ההצעה התקבלה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן.   ראש העיר: 

   תודה רבה. אתה יכול לקרוא איזו הצעה התקבלה?  ד"ר אסנת ספורטה: 

הצעה לסדר לפי סעיף, מה שמופיע כאן, ברור כתוב.   ראש העיר: 

ב  עו"ס  תגייס  סבא  כפר  לכל    50%-עיריית  משרה 

כרוך   שמופיע  כפי  יסודיים,  על  הספר  מבתי  אחד 

לוועדת    בתקציב.  זה  את  להביא  נצטרך  אנחנו 

 כספים.  

   -אני רוצה לומר שזה יום שמח  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ברור.   ראש העיר: 

   -לעיר כפר סבא ולמערכת החינוך  ד"ר אסנת ספורטה: 

 זה יום עצוב למערכת החינוך בחדרה.   ראש העיר: 

הצבעת   ד"ר אסנת ספורטה:  על  המועצה  חברי  כל  את  לברך  רוצה  ואני 
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   -ית אחרא 

 תודה.   ראש העיר: 

 ועניינית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה. תודה רבה.   ראש העיר: 

בשבילכם,   ד"ר אסנת ספורטה:  כאן  שאנחנו  הספר  בתי  למנהלי  ולומר 

   -בשביל לעזור לכם 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

   -ולאפשר לכם משאבים, שיאפשרו לכם לעשות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

יודעים לעשות  ד"ר אסנת ספורטה:     -מה שאתם 

 תודה.   ראש העיר: 

 הכי טוב וזה לדאוג לילדים שלנו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 תודה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 

מס'   ב   : 434החלטה  עו"ס  לגייס  קולות  ברוב  אחד    50%-מאשרים  לכל  משרה 

 מבתי הספר העל יסודיים.  

 . יוסי, קרן, רפי, אמיר ואיתן   , חס, הדר, צביקה, אסנת יעל, פינ  -בעד 

.   -נגד    יובל, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני ואורן

 

 צופית.    1088התייחסות מועצת העיר לתמ"ל   ג. 

 

א' לפקודת העיריות, נושא    27  הצעה לסדר לפי סעיף  ראש העיר: 

 ותמ"לים. כן, מי מציג את הנושא?  

הותמ"ל  א  פינחס כהנא:  ידי  על  מקודמת  סבא  כפר  בצפון  ני. 

תמ"ל   הפקדה  1088תכנית  בשלבי  התוכנית   .

מזרחית   לעיר  צפונית  ממוקמת  התוכנית  בותמ"ל. 
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על   אחרות,  ושכונות  קפלן  לשיכון  וסמוך  לצופית 

אזורית   מועצה  ושל  העיר  של  מוניציפאלי  שטח 

כ  בתוכנית  הדרומי.  מספר    3,500-השרון  יחידות, 

בוורסיה  ב   שירד  העיר  מועצת  בישיבת  -האחרונה. 

וביקשנו    15.5.2019 בתוכנית,  הבעייתיות  את  הצגנו 

מבלי   לתוכנית  הבנות  יושגו  שלא  החלטה,  לקבל 

להתנגד   הצענו  וגם  העיר,  במועצת  דיון  לקיים 

דיון   בותמ"ל,  הדיון  התקיים  השבוע  לתוכנית. 

וגם   הדיון  השתתפתי  אני  התוכנית.  הפקדת  לקראת 

נוספים.  ברורה    תושבים  בצורה  נחשף  בדיון 

ומשרדים   רבים,  נושאים  בעייתית  מאוד  שהתוכנית 

רלוונטיים   משרדים  לקידומה.  מתנגדים  רלוונטיים 

המים.   רשות  ואחרים,  סביבה  איכות  להיות  יכול  זה 

העיר   וראש  בתוכנית.  תומכת  שהעיר  נטען  בישיבה 

הם   אבל  לתוכנית,  שמתנגדים  תושבים  שיש  טען 

א  מבינים  לא  לא  כנראה  אמירה  זו  התוכנית.  ת 

מאוד,   מעורבים  בדיון  שהיו  התושבים  נאותה. 

מכירים היטב את התוכנית, ומבינים היטב השפעתה  

מ  כבר  בקשתנו  למרות  העיר.  לא  2019-על  התוכנית   ,

מופקדת   שהכוללנית  להזכיר  העיר.  למועצת  הוצגה 

במסגרת   הציבור  הערות  לאפשרות  לחזור  וצריכה 

המספ   106 משנה  לא  צריך  ב'.  עוד  הציבור  אבל  ר 

משמעותיים   שינויים  בה  נעשו  כי  דברו,  את  להגיד 

תומכת   שהעיר  לוועדה  נאמר  מה  בסיס  על  מאוד. 

ב  העיר  מועצת  בישיבת    15.5.2019-בתוכנית? 

לא   העיר  "ראש  נאמר:  שלנו  לסדר  להצעה  בתשובה 

שבה   ישיבה  על  יפסח  ולא  העיר  מועצת  על  ידלג 
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הע  מועצת  ויבינו.  ישמעו  גג  כולם  הסכם  תבחן  יר 

לתוספת   "מתנגדים  אמר:  צנעני  איתן  בתוכנית." 

"אמרנו    15,000 אמר:  המנכ"ל  זה."  במקום  נפש 

הדיון  צריכים   בעת  לא  שאנחנו  הותמ"ל  את    עם 

לנו.   עוזר  לא  הוא  אותו.  רוצים  לא  הזה.  הותמ"ל 

לא   אנחנו  רוצים,  שאתם  מה  ותעשו  השטח  את  קחו 

נו  "הותמ"ל  והמשיך:  אותו."  בצורה  רוצים  הגת 

דורסנית, בצורה לא משתפת, בצורה שלא של שוויון  

היא   העמדה  התמריצים.  וגם  העצמה  אצלו  כוחות. 

זה." אז איך   זה, בתמ"ל  לא חפצים בותמ"ל  שאנחנו 

עלו   שעבר  בשבוע  מהדיון  התוכנית?  לתומכי  הפכנו 

וצפו בעיות מאוד רציניות בתוכנית. נושאים שהצגנו  

לציין,  יש  בעבר.  גם  כאשר    אותם  הכוחניות  שלמרות 

הם   נאבקים,  וולונטריים  גופים  או  מקומי  שלטון 

בוורסיה   כרגע  למשל,  זה  במקרה  לפעמים.  מצליחים 

איזה   האקולוגי.  מהמסדרון  מה  נסיגת  יש  הנוכחית 

הם   שאם  מראה  רק  זה  בתוכנית.  שינוי  שהוא 

הם    8עובדים   מציינים,  שהם  מה  זה  התוכנית,  על 

עובדים   ה   8כבר  על  מעיד  שנים  לא  זה  תוכנית, 

כשמביאים   אלא  לאט,  עובדים  התכנון  שמוסדות 

גרועה, אז היא לוקחת   שנים. בקצרה מספר    8תכנית 

המקצוע בתוכנית הזאת.   גורמי  ידי  על  נקודות שעלו 

לכאוס   יביא  התוכנית  ביצוע  תנועתי.  פתרון  אין 

ביציאה מהשכונות והשכונות הנלוות. דרך בן יהודה  

טשרני  רחוב  צומת  תיחסם.  יותר.  ייסתם  חובסקי 

המתכנן   שהנחת  זאת  כל  ועוד.  מחסום  יהווה  עלייה 

.. לתכנן תחבורה, שהשכונה היא בכלל ברדיוס   היא,.
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פרטי   ברכב  והשימוש  העיר,  למרכז  ברגל  הליכה 

לא   שזה  יודעים  העיר  תושבי  אנחנו  נמוך,  יהיה 

רדיוס   לא  זה  העיר  למרכז  שם  מהשכונה  המצב. 

לנ  פתרון  אין  כבר  הליכה.  מים.  אספקת  ושא 

במפעל   שהעלינו  ראשון  דבר  הקדנציה  בתחילת 

המים.   לאספקת  אב  תכנית  אין  העיר,  של  המים 

כזאת.   נקודה  ציינו  צריכים    15,000הדוברים  איש 

לאיגום  למי  לפתרון  פתרון  אין  ועוד.  ראשית  צנרת   ,

אפשרות   אין  לשיטפונות.  צפויה  והעיר  הנגר, 

אי   המוביל,  באזור  מים  שמה  להחדיר  לעשות  אפשר 

ושיחדרו.   המים  את  לאגום  בפארק,  כמו  אפילו 

לאזור   הפכו  מים  שיקלטו  החקלאיים  והשטחים 

נבחן   לא  והנושא  הביוב,  לנושא  פתרון  אין  בנוי. 

כ  לחבר  סתם  אפשר  איך    15,000-12,000-מערכתית. 

הנושא   פגיעה.  יש  עירונית.  למערכת  תושבים 

באורבניו  מאוד  חמורה  פגיעה  הוא  ת.  המרכזי 

הקיימות,   לשכונות  צמידות  על  דיברו  המתכננים 

השכונה   מיקום  העיר.  במרכז  מפגיעה  התעלמו  אבל 

של   טבעית  לא  הרחבה  העיר.  ממרכז  רחוק  הוא 

זאת   כי  ציבוריים,  שטחים  של  מזמינות  נובע  העיר, 

בשטחים   רק  עוסקת  הותמ"ל  הותמ"ל.  מהות 

אולי   השטח  את  בעתיד  לקדם  במקום  ציבוריים. 

לב  הרחבה  מצפון  שזו  טבעית  הרחבה  יהודה.  ן 

קבע   שהותמ"ל  העיקרית  הסיבה  טבעית.  עתידית 

לבן   מצפון  פרטית.  בעלות  אין  בשטח  כי  זה,  מיקום 

יהודה יש בעלות פרטית. מבחינת העיר לדעתנו ברור  

לעיר.   מאוד  בעייתי  הוא  זה,  בזמן  זה  שמיקום 
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מקדמים   שונים  שמשרדים  צריכים  לא  אנחנו 

ה  במרחב  של  פרויקטים  הבנה  ללא  העיר  של  עירוני 

היררכיית   העיר,  מרכז  שיקום  כמו  נושאים, 

כאן   יש  עירונית, הבסיס הכלכלי של העיר.  שירותים 

על   יכוסה  שהכול  חלומות  יש  אנושה,  כלכלית  פגיעה 

הרחבת   ניקוז,  מים,  מערכות  שינוי  גג.  הסכם  ידי 

חדשים,   כבישים  צנרת,  חדשה  הקמה  מט"ש, 

העיר  בינתיים  בתושביה.    חלומות.  לטפל  תצטרך 

האזור   על  מטוסים  תנועת  של  נושא  ציינו  לא  בכלל 

חשוב   החקלאי  השטח  העיר  לתושבי  הזה.  המתוכנן 

רצון   יש  הלאומית,  ברמה  גם  לעיר.  מסביב  מאוד 

הדברים   כל  את  ולמדנו  מזון.  אספקת  של  לביטחון 

שהעיר   חושבים  אנחנו  בקורונה.  עכשיו  גם  האלה 

לת  נמרצות  להתנגד  ולתאם  צריכה  הזאת,  וכנית 

חזית   ואחרים.  האזורית  המועצה  עם  ההתנגדות 

במקום   וברורה.  אחידה  להיות  חייבת  ההתנגדות 

נקודות   רק  העליתי  אני  לדון,  טעם  אין  היום  הזה 

כרגע. מה שאנחנו    שעלו השבוע בדיון. אין טעם לדון 

דבר   זה  העיר,  למועצת  תוצג  היא  שהתוכנית  רוצים 

בא   העיר  שראש  גב  אלמנטרי.  אחריו  יהיה  למוסדות 

והותמ"ל   מאחר  שני,  ודבר  המועצה.  של  העיר,  של 

גוף דורסני, עד קיום הדיון לא יושגו   כמו שאמרו זה 

כל הבנות בנושאים שמשמעותם קידם התוכנית ללא  

שהעיר   שאמירה  לותמ"ל  יובהר  העיר.  במועצת  דיון 

לפניי   זה.  לרגע  נכונה  לא  היא  בתוכנית,  תומכת 

חב  וראש  הפרוטוקול,  בקואליציה  העיר  מועצת  רי 

את   להציג  בלי  בעיקרון  ברורה,  בצורה  דיברנו  העיר 
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 התוכנית נגד התוכנית הותמ"לית.  

תכנית   יעל סער:  על  פה  מדברים  אנחנו  להוסיף.  אשמח  אני 

חדש    3,500שתוסיף   כביש  על  שמסתמכת  יחידות, 

ושיבואו   מטרו,  פה  שיהיה  זה  ועל  מצפון,  שייסלל 

ו לנו תשתיות, ויסללו. אנחנו מדברים  ויבנו לנו ויעש 

בעוד   היתרים  על  לא  שנתיים,  בעוד  היתרים  על  פה 

לכם    10 מזכירה  אני  הכביש.  את  כשיסללו  שנים 

בכניסה    3שאנחנו   שיהיה  לרמזור,  מחכים  שנים 

שנים,   כמה  יודעת  לא  אני  בעצם  תעשייה,  לאזור 

בכני   3אבל   לרמזור  הזאת.  בקדנציה  ל שנים  -סה 

שנ   50כס/  טפסי  כדי  שם  לתת  אז    4וכל  והיתרים. 

אני   הזה,  הטררם  כל  פה  יהיה  שנתיים  שתוך  להניח 

ולקיים   לשבת  צריכים  אנחנו  מופרך.  שזה  חושבת 

של   המשמעות  על  ביחד  פה  כולנו  רציני,  דיון 

לקבל   שנוכל  כדי  לקרות  צריך  מה  הזאת.  התוכנית 

זה   את  לקבל  צריכים  לא  אנחנו  אותה.  ולקדם  אותה 

פתוחו  רשויות  בזרועות  הארץ  שבכל  סיבה  יש  ת. 

עררים   התנגדויות  הגישו  ותמ"ל,  לתוכנית  יתנגדו 

טובה   הכי  בצורה  נעשה  שזה  לדעת  כדי  בזה,  ונלחמו 

להחליט   צריכים  אנחנו  מהם.  שונים  לא  ואנחנו 

לנו   שיחליטו  ולא  לעיר,  הנכונה  התוכנית  מה  כולנו 

 מעל הראש.  

הנושא  ראש העיר:  לכל  רוצה להתייחס  אני  הזה של תכנית    טוב, 

הזאת   התוכנית  של  המשמעות  כל  ועל  ותמ"לית, 

כל זאת תכנית שהתחילה כבר   כלפי כפר סבא. קודם 

ב  שם  וב 2013-אי  משמעותי,  ראשוני  תהליך  עברה   .-

ב   2016 שם  ואי  ותמ"לית.  כתוכנית  הוגדרה  -כבר 
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השולחן.    2018 על  הייתה  התוכנית  כבר  שנבחרנו 

מכיו  זה  אותה,  שעצר  היחידי  שחוק  הדבר  ון 

ולכן היא לא הופקדה לפני שאנחנו   הותמ"ל התעכב, 

בדצמבר   העיר  למועצת  פה  בתפר  2018הגענו  בזמן   .

התוכנית   כבר  לתפקידנו,  כאן  שנכנסנו  לפני  עוד 

הייתה   שכבר  ותמ"לית  כתוכנית  השולחן,  על  הייתה 

היא   הקרקע  מכאן.  נתחיל  בואו  אז  הפקדה.  סף  על 

שנמצא  יא קרקע  קרקע של מינהל מקרקעי ישראל. ה 

היא   ולכן  בתכנון.  שאמרתי  כמו  עשור,  כמעט  כבר 

את   לפתח  א'  גם,  הדרך  שזאת  הבנו  שאנחנו  תכנית 

לה   אין  סבא  כפר  לעשות  מה  כי  סבא,  כפר  העיר 

הקרקע   עתודות  את  סיימה  סבא  כפר  יותר.  קרקע 

את   כשיש  צפונה,  זה  להתפתח  היחידה  והדרך  שלה, 

את   ויש  צופית,  ותמ"ל  של  התוכנית  התוכנית 

בינוי   פינוי  על  כחודשיים  לפני  הדיור  קבינט  שאישר 

אלה   ותמ"לית.  תכנית  עוד  והיא  יוספטל,    2שכונת 

הותמ"ליות.   כפר  תכניות  לעיר  גדולה  בשורה  הם 

סבא. בסופו של דבר הוועדה הארצית לתכנון ובנייה  

חושב   ואני  המועדפים,  הדיור  מתחמי  מהם  קובעת 

מבורך.   תהליך  בתחילת  המערכת  שאנחנו  מפה 

העיר,   אדריכלית  העיר,  מהנדסת  שלנו,  המקצועית 

מעולה   צוות  שהוא  התוכנית  את  שמלווה  הצוות 

מספר   את  צמצם  התוכנית,  היקף  את  צמצם  ומצוין, 

לשכנים   שבסמוך  הגבהים  את  הקטין  הדיור,  יחידות 

את   לחלוטין  הקטנו  אנחנו  צופית,  עם  שיח  יש  שלנו. 

המבנים  את  קצת  והרחקנו  כל  החיכוך,  את  והפכנו   ,

שכונת   מול  כנ"ל  ציבור.  למבנה  צופית  ליד  האזור 
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רוצה   אני  אבל  מסודרים.  חיץ  של  אזורים  יש  קפלן, 

יותר   לאן  אין  להבין,  צריכים  אנחנו  משהו,  להגיד 

העיר   של  האחרונות  הקרקע  עתודות  אלה  להתרחב. 

התכנון   נכון.  אותם  לתכנן  שצריך  כמובן  סבא.  כפר 

ה  הגריד  של  תכנון  סבא  הוא  בכפר  שיש  כמו  ירוק, 

התווה   בזמנו  קולודני  שעוד  השבילים  מערכת  של 

יעל כמו   לנו מערכת של תחבורה שתתוקצב,  יש  כאן. 

בכס/  שתקוע  הזה  הרמזור  אנחנו    50אמרת  כי  נכון, 

בכביש   ישראל  מדינת  של  העבודה  בתוכנית  היינו  לא 

רק  5504 לא  זמן,  מאוד  הרבה  נדחה  התקציב  ולכן   ,

א  גם  זה,  עד  בגלל  ממשלה  הייתה  שלא  הסיבות  חת 

גם   מדינה,  תקציב  היה  כשלא  ולכן  שנה.  חצי  לפני 

מדינת   של  ההתחייבויות  את  לבצע  כסף  היה  לא 

בכביש   הזאת  5504ישראל  התוכנית  ברגע  אבל   .

נושא   תחבורה,  של  נושא  גם  ייכנסו  בתוכה  תאושר, 

כספים   יגיעו  חדש.  מול  ישן  של  ונושא  תשתיות,  של 

כד  מאוד  בעיר  גדולים  להשקיע  במרכז  י  המתבגרת 

וגם   ציבור  במבנה  גם  מאוד  חשוב  שזה  העיר, 

זה   עיליות.  בתשתיות  וגם  נוספות  ניקוז  בתשתיות 

קודם   בשורות.  פה  ויש  אותו,  תיתן  שהמדינה  כסף 

הוגדרנו   אנחנו  הצעירים.  הזוגות  לכל  בשורה  כל 

אז   מטרה,  לזוגות    50%כמחיר  הולך  מהפרויקט 

זאת  מהפרויק   50%צעירים.   צעירים,  לזוגות  הולך  ט 

העיר.   וילדי  ולילדות  העיר  לתושבי  ענקית  בשורה 

נבנו   לא  מאוד,  גבוהים  הם  סבא  בכפר  הדיור  מחירי 

סיבות,   מאותם  שנים  מאוד  הרבה  פרויקטים  פה 

קרקעת   והיא  קרקע  כשיש  כרגע  קרקע.  הייתה  שלא 
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הדיור   ומחירי  מטורפת,  דיור  מצוקת  ויש  מינהל, 

במקו  הם  סבא  וגם  בכפר  אחד,  אף  של  ידו  שהם  מות 

שהיו   גדולים,  כבר  ילדים  להם  שיש  חבר'ה  פה  יש 

חוץ   אחרת  אפשרות  אין  סבא,  בכפר  שיגורו  שמחים 

רואה   לא  ואני  מדויק.  ולבנות  נכון  ולבנות  מלבנות, 

ואנחנו   נקפיד  אנחנו  התכנון.  את  פינחס  ממך  שונה 

על   ונשמור  קפלן,  יער  על  נשמור  ואנחנו  נחמיר, 

שמורה  המסדרון   יהיה  שהמוביל  ונדאג  האקולוגי, 

מתחת   מסחר  שיהיה  ונדאג  ומסודרת.  ומטופחת  יפה 

מתחת   ירדו  אלא  לקניון,  לרדת  יצטרכו  ולא  לבתים, 

בסמוך   ממש  יהיה  והכול  ויצמן  ברחוב  כמו  לבית 

שכונה.   יהיו  שלא  שלי  מהבקשה  חלק  שזה  לבית, 

כי   בירוקה.  שעשו  כמו  לשכונה  מחוץ  מסחרי  ומרכז 

חושב  הייתה   אני  עכשיו  אחרת.  בזמנו  תפיסה 

הכול.   את  יהיה  לבית  שמתחת  נכונה  אז  שהתפיסה 

דבר   של  בסופו  הכול,  את  ברצף  מחברים  אנחנו  אם 

   -התוכנית היא מתקדמת. אני כן מתכוון 

אותה   יעל סער:  ולהציג  למועצה  אותה  להביא  לא  למה  אבל 

 לציבור?  

את  ראש העיר:  להציג  מתכוון  כן  אני  שנייה,  התוכנית    רגע 

תתגבש   שהתוכנית  חשוב  שזה  חושב  אני  למועצה. 

לא   התוכנית  למועצה.  אותה  להציג  מסודרת,  ותהיה 

ולא   מליאה  לאישור  ולא  מועצה  לאישור  לא  זקוקה 

חושב   אני  ותמ"לית.  תכנית  זאת  דבר,  שום  לאישור 

היתרונות   על  עליה,  ולדבר  לבוא  ציבורית  נכון  שכן 

בפני  מדבר  עכשיו  שאני  כמו  ותושבי    שלה,  תושבות 

אותה   להציג  לי  חשוב  העיר,  וילדי  ילדות  העיר 



   5.1.2022 68    מן המנייןמועצה 

ויש מה   מה להתגאות  על  יש  כי  ונכונה,  טובה  בצורה 

גם דיור   יהיה בה  להציג. תכנית מצוינת, יפה, טובה, 

גם   טווח,  ארוכת  להשכרה  דיור  גם  צעירים,  לזוגות 

מה   כל  את  מסחר,  גם  תעסוקה,  גם  מוגן,  דיור 

ובה בעיר. וגם עוד דבר, זה  שצריך שתהיה בשכונה ט 

שמתחיל   ארוך  תהליך  זה  בבוקר,  מחר  קורה  לא 

את   שיגדירו  ועד  התכנון,  שיסתיים  עד  עכשיו, 

שישווקו   ועד  התקציב,  את  שיהיה  ועד  התוכנית, 

על   מדברים  אנחנו  הבניינים.  שייבנו  ועד  הקרקעות, 

בעוד   יסתיים  הוא  עכשיו,  שמתחיל  שנים.    15אירוע 

שתבינו   רוצה  השכונה  אני  אם  לוקח.  זמן  כמה 

התחילה   כדוגמא,  זה  את  נותן  תמיד  ואני  הירוקה, 

ה  שנות  בסוף  שם  אי  מתוכננת  ובשנת  80-להיות   ,

בשנת  2000 כמדומני  ולד    1998או    1997,  יצחק  כבר 

רק   סבא.  כפר  ותושבי  תושבות  בפני  אותה  הציג  ז"ל 

הפרויקט,    2006-ב  את  לבנות  התחיל  חמו  בן  יהודה 

ר  שמחלף  אומרת  לאחר  זאת  להיבנות.  התחיל  עננה 

ה  שנות  בתחילת  שם  כראש    90-מאי  אני  היום,  עד 

לעוד   היתר  עכשיו  נתתי  זאת    144עיר  דיור.  יחידות 

מאוד   הרבה  של  אירוע  על  מדברים  אנחנו  אומרת 

 .  שנים 

להפקדה   יעל סער:  שנתיים  יש  ותמ"ל  המצב,  לא  זה  רפי  אבל 

   -עד שיש היתרים 

   -אני   רגע אבל יעל,  ראש העיר: 

.   יעל סער:   זה פשוט לא נכון

הבא,   ראש העיר:  המשפט  וזה  הותמ"לית,  התוכנית  תקשיבי, 

התשובה.   את  לך  אתן  אני  מקדימה,  את  פעם  שוב 
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את הזמנים. אם תכנית  התוכנית הותמ"לית מקצרת  

לקחה   ירוקה  שכונה  התוכנית    30של  אז  שנים, 

שזה   חושב  ואני  הזמנים.  את  תקצר  הותמ"לית 

י  חבר'ה  מבורך.  שם  יושבים  מצוין,  צוות  שם  ושב 

לכל   נכנסים  גבוהה,  הכי  ברמה  מקצוע  בעלי 

פרויקט   וזה  הפרטים.  כל  על  חושבים  הפרטים, 

כפר   וילדי  ילדות  למען  אותו  לברך  שצריך  מבורך 

 סבא.  

   -כל הבקשה הייתה שהמועצה  פינחס כהנא: 

 -רפי ברשותך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -אז אני אמרתי  ראש העיר: 

 תדון בזה.   פינחס כהנא: 

   -אז אני  ראש העיר: 

   -רפי ברשותך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

מאוד   פינחס כהנא:  קשות  בעיות  שם  יש  הדברים...  את  מציג  אתה 

 -לעיר 

מבין   ראש העיר:  לא  אני  באמת  תקשיב  כהנא,  פינחס  רגע 

 אתכם.  

   -... המהנדסת  פינחס כהנא: 

צועק  ראש העיר:  אתם  לכם,  מפריע  מדבר,  כשמישהו  כשאני  ים. 

 אפשר להפריע לי. אני באמת לא מבין.  

 לא, אתה גמרת.   פינחס כהנא: 

בשורה   ראש העיר:  הקצוות.  את  מחבר  רק  אני  לך,  עוזר  אני 

שהתוכנית   מבקש  אתה  הראשון  בסעיף  התחתונה 

הבנות   כל  נעשו  לא  הדיון  קיום  עד  אבל  תוצג. 

את   להציג  מתכוון  כן  אני  קשור.  לא  זה  משמעויות, 

התקדמו  ז  לא  שקשור,  מה  כל  העיר.  מועצת  בפני  ה 
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העיר.   במועצת  דיון  ללא  תכנית  וקידום  ההבנות 

כולל   מאוד,  מורכב  תהליך  פה  יש  מתקדם,  הותמ"ל 

הממשלה   משרד  כל  של  דבר  של  שבסופו  תהליך 

שמועצת   תהליך  לא  זה  הזה.  לתהליך  שמחויבים 

נתקדם   אנחנו  אוקיי  נגיד  אז  זה,  אוקיי  תגיד  העיר 

להסיר  בלעדי  מציע  אני  ולכן  ככה.  עובד  לא  זה  כם. 

שאני   עבודה  הנחת  מתוך  היום,  מסדר  זה  את 

בפני   מאוד  טובה  בצורה  התוכנית  את  להציג  מתכוון 

האם   רלוונטיות.  אין  פשוט   . לסעיף.. העיר.  מועצת 

להעלות   או  היום  מסדר  זה  את  להסיר  אפשר 

 להצבעה?  

 הצבעה.   יעל סער: 

   -מי בעד להסיר הצבעה. טוב, אז   ראש העיר: 

ואני הייתי   עו"ד אהוד יובל לוי:  רפי, רק להגיד שמעולם אופוזיציה,  רפי, 

   -שנים באופוזיציה ויו"ר האופוזיציה   10

 רגע סליחה פתחנו לדיון?   הדר לביא: 

 לא.   ראש העיר: 

העיר   עו"ד אהוד יובל לוי:  בצעירי  לפגוע  הצעה  האופוזיציה  העלתה  לא 

בי  בפינוי  צעירים  הייתה  בזוגות  לא  מעולם  נוי, 

הרי   אחת.  שעה  לעכב  דרשה  האופוזיציה  שבה  הצעה 

  ..  כולם מבינים שכל ההבנות.

 סליחה, פתחנו לדיון?   הדר לביא: 

מעולם   עו"ד אהוד יובל לוי:  מתקדמים.  שהדברים  ברור  מעולם, 

 אופוזיציה לא פגעה בתושבים.  

 טוב יובל בבקשה.   ראש העיר: 

אעב  צביקה צרפתי:  אני  לנזקים  אולי  הפרוטוקולים  כל  את  לך  יר 

לא   פה,  יושב  אני  די  אופוזיציה.  בתור  הבאת  שאתה 
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  . .  עונה לך, אני לא.

 צביקה אני אעשה לך מאזן נזקים?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -אני מציע לך  צביקה צרפתי: 

 נעשה לך מאזן נזקים?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -יובל  ראש העיר: 

   -לחזור לסורך, תירגע אתה מציע לך לא   צביקה צרפתי: 

 צביקה, נעשה לך מאזן נזקים?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -אתה אל תעשה לי מאזן נזקים  צביקה צרפתי: 

 אז תתבייש שאתה יושב פה בכלל.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

. נזקים שלי. ואם אני  צביקה צרפתי:     -אתה לא..

 תתבייש שאתה יושב פה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

כל   צרפתי: צביקה   עשית  הנזקים שאתה  מאזן  את  לך  אני אעשה  אם 

   -השנים שהיית אופוזיציה 

 החוק היה איתי. ידידי הנכבד החוק היה איתי.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 תפסיק נו, החוק איתך?   צביקה צרפתי: 

.   עו"ד אהוד יובל לוי:   עשיתם דברים והחוק היה איתי

רחוק  צביקה צרפתי:  הגעת  זה  בגלל  כל    טוב,  הגעת  זה  בשביל  גם. 

 כך רחוק.  

ההצעה   ראש העיר:  את  להסיר  בעד  מי  להצבעה.  מעלה  אני  טוב, 

פליאה,   לירית,  מאיר,  יובל,  היום?  מסדר  לסדר 

קובי   ורפי  אמיר  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי, 

נגד להסיר מסדר היום? יעל, פינחס, הדר,   ואורן. מי 

יוסי וקרן. תודה רבה.    צביקה, אסנת 

   -אני מקווה שהציבור  ד אהוד יובל לוי: עו" 

 ירד מסדר היום.   ראש העיר: 

נגד   עו"ד אהוד יובל לוי:  שפועל  מי  את  לבזות  יידע  בווידאו  שצופה 

אליטיסטית   בגישה  העיר  זוגות  נגד  צעירים, 
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   -מכוערת 

 די, די יובל.   הדר לביא: 

.. זה יותר אליטיסטי, ביקשנו לדון בתוכנית  יעל סער:   -יובל.

   -עזוב את זה, זה יהיה טוב לעיר שיעשו בצופית  ס כהנא: פינח 

 איזו חוצפה.   יעל סער: 

 או צפון בן יהודה.   פינחס כהנא: 

   -יובל במופע  צביקה צרפתי: 

. על מה אתה מדבר?   פינחס כהנא:   זה טוב לפתרון..

   )מדברים יחד( 

נגד צעירים?   פינחס כהנא:   ... 

יגיע ... כשבמדינת ישר  עו"ד אהוד יובל לוי:     -אל הכול 

 ההצעה ירדה מסדר היום.   ראש העיר: 

זה   עו"ד אהוד יובל לוי:  טוב,  שכולו  בעידן  נחיה  אנחנו  זמנית.  בו  מסודר 

 אחרי הדור שלנו.  

במועצת   צביקה צרפתי:  העיר,  במועצת  להציג  ביקשו  הכל  בסך 

   -העיר 

יודע שזה יקרה. מה ביקשת שתזרח השמש?   עו"ד אהוד יובל לוי:   ואתה 

   -לא, אני לפי איך שמתנהגים בזמן האחרון  יקה צרפתי: צב 

 מי יודע שזה יקרה?   הדר לביא: 

 לא מציגים כלום למועצת העיר.   צביקה צרפתי: 

 שעה לא יעכבו בגללכם.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 )מדברים יחד( 

 מתי יהיה דיון כשתוכנית תאושר?   פינחס כהנא: 

 מי אמר את זה?   ראש העיר: 

 אני מציע שהשמש לא תזרח בלי רשותכם.   בל לוי: עו"ד אהוד יו 

והיא   ראש העיר:  מבורכת,  היא  התוכנית  שאמרתי  כמו  טוב. 

מאוד   גדולה  בשורה  היא  העיר.  מועצת  בפני  תוצג 
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וילדי   ולילדות  העיר,  ותושבי  לתושבות  מאוד  מאוד 

וגם   עירונית,  התחדשות  שזה  יוספטל,  גם  העיר. 

זה   צופית,  של  של  פרויקטים    2הותמ"ל  בהיקף 

כמעט  7,000 אלפי    8,000,  בתוכם  דיור  יחידות 

למי   השכרה,  לדירות  צעירים,  לזוגות  דיור  יחידות 

לעבור   שירצה  למי  שלו,  הדירות  את  לשפר  שירצה 

 -לגור בכפר סבא 

 כמה קומות? כמה קומות? זה חשוב.   צביקה צרפתי: 

 כמה קומות?   ראש העיר: 

כפ  צביקה צרפתי:  של  העירוני  הצביון  יהיה  כמו  או  סבא    22-30ר 

 כמה?  

בתקומה   עו"ד אהוד יובל לוי:  אישרת  אתה  אתה    32צביקה,  קומות, 

 מתבייש?  

 צביקה, אנחנו נציג את התוכנית.   ראש העיר: 

 זה מעניין. זו שאלה מעניינת.   צביקה צרפתי: 

 קומות.    32אתה לא מתבייש שאישרת בתקומה   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 מעניינת, שאלה מעניינת.  זו שאלה   צביקה צרפתי: 

 קומות אתה פרצת.    32 עו"ד אהוד יובל לוי: 

 שאלה מעניינת, שאלה מעניינת.   צביקה צרפתי: 

 אתה באמת רוצה שאני אתייחס לזה צביקה?   ראש העיר: 

 קומות בתקומה?    32רפי, מי אישר   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אז זהו, קיבלת תשובה.   ראש העיר: 

 ות בתקומה.  קומ   32 צביקה צרפתי: 

 קיבלת תשובה.   ראש העיר: 

 .  32קודם כל בתקומה אין   צביקה צרפתי: 

 קומות.    30-מגדלים של למעלה מ   4קיבלת תשובה.   ראש העיר: 

 .  32אין   צביקה צרפתי: 
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   )מדברים יחד( 

 קומות.    30קומות, אין    24יש   צביקה צרפתי: 

.    30 ראש העיר:   קומות..

 .  32אין   צביקה צרפתי: 

 קומות.    30לא יהיה שם   ר: ראש העי 

   -אבל אתה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 .  32אין   צביקה צרפתי: 

בשיא   עו"ד אהוד יובל לוי:  האלה  הדברים  את  פה  שעשה  הדור  נציג  אתה 

 הבושה ובשיא הכלימה.  

מעבר   צביקה צרפתי:  כבר  אני  שלך.  לרמה  ארד  לא  אני  תקשיב, 

 לרמה שלך מספיק.  

 ז נשמור על כבוד הדדי.  טוב, אז בואו, א  ראש העיר: 

 

מס'   בנושא    : 435החלטה  הצעה  להסיר  קולות  ברוב  התייחסות  מאשרים 

 .  צופית   1088מועצת העיר לתמ"ל  

אמיר,  יובל,   -בעד  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר, 

 . רפי ואורן 

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

 

 דת המשנה לתכנון ובנייה.  חילופי גברי בווע  ד. 

 

גברי  ראש העיר:  חילופי  לסדר  לתכנון    הצעה  המשנה  בוועדת 

 ובנייה, בבקשה.  

כדי   עו"ד יוסי סדבון:  לפניכם.  פה  מונחת  היא  פשוטה,  היא  ההצעה 

ייצוג   ייצוג של סיעות שעד כה לא היה להם  להבטיח 

ובנייה  , מבקשים לאשר הצעת החלטה  בוועדת תכנון 

מי  מאשרים  צרפתי  זו:  צביקה  המועצה  חבר  של  נוי 
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עו"ד   של  במקומו  ובנייה  לתכנון  משנה  ועדת  כחבר 

הזה   הדיון  שלפני  לומר  רוצה  אני  לוי.  יובל  אוהד 

שאנחנו   שלמרות  לו,  ואמרתי  המשפטי  ליועץ  הלכתי 

מליאה   אנחנו  ובנייה,  תכנון  במליאת  לא  במליאה, 

סמכות   אין  העיר,  מועצת  של  המניין  מן  ישיבה  של 

עליה.  להורי  להצביע  וחייבים  הזאת,  ההצעה  את  ד 

מנהליים   לעניינים  משפט  בית  של  פסיקה  זה  על  יש 

כמובן   המשפטי.  ליועץ  זה  את  העברתי  בחיפה. 

גם   אפשר  אבל  דבר,  כל  להחליט  רשאית  שהמועצה 

אבל   ובנייה,  תכנון  למליאת  זה  את  להעביר  להחליט 

 את ההצבעה על ההצעה הזאת צריך לעשות עכשיו.  

 יועץ משפטי בבקשה חוות דעתך.   עיר: ראש ה 

במהלך   עו"ד אלון בן זקן:  אליי  שהעברת  הדין  פסק  את  קראתי  יוסי, 

שבה   בסיטואציה  עוסק  לא  הוא  המועצה.  ישיבת 

לכנס   סירב  העיר  ראש  מקרה  באותו  נמצאים.  אנחנו 

מחברי   שליש  לבקשת  המניין  מן  שלא  ישיבה 

משפטית,  דעת  חוות  פי  על  סבר  הוא  כי    המועצה, 

לא   הם  בקשה  באותה  שם  שמופיעים  שהנושאים 

נמנע   פשוט  הוא  ולכן  העיר.  מועצת  של  בסמכות 

לסדר   הצעה  שלנו  במקרה  הישיבה.  את  מלכנס 

ישיבת   של  יומה  סדר  על  או  שולחן  על  נמצאת 

מדובר   לא  ולכן  כרגע.  אותה  הצגת  אתה  המועצה, 

חשוב   משפטי,  כיועץ  לומר  יכול  אני  מקרה.  באותו 

שגם  להסביר  בהצעה    לי  דיון  לפתוח  תחליטו  אם 

לשינוי   החלטה  להצעת  רוב  יהיה  אם  וגם  הזאת, 

משפטית   נפקות  שום  תהיה  לא  המשנה,  ועדת  הרכב 

לערוך   סמכות  אין  העיר  למועצת  כי  הזאת,  להחלטה 
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לתכנון   המשנה  ועדת  חברי  של  בהרכב  שינויים 

למליאה  ובנייה  בלעדי  באופן  נתונה  הזאת  הסמכות   .

המקומי  הוועדה  חוק.  של  פי  על  זה  ובנייה,  לתכנון  ת 

ואם   כזאת,  החלטה  תתקבל  אם  גם  אחרות  במילים 

היא   כאן,  העיר  במועצת  כזאת  החלטה  תתקבל 

ולכן   מסמכות,  בחריגה  שהתקבלה  כהחלטה  תיחשב 

הזה   הנושא  לדעתי  לכן  מעיקרה.  בטלה  תהיה  היא 

תועלה   שבכלל  מבלי  היום,  מסדר  לרדת  צריך 

 להצבעה.  

את  סליחה   הדר לביא:  מינינו  כשאנחנו  נכון,  זוכרת  אני  אם 

בתחילת   ובנייה  לתכנון  המשנה  ועדת  חברי 

 הקדנציה, מינינו אותו במועצה ואשררנו במליאה.  

 לא.   עו"ד אלון בן זקן: 

 כן.   הדר לביא: 

   -היא הייתה במליאה, היה שינוי  עו"ד אלון בן זקן: 

 זה לא נכון.   הדר לביא: 

להיות  עו"ד אלון בן זקן:  היא אושררה במליאה מאותה  יכול  כך  ואחר   ,

   -סיבה 

 בסדר גמור.   הדר לביא: 

   -שבדיעבד התברר שהייתה פה חריגה  עו"ד אלון בן זקן: 

 תודה רבה.   הדר לביא: 

שוב   עו"ד אלון בן זקן:  ונדונה  למליאה.  הועבר  זה  ולכן  מסמכות, 

 במליאה.  

 בסדר גמור, תודה.   הדר לביא: 

עכשי  ראש העיר:  עושים  מה  סמכות  אז  לנו  אין  משפטי?  יועץ  ו 

 לדון בזה?  

   -לטעמי אין מה להצביע  עו"ד אלון בן זקן: 
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   -אדוני היועץ המשפטי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -בדיוק כפי שהצבענו על זה בעבר  הדר לביא: 

 אין מה להצביע עליה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 נצביע על זה היום.   הדר לביא: 

   -ה, אדוני היועץ המשפטי ברשותך רק שניי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -לאור  ראש העיר: 

   -רפי, רפי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -לא אני  ראש העיר: 

בזמנו,   עו"ד אלון בן זקן:  העיר  לראש  דעתי  חוות  את  הבעתי  אני 

רוצים   ואם  סמכות,  בחוסר  התקבלה  שההחלטה 

וכך   למליאה,  זה  את  להביא  צריך  הרכב  לקבוע 

 ראשון אפילו במליאה.    נעשה בפני שהתקיים דיון 

שעשינו   הדר לביא:  כפי  בדיוק  במועצה.  זה  על  הצבענו  אנחנו 

 אז, נעשה היום.  

הייתה   עו"ד אלון בן זקן:  לא  היא  שההחלטה  ואמרתי  לך  עניתי  והנה 

   -תקפה, ולכן זה הגיע למליאה. אז 

   -סמכות   מכיוון שאין ליועץ המשפטי  הדר לביא: 

א ברשותך  עו"ד אהוד יובל לוי:  הדין  ,  פי  על  האם  אותך,  לשאול  רוצה  ני 

בחוק תכנון ובנייה מישהו יכול לגרוע מסיעה להיות  

 מיוצגת?  

   -אני חושב  עו"ד אלון בן זקן: 

   -הסיעה שלי מיוצגת על פי דין  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -חברים תקשיבו  עו"ד אלון בן זקן: 

אח  עו"ד אהוד יובל לוי:  א אף  מעולם  אותם.  לגרוע  יכול  לא  ופוזיציה  ד 

עו"ד   הנכבד  ידידי  חוקיות.  לא  הצעות  הציעה  לא 

הצעות   הציעה  לא  אופוזיציה  מעולם  סדבון,  יוסי 

 שהם מנוגדות לחוק.  
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 מה לא חוקי כאן?   עו"ד יוסי סדבון: 

שלה.   עו"ד אהוד יובל לוי:  הייצוג  את  שלי  מהסיעה  לגרוע  יכול  לא  אתה 

 אתה יודע את זה. זה מביך.  

היו  ראש העיר:  להעלות  טוב.  מתקדמים?  אנחנו  איך  המשפטי  עץ 

לדון   סמכות  לנו  אין  שפשוט  או  להצבעה,  זה  את 

 בזה?  

   -אנחנו מבקשים להעלות להצבעה  הדר לביא: 

 רגע, אני שואל את היועץ המשפטי.   ראש העיר: 

 רפי, הצבעה לא חוקית.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 רגע את יועצת משפטית?   ראש העיר: 

 ההצבעה היא מנוגדת לחוק.   י: עו"ד אהוד יובל לו 

.   ראש העיר:   אני מדבר עם היועץ המשפטי

   -אני אנסה  עו"ד אלון בן זקן: 

   -מגיש ההצעה  הדר לביא: 

   -אבל היועץ המשפטי צריך לתת  ראש העיר: 

להגיד   הדר לביא:  סמכות  אין  המשפטי  ליועץ  להצביע.  מבקשים 

 לנו לא להצביע.   

   -שפטי אני שואל את היועץ המ  ראש העיר: 

.   עו"ד אלון בן זקן:   זה לא שאמרתי. הדר, זה לא מה שאמרתי

המשפטי   ראש העיר:  ליועץ  שייתנו  פשוט  ההצבעה.  של  דינה  מה 

 לדבר שנבין. כן.  

של   עו"ד אלון בן זקן:  בנושא  העיר  במועצת  כאן  תצביעו  שאם  אמרתי 

בחריגה   הזאתי  ההחלטה  משנה,  ועדת  הרכב  שינוי 

הגו  לא  אתם  כי  זה.  מסמכות,  את  לעשות  המוסמך  ף 

   -עכשיו אתם 

   -אלון, אלון  ראש העיר: 

   -תרצו להצביע ולהרים ידיים  עו"ד אלון בן זקן: 
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ייצוג.   עו"ד אהוד יובל לוי:   אלון הם לא מוסמכים לגרוע מהסיעה שלי 

 יובל אני רוצה להבין.   ראש העיר: 

מה  עו"ד אלון בן זקן:  לכן  תוקף.  לה  יהיה  שלא  החלטה  זו    סליחה, 

לא   הזה.  בנושא  יותר  לדון  לא  פשוט  זה  מציע,  שאני 

 להצביע עליה.  

 אנחנו מעוניינים להצביע.   הדר לביא: 

   -אני מקבל את חוות דעתו  ראש העיר: 

אנחנו   הדר לביא:  הצבעה.  מאיתנו  למנוע  משפטית  סמכות  אין 

 העלינו הצעה ואנחנו מבקשים הצבעה בנושא.  

   -אני מקבל  ראש העיר: 

יחה, אנחנו ניקח את זה הכי גבוה שאפשר. אנחנו  סל  הדר לביא: 

   -העלינו הצעה פשוטה 

 אלון, ההצעה בכלל לא חוקית.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -אני חושב  ראש העיר: 

להצביע   הדר לביא:  מבקשים  ואנחנו  נכון,  ייצוג  היא  שמטרתה 

לא   החלטה  שהצעת  כזה  דבר  אין  הנושא.  על 

 מצביעים עליה.  

 אתם יכולים לקחת את זה לאן שתלכו.   י: עו"ד אהוד יובל לו 

 אין דבר כזה.   הדר לביא: 

 התרבות שיח פה היא נוראית, אני חייב להגיד.   ראש העיר: 

היא   הדר לביא:  פה  האופוזיציה  של  השתקה  התרבות 

 קונסיסטנטית ובעייתית.  

 התרבות שיח פה היא בעייתית.   ראש העיר: 

   -יים מעלים הצעה את אומר זה כבר ק  הדר לביא: 

   -בא יועץ משפטי של עיריית כפר סבא, היועץ  ראש העיר: 

אם   הדר לביא:  ציבור  לנבחרי  להגיד  סמכות  אין  המשפטי  ליועץ 

 להצביע או לא, והוא יגיד לך את זה בעצמו.  
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לעשות.   ראש העיר:  מה  להגיד  סמכות  לו  אין  המשפטי  היועץ 

   -טוב, אני 

 יבור.  להגיד אם להצביע או לא לנבחרי צ  הדר לביא: 

מתווכחת   ראש העיר:  פשוט  את  עצמך.  עם  מתווכחת  את  אבל 

 עם עצמך. אין לך עם מי להתווכח.  

   -אני לא  הדר לביא: 

   -אני  ראש העיר: 

 אני מבקשת להעלות להצבעה.   הדר לביא: 

   -יש יועץ משפטי, והיועץ המשפטי  ראש העיר: 

 היועץ המשפטי לא אמר לא להצביע.   יעל סער: 

זה  הוא   הדר לביא:  תצביעו  אם  אמר  הוא  להצביע,  לא  אמר  לא 

 לא יהיה תקף, ואנחנו מבקשים להצביע.  

   -תושבות ותושבי כפר סבא היקרים  ראש העיר: 

עם   דני הרוש:  יחליט,  הוא  לישיבה,  יו"ר  יש  לבקש.  יכולה  את 

 כל הכבוד הדר.  

 אני רוצה שהוא יחליט בהתאם לחוק.   הדר לביא: 

 לא, אין, אין.   ראש העיר: 

 את יכולה לבקש. את יכולה לבקש.   י הרוש: דנ 

   -יש לנו זכות  הדר לביא: 

 היועץ המשפטי מייעץ לוועדה, זה הכול.   דני הרוש: 

 כשמדברים על בריוניות זאת הבריונות.   ראש העיר: 

ההחלטה   הדר לביא:  על  להצביע  מבקשים  שאנחנו  בריונות 

 שלנו?  

 לא.   ראש העיר: 

 נות.  ההשתקה שלנו זו בריו  הדר לביא: 

 ההצעה שלך לא חוקית.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 חוצפה.   הדר לביא: 
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 מה עוד לא הבנת.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 חוצפה הבריונות הזאת.   הדר לביא: 

ועוד   עו"ד אהוד יובל לוי:  לחוק,  מנוגדת  שלך  שההצעה  הבנת  לא  מה 

 היועץ המשפטי אמר לך את זה?  

 חוצפה.   ראש העיר: 

 היא לא מנוגדת לחוק.  כאמור   הדר לביא: 

 הוא לא אמר שהיא מנוגדת לחוק.   יעל סער: 

 חבל שאתה אומר את זה.   הדר לביא: 

הוצאות   עו"ד אהוד יובל לוי:  תשלמי  משפט  לבית  תלכי  לחוק,  מנוגדת 

 עוד פעם.  

אגב.   הדר לביא:  לך  מנוגדת  לא  גם  אישי,  היא  נושא  לא  זה 

 אנחנו רוצים להבטיח פה ייצוג הולם.  

 סליחה, ההצעה שלך מנוגדת לחוק.   הוד יובל לוי: עו"ד א 

 זו לא הצעה שלי.   הדר לביא: 

 מה את לא מבינה?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 זו הצעה של כולם, והיא לא מנוגדת לחוק.   הדר לביא: 

ייצוג  הנדין: -עילאי הרסגור     -אם רוצים לעשות 

 מעולם האופוזיציה לא ירדה כזה נמוך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

פרופורציונלי  הנדין: -עילאי הרסגור  ייצוג  רוצים  אם  מר"צ    רגע,  סיעת  אז 

של   סיעה  מקום.    4היא  עוד  רוצים  אנחנו  מנדטים, 

 מקומות.    4אולי  

   -אתה מוזמן להעלות  הדר לביא: 

רוצים   הנדין: -עילאי הרסגור  אנחנו  מקום,  מקבלת  יחיד  סיעת    4אם 

 מקומות בוועדה.  

 ת את זה להחלטה, אין בעיה.  אתה מוזמן להעלו  הדר לביא: 

   -אבל למה  צביקה צרפתי: 

 מקומות.    4... אנחנו רוצים   הנדין: -עילאי הרסגור 
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 אבל למה אתם מפחדים?  צביקה צרפתי: 

 תכניס בבקשה.   הדר לביא: 

אבל   צביקה צרפתי:  כך,  אחר  זה  את  נביא  זה,  לא  מקסימום  נצביע, 

   -אנחנו רוצים להצביע, רוצים לראות מה 

   -צביקה, למי שיש ניסיון בהצבעות נגד החוק  וד יובל לוי: עו"ד אה 

 נביא למליאה, מה הבעיה?   צביקה צרפתי: 

 אני מציע לא לדבר היום.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 מה קרה? מה הפחד?   צביקה צרפתי: 

יש   ראש העיר:  מלחמתי,  אתגר  יש  קורונה,  סוגיות    1001יש 

לפ  שאני  בדברים  מתעסקים  ואנחנו  עמים  מורכבות, 

 משתגע מכם.  

 בעיניך זה להשתגע, בעינינו זה לא.   הדר לביא: 

   -יש פה יועץ משפטי, את לא בזכות דיבור מרגע זה  ראש העיר: 

.   הדר לביא:  . .  אנחנו

הקול,   ראש העיר:  את  מרים  העיר  ראש  למה  אומרים  זה  אחרי 

כועס,   העיר  ראש  ולמה  מתעצבן,  העיר  ראש  ולמה 

   -ולמה 

.   הדר לביא:  .  בגלל.

תיתנו   ראש העיר:  מבקש  אני  הישיבה.  את  שמנהל  מישהו  יש 

עיריית   של  המשפטי  היועץ  בא  הישיבה.  את  לנהל 

אין   משמעית,  וחד  ברורה  בצורה  אמר  סבא,  כפר 

לאוויר.   להצביע  זה  אומרת  זאת  בזה.  לדון  סמכות 

 אם את נהנית להצביע, אז תיהני. זה הכול.  

.   הדר לביא:  . .  זה מה שאנחנו

יועץ משפטי, יש פה   ראש העיר:   .  2אבל אנחנו לא. אבל 

   -מתעקשים לקיים את ההצבעה  הדר לביא: 

   -זה לא יועץ משפטי אחד, יש פה  ראש העיר: 
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 על הצעת ההחלטה.   הדר לביא: 

 יועצים משפטיים.    2יש פה   ראש העיר: 

 יועץ הוא יועץ.   הדר לביא: 

אמרו   ראש העיר:  שניהם  בראף,  בתיה  וגם  המשפטי  היועץ  גם 

לדון   סמכות  לנו  אין  ברורים,  מאוד  מאוד  דברים 

 בזה. ההחלטה היא לא חוקית.  

תקשיב   הדר לביא:  סמכות.  יש  לדון  להחלטה,  סמכות  לנו  אין 

למנוע   סמכות  שום  להם  הם  אומרים.  שהם  למה 

מי   להצביע,  סבא  כפר  עיריית  של  הציבור  מנבחרי 

 ישמע, אנחנו לא מצפים שזה יעבור אפילו.  

 ל זו הצבעה שהיא לא רלוונטית.  אב  ראש העיר: 

 אנחנו רוצים להצביע. מה זה משנה?   הדר לביא: 

 אנחנו אבל עומדים על זכותנו לקיים את ההצבעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 זכותך.   ראש העיר: 

דבר  ד"ר אסנת ספורטה:  של  המשפטי    בסופו  ביועץ  תלוי  זה  של  היישום 

 ובתקפות של זה.  

 טוב.   ראש העיר: 

   -כשאומר לך יועץ משפטי  יובל לוי: עו"ד אהוד  

 אבל הצבעה, אנחנו עומדים על זכותנו להצביע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

מביך   עו"ד אהוד יובל לוי:  מתחכמת?  את  מה  על  אז  חוקית,  לא  שהיא 

בשירות   בכירות  במשרות  שנושאים  שאנשים 

שמשהו   אומר  משפטי  שיועץ  מבינים  לא  הציבורי, 

הנציגו  מביך.  ממש  חוקי.  לציבור  לא  שלכם  ת 

 בהצבעות סרק. איזה מביך.  

אתה   פינחס כהנא:  המועצה.  לחברי  פה  ציונים  נותן  הזמן  כל  אתה 

נותן   אתה  מה  דעתו?  את  יגיד  בזמנו  אחד  שכל  רוצה 

 ציונים לכל אחד?  
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לך   עו"ד אהוד יובל לוי:  אומר  המשפטי  כשהיועץ  היקר,  ידידי  פינחס 

פעמיים.   תחשוב  חוקי,  לא  דבר  עושה  עד  שאתה 

 היום לא עשית את זה.  

היועץ   עו"ד יוסי סדבון:  הזה.  לוויכוח  להיכנס  רוצה  לא  אני  יובל, 

דעת   חוות  וקיבל  המקרים  שלנו טעה באחד  המשפטי 

בישיבת   התרעתי  ואני  לממשלה,  המשפטי  היועץ  של 

 המועצה.  

בה   עו"ד אהוד יובל לוי:  שיש  קרא  שהבאת,  הדעת  חוות  את  שקרא  מי 

 על חוק שלא חוקק.    סייג, שהיא מתבססת 

   -חבר'ה אני חייב להגיד לכם  ראש העיר: 

ניקח  עו"ד אהוד יובל לוי:  אנחנו  את    אם  ניקח  אנחנו  אז  הלאה,  זה  את 

 הכול.  

   -אני לא רוצה  עו"ד יוסי סדבון: 

   -אני חייב להגיד לכם שאתם מבזים  ראש העיר: 

   -חוק הבאת חוות דעת מאוד תמוהה, שמתבססת על   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 יובל בבקשה.   ראש העיר: 

 שעוד לא קיים.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

העירייה.   ראש העיר:  פקודת  של  הכללים  כל  את  מבזים  אתם 

יש   נקבע,  לסדר  הנושא,    10בהצעה  את  להציג  דקות 

להצבעה.   ולהעלות  הנושא,  את  להציג  השני  לצד  יש 

   -מכיוון 

 צביע.  אנחנו מקבלים את הביקורת ומבקשים לה  הדר לביא: 

אמר   ראש העיר:  סבא  כפר  עיריית  של  המשפטי  שהיועץ  מכיוון 

אין   זאת אומרת  תוקף,  לה  אין  דעתו, שההצבעה  את 

ולכן אין מה לדון בזה ואין מה להצביע,   לנו סמכות, 

 כי לה תוקף.  

בפעמים   הדר לביא:  שהצבענו  כפי  להצביע  מתעקשים  אנחנו 
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 הקודמות.  

 אז תצביעי, בבקשה.   ראש העיר: 

   -רפי אני מציע להביא פעם הבאה זוג  "ד אהוד יובל לוי: עו 

 תצביעי.   ראש העיר: 

 לוחות שש בש וישחקו במשחקי חברה בחוץ.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 תצביעי. הצבעת? תודה.   ראש העיר: 

 לא לזלזל בבקשה במה שנבחרי ציבור אומרים.   הדר לביא: 

 לא מזלזל, את מזלזלת ביועץ המשפטי.   ראש העיר: 

 אני אומרת את דעתי כנבחרת ציבור.   הדר לביא: 

.. תוקף.   ראש העיר:   אבל ההצבעה.

בפעם   עו"ד אהוד יובל לוי:  לכם  נביא  חברה.  במשחקי  לשחק  מציע  אני 

   -הבאה 

 כפי שיגיד לך היועץ המשפטי, זכותנו להצביע.   הדר לביא: 

 שש בש ודמקה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

להס  ראש העיר:  המשפטי  לאור  היועץ  היום  מסדר  זה  את  יר 

 חוות דעתך?  

 האם מותר לנו להצביע?   הדר לביא: 

 אני רוצה להבין.   ראש העיר: 

 יש משהו שאוסר עלינו להצביע.   הדר לביא: 

לראש   ראש העיר:  עונה  אתה  לה,  עונה  לא  אתה  מפסיקה,  את 

 העיר בבקשה.  

ול  עו"ד אלון בן זקן:  המתאים,  בפורום  נמצאים  לא  אנחנו  כן  אמרתי, 

   -זה צריך לרדת מסדר היום. זו ההמלצה שלי אליך 

 לכן ההצעה יורדת מסדר היום.   ראש העיר: 

   -אתה מנהל את הישיבה, ואתה רשאי  עו"ד אלון בן זקן: 

 לכן ההצעה יורדת מסדר היום.   ראש העיר: 

 לשמוע או לא לשמוע לי.   עו"ד אלון בן זקן: 
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 תודה.   ראש העיר: 

 מוריד אותה מסדר היום?    על בסיס מה אתה  הדר לביא: 

עיריית   ראש העיר:  של  המשפטי  היועץ  של  דעתו  חוות  בסיס  על 

 פעמים.    3כפר סבא, שאמר את זה  

 אנחנו זכאים להצביע ואנחנו מבקשים הצבעה.   הדר לביא: 

 תצביעי.   ראש העיר: 

 בואו נעלה הצבעה.   יעל סער: 

 אל תתייחס בצורה כזאת.   הדר לביא: 

 תצביעי.   ראש העיר: 

 -יש לך הזדמנות להביא עוד פעם הצעה  דני הרוש: 

 תתייחס לגופו של דבר.   הדר לביא: 

 יש לך הזדמנות להביא בפעם הבאה.   דני הרוש: 

בהצבעות   עו"ד אהוד יובל לוי:  משחקת  שאת  תגידי  משפט,  לבית  תלכי 

 לא חוקיות.  

תביאו   דני הרוש:  כזאת.  בקשה  עוד  המניין,  מן  שלא  לישיבה 

.    את זה לישיבה   שלא מן המניין

הנושא   ראש העיר:  המשפטי,  היועץ  של  דעתו  חוות  לאור  טוב, 

אישור   הבא,  לנושא  עוברים  אנחנו  היום.  מסדר  ירד 

בבקשה.   העזר,  חוק  בעיריית  ביטול  משפטי  יועץ  יש 

לא   ברורים  דברים  אומר  המשפטי  והיועץ  סבא,  כפר 

 פעם אחת ולא פעמיים.  

מנצ  הדר לביא:  אנחנו  אחת  פעם  לא  ולא  וזה  במשפטים,  חים 

 קשור לגופו של אדם.  

   -אז אני מציע  ראש העיר: 

 זה קשור לגופו של עניין.   הדר לביא: 

   -אני בעד  ראש העיר: 

 תפסיקו לנהל את השיח הזה.   הדר לביא: 



   5.1.2022 87    מן המנייןמועצה 

   -רפי, רפי  עו"ד אלון בן זקן: 

ולבחון סוגיות משפטיות   ראש העיר:  לבית משפט  ללכת  אני בעד 

 ד.  בבית משפט, אני בע 

   -רפי, רפי  עו"ד אלון בן זקן: 

,   ראש העיר:  נכון לא  שהוא  משהו  אמר  פה  המשפטי  היועץ  אם 

 אז בסדר, אז שבית משפט יכריע.  

דעת   עו"ד אלון בן זקן:  חוות  נתתי  באתי,  אני  הצעה.  לי  יש  רפי, 

בעד   מי  תצביעו,  המועצה  חברי  רוצים  משפטית. 

נגד  ומי  המשפטי  היועץ  של  דעתו  חוות  את    לקבל 

תצביעו   המשפטי,  היועץ  של  הדעת  חוות  את  לקבל 

 על זה.  

יועץ   עו"ד אהוד יובל לוי:  של  דעת  חוות  קבלת  על  מצביעים  ממתי 

 משפטי?  

   -טוב, אנחנו בנושא הבא אישור ביטול  ראש העיר: 

 זה לא על סדר היום.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אתם חברי המועצה  עו"ד אלון בן זקן: 

 י? זו לא הצעה על סדר היום.  אוקי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ויש לכם סמכות, תחליטו.   עו"ד אלון בן זקן: 

 טוב, אישור ביטול חוק העזר בבקשה.   ראש העיר: 

 

 תקנות עיריית כפר סבא )ישיבות    –אישור ביטול חוק העזר לכפר סבא   . 3

 . 1971המועצה, זימונן והנוהל בהן( תשל"א   

 

ישיבות  חוק עזר לכפר סבא תקנ  יובל בודניצקי:  עיריית כפר סבא  ות 

תשל"א   בהן  והנוהל  זימונן  ,  1971  –המועצה, 

זימונן   מועצה,  לישיבות  באשר  הסדרים  קובעות 

בשנת   בהן.  השנייה    2008והנוהל  התוספת  הוחלפה 
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מועצת   בישיבות  העוסקת  העיריות,  פקודת  של 

בניהול   הכרוכים  שונים,  ובנהלים  בתקנון  העירייה 

עי  של  העזר  חוק  משנת  הישיבות.  סבא  כפר  ריית 

בתוספת    1971 שנקבעו  חוק  הוראות  בחלקו  סותר 

כפר   העיר  מועצת  בפועל  כן  כמו  לפקודה.  השנייה 

והנוהל   זימונן  המועצה  ישיבת  בעניין  פועלת  סבא 

לפקודת   השנייה  שתוספת  התקנון  פי  על  בהן 

פי   על  לפעול  רשאית  אינה  העירייה  העיריות. 

בקנה   עולות  שאינן  עזר  חוק  עם  הוראות  אחד 

בפקודת   הראשית  בחקיקה  הקבועות  הוראות 

פועלת   העיר  מועצת  כאמור  ובפועל  העיריות, 

לפקודת   השנייה  התוספת  להוראות  בהתאם 

משנת   העזר  חוק  את  לבטל  מבוקש  לפיכך,  העיריות. 

כפר סבא  1971 , חוק העזר לכפר סבא תקנות עיריית 

תשל"א   בהן  והנוהל  זימונן  מועצה  ,  1971  –ישיבות 

המועצה.    בנוסח  ישיבת  של  יומה  סדר  על  המצורף 

משבועיים.   למעלה  כשבועיים,  לפני  לכם  הועבר  זה 

 מי בעד?  

   -אפשר לקבל  ראש העיר: 

את   יעל סער:  סותר  הזה  העזר  בחוק  מה  להבין  אשמח  אני 

 פקודת העיריות?  

שבו.   עו"ד אלון בן זקן:  סעיף  בכל  שנת  כמעט  קבע  2008יש  המחוקק   ,

ה  התוספת  את  העיריות,  להחליף  לפקודת  שנייה 

הנוהל   המועצה.  בישיבות  חדש  נוהל  פרס  ולמעשה 

ה  משנות  קודם  נוהל  החליף  ולמעשה  60-הזה   .

משנת   בזמנו  שלנו  אותו    1971התקנות  על  התבססו 

ה  משנות  קודם  לפי  60-נוהל  הזה  הנוהל  שהיום  כך   ,
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לא   אנחנו  מתה.  אות  הוא  שלנו  העזר  חוק 

 שנה.    13-משתמשים בו יותר מ 

הנוהל   ל סער: יע  את  ולא  לבטל,  החלטנו  זה  את  דווקא  למה 

   -הזה 

 לא, לא, לא רק את זה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 שצריך היתר לעגלה.   יעל סער: 

   -אני אמרתי שאנחנו  עו"ד אלון בן זקן: 

 או על זה שאסור אבטיח למכור מחוץ לשוק?   יעל סער: 

ישיבות   עו"ד אלון בן זקן:  בהמשך  נביא  אנחנו  עוד  נכון,  המועצה 

שלהם,   תיקונים  עזר,  חוקי  עוד  של  ביטולים 

מבקשים   שאנחנו  עזר  חוק  זה  כרגע  שלהם.  עדכונים 

אחת   האופוזיציה  לבקשת  גם  אגב  אותו.  לבטל 

 מהצעות הסדר שהועלו לפני חצי שנה בערך.  

 טוב, אפשר להצביע פה אחד? תודה, פה אחד.   ראש העיר: 

 

תקנות    –חוק העזר לכפר סבא  את    מאשרים פה אחד לבטל   : 436החלטה מס'  

עיריית כפר סבא )ישיבות המועצה, זימונן והנוהל בהן( תשל"א  

 , בנוסח המצורף לסדר יומה של ישיבת המועצה.  1971

 

 תיקון חוק עזר לכפר סבא )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( )תיקון(,   . 4

 .  2021  –התשפ"ב   

 

שמירה.   ראש העיר:  עזר  חוק  תיקון  הבא,  דברי  נושא  כאן  יש 

 הסבר.  

 אלון.   יובל בודניצקי: 

אוגוסט   עו"ד אלון בן זקן:  בחודש  אישרה    2020טוב,  העיר  מועצת 

התבקש   במסגרתו  הזה,  העזר  חוק  של  תיקון 
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. אחרי  2021להאריך את תוקף הגבייה עד לסוף שנת  

את   אישר  הפנים  משרד  התיקון  את  שאישרנו 

ה את  התחשיב לחוק העזר היטל שמירה, למעשה שינ 

₪    ₪1.09 למ"ר לסכום של    1.13התעריף מהיטל של  

ליום   נכון  התחשיב  19.8.21למ"ר  של  התיקון  לאור   .

ב  חוק    3.11-הבאנו  של  תיקון  המועצה  בישיבות 

העיר,   במועצת  נוסף  לדיון  אותו  הבאנו  העזר, 

הגבייה   של  התוקף  את  להאריך  התבקשנו  במסגרתו 

ה  חוק 31.12-עד  של  התחשיב  את  לאשר  וגם  העזר    , 

שנת   בסוף  והנה  ב 2021החדש.  פורסם    29.12.2021-, 

מספר   העיריות  פקודת  לתיקון  חוק  החוקים  בספר 

הרשות  150 של  סמכותה  נקבעה  במסגרתו   ,

אבטחה   שמירה,  ענייני  בתחומה  להסדיר  המקומית 

השעה   הוראת  את  להפוך  הוחלט  וכך  ציבורי.  וסדר 

שהכנסת התבקשה לאורך השנים להאריך אותה שוב  

ב ו  לפוג  אמורה  הייתה  הפכה  31.12.2021-שוב,  היא   ,

העזר   חוק  ולכן  הזו,  הסמכות  קבע  להוראת  למעשה 

גבייה.   למגבלת  נדרש  לא  כבר  העזר  שלנו  בחוק 

בלי   במועצה  נוסף  לדיון  כרגע  אותו  מביאים  אנחנו 

התיקון   במסגרת  בנוסף,  גבייה.  מגבלת  בו  שתיקבע 

שתיא  כפי  ההצמדה,  סעיף  את  מחליפים  רנו  אנחנו 

בסעיף   ההסבר  גם  8בדברי  כולל  התיקון  ולבסוף   .

סעיף   של  שמובהר    6החלפה  כך  העזר,  לחוק 

יופקדו   השמירה,  מהיטל  שמתקבלים  שהכספים 

ורק   אך  שמיועד  נפרד,  בחשבון  ייעודית  בקרן 

 למטרות של שמירה ואבטחה.  

אחד   ראש העיר:  פה  טוב,  אחד?  פה  לאשר  אפשר  שאלות?  יש 
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 תודה רבה.  

תיקון חוק עזר לכפר סבא )שמירה,  מאשרים פה אחד את    : 437'  החלטה מס 

, בנוסח המצורף  2021  –אבטחה וסדר ציבורי( )תיקון(, התשפ"ב  

לסדר יומה של המועצה, לפיו תפעל העירייה בהתאם להצעת החוק  

 ( התשפ"ב.  150לתיקון פקודת העיריות )מספר  

 

 .  29.12.21אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום   . 5

 

מיום   ראש העיר:  תמיכות  ועדת  פרוטוקול  אישור  הבא.  נושא 

שאנחנו  29.12.2021 עמותות  של  שורה  כאן  יש   .

שנה   מידי  עושים  שאנחנו  כמו  מקדמה,  להם  נותנים 

הינו   המקדמה  סכום  שנים.  מאוד  הרבה    25%כבר 

לשנת   התמיכה  מועדון  2021מגובה  פירוט,  פה  יש   .

לו   יש  כד   239,000הכדורעף  מועדון  בית"ר  ₪,  ורגל 

₪, מועדון כדורגל הפועל כפר סבא    71,357כפר סבא  

פה    221,993 אחד?  פה  זה  את  לאשר  אפשר  האם   .₪

נמנעים?   יש  רבה.  תודה  איתן,    3אחד,  נמנעים. 

גם   סדבון  יוסי  את  אכניס  ואני  קובי.  ורפי  אמיר 

תמיכות.   הכדורעף  נושא  על  ברשותו,  נמנע  בתור 

   -אישור המלצות ועדת 

 אני לא מצביע.   סדבון:   עו"ד יוסי 

 הוא לא מצביע, הוא לא משתתף בהצבעה.   ראש העיר: 

 

מס'   קולות    : 438החלטה  ברוב  ע מאשרים  מקדמות  חשבון  תשלום  תמיכות  ל 

כ   2022לשנת   הפועל  סבא לעמותות  סבא   בית"ר   כדורגל,   פר    כפר 

כפ  הפועל  הכדורעף  סבא  ומועדון  התמיכה    25%בגובה  ר  מסך 

בשנת   שפורסם  בה   2021שאושרה  תמיכות  נוהל  להוראות  תאם 



   5.1.2022 92    מן המנייןמועצה 

המשפטים  משרד  מנכ"ל  להגשת   , בחוזרי  בקשה    ובכפוף  טפסי 

התחייבות   כתב  על  וחתימתה  העמותה  ע"י  זו  לשנה  לתמיכה 

 המקדמה אם וככל שלא תאושר התמיכה.   להחזיר את 

אורן יובל,   -בעד  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  יעל,  ,  מאיר, 

 . אסנת, קרן   פינחס, הדר, צביקה, 

 איתן, אמיר ורפי.  -  נמנעים 

 יוסי סדבון לא השתתף בהצבעה.  

 

 . 23.12.2021אישור המלצות ועדת כספים מתאריך   . 6

 תקציב שוטף.    –  2021לשנת    11העברות מספר   

 

המלצות  ראש העיר:  מתאריך    אישור  כספים  .  23.12.2021ועדת 

שאלות?   יש  כספים.  ועדת  פרוטוקול  פה  מצורף 

 שר פה אחד? תודה רבה, פה אחד.  אפשר לא 

 

מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט    : 439החלטה מס'  

 בנושאים כדלקמן:   23.12.2021בפרוטוקול הישיבה מיום  

 תקציב רגיל.   –  2021לשנת    11ברות מספר  . הע 1 

 

  )תכנית חומש(.    2022-2023הקדמת מענקי פיס   . 7

  

פיס  ראש העיר:  מענקי  הנהיג  2022-2023  הקדמת  הפיס  מפעל   .

פה תכנית חומש, אשר תבקש הקדמת מענקים. האם  

 אפשר לאשר זאת פה אחד? פה אחד, תודה רבה.  

 

2022-מאשרים פה אחד את הקדמת מענקי הפיס לשנים    : 440החלטה מס'  
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 )תכנית החומש( בהתאם לטבלה המצורפת.    2023

 

כפר   . 8 לפיתוח  הכלכלית  החברה  כספי  בדו"ח  לשנת  דיון  בע"מ  סבא 

2020  . 

 

דו"חות   ראש העיר:  כאן  יש  סבא,  כפר  לפיתוח  הכלכלית  החברה 

ל  הכלכלית  החברה  של  האם  31.12.2020-כספיים   .

 יש שאלות?  

 כן.   יעל סער: 

 גם לי יש שאלות.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 קרן ולאחר מכן יעל, בבקשה.   ראש העיר: 

בחומרים  ד קרן גרשון חגואל: " עו  מאכזב    הסתכלתי  מאוד  זה  פה,  שהצגתם 

הדו"ח   את  רק  מקבלים  אנחנו  שבעצם  לראות 

להצעה,   נלווה  פרוטוקול  שום  בלי  אבל  הכספי, 

שכשהדירקטוריון   ברור  שהתקיים.  ולדיון  להחלטה 

ושואל   בפתיחות  מדבר  הוא  מתכנס,  חברה  של 

מדייק   הוא  החומר,  את  מכיר  הוא  קשות,  שאלות 

לקרוא   פניתי  כשאני  הנושאים.  הזה  את  החומר  את 

להבין מה היה   לא היה שמה שום מידע. וקשה מאוד 

שבפעם   אשמח  אני  אחד  אז  הזה.  בדיון  התנהל  ומה 

קצת   בצורה  הפרוטוקולים  את  גם  תצרפו  הבאה 

כמו שהי   יותר מלאה, בטח לא משהו מאוד מתומצת 

מאיזו   להבין  אשמח  גם  אני  ספציפי  ובאופן  השם. 

   סיבה תהילה התנגדה לאישור הדו"ח. 

 שאלה יעל, ואז יענו לכם פה עדי.   ראש העיר: 

למה   יעל סער:  זה  ראשונה  שאלה  שאלות.  כמה  יש  לי  אז  טוב 

כשהוא   עכשיו,  רק  הזה  הדו"ח  את  רואים  אנחנו 
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חצי   אומרת  זאת  ינואר.  כבר  והיום  יולי  בסוף  אושר 

הוגש   שכבר  דו"ח  זה  אותו,  ראינו  לא  אנחנו  שנה 

ש  לי  חבל  אז  הפנים,  למשרד  רואים  בזמנו  אנחנו 

 דברים בכזה דיליי.  

 בטוח שיש הסבר טוב.   ראש העיר: 

 אז אני אשמח לשמוע אותו.   יעל סער: 

.   ראש העיר:   אוקיי

שהחברה   יעל סער:  נראה  הדו"חות  של  מקריאה  שני,  דבר 

בשנה מרווחיות של   הגולמי    6עברה  ברווח  מיליון ₪ 

של   ₪,    3.5להפסד  אשמח    3,200,000מיליון  ואני   ,₪

קרה,  להב  זה  איך  עם    3ין  שמשהו  הבנתי   ₪ מיליון 

לעירייה, אבל   שהועבר  אני אשמח    7חניות  מיליון ₪ 

ישנם   חשוב,  והכי  שלישית  להם.  קרה  מה  להבין 

להם   שיש  פעילויות  על  שמדברים  סעיפים  מספר 

עם   התקשרויות  העניין  לצורך  חוקית.  בעיה  קצת 

עם   קירוי  הקמת  בנושא  לעיר,  מחוץ    9רשויות 

להשלים    רשויות  משפטיים  קשיים  שיש  שנאמר 

סטארט  חברות  עם  התקשרות  זה  שני  דבר  -אותם. 

מניות,   מהם  לקבל  שהתקשרות  הייטק  חממות  אפ, 

זה משהו   בעיה משפטית.  איזו  נאמר שיש  זה  שאחרי 

יודעת   לא  אני  דפוס,  שהוא  איזה  פה  לו  שיש  שנראה 

שואלים,   או  שחושבים  לפני  עושים  זה  אם  להגיד 

כמו  דבר  שאנחנו    אותו  האשפה,  טוחני  לנושא 

ואז הבנו שיש עם זה   מבינים שרצינו לעשות פיילוט, 

לנושא   לשאול  רציתי  אז  משפטי.  קושי  שהוא  איזה 

יש איזה שהם לקחים   תהליך קבלת ההחלטות, האם 

יציאה   לפני  משפטית  בדיקה  לנושא  שהופקו 
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שלי:   השאלות  על  חוזרת  אני  אז  .  1לפרויקטים. 

נושא המעבר ברווחיות להפסד,  ל .  2למה הצגה כעת?  

ו  הזאת?  בשנה  בעצם  לנו  קרה  לנושא    3-מה  זה 

 תהליכי עבודה מבחינת משפטית.  

החברה   ראש העיר:  מנכ"ל  שגיא  עם  יחד  כספים  סמנכ"לית  עדי 

 הכלכלית יתנו תשובות, כן.  

על   עו"ד שגיא חן:  לחזור  רק  בבקשה  אפשר  אם  טוב,  ערב  אהלן 

ש  כך  כל  לא  אנחנו  כי  את  השאלות,  טוב  מענו 

ונתייחס,   שתחזרי  ונשמח  לפה,  עברנו  אז  השאלה, 

 תודה.  

 קרן התחילה, אז אני אתן לה לשאול ראשונה שוב.   יעל סער: 

את   ד קרן גרשון חגואל: " עו  רק  מקבלים  אנחנו  למה  היא,  בתמצית  השאלה 

נלווה   פרוטוקול  שום  בלי  הכספיים  הדו"חות 

ס  מאיזו  להבין  גם  ספציפי  ובאופן  יבה  לישיבה. 

 התנגדה חברת המועצה תהילה לאישור הדו"ח.  

סיבה   עדי גולדשטיין:  שום  אין  באתר,  מפורסמים  הפרוטוקולים  אז 

דו"ח   פה  מציגים  תמיד  אנחנו  פה.  הוצגו  לא  שהם 

הא   מצורף.  הא  לכולם.  פומביים  הם  אבל  כספי. 

   -מצורף ה 

זאת   ד קרן גרשון חגואל: " עו  אז  שלכם,  הפרוטוקול  זה  אם  צורף,  בעיה  לא 

 שורות, זו בעיה.    3גדולה. בואי תסתכלי על זה, זה  

 קרן למה את נוזפת תגידי לי?   ראש העיר: 

 מה?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 למה את נוזפת?   ראש העיר: 

   -ולגבי  עדי גולדשטיין: 

 זו לא בעיה גדולה.   ראש העיר: 

   -אני אגיד לך. זו שאלה טובה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 
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מנכ"ל  א  ראש העיר:  מקצוע  אנשי  פה  יושבים  באמת  פה,  ין 

   -וסמנכ"לית טובים ומצוינים 

   -זאת לא הייתה הכוונה. אני אגיד לך  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

זו   ראש העיר:  להם,  תני  בואי  יודעת  את  כאילו,  נשמע  זה  לא, 

לא בעיה גדולה, זה לא נעשה ביד מכוונת, ולא נעשה  

לה  צריך  ואם  תשובות.  יתנו  הם  שוב  זה,  זה  את  גיש 

 פעם, נגיש את עוד פעם.  

הכספי  עדי גולדשטיין:  הדו"ח  את  פה  מציגים  אנחנו  אבל  ואני  לא,   ,

   -אשמח באמת לענות לכל שאלה. לגבי ה 

רגע   ד קרן גרשון חגואל: " עו  מסבירה  אני  אחד  אומרת  אני  אז  שאלתי,  אז 

שוב את החשיבות. אחד, אני חושבת שכדי שאני, יש  

יושבי  וקוראים את כל הדו"ח הכספי,  אנשים שלא  ם 

הכספי.   הדו"ח  את  לקרוא  אולי  שמקשים  אנשים  יש 

הוא   חברה,  דירקטוריון  בתוך  שהדיון  חושבת  אני 

לשלוח   חשוב.  שהיה    3דיון  מה  של  כתמצית  שורות 

ברמת   זה  אם  אחד  אז  וחסר.  בעיה,  זו  הזה,  בדיון 

דיון   שיהיה  מצפה  אני  הבאה,  לפעם  ההתייעלות 

י  טיפה  לי  ותמלול  החשובות.  בנקודות  מפורט  ותר 

 זה היה מאוד חסר.  

.   עדי גולדשטיין:   אוקיי

וי, אנחנו עושים   ד קרן גרשון חגואל: " עו  אנחנו לא עושים את זה כדי לעשות 

על   וללמוד  שם  קורה  מה  לדעת  באמת  כדי  זה  את 

אני   ספציפי  ובאופן  שלה.  הפעילות  ועל  החברה 

 שואלת, מאיזו סיבה התנגדה תהילה?  

לעירייה,   די גולדשטיין: ע  החזרנו  שאנחנו  הוצאות  החזר  בדו"ח  יש 

אמורה   שהייתה  הכנסה  לסלופארק.  לחניות  בנוגע 

ועל   הכלכלית.  לחברה  והתקבלה  לעירייה,  להתקבל 
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להחזיר   צריכים  היינו  שקיבלנו  המשפטי  הייעוץ  פי 

עלות   תחת  זה  את  שמנו  לעירייה.  בחברה  זה  את 

להפסד   שגרם  מה  וזה  שאתם  הפעילות,  כביכול 

בעלות   להיות  צריך  לא  שזה  חשבה  היא  רואים. 

הייעוץ   קיבלנו,  שאנחנו  מה  אחת.  בשנה  הפעילות 

להיות   אמור  היה  כן  זה  שלנו,  מרו"ח  שקיבלנו 

זו   הסכמה.  אי  בינינו  והייתה  הפעילות,  בעלות 

לשאלה   עונה  גם  וזה  התנגדה.  היא  ולכן  הסיבה. 

הפסד.   פה  יש  למה  לגבי  ששאלתם,  ההפסד  השנייה 

מ  נובע  עלויות    3-כביכול  לעירייה  החזר   ₪ מיליון 

 סלופארק, הכנסות סלופארק.  

של   יעל סער:  רווח  שיש  בשנה  אבל  ועוברים    6כן,   ,₪ מיליון 

₪,    3למינוס   זה,    3מיליון  את  מסביר  לא   ₪ מיליון 

 מיליון ₪.    7חסר פה  

על   עדי גולדשטיין:  עומד  הוא  נובע,  הוא  שעברה  משנה  הרווח    6אז 

וזה   זכויות.  של  מעסקה  נובע  הוא  כי   ,₪ מיליון 

הכנסה   הייתה  הגבוה.  לרווח  שהוביל  מה  בעצם 

על   עומד  הרווח  זה  ובגלל  פעמית,  חד  גבוהה    6מאוד 

השנים   של  הדו"חות  על  תסתכלו  אם   .₪ מיליון 

 מיליון ₪ ואפילו פחות.    2אחורה, הרווח בערך  

   אז למעשה את אומרת שהחברה לא רווחית?  יעל סער: 

על   עדי גולדשטיין:  עומדת  היא  אם  רווחית.  שהחברה  אומרת    2אני 

את   משווה  את  אם  אבל  רווחית.  היא  אז   ₪ מיליון 

 מיליון ₪, זה רווח חד פעמי, ולכן הוא גבוה.    6-זה ל 

אז בשנה ההיא לא היה אמור להיות, הבנתי. אז את   יעל סער: 

ומינוס   פעמית  חד  הכנסה  לנו  יש  מיליון    3אומרת 

ול  רוצה  ₪,  אני  שתיים,  אחד.  זה  להפסד,  הגענו  כן 
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ולא   היום  הזה  הדו"ח  את  רואים  אנחנו  למה  לדעת 

 חודשים.    6חודשים,    7לפני  

 אין לי תשובה על זה.    עדי גולדשטיין: 

להיות   יובל בודניצקי:  צריך  זה  אליה,  מופנה  להיות  צריך  לא  זה 

הדו"ח   את  להציג  צריכים  אנחנו  לעירייה.  מופנה 

והצגנ  אז  הזה  הוצג,  לא  שהוא  שהבנתי  ברגע  אותו.  ו 

 אני העליתי אותו ושמתי אותו פה לדיון על השולחן.  

 הבנתי, זאת אומרת שהייתה פה טעות.   יעל סער: 

פרוטוקולים   יובל בודניצקי:  לצרף  צריך  לא  ההצגה,  חובה  ובמסגרת 

 קרן.  

   -השאלה השלישית שלי הייתה  יעל סער: 

שני  ד קרן גרשון חגואל: " עו  הכספיים  לא  הדו"חות  את  לשלוח  יובל,  אבל  יה 

להימנע    3עם   מאיזו סיבה  בדיון,  היה  של מה  שורות 

קריטיים,   הכי  הדברים  על  מדברים  שמה  הרי  מזה? 

אומרת   זאת  מה  זה,  על  דנים  שמה  מדברים,  שמה 

 אין חובה?  

שואלת   יובל בודניצקי:  את  מתווכחים.  לא  אנחנו  בעיה,  אין  קרן 

התש  את  עניתי  אז  מה  למה,  את  מציגים  אנחנו  ובה. 

לא   אנחנו  אם  גם  שיידרש,  נוסף  מידע  כל  שצריך, 

וניתן   יכולים לענות עליו עכשיו, אנחנו נרשום אותו, 

לא   אנחנו  חפצה.  בנפש  הזה  המידע  כל  את  לכם 

 מסתירים ולא מחביאים דבר.  

קבלת   יעל סער:  תהליכי  על  הייתה  שלי  הנוספת  השאלה 

פה  שיש  המשפטי.  בהקשר  ביקורות    3  החלטות 

לנושא   זה  אחת  פעולות.  על  המשפטי  במובן  שנעשו 

על   למועצה,  מחוץ  שהיו    9התקשרויות  התקשרויות 

חממת   לגבי  השני  לעיר.  מחוץ  סככות  להקמת 
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לקבל   פרטיות  חברות  עם  התקשרות  של  ההייטק 

הפנים.   משרד  אישור  לקבל  בלי  מניות,  מהם 

קודם,   שדיברנו  אשפה  טוחני  לנושא  זה  והשלישי 

מה  שי  שלי  השאלה  אז  משפטית.  דעת  חוות  ש 

המשפטיים   האירועים  כל  לאחר  העבודה  תהליכי 

של   מהנושא  להימנע  כדי  לנו,  יש  שעכשיו  האלה 

 להיכנס לפרויקט, ואחרי זה לגלות שהוא בעייתי.  

אותנו  עדי גולדשטיין:  ליוו  הדרך  כל  לאורך  כל  קודם  אז  וגם  טוב,   ,

בסיום  וגם  המשפטי,  היועץ  אותנו    ליוו 

של   ובנוהל  אחרות,  רשויות  עם  שלנו  ההתקשרויות 

כל   את  למנוע  בשביל  ההתקשרות,  את  לסיים  איך 

היועץ   ידי  על  שנכתב  נוהל  לנו  היה  החשיפה. 

עוד   מה  על  שביצענו.  מה  זה  וככה  המשפטי, 

 דיברת?... 

 לא, אני לא מצליחה להבין.   יעל סער: 

  מה לא?  עדי גולדשטיין: 

יי  יעל סער:  עוץ משפטי שאמר שמותר לבנות  את אומרת שהיה 

   -מחוץ לעיר, אבל אז התגלתה בעיה משפטית 

שליווה   עדי גולדשטיין:  משפטי  ייעוץ  שהיה  אמרתי  אמרתי,  לא 

רשויות   עם  ההתקשרויות  את  לסיים  איך  אותנו 

 אחרות.  

נכנסתם   יעל סער:  מלכתחילה  איך  שואלת  אני  לא, 

 להתקשרויות כשיש איתם בעיה משפטית.  

עם   טיין: עדי גולדש  להתקשר  שניתן  שהתקבלה,  דעת  חוות  הייתה 

שדיברנו   חושבת  אני  הורחבה.  והיא  מסוימת  רשות 

 על זה הרבה, אין לי יותר מה להוסיף.  

אוקיי,   יעל סער:  בעייתית.  דעת  חוות  הייתה  כלומר  הבנתי, 
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 אז לנושא עכשיו חברות ההייטק.  

זה  עדי גולדשטיין:  סעיף  לאיזה  מבינה  לא  גם  אני  איפה  כן,  כלומר   .

 זה מופיע בדו"ח?  

 זה מופיע בדו"ח.   יעל סער: 

 איפה? בביאור אולי?   עדי גולדשטיין: 

קראתי   יעל סער:  אבל  עמוד,  באיזה  לך  להגיד  יודעת  לא  אני 

הדו"ח   זה    3את  השני  הנושא  שם.  הופיע  וזה  פעמים 

חברות   עם  התקשרות  על  שם  דובר  ההייטק,  חממת 

לס  צריכות  שהן  במובן  לחברה  הייטק,  מניות  פק 

 הכלכלית בתור תמורה.  

ושם   עדי גולדשטיין:  מניות  שום  קיבלה  לא  הכלכלית  החברה  נכון, 

 זכויות וסיימנו את הפעילות הזאת.  

הזאת,   יעל סער:  הפעילות  התחילה  איך  שואלת  אני  שוב  אז 

תהליך   על  שלי  השאלה  המשפטית?  הבעיה  את  כשיש 

 העבודה.  

ו  עדי גולדשטיין:  שקיבלנו  את  מה  שנקבל  שברגע  זה  שקיבלנו  הייעוץ 

נהלי   פי  על  נפעל  אנחנו  האופציות,  את  או  המניות 

במידה   קיבלנו.  לא  כי  עדיין  פעלנו  לא  הפנים.  משרד 

של   מסודר  נוהל  לפי  עובדים  היינו  מקבלים,  שהיינו 

 משרד הפנים, ומשרד הפנים גם מכיר את זה.  

לא   ראש העיר:  הכספי?  הדו"ח  את  לאשר  אפשר  צריך  תודה. 

 לאשר. הדו"ח הוצג בפניכם.  

 

 עדכון דרגת הרשות בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  . 9

 

לנתוני   ראש העיר:  בהתאם  הרשות  דרגת  עדכון  הבא,  נושא 

את   קראתם  לסטטיסטיקה.  המרכזית  הלשכה 



   5.1.2022 101    מן המנייןמועצה 

בת   היא  סבא  כפר  העיר  תושבים.    100,000החומר. 

דרג  מגיע  העירייה  ועובדי  לעובדות  שכר  ולכן  ת 

ל  פה    100,000-בהתאם  זה  את  לאשר  אפשר  האם   .₪

תודה   העירייה,  בתקציב  תוקצב  כמובן  זה  אחד? 

 רבה פה אחד.  

 

מאשרים פה אחד את עדכון רמת הרשות לרשות שמספר    : 441החלטה מס'  

 .  תושבים   100,000תושביה היא מעל  

(, העיר  2020על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )שנת   

 תושבים.   101,830א מונה  כפר סב 

על מנת לעדכן את שכר העובדים בחוזה בכירים, לרבות לפי סעיף   

לפקודת העיריות, מועצת העיר מאשר את המעבר מרשות    168

בדירוג הישן(, לפי    9לדרכה    8)מדרגה    7לרשות בדרגה    6בדרגה  

החוזרים המשותפים של מנכ"ל משרד הפנים והממונה על השכר  

משרד האוצר, וכן את המעבר מרשות המוגדרת  והסכמי עבודה ב 

כרשות ברמה ב' לרשות ברמה א', בהתאם לחוקת העבודה לעובדי  

 הרשויות המקומיות.  

ן    –ביחס לעובדים המועסקים על פי ההסכמים הקיבוציים    העדכו

זו ואילך.   ייכנס לתוקף החל ממועד קבלת החלטה 

ן ייכנס לתוקף  העדכו   –ביחס לעובדים המועסקים בחוזים אישיים   

זו ואילך, בשתי פעימות שוות,   החל ממועד קבלת החלטה 

ואילך, והשנייה החל    2022החל ממשכורת ינואר    –הראשונה  

 ואילך.    2023ממשכורת ינואר  

החלטה זו כפופה לקבלת כל האישורים על פי דין, לרבות אישור   

 משרד הפנים.  

 

 עדכון הרכב ועדות העירייה.   . 10
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כאן  ע  ראש העיר:  יש  העירייה.  ועדות  הרכב  עדכונים.    2דכון 

כחבר   העירייה  דובר  ויטא  אור  את  לאשר  אחד 

דוברת   שהייתה  ליעד  של  במקומה  מל"ח  בוועדת 

מנהל   יהודה  בן  נעם  של  ואישור  היוצאת.  העירייה 

אפשר   זייד.  שי  במקום  מל"ח  בוועדת  ביטחון  אגף 

 לאשר את זה פה אחד? תודה רבה.  

 

 אשרים פה אחד: מ   : 442החלטה מס'  

. למנות את אור ויטא, דובר העירייה, כחבר בוועדת מל"ח  1 

 במקומה של ליעד בראל גיל דוברת העירייה היוצאת.  

. למנות את נעם בן יהודה, מנהל אגף ביטחון, כחבר בוועדת  2 

 מל"ח במקומו של שי זייד מנהל האגף היוצא.  

    

 

 רייה.  מתן היתר לעבודה נוספת לשתי עובדות עי  . 11

 

העירייה.   ראש העיר:  עובדות  לשתי  נוספת  לעבודה  היתר  מתן 

פה   לנו  האם    2יש  העירייה.  עובדות  של  הצעות 

עבודה   אחד?  פה  גם  הזאת  ההצעה  את  לאשר  אפשר 

 נוספת מקובל בדרך כלל כל הזמן.  

 אפשר לדעת רק מאיזו מחלקה זה?   פינחס כהנא: 

ל  ראש העיר:  זה  את  לך  נגיד  שאנחנו,  הפגישה  מכיוון  אחר 

 מצנעת הפרט.  

 בהצעה השנייה כתבתם מאיזו מחלקה.   פינחס כהנא: 

שהמנכ"ל   ראש העיר:  בעיה  אין  אבל  סיבה.  יש  לא,  בראשונה 

בעבר   ההיסטוריה,  בשביל  אגב  אותך.  יעדכן 
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וללא   סגורות  בדלתיים  נידונים  היו  האלה  הנושאים 

זאת   בכל  זה  דבר,  שום  וללא  פייסבוק  וללא  קהל 

ש  פרט  עירייה  צנעת  עובדת  כשעובד  ולכן  אנשים,  ל 

נזקקים להכנסה נוספת או שיש להם פעילות נוספת,  

לקבל.   העיר  ממועצת  מיוחד  אישור  מבקשים  הם 

ואנחנו   ומנמקת,  זה  את  שבוחנת  שלמה  מערכת  ויש 

עובד,   רווחת  של  כעניין  זה  את  נותנים  כלל  בדרך 

לפי   כמובן  מסוימים,  לעובדים  כלכלית  לסייע  וגם 

מ  אומרים  אמות  הישיבה  את  סוגרים  היו  בעבר  ידה. 

את   סוגרים  תודה  ולתושבים,  לקהל  ככה  רק  לכולם, 

אז   המצב,  לא  שזה  מכיוון  בזה.  דנים  ואז  הישיבה 

לאשר   אפשר  נפרדת.  בצורה  זה  את  לך  להגיד  אפשר 

 פה אחד? תודה רבה, פה אחד.  

 

מס'   לעובדת    : 443החלטה  נוספת  לעבודה  היתר  מתן  אחד  פה  מאשרים 

בתחום  ע  ייעוץ  במתן  לעבוד  מעוניינת  אשר  מחלקה,  מנהלת  ירייה, 

בכפוף   וזאת  העבודה,  לשעות  מחוץ  כעצמאית  פרטי,  באופן  הגינון, 

כי   יובהר בזאת,  / מוסדות ציבוריים.  לגופים  ייעוץ  על מתן  לאיסור 

 תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה.  

    

 

מס'   לעבו   : 444החלטה  היתר  מתן  אחד  פה  לעובדת  מאשרים  נוספת  דה 

המעוניינת   ילדים,  גני  במחלקת  רישום  מדור  מנהלת  מ"מ  עירייה, 

משרד   מטעם  קשישה  לאישה  בסיוע  "מסר"  בחברת  לעבוד 

האישור   תוקף  כי  בזאת,  יובהר  העבודה.  לשעות  מחוץ  הביטחון, 

    הינו עד שנה ממועד זה.  
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ואסנת    2יש   ראש העיר:  מהמקום  דקה  כהנא  פינחס  של  בקשות 

לכוון  ספור  אבקש  אני  בבקשה.  מהמקום  דקה  טה 

 דקה לכל אחד מהם, כן בבקשה. פינחס כהנא.  

שאלות   פינחס כהנא:  שאלנו  התקציב,  על  העיר  מועצת  בישיבת 

ראוי   רלוונטיות.  לא  לדעתי  מסיבות  נענו,  שלא 

יהיו   העיר  מועצת  וחברי  ייענו  שהשאלות  בהכרח 

מהבקשות.  אחת  הייתה  זו  עבודה,  לתוכנית    חשופים 

תושבים   ידי  על  נבחרנו  במועצה,  שותפות  לנו  יש 

מידע   שהוא  מידע  עם  שנפעל  רוצים  ואנחנו  רבים, 

תקציב   יש  האם  למשל  היה  השאלות  מבין  רלוונטי. 

 עצים שהבטחנו לטעת.    1,200לנטיעת  

 כן.   ראש העיר: 

של   פינחס כהנא:  העבודה  תכנית  את  להציג  לדעת,  ביקשנו 

רוצי  אנחנו  אז  השונים.  חושב  האגפים  אני  לדעת,  ם 

תשובה   שנקבל  ששאלנו,  האלה  הדברים  את  שכדאי 

שני   נושא  אחרת.  במסגרת  או  כזאת  במסגרת 

משודרות   הם  המועצה  ישיבות  להגיד.  שרציתי 

זום   יהיה  דובר  שכל  הוגן  יהיה  זה  לדעתי  לציבור. 

 עליו בעת הדיון, כפי שיש על ראש העיר.  

ר  ראש העיר:  על  לא  גם  זום,  אחד  אף  על  בכל  אין  העיר.  אש 

כל   עם  מייל  לשלוח  יכול  אתה  תשאל,  מקרה 

תשובה   ותקבל  התקציב,  בנושא  והשאלות  הסוגיות 

אין   ובאהבה,  בשמחה  המקצועי  מהצוות  מסודרת 

הציבור   בפני  מונח  גם  העירייה  תקציב  להסתיר.  מה 

אתה   העבודה.  תכניות  וגם  ושקופה,  פתוחה  בצורה 

להסת  מה  אין  ולכן  הכול,  את  לראות  יר,  יכול 

סוגיה  כל  שתפנה  להיפך.  נושא  כל  שאלה  כל   ,
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כל   אתה מקבל את  פונה תמיד,  כמו שאתה  למערכת, 

 התשובות.  

קצת   יובל בודניצקי:  ואני  פינחס,  משהו  להוסיף  רגע  חייב  אני 

מנהלי   כל  שלך.  ההערה  על  השאלה  על  מתפלא 

אמרנו   ואנחנו  התקציב,  בישיבת  היו  האגפים 

הכול  על  נענה  שאנחנו  לאחר  במפורש,  מיד  לצערי   .

טעם   היה  לא  אז  לצאת,  בחרתם  אתם  ההצבעה 

 שנשאר פה.  

נהגנו   פינחס כהנא:  ככה  אנחנו  ותשובות.  שאלות  של  שאלה  לא  זו 

 בעבר, מנהלי אגפים הציגו את תכנית העבודה.  

 אוקיי תודה. כן אסנת ספורטה בבקשה.   ראש העיר: 

זה   ד"ר אסנת ספורטה:  שהיום  לומר  שוב  רוצה  אני  בשורה  אז  של  יום 

כך   על  החינוך,  לצוותי  לתלמידים  להורים 

עובדים   לשלב  היום  שהעלינו  החלטה  שהתקבלה 

לטובת   לפעול  נמשיך  אנחנו  הספר.  בבתי  סוציאליים 

הצעות   שהם  הצעות  להביא  ונמשיך  הציבור 

כל   את  לקדם  כדי  ועקרוניות,  ענייניות  איכותיות, 

 התחומים בעיר, לא רק את תחום החינוך.  

רוצה לבשר לתושבי כפר סבא שהבוקר הנחנו על    אני  

מן   שלא  ישיבה  לזימון  דרישה  העיר  ראש  שולחן 

בגני   המשבר  בנושא  הילדים,  גני  בנושא  המניין, 

לא   אבל  האדם,  כוח  משבר  בנושא  בעיקר  הילדים. 

שאנחנו   מכאן,  לתושבים  לומר  רוצים  ואנחנו  רק. 

לא   אנחנו  האלו.  הנושאים  כל  את  לקדם  כדי  כאן 

העדיפויות  נאפ  סדר  בסוף  החינוך  את  לשים  שר 

ימים אנחנו נקיים כאן דיון דחוף,    7העירוני. ובתוך  

בגני   המשבר  של  בנושא  המניין  מן  שלא  ישיבה 
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 ריכוז החלטות 
 

 הצעות לסדר.  . 2

 

העיר   א.  מועצת  ישיבת  שעת  קביעת  ידי  על  הציבורי  בדרג  נשים  שילוב 

 .  19:00לשעה  

 

מס'   ברו   : 433החלטה  ההצעה  מאשרים  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ב 

ישיבת  בנושא   שעת  קביעת  ידי  על  הציבורי  בדרג  נשים  שילוב 

 . 19:00מועצת העיר לשעה  

רפי,   -בעד  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר, 

 . אורן ויובל 

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

 

 עו"ס בתי ספר.   ב. 

 

מס'  החלט  ב   : 434ה  עו"ס  לגייס  קולות  ברוב  אחד    50%-מאשרים  לכל  משרה 

 מבתי הספר העל יסודיים.  

 . יעל, פינחס, הדר, צביקה, אסנת, יוסי, קרן, רפי, אמיר ואיתן  -בעד 

.   -נגד    יובל, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני ואורן

 

 צופית.    1088התייחסות מועצת העיר לתמ"ל   ג. 

 

בנושא    : 435מס'    החלטה  הצעה  להסיר  קולות  ברוב  התייחסות  מאשרים 

 .  צופית   1088מועצת העיר לתמ"ל  

אמיר,  יובל,   -בעד  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר, 

 . רפי ואורן 
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 . יעל, פינחס, הדר, צביקה, אסנת, יוסי, קרן  -נגד  

 

 כפר סבא )ישיבות  תקנות עיריית    –אישור ביטול חוק העזר לכפר סבא   . 3

 . 1971המועצה, זימונן והנוהל בהן( תשל"א   

 

תקנות    –חוק העזר לכפר סבא  מאשרים פה אחד לבטל את    : 436החלטה מס'  

עיריית כפר סבא )ישיבות המועצה, זימונן והנוהל בהן( תשל"א  

 , בנוסח המצורף לסדר יומה של ישיבת המועצה.  1971

 

 ה, אבטחה וסדר ציבורי( )תיקון(,  תיקון חוק עזר לכפר סבא )שמיר  . 4

 .  2021  –התשפ"ב   

 

תיקון חוק עזר לכפר סבא )שמירה,  מאשרים פה אחד את    : 437החלטה מס'  

, בנוסח המצורף  2021  –אבטחה וסדר ציבורי( )תיקון(, התשפ"ב  

לסדר יומה של המועצה, לפיו תפעל העירייה בהתאם להצעת החוק  

 התשפ"ב.    ( 150לתיקון פקודת העיריות )מספר  

 

 .  29.12.21אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום   . 5

 

מס'   קולות    : 438החלטה  ברוב  ע מאשרים  מקדמות  חשבון  תשלום  תמיכות  ל 

כ   2022לשנת   הפועל  סבא לעמותות  סבא   בית"ר   כדורגל,   פר    כפר 

כפ  הפועל  הכדורעף  סבא  ומועדון  התמיכה    25%בגובה  ר  מסך 

בשנת   להוראות    2021שאושרה  שפורסם  בהתאם  תמיכות  נוהל 

המשפטים  משרד  מנכ"ל  להגשת   , בחוזרי  בקשה    ובכפוף  טפסי 

התחייבות   כתב  על  וחתימתה  העמותה  ע"י  זו  לשנה  לתמיכה 

 המקדמה אם וככל שלא תאושר התמיכה.   להחזיר את 
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אורן,  יובל,   -בעד  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  יעל,  מאיר, 

 . פינחס, הדר, צביקה, אסנת, קרן 

 איתן, אמיר ורפי.  -נמנעים  

 יוסי סדבון לא השתתף בהצבעה.  

 

 . 23.12.2021אישור המלצות ועדת כספים מתאריך   . 6

 תקציב שוטף.    –  2021לשנת    11העברות מספר   

 

מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט    : 439החלטה מס'  

 בנושאים כדלקמן:   23.12.2021בפרוטוקול הישיבה מיום  

 תקציב רגיל.   –  2021לשנת    11ברות מספר  ע . ה 1 

 

  )תכנית חומש(.    2022-2023הקדמת מענקי פיס   . 7

 

2022-מאשרים פה אחד את הקדמת מענקי הפיס לשנים    : 440החלטה מס'  

 )תכנית החומש( בהתאם לטבלה המצורפת.    2023

 

 עדכון דרגת הרשות בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  . 9

 

מאשרים פה אחד את עדכון רמת הרשות לרשות שמספר    : 441  החלטה מס' 

 .  תושבים   100,000תושביה היא מעל  

(, העיר  2020על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )שנת   

 תושבים.   101,830כפר סבא מונה  

על מנת לעדכן את שכר העובדים בחוזה בכירים, לרבות לפי סעיף   

מאשר את המעבר מרשות  לפקודת העיריות, מועצת העיר    168

בדירוג הישן(, לפי    9לדרכה    8)מדרגה    7לרשות בדרגה    6בדרגה  
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החוזרים המשותפים של מנכ"ל משרד הפנים והממונה על השכר  

והסכמי עבודה במשרד האוצר, וכן את המעבר מרשות המוגדרת  

כרשות ברמה ב' לרשות ברמה א', בהתאם לחוקת העבודה לעובדי  

 הרשויות המקומיות.  

ן    –ביחס לעובדים המועסקים על פי ההסכמים הקיבוציים    העדכו

זו ואילך.   ייכנס לתוקף החל ממועד קבלת החלטה 

העדכון ייכנס לתוקף    –ביחס לעובדים המועסקים בחוזים אישיים   

זו ואילך, בשתי פעימות שוות,   החל ממועד קבלת החלטה 

חל  ואילך, והשנייה ה   2022החל ממשכורת ינואר    –הראשונה  

 ואילך.    2023ממשכורת ינואר  

החלטה זו כפופה לקבלת כל האישורים על פי דין, לרבות אישור   

 משרד הפנים.  

 

 עדכון הרכב ועדות העירייה.   . 10

 

 מאשרים פה אחד:   : 442החלטה מס'  

. למנות את אור ויטא, דובר העירייה, כחבר בוועדת מל"ח  1 

 יוצאת.  במקומה של ליעד בראל גיל דוברת העירייה ה 

. למנות את נעם בן יהודה, מנהל אגף ביטחון, כחבר בוועדת  2 

 מל"ח במקומו של שי זייד מנהל האגף היוצא.  

    

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לשתי עובדות עירייה.   . 11
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מס'   לעובדת    : 443החלטה  נוספת  לעבודה  היתר  מתן  אחד  פה  מאשרים 

לעבוד  מעוניינת  אשר  מחלקה,  מנהלת  בתחום    עירייה,  ייעוץ  במתן 

בכפוף   וזאת  העבודה,  לשעות  מחוץ  כעצמאית  פרטי,  באופן  הגינון, 

כי   יובהר בזאת,  / מוסדות ציבוריים.  לגופים  ייעוץ  על מתן  לאיסור 

 תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה.  

    

 

מס'   לעובדת    : 444החלטה  נוספת  לעבודה  היתר  מתן  אחד  פה  מאשרים 

מדור  מנהלת  מ"מ  המעוניינת    עירייה,  ילדים,  גני  במחלקת  רישום 

משרד   מטעם  קשישה  לאישה  בסיוע  "מסר"  בחברת  לעבוד 

האישור   תוקף  כי  בזאת,  יובהר  העבודה.  לשעות  מחוץ  הביטחון, 

    הינו עד שנה ממועד זה.  

 

 


