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טוב   : העיר ראש   עם ערב  קצת  אתחיל  עד    אני  פתיחה  דברי 

טוב  ש  ערב  אז  מקומם.  את  יתפסו  המועצה  חברי 

העירייה,   מועצת העיר, מנכ"ל  וחברי  לכולם, חברות 

סבא   כפר  ותושבי  תושבות  יקרים,  ועובדים  עובדות 

מועצה   בישיבת  כאן  נמצאים  אנחנו  שלנו.  האהובים 

עגנו  ש"י  של  ספורט  באולם  הירוקה  בית  בשכונה  ן, 

יפיפה.   אולם  מעולה,  חימום  ספר  להדליק  גם  אפשר 

חושב,  המסכה,    אני  את  ולהוריד  החימום  הודלק  אז 

פתיחה   דברי  כמה  המסכה.  את  הורדתי  הו 

החי,   בשידור  שצופה  מי  לכל  בעיקר  אינפורמטיביים 

חודש   מידי  מתכנסים  אנחנו  בשידור.  שיצפה  מי  וכל 

מ  תמיד  מועצה  ישיבת  כל  מועצה,  שודרת  לישיבות 

ייראה  שהציבור  כדי  לאור    בלייב,  ותמיד  אותנו, 

ובל  הקדנציה  הקורונה  מתחילת  תמיד  קשר,  שום  י 

העיר   ברחבי  אחר  במקום  פעם  כל  נמצאים  אנחנו 

לנו   יש  העיר.  בכל  מבקרים  אנחנו  פעם  מידי  ככה, 

עדיין   אנחנו  וחווה,  שיודע  למי  עדיין  עדכונים, 

של   הקורונה  של  ההתפרצות  בשיא  נמצאים 

המתווה ה  את  מכירים  אתם  שלא    אומיקרון.  החדש, 

בידודים.   עוד  ותלמידים  מחייב  תלמידות  פשוט 

ראשון   יום  מידי  אנטיגן  בדיקות  לבצע  ומחייב 

חשוב   החינוך.  משרד  של  בפורטל  ולדווח  ורביעי, 

בכל   נוכל  שאנחנו  כדי  זה,  על  להקפיד  מאוד  מאוד 

אנחנו   שעדיין  למרות  שגרה,  של  בסוג  להמשיך  זמן 

יש  רח  נורמלית.  בשגרה  מלהיות  הידבקויות  וקים 

מאוד   הרבה  יש  בכפר  ועדיין  רבות  מאות  מאומתים, 
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כל   ועל  יום,  מידי  לנו    700-800סבא  שיש  מאומתים 

של   כמה  פי  מספר  עוד  יש  האחרון,  בשבוע  בממוצע 

בין   יום  מידי  אז  תושבים    5,000-ל   3,000מבודדים. 

מ  ואנחנו  המון.  שזה  לבידוד,  נכנסים  רגישים  בעיר 

אנח  הפרמטרים.  בכל  זה  בדיקות  את  כבר  חילקנו  נו 

ואתמול  אנטיגנים   בעיר,  היסודיים  הספר  בתי  לכל 

אנטיגן  ערכות  חלוקת  הילדים    בוצעה  לגני  גם 

נמצאים   אנחנו  בינתיים  העיר.  ברחבי  העירוניים 

כ  של  מול    25,000-בחוסרים  פועלים  אנחנו  בדיקות, 

לקבל  מנת  על  הרלוונטיים  הגורמים  את    כל  בהקדם 

מקר  בכל  הערכות.  דאגתי  יתרת  אני  סבא,  כפר  ה 

כמה  העיר,    לפתוח  ברחבי  לבדיקות  אתרים  שיותר 

חולים   קופת  של  יש  מקום  בכל  כמעט  רואים  אתם 

גם   רחבה  פריסה  לנו  ויש  באצטדיון  לנו  ויש  מכבי, 

ביוספטל וגם במקומות נוספים, כדי לאפשר בדיקות  

PCR   אנח כאמור  אבל  שיצטרך.  מי  מדברים  לכל  נו 

ך ששם אנחנו נמצאים בשיא  בעיקר על מערכת החינו 

עם  ההתפרצ  יחד  לחלוקה  גם  כעת  נערכים  אנחנו  ות. 

גיל   עד  לידה  לגילאי  העורף  היום    3פיקוד  במעונות 

ובעוד   במשפחתונים  העירוניים,  בגנים  העירוניים, 

רק   להיום  ונכון  לכך.  נערך  העורף  פיקוד  מקומות. 

אנחנו  המספרים,  את  סביב    שנדע    5,062נמצאים 

פעילי  גם  חולים  נפטרים  מספר  ונוספו  בעיר,  בעיר  ם 

בכפר   מקורונה  הנפטרים  מספר  הכל  שבסך  שלנו, 

הוא   זה,  לרגע  עד  תנחומים  78סבא  שולח  ואני   .

כמו   מסכות,  על  להקפיד  חשוב  מאוד  למשפחות. 

מסכה   עם  להיות  הזמן  כל  משתדל  אני  שאמרתי 
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נמצאים  אנחנו  כרגע  שניתן.  ספורט    ככול  באולם 

גדול   במרחק  בטוחה,  מרווח  בצורה  מהשני,  אחד 

המועצה    ואנחנו  וחברי  חברות  כל  על  שומרים 

לגיוס   השבוע  גם  יצאנו  ואנחנו  כאן.  שנמצא  והצוות 

כמו   לזה  ויש  הילדים,  לגני  וסייעים  סייעות  של 

כוח   מצוקת  הארץ  ובכל  בתקשורת  עוקבים  שאתם 

ותר מצליחה  אדם גדולה מאוד. וכפר סבא פחות או י 

הנוכחי  הגל  את  התייצבנו,  לעבור  כבר  אנחנו   .

ה  מבקש  המערכת  באמת  אני  אבל  תייצבה, 

להתאזר   והסבתות  מהסבים  מהאבות  מהאימהות 

פה   שיש  להבין  חייבים  אנחנו  סבלנות.  מאוד  בהרבה 

המצב,   על  כולנו  של  אחריות  ויש  הדדית  ערבות 

מאוד   אירוע  התקיים  אירוע,  לנו  יש  עכשיו  ופגשתי 

ותפסו י  במדרחוב  המשפחה  יום  של  מספר    פה  אותי 

א  מבינים  והם  מתוסכלים  הורים,  הם  המצב,  ת 

כולנו  על  מכביד  זה  מאוד,  קשה  זה  אבל  מהעניין.   ,

נכונה   החלטה  קיבלה  שהממשלה  חושב  אני  לפחות 

נכונה.   החלטה  באמת  שזה  הבידודים,  עם  להפסיק 

יסייע   דבר  של  בסופו  הזה  שהקמפיין  מקווה  אני 

מציע לתגבר   גם  אנחנו  הסייעות.  מערך  מערך  את  ים 

שבמסגרת  ייחודי  הסייעות    תמריצים  המאמץ 

לעוד   להגיע  ויכולים  משכורתם  את  יעלו  והסייעים 

לתנאים   בנוסף  נוספים,  שקלים  מאות  של  תוספת 

תמורה   איזו  עוד  פה  נותנים  והתמריצים  הרגילים, 

העיר,   ברחבי  הסייעות  שמבצעות  העבודה  עבור 

עבודה  תקופה   שעושות  הגננות  עם  יחד  מאוד,    קשה 

צי  אתמול  אנחנו  פשוטה.  לא  יום  באמת  את  ינו 
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במרכזים   העיר,  ברחבי  שונות  בפעילויות  המשפחה 

יש   מחר  ירושלים.  במדרחוב  היום  וגם  הקהילתיים 

של   קונצרט  הנושפים  לנו  תחרות  של  הזוכים 

מסורת   ועם  השישית,  בפעם  בעיר  שהתקיימה 

בעירנ  כאן  מפוארת  מאוד  עירונית  השנה  והתחרות  ו. 

מרגש  ונרשמות מאוד  נרשמים  של  שיא  שברנו  ,  ת, 

שווה   נשית  לנוכחות  לראשונה  להביא  והצלחנו 

שהוא   עירוני  קונסרבטוריון  לנו  יש  השיפוט.  בצוות 

הם   העיר.  וילדי  לילדות  לכולנו  גדולה  גאווה 

האחרונות   בשנתיים  הקורונה  של  הזאת  בתקופה 

לשמ  הצליחו  והם  למופת,  של  תפקדו  רצף  על  ור 

למיד  כולל  לימד  פעילות,  תלמיד,  מול  מורה  בזום  ה 

נמשיך  נג  ואנחנו  הערצה.  מעורר  ממש  וזה  בזום,  ינה 

כולנו ביחד לשמור על שגרה בהתאם למצב. עדכונים  

לי   הודיעה  לנו,  הודיעה  ישראל  רכבת  נוספים,  קצת 

ולראש עיריית הוד השרון בשעות הערב לפני כשבוע,  

מפס  הרכבת  שזה  שלמחרת  חושב  אני  לפעול.  יקה 

אמר שערורי  אני  מתנהלים.  שככה  וחרפה  את  יה  תי 

גם   הרכבת,  למנכ"ל  גם  נוקבת  מאוד  בצורה  זה 

אני   ופה  השרה,  לשרה.  וכמובן  כמובן,  בתקשורת 

מיכאלי,   מירב  התחבורה  לשרת  לה,  להודות  רוצה 

בזה   לטפל  כדי  מאמץ  כל  תעשה  שהיא  שהודיעה 

להיות  שיכולה  טובה  הכי  של  בצורה  שבסופו  כדי   ,

  ר לפעילות. יש לי בעיה מאוד קשה דבר הרכבת תחזו 

השירות,   את  מבינה  שלא  ממשלתית,  חברה  עם 

ובזויה   פוגענית  בצורה  לפעול  לעצמה  מרשה  ושהיא 

לספור   בכלל  בלי  שלה,  הלקוחות  מול  כך  כל 
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באלפי   פגע  שזה  לכם  להגיד  יכול  ואני  ולהתחשב, 

וסטוד  וחיילות  חיילים  שהם  נטיות  משתמשים 

ב  שקמים  ואנשים  לנסוע  וסטודנטים  ורוצים  בוקר 

כמה    ברכבת.  מציג  רק  זה  באמון,  הזאת  והפגיעה 

שעבר   בשבוע  חריף.  כך  כל  הוא  התחבורה  משבר 

שכונת   עם  מקוון  ציבור  שיתוף  מפגש  קיימנו 

כ  בו  שהיו  מפגש  מצוין.  תהליך  היה    150-כיסופים, 

כיסופים,   תושבי  עם  והדיאלוג  השכונה,  עם  מתושבי 

מצ  דיאלוג  הוא  העיר  תושבי  יש  כל  נציגי,  נבחרו  וין. 

נציגי   מרגישים  שם  אנחנו  דבר  של  ובסופו  דיירים. 

מתחילים   העירונית,  ההתחדשות  של  התנופה  את 

ואני חושב   לראות את התחלות הבנייה ברחבי העיר, 

כשבוע   לפני  שגם  שראינו  אחרי  יום  של  שבסופו 

כמה  מבינים  אנחנו  אדמה,  רעידת  הנושא    הייתה 

ו  חשוב.  כך  כל  כך  כל  לבשר  הזה  יכול  אני  אתמול 

עבר  של  בשמחה,  תקופה  מאוד    7-8נו  קשים  חודשים 

את   פשט  העיר  את  שתחזק  קבלן  הניקיון.  בנושא 

משעה   נאלצנו  ואנחנו  למחרת    00:00הרגל,  בלילה 

שנכנס   קבלן  עם  זמני,  ניקיון  מערך  להפעיל  בבוקר 

תנ  לא  בתנאים  עבד  הזה  הקבלן  בצורה  לנעליו.  אים 

בחודשי  קשה  מאוד  הייתה  מאוד  ולכן  האחרונים,  ם 

תחו  אמיתית  קצת  ירידה  תחושה,  רק  ולא  שה, 

לנו   שהיה  זה  כולל  שמניתי  הסיבות  מכל  בניקיון 

נדבקו   עובדים  מאוד  והרבה  חומות,  שומר  באמצע 

שלנו,   העיר  בתולדות  לראשונה  אבל  בקורונה. 

החדש,  הניקיון  מערך  של  פריסה  התחילה    אתמול 

העיר   3עם   ברחבי  שנפרסו  בטוח  קבלנים  אני   .
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ורוא  רואות  כבר  הדרמטי  שאתם  השיפור  את  ים 

אתמול   גם  העיר  רחבי  בכל  מסתובב  אני  בניקיון, 

שהמערך   חושב  אני  מאוד.  נקייה  העיר  היום,  וגם 

של   צי  כולל  החדשים,  הקבלנים  כולל  הזה 

של   והטכנולוגיה  ורכבים  הגדלים  מכל  מטאטאים 

י  חכמות.  מטורפת,  ערים  פשוט  טכנולוגיה  פה  ש 

ה מצב הניקיון,  חנו יכולים לדעת כל נקודת זמן מ אנ 

מערכת   לו  יש  נהג  לכל  הרכב,  בתוך  מצלמות  יש 

את   שמודדת  הרכב,  בתוך  אצלו  בקרה  של  שלמה 

מדהים   טכנולוגי  מרכז  לנו  יש  הרכב,  של  הביצוע 

גם   ואנחנו  העיר,  כל  את  ממפה  שבעצם  שפתחנו, 

לציבור,  אותו  ערים    נציג  על  שמדברים  אומרת  זאת 

בכפ חכמ  הניקיון  מערך  חדשות,  ועל  היום  ות  סבא  ר 

כזה,   מערך  אין  ישראל,  במדינת  טוב  הכי  מערך  הוא 

בגל   שומע  שאני  ממה  זה  את  לכם  אומר  ואני 

רק   לא  זה  המדינה,  רחבי  בכל  מאתמול  שהתחיל 

גם   אלא  והעובדים,  הכלים  וכמות  האיכות 

כל הנושא הזה. זה    הטכנולוגיה שבעצם מהנדסת את 

נמשיך  ע   של טכנולוגיה   ואנחנו  באמת,  חכמות  רים 

זה   וכל  העיר,  ותושבי  תושבות  בפני  זה  את  להציג 

סבא   כפר  לתושבי  יותר  טוב  שירות  לתת  כמובן 

בוויצמן היום בבוקר נסע רכב   שייהנו כמו באירופה. 

רכב   הדרומי,  בציר  שני  רכב  הצפוני,  בציר  אחד 

הרח  בפאתי  נכנס  ב קטנצ'יק  היו  ניקיון  עובדי    2-וב, 

שמתבצעת צידי   העבודה  את  וראינו  זה  הרחוב  וכל   .

גבוהה   הכי  ברמה  ומבוקר  מצולם  טכנולוגית  נמדד 

הרוש   לדני  תודה  להגיד  רוצה  אני  להיות.  שיכולה 
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אגף   צוות  ולכל  לאודי  הצוות,  לכל  שלי,  סגן  הרוש 

פשוט   לא  זה  יום.  כל  שנעשית  העבודה  על  תפעול, 

מער  על  יותר  לשמור  להם  יהיה  והיום  ניקיון,  קל.  ך 

התבשר  ברוכים.  תהיו  באמת  קיבלתי  אז  אתמול  נו, 

מגיעים   החינוך  שרת  עם  יחד  הממשלה  שראש  טלפון 

לביקור בכפר סבא. אני אמסור פרטים בזמן הקרוב.  

הממשלה   ראש  מבקשת  שבא  ביקור  הוא  הביקור 

אני   אגב.  מאוד  מפרגן  מפתיע,  ביקור  החינוך,  ושרת 

לה  הביקו רוצה  הביקור,  טרם  עוד  להם  הוא  ודות  ר 

ע  יהיה  לא  הוא  צנוע,  נוכל  יהיה  לא  ולכן  פמליות,  ם 

בכלל   ביקשו  הם  להיפך  אנשים,  הרבה  להזמין 

פמליה.   ללא  באים  הם  מדיד,  מאוד  הכול  הקורונה 

וצוות   החינוך  שרת  עם  יחד  הממשלה  ראש  מגיע 

של   מצומצם  מקצועי  צוות  עם  מצומצם,  מקצועי 

ובי  כ העירייה  את  נעדכן  ואנחנו  שנבחר,  ספר  ולם  ת 

ח  בראש  נמצאים  אנחנו  אנחנו  בהמשך.  א',  אדר  ודש 

מכל   יותר  מסמל  הוא  הזה  והחודש  מעוברת,  בשנה 

השנה   בלוח  שמח  הכי  החג  פורים,  לחג  שלנו  הצפיות 

כמו   לכולנו  לאחל  רוצה  ואני  העבר.  הישראלי 

לנו   יש  בשמחה,  מרבים  אדר  כשנכנס  שאומרים 

ו  שמחות  עצב.  הרבה  שנוכ פחות  מאוד  מקווה  ל  ואני 

העדלאידע   את  לא  לעשות  שהיא  שנתיים  לאחר 

מקרה   בכל  אנחנו  מקווה.  מאוד  אני  התקיימה, 

את   פותחים  ואנחנו  מאוד,  רצינית  בצורה  נערכים 

העירייה   מנכ"ל  רשמי.  באופן  המועצה  ישיבת 

כהנא   פינחס  אחד,  דבר  רק  אגב  שאילתות.  בבקשה 

דיבור   של  אחת  דקה  בסוף  ביקש  אז  הישיבה,  בסוף 
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 נחס יש לך דקה, תודה.  הישיבה פי 

 

 דיון בבקשת שליש מחברי המועצה בנושא:  .  1

 הניהול הכושל של החינוך לגיל הרך בעיר.   א.  

 

 שאילתה ראשונה.   ראש העיר: 

בנושא   יובל בודניצקי:  המועצה  מחברי  שליש  בבקשה  דיון  טוב,  ערב 

בע  הרך  לגיל  החינוך  של  הכושל  בבקשה  הניהול  יר. 

 מי מציג?  

 יועץ משפטי, כמה זמן יש להציג את הנושא?   ראש העיר: 

היום   עו"ד אלון בן זקן:  נושא על סדר  כל  כמו  דקות על כל חבר    5נושא 

 מועצה.  

 אוקיי, אז בבקשה.   ראש העיר: 

זה   ד"ר אסנת ספורטה:  שאילתה,  לא  וזה  להתחיל,  רוצה  אני  אז  טוב, 

 נושא על סדר היום.  

 נכון.   ר: ראש העי 

התגוששות    מים לפע  ד"ר אסנת ספורטה:  זירת  כמו  נראות  מועצה  ישיבות 

שביקשתי   והנושא  לאופוזיציה,  קואליציה  בין 

חשוב   הוא  הרך,  לגיל  בחינוך  השקעה  שהוא  להעלות 

ולכן   כזאת.  התגוששות  לזירת  שייגרר  מכדי  מידי 

לפתוח   רוצה  שמסביר  אני  אחד  שקף  לכם  ולהציג 

כל   הנושא הזה  ולמה חשוב להתייחס  למה  כך חשוב, 

במו אלי  כאן  שעולה  נושא  לכל  בשונה  אז  ו  עצה. 

אני רק אחלק לכם את השקף הזה. השקף   ברשותכם 

בן   אצל  המוח  התפתחות  את  מסביר  בעצם  הזה 

להראות   גם  אפשר  יהיה  אם  מאוד  אשמח  ואני  אדם. 

יוכל   בבית  בנו  שצופה  מי  שגם  כדי  למצלמה,  אותו 
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ב  השמאלי  במלבן  איך  לראות.  רואים  אנחנו  יותר 

מוח   במלבן  נראה  יומו.  בן  שנולד  תינוק  השני  של 

חודש.   בן  תינוק  של  מוח  נראה  איך  רואים  משמאל, 

כך   של    9אחר  מוח  זה  האחרון  לפני  המלבן  חודשים, 

מוח   זה  מימין  הקיצוני  והמלבן  שנתיים.  בן  תינוק 

קשרים   במוח,  קשרים  יותר  שיש  ככול  מבוגר.  של 

הנוירונים,   אם  בין  מפותח.  יותר  בעצם  המוח 

רת המלבן  המלבנים מימין, זאת אומ   2ים על  מסתכל 

רואים שהם כמעט   ושל מבוגר,  בן שנתיים  של תינוק 

כמעט זהים מבחינת כמות הקשרים שיש במוח. זאת  

בעצם   שנתיים  גיל  עד  הראשונות  שהשנתיים  אומרת 

שנתיים.   גיל  עד  מבשילה  המוח  של  ההתפתחות  רוב 

ה   ומה שאנחנו לא  בגיל  רך  עושים בגיל הצעיר, בעצם 

אח  מאוד  קשה  מאוד,  מאוד  לתקן  מאוד  כך  ר 

שכל   הסיבה  זאת  יותר.  מבוגרים  בגילאים  ולשנות 

בגיל   שההשקעה  מראים,  בעולם  שנעשו  המחקרים 

ושמשפיעה   ביותר,  הקריטית  השקעה  היא  הרך 

גם   הילדים,  של  העתיד  על  גדולה  הכי  הכי  במידה 

מ   ת קוגניטיבי מבחינה   מבחינה  גם  גם  רגשית,  בחינה 

כל  התפתחות  למעשה  שפתית.  מבחינה  גם  ית, 

נקבע   בעצם,  האדם  בני  של  הילדים  של  הפוטנציאל 

בגיל מאוד מאוד צעיר, ושוב חלון ההזדמנויות שלנו  

בעיקר   הראשונות  השנתיים  וזה  קטן,  מאוד  מאוד 

יגידו אנשים שבגיל בערך   נסגר חלון    3-4לחיי הילד. 

הזה,   לתקן  ההזדמנויות  רק  יהיה  שנעשה  מה  וכל 

עשינו  דברי  שלא  או  בעבר  עשינו  שלא  הגיל  ם  עד 

שאנחנו  הזה.   שהנושא  גם  לומר  לי  חשוב  ולכן 
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הרך   בגיל  השקעה  של  הנושא  הוא  היום  כאן  העלינו 

על   מאוד  הרבה  מדברים  אנחנו  צוות.  אנשי  על  בדגש 

פערים   של  מניעה  בין  בעיות,  של  מניעה  בין  ההבדל 

בהם  טיפול  יחסוך  לבין  במניעה  שנשים  שקל  תמיד   .

טיפ   7לנו   של  יותר  מבוגר  בגיל  ולכן  ₪  בעיות,  ול 

היפוך   על  מדברים  אנחנו  זמן  מאוד  הרבה  כבר 

ואחר   צעיר,  בגיל  מעט  להשקיע  במקום  הפירמידה. 

כדי   כסף  מאוד  הרבה  להשקיע  ובגרות  נוער  בגיל  כך 

להשקיע   שנשכיל  ככול  פערים,  ולתקן  בעיות  לתקן 

זה בגיל הרך,   כי  נתרם.  כלכלית אנחנו  יחסוך    אפילו 

טיפול  לנו   בבעיות  טיפול  על  עתידיות  הוצאות 

את   שלהם  ולהורים  לילדים  יחסוך  גם  וזה  בפערים, 

ולקויות,   בעיות  של  ההתפתחות  של  האיסורים  כל 

אחורה.   הגלגל  את  להחזיר  מאוד  קשה  כך  שאחר 

כדי   כעירייה,  כרשות  לנו  שיש  חשוב  הכי  והמשאב 

בג  דבר להשקיע  של  בסופו  הצוות.  זה  הרך,  צוות    יל 

לתת  בין  ההבדל  הוא  חינוך    חינוכי  ולתת  טוב  חינוך 

כאן   לשים  רוצים  אנחנו  חושבים,  ואנחנו  טוב.  פחות 

אני   הרך.  בגיל  החינוכי  הצוות  של  הנושא  על  זרקור 

מאוד   בצעד  החינוך  שמשרד  ולומר  להקדים  רוצה 

על   גם  אחריות  לקח  השרה,  שמובילה  אמיץ  מאוד 

לידה   בגילאי  תינוקות  של  ירחק  3עד  החינוך  לא   .

לימ  חוק  שגם  ויתחיל  היום  ידרים  חובה  וד 

בערך   לפני  עד  רק  האלו.  חוק    6-7מהגילאים  שנים 

בגיל   התחיל  החובה  שנים  5לימוד  מספר  לפני   .

לגיל   זה  לי  3הורידו את  אין  אני משוכנעת,  ובעתיד   ,

שנים,  הרבה  כבר  זה  על  עובדים  אנחנו  ספק,    שום 
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ח  לימוד  חוק  או  חובה  לימוד  מגיל  חוק  יתחיל  ינם 

ורשו  יותר.  לגילאים  צעיר  גם  מענה  לתת  יידרשו  יות 

לדיון,   פה  לשים  רגע  רוצים  שאנחנו  מה  ולכן  האלו. 

להיום   נכון  שאומרת,  החלטה  הצעת  להביא  ובעצם 

סובלים   אנחנו  אדם.  בכוח  ממחסור  סובלים  אנחנו 

הרך.  בגיל  חינוך  אנשי  של  קביעות  אנחנו    מאי 

חלק  שעובדים,  מזה  הרך    סובלים  בגיל  מהעובדים 

השכ  בעלי  נתנו  הם  לכולם  לא  אבל  המתאימה,  לה 

שאנחנו   כפי  היכולות  ואת  הידע  ואת  הכלים  את 

הצעת   לכאן  מביאים  אנחנו  ולכן  להם,  לתת  רוצים 

הצעת   את  לקרוא  רוצה  ואני  שאומרת,  החלטה 

   -ההחלטה 

 הזמן עבר.   ראש העיר: 

הצ  ה: ד"ר אסנת ספורט  הקראת  את  לסיים  מבקשת  ההחלטה  אני  עת 

 אפשר?  ברשותך ראש העיר.  

 כן.   ראש העיר: 

לשים   ד"ר אסנת ספורטה:  מבקשים  שאנחנו  ההחלטה  הצעת  אז  אוקיי, 

שה  היא,  השולחן  שתבחן  י עיר על  ועדה  תקים  יה 

את   כוח  לעומק  של  הילדים.  הנושא  בגני  האדם 

לצד ו ב  ישתתפו  העירוניי   ועדה  המקצוע  נציג גורמי    ם 

ה  של  נציגה  נציג י  גנ ב סייעות  או  נציגה    הילדים,  או 

ה  הרפואיות של  נציג   סייעות  ההורים,    והמשלבות, 

ונציג נציג   והאופוזיציה.   י ההסתדרות    הקואליציה 

מבקשים  אנחנו  העניין,  בעלי  כל  שישבו    למעשה 

זה   מבקשים  שאנחנו  השני  הדבר  הזאת.  בוועדה 

להתמודד ו ו שה  מערכתית  תכנית  תגבש  עם  עדה  ות 

כ  הילדי ו משבר  בגני  האדם  השלישית    ם. ח  הנקודה 
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שהו  הסייעות  היא  שכר  לשיפור  מתווה  תגבש  ועדה 

עבודתן.  הכוח    ותנאי  הן  הסייעות  דבר  של  בסופו 

מבקשים   ואנחנו  הרך,  לגיל  בחינוך  שלנו  המשמעותי 

להם   שיאפשר  מתווה  תגבש  הזאת  שהוועדה 

מה   וכל  העסקה,  בתנאי  שיפור  מקצועית,  התפתחות 

ליל  יתנו  שהם  שהשירות  כדי  שלנו  שנדרש  דים 

ויהיה  טוב  להיות  והדבר    ימשיך  בעתיד.  גם  טוב 

שהו  זה  ו   הזאת   ועדה הרביעי  התכנית  את  את  תציג 

ימים.  חודש  בתוך  העיר  למועצת  תודה    המתווה 

 רבה.  

 מישהו נוסף?  ראש העיר: 

 כן.   יעל סער: 

 דקות.    5בבקשה   ראש העיר: 

כ  יעל סער:  רק  לא  מדברת  יודעים  אני  כולכם  מועצה,  חברת 

כרגע שאני   לי  יש  המערכת,  של  ועוד    2  קליינטית 

שאני   להגיד  יכולה  אני  מצטרף.  השלישי  גם  מעט 

לא   פעמים  וכמה  שכמה  הנושא,  את  עורי  על  חשה 

נפתח אצלנו הגן, ולפני תחילת הגל, גל הקורונה, גם  

מספר   היו  השנה,  שגרה  שהייתה  ככול  שגרה  בעתות 

נפתח הגן. הייתה פעם אחת שאף    פעמים שבאמת לא 

מחליפ א  מגיעה  שלא  בכלל  ידע  לא  מהגן  חד  אימא  ה. 

דברים   ובאמת  אותה.  וגירשו  לעזור,  להישאר  רצתה 

ההורים.   עם  משתפת  לא  מאוד  מאוד  בצורה  נעשו 

הדברים   איך  קורים,  הדברים  למה  ידע  לא  אחד  אף 

הילדים.   זה  מזה  שנפגע  מי  יום  של  ובסופו  קורים. 

חוו  הגנ הילדים  באה  כן  יום  יציבות,  חוסר  נת,  ים 

סיי  יש  יום  באה,  לא  היא  יש  יום  למחרת  כזאת,  עת 
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ואתם   הגן,  ייפתח  לא  הגן,  ייפתח  כן  כזאת.  סייעת 

וגם   שירות,  שמקבל  קליינטית  בתור  גם  אני  יודעים 

השירות,   את  לתת  אמורה  שכן  ההנהגה  בתור 

זה.   את  ולא  זה  את  לא  עושים  לא  שאנחנו  מרגישה 

לא  ואני    אנחנו  שצריך,  כמו  שירות  לא  נותנים 

בסופ  שצריך.  כמו  שירות  יש  מקבלת  באמת  יום  של  ו 

   -לנו פה 

 זו אמירה מאוד מאוד כוללנית.   ראש העיר: 

   -אני אומרת מה שאני חשה  יעל סער: 

 חבל.   ראש העיר: 

 בסדר.   יעל סער: 

   -גנים, זה לא   190יש פה   ראש העיר: 

מאוד  יעל סער:  הרבה  יש  אני,  רק  אותו    לא  את  שיגידו  הורים 

אנ  קבוצ הדבר.  את  לך  להראות  לבוא  יכולה  ות  י 

להראות   בהם,  נמצאת  שאני  הגנים  של  הוואטסאפ 

אומרת   אני  באמת  קשה,  תחושה  זו  קורה.  מה  לך 

 לך.  

אני   ראש העיר:  זה  המצב.  בגלל  נכון,  זה  קשה  היא  התחושה 

   -מסכים איתך 

   -נכון  יעל סער: 

 לא מפריע, בבקשה.  אבל תמשיכי אני   ראש העיר: 

 שה ואנחנו פה באנו לדבר על פתרון.  ב ק המצ  יעל סער: 

 בבקשה יעל כן.   ראש העיר: 

למצוא   יעל סער:  צריכים  שאנחנו  זה  על  מדברים  אנחנו 

לבוא   אפשר  אי  ונכון  קסמים,  אין  נכון  אז  פתרון. 

גננות,   ולהמציא  לבוא  אפשר  ואי  סייעות,  ולהמציא 

ואפשר   דרך  להתוות  אפשר  ולחשוב  אבל  לשבת 
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משותפ  חשיבה  שנשב  ולעשות  היא  פה  ההצעה  ת. 

ביחד  בלי  כולם  קודם  אמרה  אסנת  בלי,  באמת   ,

כולם,   שנשב  לא.  ומי  כן  מי  אופוזיציה,  קואליציה 

איך   ולהבין  ולרצות,  ולתרום  לבוא  שיכול  מי  כל 

פשוט   אנחנו  יש.  פתרון  כי  זה,  את  פותרים  אנחנו 

להבין  להגיע   צריכים  הנכונה  הדרך  זה    מה  אליו, 

אז אני מציעה ש  ונצא  הכול.  כולנו את ההצעה,  נקבל 

 .  לדרך 

 תודה, מישהו נוסף?   ראש העיר: 

מאוד   הדר לביא:  נושא  לנו  יש  פה,  ציינו  שחברותיי  כפי 

מישהו   שיש  חושבת  לא  אני  היום.  סדר  על  משמעותי 

שחושב   בבית,  בנו  שצופה  או  באולם  שנוכח  פה 

חשוב.   לא  הוא  הרך  לגיל  החשוב  שהחינוך  ואולי 

החי  בקטגורית  את  ביותר  שמה  טרכטנברג  ועדת  נוך, 

ע  ואנחנו  זה  רבות,  שנים  לפני  כבר  השולחן  ל 

גם   היבטים,  מיני  מכל  הפירמידה  היפוך  על  מדברים 

ההבנה   מתוך  הערכיים.  בעיקר  אבל  התקציביים 

את   וצריכים  החינוך  את  צריכים  הרכים  שהילדים 

ובכ  המוניציפאלית  ברמה  הזה,  אבל  השירות  לל. 

המצב   על  להסתכל  היא  להגיד,  שהקורונה  ולהגיד 

זה   בעיר,  האשמה,  הניקיון  מצב  על  להסתכל  כמו 

ניקיון.   לנו  אין  רגל,  פשטה  שהחברה  שבגלל  ולהגיד 

ב  קיצצת  קודם  חודשיים  מספר    50%-כשלמעשה  את 

אסטרטגיה   העדר  חווים  אנחנו  בעיר.  הניקיון  עובדי 

רבו  שנים,  מספר  מזה  החינוך  למעשה.  בתחום  ת 

אסטרטגית   תכנית  והוא  הייתה  שהוצבה  שהוגשה 

לשולח  בא  אני  לא  הוגנות  מתוך  הקודם,  המועצה  ן 
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ומאז   ההנהגה.  שהתחלפה  כיוון  ציבורית,  חושבת 

היום   לפחות,    3ועד  כאופוזיציה  אנחנו  שנים 

זה   לכם  אני אומרת  פייר  מציעים,  מעלים,  מבקשים, 

מצי  שאנחנו  להיות  יכול  לא  תפקידינו.  עים  לא 

החינ  את  נוביל  בואו  גם  ואומרים  הרך.  לגיל  וך 

עכ  שלך  של  בתגובות  מוחלט  היעדר  העיר,  ראש  שיו 

מועצה   חברת  על  מסתכל  אתה  אחריות,  לקיחת 

ועוד   חבל.  לה  ואומר  במערכת,  אימא  גם  שהיא 

לבטא.  שזכותה  ברור  לבטא,  שזכותה  לה    מסביר 

פה   מייצגת  והיא  דעתה.  את  להגיד  כדי  נבחרה  היא 

וה   הורים  ביניהם.  ואני  ככה,  תחושה היא  שמרגישים 

אנ  לקורונה,  קשורה  המצב,  לא  את  מבינים  חנו 

רואים את הצוותים החולים, רואים את הגיבוי שהן  

ויפה.   מרגש  שזה  חושבת  ואני  לשנייה,  אחת  נותנות 

כמערכת   מערכתית  אחריות  ניקח  לא  אנחנו  אם  אבל 

לפתור   ונרצה  הבעיה  על  ניחוחה  נסתכל  כמנגנון, 

ר  יש  מסכימה  אני  ופתרונות  דורש  אותה,  זה  בים, 

דורש  זה  תפעול,    יצירתיות,  דורש  זה  בעיות,  פתרון 

עושה   וזה  אחריות.  לקיחת  דורש  כל  קודם  זה  אבל 

וארץ.   רחוק משולחן הנהגת העיר שמיים  שזה  רושם 

אנחנו   משמעותית  עשייה  ובין  פוסטים  מבין 

לבעיה.   אמיתי  פתרון  ורוצות  ומבקשות,  מבקשים 

בי  שנותנים  הקולות  את  להשתיק  אלא  לא  קורת, 

 ם.  להציע פתרונות אמיתיי 

הביקורת   ראש העיר:  לכל  רבה  תודה  אז  טוב.  נוסף?  מישהו 

שמשתיקים,   מכאן  שומע  שאני  מעודדת,  באמת 

מה   כל  את  רב  בקשב  ושמענו  בשקט  ישבו  בינתיים 
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רב  שנאמר  בקשב  מקשיבים  אנחנו  דרכנו,  זאת  כי   ,

לא  גם  שנאמר  מה  יש  לכל  אם  לפעמים  ופוזיציה 

טעם  היא  דברי  התקופה  פתוח.  לציבור  וגם  תקופה  , 

שכל   חושב  אני  מאוד,  קשה  תקופה  מאוד,  מורכבת 

ציבורים   עם  ונפגש  המדינה  ברחבי  שמסתובב  מי 

ערי   בכל  המדינה,  בכל  קורה  מה  רואה  וקהלים, 

מאוד   המורכבת  ההתמודדות  את  רואים  המדינה. 

החי  משרד  של  מאוד  מאוד  ומשרד  מאוד  נוך 

שמתקי  ולשיח  שהנגזרות  הבריאות,  בממשלה,  ים 

כמובן   בשטח  שלו  כאן  כולנו  של  גם  נגזרות  הם 

בסופו   המשבר  את  שמנהל  מי  המקומיות.  ברשויות 

פה   ועושים  הערים,  וראשי  רשויות  ראשי  זה  יום  של 

אמיתית.   התשה  מלחמת  שזה  שנתיים,  כבר  עבודה 

מ  אולי  הערים  ראשי  אנחנו.  רק  לא  זה  נהלים  אבל 

ילדים  גן  כל  אבל  המצב,  וגננת,    את  סייעת  יש  שבו 

בקרב  מול    נמצא  גם  יום.  יום  מאוד  מאוד  גדול 

מול   כמובן  גם  והחינוך,  הפדגוגיה  של  שוטפת  עבודה 

פשוט   לא  קשה,  מאוד  במצב  שנמצאים  ההורים 

ב  בבוקר,  והיא    7:00-לשמוע  קמה  שסייעת  בבוקר 

ואז  נדבק  ילד  או  גננת  או  טוב,  מרגישה  הגן    לא 

לשמחתנו  לבידוד.  לצאת  הסתיימו,    צריך  הבידודים 

י  עדיין  לקיחת  אבל  הילדים.  בגני  גם  מאומתים  ש 

שעה   שעה  יום  יום  שלנו  בעיר  כאן  מתבצעת  אחריות 

את   שמנהל  הצוות  ידי  על  העיר,  הנהלת  ידי  על 

המחלקות.   מנהלות  וגם  האגף  מנהלת  גם  האגף, 

שנמצ  מי  כל  ידי  על  יום  יום  נלקחת  א  האחריות 

הספר,   בבתי  הילדים  בגני  מנהלים.  בשטח  מנהלות, 
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לוקחי  יום  עבודה  מידי  פה  עושים  והם  אחריות  פה  ם 

בהם,   גאה  אני  להם,  מצדיע  פשוט  אני  ביותר,  טובה 

ועובדי   עובדות  פה  ועוברים  עוברות  שמה  חושב  אני 

כל   וגם  אפשרית,  בלתי  משימה  זה  החינוך,  מערכת 

אנחנו  אז  לזה.  מעבר  בשטח  שנמצא  יודעים    מי 

כ  מתנהל  העסק  איך  ובאים  בדיוק  סבא,  בכפר  אן 

מאיתנ  הממשלה  ללמוד  שראש  פתחתי  עובדה,  ו. 

בבוקר.   שני  ביום  סבא  לכפר  מגיעים  החינוך  ושרת 

פה   שיש  בגלל  סבא  לכפר  באו  לא  הם  אומרת  זאת 

פה   יש  כי  סבא  לכפר  מגיעים  לא  הם  כושל.  ניהול 

ניה  פה  יש  כי  סבא  לכפר  מגיעים  כושל.  ול  ניהול 

י  כי  לכפר סבא  מגיעים  פה מערכת שלמרות  מצוין.  ש 

ה  מביאה  הם  המצב  כי  סבא  לכפר  מגיעים  ישגים. 

טוב   יותר  סבא  בכפר  המצב  איך  הזמן  כל  שואלים 

ואני   הסביבה.  ערי  מכל  טוב  ויותר  המדינה,  מכל 

עשרות   חסרים  הסביבה,  בערי  שגם  לכם  אומר 

מורות   ועשרות  יום,  מידי  גננות  ועשרות  סייעות, 

נמצאים   אנחנו  לעשות  מה  קשה  ומורים.  באירוע 

ד  אז  תחלואתית.  אבל  מאוד  מובנים,  הביקורת  ברי 

ובסופו של   ואחראית,  יותר ענפה  העשייה היא הרבה 

כושל   ניהול  שום  פה  אין  אז  תוצאות.  מניבה  דבר 

הרך  להיפך.   מגיל  אמרנו  איך  נעלה,  אנחנו  אם  רק 

ב  עלתה  סבא  כפר  ל   23%-לתיכונים,    5-בבגרויות 

  .  יחידות, את לא תפריעי לי

את   לביא: ר  הד  תציג  אז  בשרון.  נמוכים  הכי  אנחנו  ועדיין 

 הנתונים שנוח לך.  

   -הנתונים  ראש העיר: 
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גן   הדר לביא:  שם  נסגר  שלא  השרון  הוד  עיריית  מראש  תלמד 

 אחד.  

חוכמה   ראש העיר:  דברי  דיברת  לך,  להפריע  לא  לך  מציע    3אני 

חושב  אני  לך.  והקשבתי  שאנחנו    דקות  גרף  שכל 

ב  ואנחנו  החינוך, נציג,  גרף  את  אציג  הבאה    ישיבה 

הייתה   סבא  בכפר  החינוך  מערכת  איפה  ותראו 

של   מחפירות  תוצאות  איזה  האחרונות.  בשנים 

האחרונות  בשנים  היו  אנחנו  בגרויות  ואיפה   ,

הקומפלימנטים   כל  את  לתת  אפשר  היום  נמצאים 

ו  התיכונים,  ולמנהלות  התיכונים,  מי  למנהלי  לכל 

   -שנמצא ועוסק במלאכה 

 מה אתה עושה?   לביא: ר  הד 

יש   ראש העיר:  מספר  כל  מאחורי  מספרים,  לכם  נראה  זה  ואם 

עשייה   יש  וילדה  ילד  לכל  מסביב  ענקית,  עשייה  פה 

ומנהלים   ומנהלות  יועצים,  ענקית של מורות מורים, 

ב  וקפצנו  ילד.  שום  על  ומוותרים  מוותרות  -שלא 

הי   23% ואנחנו  ערי  השנה,  כל  כמו  נמצאים  ום 

 ות.  ה שלא היה בעבר. אז קשה, מה לעש הסביבה, מ 

 לא היה שנתיים.   הדר לביא: 

גם   ראש העיר:  אפשר  יודעים  אתם  לפעמים,  להגיד  גם  אפשר 

 לפעמים להגיד דברים טובים, אפשר.  

 הנושא הוא גני הילדים.   הדר לביא: 

עכשיו  ראש העיר:  לי  יש  מדבר  אני  דברים,  להגיד  זכות    אפשר 

שא  מה  על  אדבר  אני  את  דיבור,  סליחה  רוצה,  ני 

 מפריעה לי.  

 אתה לא עונה אבל.   עו"ד יוסי סדבון: 

 חבל שלא לעניין.   הדר לביא: 
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 עכשיו בעניין הזה, יוסי הצטרפת למקהלה?   ראש העיר: 

רוצה   עו"ד יוסי סדבון:  אני  לדבר?  הזכות  את  ממני  למנוע  רוצה  אתה 

 להבין.  

 לא.   ראש העיר: 

 אז אנא.   ו"ד יוסי סדבון: ע 

לא הבנתי מה הקשר עכשיו למה שאמרת, אני באמת   עיר: ראש ה 

 לא מבין.  

לי   עו"ד יוסי סדבון:  מותר  למקהלה,  הצטרפתי  אם  לי  אומר  אתה 

   -להעיר לך שאתה לא עונה לעניין 

   -אתה  ראש העיר: 

   -השאילתה פה מדברת על  עו"ד יוסי סדבון: 

 לעניין, לא הפרעתי לאף אחד.    גם כשהם דיברו לא  ראש העיר: 

 גני ילדים, לא על בתי ספר תיכון ולא על בגרויות.   "ד יוסי סדבון: ו ע 

   -אז סליחה  ראש העיר: 

 זה הכול.   עו"ד יוסי סדבון: 

צוות   ראש העיר:  פה  יש  התחתונה  בשורה  יוסי.  כבוד  בהרבה 

החינוך   רמות  בכל  מצוינת  עבודה  שעושה  מקצועי 

לגי  גם  הגילאים,  לגילאים האחרים.  ולכל  וגם  ל הרך 

אבל   קשה,  טובה,  מילה  להגיד  באמת  צריך    קשה 

עובדות   כל  את  לברך  יום  כל  טובה,  מילה  לא  להגיד 

בכל   וגם  הרך  בגיל  גם  החינוך,  מערכת  ועובדי 

 המערכת העירונית על מה שנעשה כאן.  

על   הדר לביא:  מדברים  עליך,  מדברים  עליהם  מדברים  לא 

 ההנהגה.  

 יחה, עליי בסדר.  סל  ראש העיר: 

עושה  חוס על   הדר לביא:  אתה  שבדיוק  מה  אחריות,  לקיחת  ר 

 עכשיו.  
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 -טוב, אני מבקש  ראש העיר: 

 -אתה מביש  הדר לביא: 

   -תראו אני לא רוצה  ראש העיר: 

 את השירות לחינוך הגיל הרך.   הדר לביא: 

תאלצו   ראש העיר:  אל  המיקרופונים,  את  לכבות  רוצה  לא  אני 

 אותי.  

   -מה שאתה עושה תעשה מה שאתה רוצה, ממילא זה   : הדר לביא 

 אז בבקשה.   ראש העיר: 

 משתיק כל הזמן.   הדר לביא: 

מי   ראש העיר:  בינתיים  אחד,  אף  משתיק  לא  אני  בסדר, 

 שמפריעה זו את.  

 כרגע אמרת שאתה משתיק, כרגע.   הדר לביא: 

כמו   ראש העיר:  סבא  בכפר  החינוך  מערכת  בעיקרון  אוקיי.  טוב 

משרד   שאמרתי  של  במחוז  גם  גאווה    מעוררת 

כל  וגם  המחוז  מנהלת  גם  כל    החינוך.  על  הפיקוח 

מה   על  שבחים  רק  פה  ואומרים  באים  באמת  גווניו, 

ב  פה  רוצה    3-שנעשה  אני  ולכן  האחרונות.  שנים 

מנכ"  כל  קודם  דברו,  שאסנת,  את  יגיד  העירייה  ל 

בפניכם   תציג  החינוך  אגף  מנהלת  אסנת  מכן  ולאחר 

 ם, לא מזיק. בבקשה.  קצת נתוני 

אני   ואל: רשון חג ד קרן ג " עו  בבקשה.  יובל  לפני  אחת  מילה  רגע  רוצה  אני 

כאן   יש  אם  גם  זה  כאן,  מזהה  שאני  מה  חושבת, 

מנסה   לא  אחד  אף  ביקורת,  של  נימה  שהיא  איזה 

ממנה   וללמוד  הזאתי  לביקורת  להקשיב  או  ללמוד 

שהיא   איזה  כאן  שיש  מכיוון  מצער.  וזה  הלאה. 

אנחנו בעיה,   ארצית,  אזורית  היא  אם  מקבלים    בין 

מהמ  סמכויות  ויותר  שלנו  יותר  העיר  את  לנהל  דינה 
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 כמו שאנחנו חושבים שצריך.  

 קרן הלוואי.   ראש העיר: 

במקרה הזה יש כאן הצעת החלטה לקחת ולקדם את   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

משפחות   הרבה  כך  לכל  בוער  כך  הכל  הנושא 

   -אגב שנפגעות מהדבר הזה. דרך  

 אין ויכוח.   ראש העיר: 

שנפגעות   ד קרן גרשון חגואל: " עו  היחידות  לא  הן  והסייעות  הגננות 

 מהקורונה כמובן.  

אחד,   ראש העיר:  אף  בין  ויכוח  שאין  חושב  אני  קרן  ויכוח,  אין 

 וכל מי שיושב פה מבינים בדיוק את המצב.  

 אז הביקורת כאן היא כדי להתקדם.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

כושל  אש העיר: ר  כאן  לכתוב  בעצם הכותרת  זה  כושל,  חינוך   ,  

עובדים   אלפי  של  מערך  כל  על  סטיגמה  פה  לשים 

ולהגיד   סבא,  בכפר  החינוך  במערכת  פה  שנמצאים 

 להם חבר'ה אתם כושלים וכושלות.  

   -ראש העיר תדייק  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -זה לא הסייעות  ראש העיר: 

   -אומרים שהניהול ושלך   הניהול, אנחנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 טוב.   ר: ראש העי 

 את התחום הוא כושל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה מנכ"ל העירייה.   ראש העיר: 

   -אנחנו מדברים על הניהול שלך את התחום הזה  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   שמענו

   -ועל ההתחמקות  ד"ר אסנת ספורטה: 

דברים  ראש העיר:  להגיד  רוצה  לא  אני  אבל    בואי,  אחרים, 

 בסדר.  

   -על עצימת העיניים וההתחמקות  ורטה: ד"ר אסנת ספ 
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 טוב.   ראש העיר: 

 מלקחת אחריות, כמו שאמרו כאן חברותיי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אנחנו בזכות  ראש העיר: 

 אל תטיל דופי באנשי החינוך,   ד"ר אסנת ספורטה: 

 חבר'ה בבקשה להפסיק את המיקרופון.   ראש העיר: 

.  ת ספורטה: ד"ר אסנ   .  אנשי החינוך צריכים.

קצת   ראש העיר:  בבקשה.  העירייה  מנכ"ל  יפה.  תודה,  תודה, 

יזיק.    כבוד לא 

החינוך,   יובל בודניצקי:  בוועדת  השבוע  שני  ביום  שהוצג  כפי  טוב, 

לא   העיר  הנהלת  הבכיר,  המקצועי  הגורם  שהיא 

האופוזיציה,   חברי  ידי  על  הנושא  להעלאת  המתינה 

מב  נערכה  לצורך  אלא  סדורה  תכנית  עם  מועד  עוד 

כמו   המורכב,  המצב  עם  ההנהלה  ההתמודדות  כן 

על   שאושר  השנתי,  בתקציב  התוכנית  את  תקצבה 

אסנת   את  מזמין  ואני  כחודש.  לפני  המועצה  ידי 

התוכנית   עיקרי  את  להציג  החינוך  אגף  מנהלת 

 שחלקכם ראיתם אותה ביום שני השבוע. בבקשה.  

רבה,   אסנת חכמון:  הנושא, תודה  אני מודה להעלאת  כל  אני    קודם 

שהציב  מאוד  חשוב  שזה  את  חושבת  ויכיר  יידע  ור 

רק   ולא  נמצאים,  אנחנו  שבה  המורכבת  הסיטואציה 

כלל   בעיה  וזה  הרשויות  כל  אלא  סבא,  כפר  העיר 

יסודי   קדם  שמחלקת  להדגיש  לי  חשוב  ארצית. 

,  6עד    3שעליה אנחנו עכשיו מדברים עוסקת בגילאי  

לדעת   שלדעת  3ולא  מקווים  אנחנו  בת   3,  הליך  כמו 

החינוך  במשרד  עכשיו  אנחנו    שעושים  אז  להעביר. 

עד   ללידה  מחלקת  מנהלת  נקלוט  שם  3גם  שגם  כדי   ,

עבודה   מודל  ולבנות  מיפוי,  ולעשות  לעבוד  נתחיל 
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סבא.   לכפר  של    2שמתאים  העיקריות  המטרות 

בגנים   יציבות  ליצור  באמת  זה  יסודי  קדם  מחלקת 

את   טרם  ולשפר  בנינו  ואנחנו  הגנים.  העלאת  איכות 

מתווה   כחודש  לפני  שיתוקצב  התקציב  כדי  עבודה, 

, ולכן אנחנו נציג עכשיו את  2022כבר לשנת העבודה  

שהיה   מי  העבודה.  מתווה  ואת  שבנינו  המודל 

יראה   הוא  זה, אז  שני ראה את  בוועדת החינוך ביום 

בה   נמצאים  שאנחנו  המציאות  נוספת.  פעם  זה  את 

יכולה   היא  אני  מאוד.  מורכבת  להגיד    מציאות 

מנ  של  הוואטסאפ  של  שבקבוצות  חינוך  אגפי  הלי 

אני   היומית.  ברמה  סוערות  הם  יסודי,  הקדם  מנהלי 

הייתה   היום  מחלקות.  מנהלי  איגוד  הנהלת  חברת 

הנושאים   שאחד  האיגוד,  הנהלת  של  ישיבה  לנו 

של   התחום  באמת  זה  ישיבה,  כל  שעולה  הקשים 

והגנ  ושמדינת  הסייעות  בהם,  המחסור  על  נות 

ו ישר  לעודד  כדי  דבר  שום  עושה  לא  נשים  אל  להביא 

לא   יוצאים  אנחנו  הזה.  לתחום  גברים  או  נוספות 

לא    2או    1במכתב   ועדיין  האיגוד,  הנהלת  מתוך 

לנו   יש  כלום.  בחודשים    191קורה  אנחנו  גנים, 

שלנו   העיקרי  הקושי  גננות.  המון  החלפנו  האחרונים 

בהחלפת  אני    דווקא  סייעות.  בהחלפת  ולא  גננות 

החלפנ  אוקטובר  בחודש  לדוגמא  גננות.    136ו  אתן 

בדצמבר    154בנובמבר   זה    164גננות,  בינואר  גננות. 

בין   גננות ביום, זאת אומרת מעל    25-ל   20היה בערך 

שלא    600 מספר  זה  ינואר.  בחודש  החלפנו  גננות 

המחוז,   מנהלת  עם  יחד  שקיימנו  בישיבה  נתפס. 

אמרה    העלינו  היא  וכן  הזאת.  המצוקה  לנו  את  יש 
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נושא של הגננות, ואנחנו  מצוקה מאוד מאוד גדולה ב 

אותנו   יקבלו  שהם  כדי  זה  את  לעשות  איך  חושבים 

כל   קודם  נשמעות  הגננות  היום  כמעסיק.  גם 

ובסוף   החינוך  למשרד  כך  אחר  המורים,  להסתדרות 

הסייעות   עבודת  כל  את  לשבח  חייבת  אני  לרשות. 

לנו  האחרו שיש  התקופה  כל  את  לוקחות  הן  על  .  נה 

גם   ההחלפות,  את  שלהם  של  הגב  גם  גננות  של 

הזאתי   שהמצוקה  להגיד  רוצה  אני  חולות.  סייעות 

כפר   של  רק  לא  היא  וסייעות,  בגננות  מחסור  של 

בתוך   יושבים  אנחנו  האזורים.  כל  של  היא  סבא, 

נסגרים   גנים  כמה  רואים  אנחנו  וואטסאפ  הקבוצות 

וע  עיר  זה  בכל  את  מפרסמים  לא  אם  גם  יר, 

הער בעי  בכל  זה  את  רואים  אני  עיר  תונות.  אין  ים. 

מאוד   מאוד  מציאות  כן  אז  בה.  קורה  לא  שזה 

משתמשים   אנחנו  סייעות  בהחלפת  מורכבת. 

פי   על  סייעות  לנו  שיש  זה  אם  מערכתיים,  בפתרונות 

מבקשים   אנחנו  הצהריים,  של  סייעות  אם  קריאה, 

א  הבוקר  עד  להמשיך  אנחנו  מהם  וככה  להיפך.  ו 

למלא  הסייעו   מנסים  חופשי  ביום  החוסרים.  ת  את 

הבעיות   אחת  לכך.  שמוכנה  מי  מגיעות,  גם  שלנו 

של   לשחיקה  לגרום  באמת  זה  הזה,  בהקשר 

את   לשמר  זה  מהמתווה  חלק  אנחנו  ולכן  הסייעות, 

הפתרונות   בתוך  אז  אותן.  ולהחזיק  הסייעות 

שימו  באמת  זה  אחד,  המודל  בתוך  של  שהצענו  ר 

מעטפת   שאנחנ הסייעות.  להם שלמה  ניתן  כדי  ו   ,

אני   לסייעות,  תגמול  המערכת.  בתוך  אותם  לשמר 

כל פעם   גיוס כוח אדם, אנחנו  אפרט את זה בהמשך. 
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כוח   עוד  לגייס  בקמפיין  יוצאים  אנחנו  לעת  מעת 

עם   ואפילו  מקומות,  מיני  בכל  אדם  כוח  ועוד  אדם 

אלינו   סייעות  שיביאו  לאוטובוסים  לתוך  הצעה 

נוסף, הפעם  העיר. גם עכשיו אנחנו יוצא  ים בקמפיין 

לא  הקמפיין   לסייעות,  קוראות  שסייעות  חדשני  הוא 

כעיר  רק  אלא    אנחנו  תתגייסו,  בואו  ואומרים  באים 

שאנחנו   חדש  משהו  שזה  לסייעות  קוראות  סייעות 

של   הנושא  כל  ובכלל  הנוכחי.  בקמפיין  אותו  עושים 

פנ  גם  החינוך.  משרד  אל  פנינו  טיפול  גם  למחוז,  ינו 

פז   גם לאורנה  הגננות,  של  הנושא  על    שאחראית 

ראש העיר יצא עם מכתבים לשרת החינוך, הכלכלה,  

עבודה   משוחררים  חיילים  להכיר  גם  שצריך  מי  לכל 

כסייעות.   שיוכרו  לאומי  שירות  בנות  וגם  מועדפת, 

מענים.   קיבלנו  לא  כה  שעד  להגיד  חייבת  אני 

הן    מפקחות משרד החינוך שהן  האמונות על הגננות, 

במ  שלה יצאו  נואש  מכתב  החינוך,  לשרת  ן  כתב 

לכל   זכו  לא  בגננות.  המחסור  לגבי  החינוך  לשרת 

היחידי   הדבר  הזה.  בהקשר  החינוך  משרת  תגובה 

מרכז   מחוז  הזאת,  המורכבת  התקופה  בכל  שקרה 

בארץ,   גדול  הכי  המחוז  שזה  אליו,  שייכים  שאנחנו 

המחוז   לכל  היו  היום  עד  אז    5אם  מחליפות,  גננות 

את   ל הגדילו  למחוז  מחליפות    25-התקן  לכל  גננות 

לא   ועד חדרה,  המחוז. מחוז מרכז הוא בערך מגדרה 

כלום   זה  עדיין  אבל  חדרה.  כולל  לא  גדרה  כולל 

בערך   לנו  יש  סבא  בכפר  רק  אם  דבר  גננות    20ושום 

לתת   שנעדרות,  עוזר    25ביום  לא  המחוז  לכל  גננות 

א  אז  בכלום.  לא  לנו  אנחנו  ועדיין  הפתרונות,  לה 
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שבעצם נ  עבודה  מודל  ובנינו  את    ואשנו,    2ישיג 

והשני   ליציבות  זה  אחד,  שלה.  העיקריות  המטרות 

הזה   העבודה  מודל  ובתוך  שאמרתי.  כמו  איכות  זה 

למחלקת   חדש  ארגוני  מבנה  אחת  שלמה.  מעטפת  יש 

שלנו,   למערך  הכשרות  זה  השני  יסודי,  קדם 

לדא  באמת  זה  אני  והשלישי  אם  הסייעת.  לרווחת  וג 

יסודי.  מסתכל  קדם  מחלקת  של  מבנה  על  אז  ת 

מנהלת   לכל  המרחב.  מנהלות  את  לנו  יש  באמת 

שהיא   משלה,  עבודה  מרחב  מגדירים  אנחנו  מרחב 

החלק   את  אחת  כל  הסייעות,  מי  הגננות,  מי  תבין 

לסייעות מובילות,   שלה. אנחנו בעצם קיבלנו תקנים 

א  מובילות,  גננות  שיש  גם  כמו  לנו  יש  עכשיו  בעצם  ז 

כי סייעות   בזה,  התחלנו  לא  עוד  עכשיו    מובילות. 

אז   אותם.  ונכשיר  סייעות  של  לגיוס  נצא  אנחנו 

מובילה,   סייעות  תהיה  מרחב  מנהלת  לכל  בעצם 

אבל   המרחב.  על  אחראית  שתהיה  שיבוץ  ופקידת 

את   רואים  גם  אנחנו  למרחב  שבנוסף  להגיד  חשוב 

רא  גם  יהיה  המערכתית.  אבל  הרמה  המרחב,  של  ייה 

הראייה  את  המבנה    גם  בתוך  זה  אז  המערכתית. 

מגדירים  הא  אנחנו  הארגוני  המבנה  בתוך  רגוני. 

קלטנו   המרחב.  מנהלת  של  תפקיד  את  מחדש 

אנחנו   וטובות.  מקצועיות  חדשות  מרחב  מנהלות 

כמובן   המובילה,  סייעות  תפקיד  את  מגדירים 

ב  אותם  הסייעות    2-מכשירים  את  הכשרות 

בג המובי  הסייעת  תפקיד  את  מחדדים  כדי  לות.  ן, 

ב  עובדות  שהיום  העבודה.  שהסייעות  את  יכירו  גנים 

לעשות   הפעם  עוד  צריך  אז  חדשות,  סייעות  קלטנו 
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זה  את    את  בודקים  הזמן  כל  אנחנו  וכמובן  מחדש, 

עושים   אנחנו  סייעות.  של  רצף  לעבודת  האפשרות 

גם   זה  את  שעושה  ומי  שרוצה,  מי  בעדינות  זה  את 

המבנה מתו  מבחינת  זה  אז  בהתאם.  הארגוני    גמלת 

יסו  קדם  מחלקת  של  ההכשרות  החדש  בתוך  די. 

אנחנו   כאשר  הרך,  לגיל  האקדמיה  את  בונים  אנחנו 

אנחנו   אם  לסייעות.  התפתחות  מנגנון  בעצם  יוצרים 

כסייע  שנייה,  מתחילים  סייעת  כך  אחר  רפואית,  ת 

באגף   אצלנו  שעובדות  סייעות  ראשונה,  סייעת 

איז   כפקידות  יש  מובילות,  סייעות  שהוא  שיבוץ,  ה 

לסייעות.  התפתחות  הכשרות    מנגנון  פותחים  אנחנו 

עולות   האלה  ההכשרות  המקומי.  השלטון  במסגרת 

ועדת   בתוך  נהיה  בעצם  אנחנו  ולכן  לסייעות,  כסף 

את   ללמוד  שיוכלו  מלגות  להם  ניתן  לימודים, 

ל  התחייבו  הם  ואז  הזאת,  עבודה.    3-ההכשרה  שנות 

פנים ארגונית בנוסף   עושים הכשרה  יחד    אנחנו  שלנו 

המתי  עם  יחד  השפ"ח  מנהלות  עם  עם  יחד  "א 

שבעצם   יסודי,  קדם  מחלקת  מנהלת  עם  המרחב, 

המיוחד,   החינוך  של  הסייעות  כל  עם  התחלנו  עכשיו 

שירה,   יסודי  הקדם  מנהלת  הכשרה.  מקבלות  הן 

עם   גם  שיח  מעגלי  מקיימת  לצידי,  פה  שיושבת 

ה  עם  וגם  המצוקות  הגננות  את  לשמוע  סייעות, 

צריכים  שלהם   הם  מה  הצרכים,  את  בגן  לשמוע 

ההכשרות.   בתחום  זה  שצריך.  מה  וכל  צוות  עבודת 

מתחילים   אנחנו  בעצם  הסייעת  רווחת  של  בנושא 

של   בניוזלטר  החודש,  סייעת  קוראים  שאנחנו  במה 

הסייעות   את  שמים  אנחנו  חודש,  כל  שיוצא  החינוך 
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המו  הסייעות  תעודות  המובילות.  מקבלות  בילות 

אנח  לסייע הוקרה.  דיפרנציאלי  תגמול  ניתן  ות  נו 

של   מסודרות  מאוד  עבודה  שגרות  ברצף.  שיעבדו 

בתוך   המובילות  הסייעות  ושל  המרחב  מנהלת 

מה   בביקורים,  עושים  מה  ביקורים,  כמה  הגנים. 

מפגשים   רואים.  מה  צוות,  עבודת  באיזה  עובדים, 

שנה  סוף  שנה,  פתיחת  כמו  גיבוש  כוללים  ויום   ,

מ  מבחינת  כמו  לסייעות.  בעצם  החדש,  התגמול  ודל 

אנחנו  שאמר  אז  רצף,  עבודת  מודדים  אנחנו  נו 

קצת   רצף  בעבודת  שיעבדו  סייעות  אותן  את  נתגמל 

שנתנה   בעצם  הראשונה  העיר  היא  סבא  כפר  אחרת. 

ניתן   אנחנו  לתמריץ  בנוסף  שיעבדו.  לסייעות  תמריץ 

ג  החלפת  ותוספת  יוח"א  תוספת  ששכר  גם  ככה  ננת, 

יהיה   הסייעות  ממה  של  משמעותית  מאוד  גבוה 

 ום. שירה את רוצה להוסיף?  שהוא הי 

שאסנת   שירה ברף:  כמו  באמת  מילים,  כמה  לומר  אשמח  אני 

ולהגיד   לפתוח  רוצה  אני  כל  קודם  קודם.  אמרה 

לגננות,   שלנו,  החינוך  צוותי  לכל  רבה  תודה 

ובמיוחד  החינוך  אגף  כל  של  לצוות  לצוות    לסייעות, 

אנח  יסודי.  קדם  מחלקת  בו  של  שהיו  חודש  עברנו  נו 

אתג  אותו  המון  סיימנו  שני  מצד  אבל  רים, 

ובאמת אמרנו   הצוותים,  לנו שיח עם  היה  מחוזקים. 

אחד   זה  ביטוי,  לידי  הביאו  שהם  שהמאמץ  להם 

כל   על  כי  לעשות.  יוכלו  שהם  מרגשים  הכי  הדברים 

ומחלי  שמגיעה  סייעת  יש  גננת,  שנעדרת  פה  יום 

מתי  הסייעות  את  ולראות  באהבה,  אותה.  יצבות 

של   וממקום  ילדי  בשמחה,  את  ולעשות  לגן  לבוא 
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מאוד   שהוא  צעד  זה  מבחינתנו  מאושרים,  סבא  כפר 

קשה   מאוד  המאוד  התקופה  בתוך  ודווקא  מבורך. 

מהשטח,   מהסייעות  בחיזוקים  הוצפנו  אנחנו  הזאת 

מוערכות   חשובות,  ומרגישות  הרגישו  שהם  זה  על 

החי ואה  באגף  ידינו  על  רק  ולא  גם  ובות,  אלא  נוך, 

ואנ  ההורים.  ידי  מכאן  על  לשלוח  רוצה  באמת  י 

לגן   להגיע  כי  בנו.  שצופים  ההורים  לכל  גם  תודה 

אם   בין  טובה,  במילה  זה  אם  בין  הצוות,  את  ולחזק 

שלום   שבת  של  בהודעות  ואפילו  כתובה,  הודעה  זה 

כ  הכי  החיזוק  זה  בשבילנו  מהילדים,  נה  וסרטונים 

ווים מהשטח. ועל זה  והכי אמיתי. וזה מה שאנחנו ח 

רו  באמת  סבא,  אני  כפר  קהילת  לכל  תודה  להגיד  צה 

להוציא את הטוב הזה החוצה   כי זה לא מובן מאליו 

 לראות אותו ולהעריך אותו. תודה.  

מאוד   ראש העיר:  בצורה  פה  הוצגו  שהנושאים  מכיוון  טוב, 

ש  רואים  ואנחנו  וממוקדת,  רצינית  תכנית  מאוד  יש 

מטופלת,   שכבר  הסייעות  מערכתית  של  בנושא  גם 

של המשבר של כוח אדם בגני ילדים, וגם  וגם בנושא  

הציבורית   המערכת  כל  של  אחריות  לקיחת 

כראש   ושלי  שלנו  הניהול  מערכת  שלנו,  המקצועית 

ועדת   הייתה  שלושה  יומיים  לפני  רק  וגם  המערכת. 

על   מאוד,  גדולה  סקירה  קיבלתם  שבה  כל  חינוך 

שי  המורכב  המצב  עם  זה  ההתמודדות  כל  אז  לנו,  ש 

זאת  לאור  האופוזיציה    ביחד.  חברי  של  ההצעה 

מסדר   להסירה  מבקשים  אנחנו  ולכן  מתייתרת, 

 היום.  

אתה צריך להצביע על הצעת ההחלטה. תעלה את זה   עו"ד אלון בן זקן: 
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 להצבעה.  

ההחלטה   ראש העיר:  הצעת  בעד  מי  נעלה,  אנחנו  אז  אוקיי, 

בב שהו  האופוזיציה?  חברי  ידי  על  יעל,  גשה  קשה. 

יו  אסנת,  הדר,  הצעת  פינחס,  נגד  מי  וקרן.  סי 

העיר,   ראש  דני,  איתן,  אורן,  תהילה,  ההחלטה? 

לא.   מישהו?  פספסתי  נכון?  יובל,  ,  6נגד    7לירית, 

 ההצעה ירדה מסדר היום. תודה רבה.  

 .  על חודו של קול ההצעה הזאת נפלה  הדר לביא: 

 סדר, אתם רואים שנעשים דברים.  ב  ראש העיר: 

   -אגב ההצעה הזאת הוצגה  הדר לביא: 

 ולא כושלים אגב.   ראש העיר: 

לפני   הדר לביא:  הוצגה  הזאת  ההצעה  אותי.  אתה קוטע  סליחה, 

הצגת    3 לא  אתה  כבר,  לך  שהערנו  כפי  שבועות, 

   -לראשונה תכנית 

 טוב.   ראש העיר: 

 עבודה לחברי המועצה.   הדר לביא: 

 דיבור בבקשה.    בואי, אל תפריעי, את לא בזכות  : ראש העיר 

   -כך שאין לנו מוצג מה  הדר לביא: 

   -מכיוון שאת לא בזכות דיבור  ראש העיר: 

 אתה התכוונת לעשות או לא.   הדר לביא: 

לאנשי   ראש העיר:  לא  בעיקר  מוסר,  אחד  לאף  תטיפי  אל  אז 

 מקצוע שהציגו את העבודה שנעשית פה כל הזמן.  

   -רגיל אתה כ  הדר לביא: 

   לא כרגיל.  ראש העיר: 

 בשיח.   הדר לביא: 

 כרגיל את.   ראש העיר: 

 הביקורת היא כלפיך.   הדר לביא: 
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.   ראש העיר:   תמיד הביקורת היא כלפיי

 אף אחד לא אמר פה מילה על אנשי המקצוע.   הדר לביא: 

 נכון.   ראש העיר: 

 אתה זה שלא לוקח אחריות.   הדר לביא: 

,  ראש העיר:  ולמדי לב   צאי  קצת  תבואי  אותם,  לבקר  קר  תבואי 

עבוד  איזו  ותראי  החינוך  כל  באגף  שם  נעשית  ה 

 היום.  

   -כאמור אף אחד לא מדבר על האגף  הדר לביא: 

   -בלילה   22:00-תבואי, תבואי תראי, תבואי גם ב  ראש העיר: 

 אתה לא מקשיב כנראה.   הדר לביא: 

ב  ראש העיר:  איך    23:00-וב   22:00-תבואי  ותראי  הן  בלילה 

למופ  עובדות  הן  ואיך  את  מתנהלות  להוריד  ת, 

 ושל.  הכובע. אז ניהול כ 

 האחריות היא שלך.   הדר לביא: 

 האחריות היא שלי נכון.   ראש העיר: 

 הניהול הכושל הוא שלך.   הדר לביא: 

   -95%ברוך השם,   ראש העיר: 

 אתה לא מקשיב.   הדר לביא: 

 מתושבי כפר סבא מרוצים.    95% ראש העיר: 

 שאילתה הבאה.  ולא שומע ביקורת ונגיע לזה ב  א: הדר לבי 

 

מס'   בנושא    : 445החלטה  הצעה  קולות  ברוב  מאשרים  של  לא  הכושל  הניהול 

 . החינוך לגיל הרך בעיר 

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

 . תהילה, אורן, איתן, דני, ראש העיר, לירית, יובל  -נגד  

 

 שאילתות:  . 2
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   . רישום לגני הילדים  א. 

 

בנוש  ראש העיר:  שאילתה  היל טוב,  בגני  רישום  בבקשה.  א  דים, 

 אנחנו פותחים את הישיבה, ממשיכים בישיבה.  

תהליך   יובל בודניצקי:  הילדים.  לגני  רישום  בנושא  לשאילתה  מענה 

ההורים,   הנהגת  בשיתוף  תקינה  בצורה  עבר  הרישום 

לפונים באמצעים   תוך מתן שירות ותשובות מיידיות 

כ  השיבו השונים.  תוצאות  מתוקנת  עיר  בכל  ץ  מו 

השיבו  תהליך  בתום  רק  תהליך  מפורסמות  לגנים.  ץ 

לתת   ניתן  לא  עדיין  כן  ועל  החל,  לא  עדיין  זה 

השתנה.   לא  לרישום  הקצרים  הגנים  מספר  תשובות. 

מתקשר   ברישום  מורכבות  לו  שהייתה  הורה  כל 

 למוקד השירות בחינוך, וקיבל שירות וסיוע.  

 משך.  שאלת ה  ראש העיר: 

קו  הדר לביא:  פה,  אין  חב שוב  פה  יש  כל  מועצה  דם  רת 

אותו.   לה  לפתוח  וצריך  סגור,  שלה  שהמיקרופון 

של   והבנה  אחריות  לקיחת  פה  אין  שוב  אבל 

 הביקורת. יש פה בעיה אמיתית של נושא הרישום.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

   -להגיד שהרישום הוא בסדר  הדר לביא: 

   -. יש שאלת המשך. לא  ראש העיר: 

 מה השאלה.  תקטע אז תבין  אם תמתין ולא   הדר לביא: 

שאחרי   ראש העיר:  חושב  אחרי    3אני  אנחנו    3שנים,  שנים 

   -צריכים, ואני אתחיל 

 אבל למה אתה קוטע באמצע השאלה?   הדר לביא: 
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 לא, אז רגע אני רוצה שאנחנו נקפיד רק על הסדר.   ראש העיר: 

 אותי.    מילים, אתה קטעת   5אמרתי   הדר לביא: 

   -רוצה רגע, אני רק   ראש העיר: 

 תן לי לסיים, תשמע את השאלה.   הדר לביא: 

 לא שנייה, אני רק רוצה שנקפיד על הסדר.   ראש העיר: 

 רק השתקות יש לך?   הדר לביא: 

שמוגשות   ראש העיר:  השאילתות  כל  ואילך,  זה  ומרגע  מעכשיו 

של   המשפטי  היועץ  דרך  עוברות  העיר  למועצת 

כפר   השאילתה עיריית  האם  יגדיר  גם  שהוא    סבא, 

בכ  כי  לא.  או  וחוקית  נכונה  פה  היא  יש  שאילתה  ל 

אנחנו   שאלות.  מספר  פה  יש  אחת,  שאילתה  לא 

 נקפיד על כל חודו של פרט.  

 מותר לנו לשאול מספר שאלות באותה שאילתה.   עו"ד יוסי סדבון: 

בבקשה   ראש העיר:  כן  יוסי.  המשפטי  היועץ  עם  תתווכח  טוב. 

 הדר.  

ל  עו"ד יוסי סדבון:   ה עכשיו.  הגיד לך את ז היועץ יכול 

 אתה מפריע לחברה שלך. כן בבקשה.   ראש העיר: 

   -מי שהפריע לי זה אתה, זה אתה שקוטע  הדר לביא: 

 אני רק חידדתי.   ראש העיר: 

ובהצעה   הדר לביא:  הזאת  בשאלה  שאלות,  לשאול  ומפריע 

 הקודמת לסדר.  

 לת המשך.  לא מפריע. אוקיי שא  ראש העיר: 

 אלה?  שמוע את הש אתה מוכן ל  הדר לביא: 

   -שאלת המשך  ראש העיר: 

   -ראשית  הדר לביא: 

אף   ראש העיר:  מכבד  לא  זה  הדר,  הזמן  כל  לאיים  ותפסיקי 

 אחד. שאלת המשך.  
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 סליחה, אתה יכול לחזור על מה שאמרת?   הדר לביא: 

 את מאיימת, זה שאלת המשך.   ראש העיר: 

 תי. מה אני עושה?  אני לא שמע  הדר לביא: 

 קשיבי, שאלת המשך.  ת   אז  ראש העיר: 

מאיים,   הדר לביא:  קוטע,  אתה  למה  עושה.  שאני  מה  זה 

 משתיק ומפריע. תן לדבר.  

המשך   ראש העיר:  בשאלת  את  רואה,  שהציבור  שמח  אני 

 בבקשה.  

השאילתה,   הדר לביא:  את  הקראתם  לא  אתם  עכשיו  גם 

מדברים  אנחנו  מה  על  מבין  לא  השאילתה  והציבור   .

שהש  כך  על  הייתה  סגרתם  שלנו  ילדים    17נה  גני 

 רישום.  ל מערכת  ה פני שפתחתם את  לרישום ל 

   -אני מציע לא להפיץ שקרים כנגד עיריית כפר סבא  ראש העיר: 

   -גנים   17סגרתם   הדר לביא: 

 גנים.    17והמערכת המקצועית. לא סגרנו שום   ראש העיר: 

 ה שקר?  והם לא היו לרישום, מה פ  הדר לביא: 

.   ראש העיר:   לא סגרנו

 מה פה שקר?   ר לביא: ד ה 

 יש פה הנהגת הורים, טוב שהיא מקשיבה כאן.   ראש העיר: 

השנה   הדר לביא:  הרישום  הכיוון.  את  מסיח  אתה  גם  שוב, 

בו   כשהיו  שהתכוונתם    17התבצע  כיוון  פחות,  גנים 

   -לסגור אותם, אני שמחה 

 לא נכון.   ראש העיר: 

 מהם.    שנסגתם  הדר לביא: 

 ממש לא.   ראש העיר: 

 זו הייתה חלק מהשאלה.   : לביא הדר  

 ממש לא.   ראש העיר: 
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יצא   הדר לביא:  וזה  הורים  להנהגת  גם  זה  על  הצהרתם  אתם 

 מהם.  

ניוז.   ראש העיר:   בעברית קוראים לזה פייק 

 חבל שאתה מתווכח על העובדות.   הדר לביא: 

ניוז.   ראש העיר:   בעברית קוראים לזה פייק 

השא  לביא:   הדר  את  שתקראו  מבקשת  ממש  אני  אתה  ילתה. 

 ול שאלה. אני דקה מנסה לשאול שאלה.  מפריע לשא 

 נו אז קדימה תשאלי. אני ממתין לשאלה.   ראש העיר: 

כל   הדר לביא:  לדבר  לי  מפריע  אתה  לשאלה,  ממתין  לא  אתה 

 פעם.  

   -לא, אני ממתין לשאלה, כי את  ראש העיר: 

   -ם שלי אתה מתפרץ לדברי  הדר לביא: 

 .  תהיי עניינית  ראש העיר: 

 ומפריע לי להוציא משפט אחד מהפה.   הדר לביא: 

 אז בבקשה, נו קדימה.   ראש העיר: 

 אתה מוכן לשמוע שאלה?   הדר לביא: 

 ממתינים כולם.   ראש העיר: 

שלא   הדר לביא:  הראשית,  בשאלה  ששאלנו  הדברים  אחד 

את   לעשות  בכוונתנו  איך  זה  לצערי,  הקראתם 

ה  כמו  תהליך  הבאה.  בפעם  יותר  טוב  כל  רישום 

בעיות  בו  שיש  תהליך  יש  על  תהליך  לקחת  צריכים   ,

 זה אחריות ולהכיר בזה.  

 את ניהלת תהליכים כאלה?   ראש העיר: 

מתכוון   הדר לביא:  אתה  הזה?  בתהליך  בעיות  רואה  אתה  האם 

 לתקן אותם?  

 ניהלת תהליכים כאלה?   ראש העיר: 

 ך, ראש העיר.  זו הייתה שאלה אלי  הדר לביא: 



   02.02.2022 39    מן המנייןמועצה 
 אותך, את ניהלת תהליכים כאלה?    י שואל לא, אנ  ראש העיר: 

 אתה מוכן להתייחס לשאלה שנשאלה אליך?   הדר לביא: 

 אני שואל אם ניהלת תהליכים כאלה.   ראש העיר: 

 אתה היית ראש עיר פעם?   הדר לביא: 

 -מי ששואל את שאלת ההמשך זה אנחנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ש עיר עכשיו.  אתה רא  הדר לביא: 

 שאלה.  שואל    אני רק  ראש העיר: 

 ואתה ראש העיר צריך לענות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני שאלתי, זו שאלה של כן או לא.   ראש העיר: 

 לא לענות בשאלה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שאלה, האם ניהלת תהליכים כאלה?   ראש העיר: 

 אתה מסוגל להתמודד עם שאלה פשוטה שנשאלה.   הדר לביא: 

   -ניהלתי מערכות כאלה   תאמיני לי אני מסוגל,  ראש העיר: 

 אתה לא עונה.   הדר לביא: 

 ראש העיר נשאלת שאלה, תענה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

הראשונה   ראש העיר:  המערכת  לא  היא  סבא  כפר  עיריית 

 שניהלתי לשמחתי.  

 איך אתה הולך לתקן את הרישום בפעם הבאה?   הדר לביא: 

ת  ראש העיר:  פה  יש  מקצועית,  אבל  תשובה  תקבלי  שובה, 

מצ ותב  מצוינת,  עבודה  פה  שנעשתה  כל  ינו  של  וינת, 

 הצוות.  

 שאלת המשך, תענה.  אבל נשאלת   ד"ר אסנת ספורטה: 

לא   ראש העיר:  את  המשך,  בשאלת  לא  את  דיבור.  בזכות  לא  את 

 בשאלת המשך. יש חברה ששאלה.  

 לא, אבל אתה נשאלת אז תענה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כולם לא בסדר ואתה בסדר.   ביא: הדר ל 

 עונה לך.   ראש העיר: 
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 תמשיך להתחמק.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

 תענה לשאלה, נשאלת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שאלת המשך, תקבלי תשובה.   ראש העיר: 

לשאלת   הדר לביא:  תשובה  שיש  לרשום  צריך  לא  חוק  שלפי  מזל 

 המשך. מזל שאתה עומד בחוק.  

 שנייה, מדהים.  איך אתן משלימות אחת את ה  העיר: ראש  

 יש שאלות של הציבור.   הדר לביא: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

 תעמוד מאחוריהם ותתייחס.   הדר לביא: 

 כן, אסנת תתייחס, היא אשת המקצוע.   ראש העיר: 

לפחות   אסנת חכמון:  אגיד  קיבלנו  אני  שאנחנו  מהתגובות 

טו  מאוד  היה  הרישום  תהליך  אני  מההורים.  ב. 

   -ובות, ככה יכולה להקריא לכם את התג 

 תקריאי קצת.   ראש העיר: 

 הבאתי איתי, אני יכולה להקריא.   אסנת חכמון: 

 תקריאי.   ראש העיר: 

שלכם   אסנת חכמון:  האנושי  הטיפול...  יחס  בטירוף,  "ריגשתם 

להמשיך,   הכוח  את  שלכולם  ובטוחה  לי  נותן  כצוות 

אחת  אחת  מהממות  אתן  לכן  רבה  באמת  תודה  אין   .

ע  התגובות,  על  המהירות.  מילים  על  התשובות,  ל 

ל  לגנים  חייבת  לרישום  ציין לטובה את מערך המענה 

הטיפול   על  יקרה  לך  תודה  כוח.  יישר  סבלני,  אדיב 

כזו   רישום  לפקידת  פעם  כל  זה  עליך",  אין  המהיר. 

לא   אני  הראשונה,  בפעם  שזו  חושבת  אני  אחרת,  או 

מ  אבל  קודמות,  שנים  ידי  הייתי  על  גם  שנאמר  מה 

המחשו  המערכת  מערכת  המחשוב,  אגף  שלנו,  ב 
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נפלה  היי  לא  להורים,  ידידותית  חדשה,  מערכת  תה 

עדכנתי   גם  אני  עבד,  השירות  מוקד  פעם.  לא  אף 

שמוקד   הקודמת,  בישיבה  חושבת  אני  אתכם 

הטוב.   השירות  את  לתת  כדי  הכשרה,  עבר  השירות 

להורים,  חזר  הוא  מצוין  שירות  נתן  היה    והוא  לא 

של  אליו,  חזרו  שלא  טיפלו,  הורה  לא  איתו,  דיברו  א 

קיב  עם  לא  עזרו  ברישום,  לו  עזרו  מענה,  ל 

הרישום.   צריך בתוך תהליך  מה שהיה  כל  תשלומים, 

על   מההורים  מקבלים  שאנחנו  מהתגובות  לפחות 

בתקופת   סיימנו  מאוד.  מוצלח  היה  הרישום, 

שלא   למי  גם  דאגנו  התקופה,  כל  לאורך  הרישום 

רישום, נ  "תבצע  הודעות  להוציא  לשכוח"    רשם  לא 

בזמ  שיעשו  כדי  היום  וכאלו  אם  וגם  הרישום.  את  ן 

ממשיכים   אנחנו  שלנו,  השירות  למוקד  אלינו  פונים 

 לתת את השירות ולעזור להורים.  

 תודה. תודה רבה. שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

   -לא ענית לשאלה, אני מבקשת  הדר לביא: 

 בה מפורטת.  קיבלת תשו  ראש העיר: 

 את התהליך להבא.    ך משפרים להבין אי  הדר לביא: 

מתקנים   ראש העיר:  לומדים  הזמן.  כל  פה  נעשה  מקצועי  תהליך 

שהוא   תהליך  לא  זה  הזמן,  כל  מתייעלים  משפרים 

 חד פעמי.  

.   הדר לביא:   אני שואלת איך תשפר אותו

עושה   ראש העיר:  המקצועי  הצוות  כל  העירונית,  המערכת  כל 

 של התייעלות כל הזמן, עובדה.  תהליך  

 אין לך תשובות.   ר לביא: ד ה 

 התגובות.   ראש העיר: 
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 תודה.   הדר לביא: 

 בחרת. תודה.   ראש העיר: 

 

 החזרי כספים בגין אי פתיחת גני ילדים.   ב. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

אי   יובל בודניצקי:  בגין  כספים  החזרי  בנושא  לשאילתה  מענה 

בגי  ילדים.  גני  עקב  פתיחת  נפתחו  שלא  ילדים  גני  ן 

כס   חוסר  החזר  יהיה  בלבד,  צוות  להורים  באנשי  פי 

ב  יינתן  ההחזר  גנים.  באותם  הצהרונים  עלות  -עבור 

ופעימה    2 מאי,  חודש  בסוף  ראשונה  פעימה  פעימות. 

הזאתי   בהזדמנות  רוצה  אני  יולי.  חודש  בסוף  שנייה 

המרכזית,   ההורים  הנהגת  ונציגי  לחברי  להודות 

 הזה נעשה איתם ביחד. אז תודה.  שהסיכום  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

לא   יעל סער:  שצוות  בגלל  אי,  בגין  אומר  אתה  הבנתי.  לא  כן, 

בשאילתה   פה  כי  בידודים?  לגבי  מה  אבל  הגיע, 

 כתבתם שיהיה החזרים על בידודים.  

 אם את יכולה להגביר, כי אני לא שומע.   יובל בודניצקי: 

היו   יעל סער:  למעשה  נפתחו    2כן.  שלא  לזה  עיקריות  סיבות 

ואז  ג  צוות,  היה  שלא  זה  אחד  נפתח  נים.  שלא  או 

הייתה   והשנייה  בכלל.  הגן  נפתח  שלא  או  הצהרון 

היו,   לא  מהילדים  חלק  שרק  או  בבידוד  היה  שהגן 

כן   יכלו  שחבריהם  בעוד  בבידוד  היו  שהם  בגלל 

כרגע   ענית  אתה  אחד,  היא:  השאלה  אז  לגן.  להגיע 

אם   קרה  מה  שתיים, על  החזר.  שיהיה  צוות  היה    לא 

קרה  ילדים    מה  לגבי  מה  ושלוש,  בבידוד?  שהיה  לגן 
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 שספציפית לא יכלו לבוא, כי הם היו בבידוד?  

 אני חושב שעניתי בצורה מאוד ברורה.   יובל בודניצקי: 

   -כן, אמרת בגלל מחסור  יעל סער: 

ה  יובל בודניצקי:  אם  בלבד.  צוות  באנשי  חוסר  עקב  יינתן  גן  ההחזר 

הוכר  שכולו  בגלל  בבידוד,  להיות  היה  צריך  שהוא  ז 

בגין   יהיה  בבידוד  לא  החינוך,  משרד  של  הנחיות 

 החזר.  

 למה? למה? שבוע שלם הורים לא קיבלו שירות.   יעל סער: 

 
לשילוב    2022בינואר    5הערכות העירייה ליישום החלטת המועצה מיום   ג. 

 עובדים סוציאליים בבתי הספר.  

 

 ב, שאילתה הבאה בבקשה, תודה.  טו  ראש העיר: 

 אני מבקשת לקרוא את השאילתה, היא קצרה.   ר אסנת ספורטה: " ד 

 שאילתה הבאה בבקשה מנכ"ל.   ראש העיר: 

 אני אקרא, אני אקרא את השורה האחרונה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

פה   ראש העיר:  יש  בבקשה  דבר,  שום  תקריאי  לא  את  לא,  לא, 

   -מנכ"ל 

כד אז   ד"ר אסנת ספורטה:  השאילתה,  את  שתקראו  אשמח  י  אני 

 מדברים.    שהתושבים בבית ידעו על מה אתם 

 התושבים בבית יודעים, זה מוקרן בבקשה.   ראש העיר: 

 הם לא יודעים.   הדר לביא: 

 הם לא יודעים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 זה מוקרן על המסך.   יובל בודניצקי: 

 על מה ההתעקשות? אפשר להגיד שורה.   הדר לביא: 

   -בבקשה, בבקשה  העיר:   ראש 

לקרוא   ספורטה:   ד"ר אסנת  יכולים  לא  הם  יודעים,  לא  שורות    7הם 
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 בבריף.   

יום.   ראש העיר:   כותרת, אבל את מפריעה לסדר 

 אנחנו לא רואים מה כתוב שם.   הדר לביא: 

מן   ראש העיר:  יוצא  באמת  משהו  אתן  תקשיבו  בריוניות,  איזה 

 הכלל.  

   -ים כיצד נערכ  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ות שלנו צודק.  ... הבנו, האחרי  הדר לביא: 

 ממש בריוניות.   ראש העיר: 

והעירייה   ד"ר אסנת ספורטה:  העיר  ראש  נערכים  כיצד  היא  השאילתה 

   -ליישום ההחלטה 

 תודה רבה,... את הכותרת תודה.   ראש העיר: 

 לשלב עובדים סוציאליים בבתי הספר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 יש תשובה טובה.  יש תשובה,   ראש העיר: 

 החלטת מועצה.   ה: ד"ר אסנת ספורט 

טוב,   ראש העיר:  גם  להקריא  יודע  המנכ"ל  תודה.  בבקשה, 

 תאמיני לי.  

 אני אשמח שהוא יקרא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

את   ראש העיר:  העירייה,  מנכ"ל  לו.  נותנת  לא  את  אבל 

יותר   אחת  דרגה  הוא  מנכ"ל,  הוא  סמנכ"לית, 

 גבוהה.  

 מעולה. אז תקרא את השאלה.   ה: ד"ר אסנת ספורט 

אז תכבדי את המנכ"ל. לפחות כמו שאת מכבדת את   ש העיר: א ר 

כבוד   קצת  נכון?  בה,  נמצאת  שאת  בעירייה  המנכ"ל 

 אה אין שם מנכ"ל בחדרה, שכחתי.  אסנת. כן.  

המועצה   יובל בודניצקי:  שולחן  על  שלעיל...  בנושא  המועצה  החלטת 

העיר  תקציב  אישור  לאחר  לשנת  כשבועיים  ייה 

מגובה 2022 איננה  היא  מתאים.    .  תקציבי  בסעיף 
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כפי  בישיבת    בנוסף  לסדר  בהצעה  בזמנו  צוין  שכבר 

בעבור   תוקצבו  הספר  בתי  כל  הקודמת,  המועצה 

כגון   התלמידים,  לכלל  וחברתיים  רגשיים  מענים 

למידה.   ותומכי  לצוותי  סדנאות  רגשיים,  מטפלים 

לנקו  בהתאם  בתקצוב  להשתמש  בחר  מנהל  דת  כל 

או מנהלת. מאחר    הראות המקצועית של אותו מנהל 

כ  ההחלטה  בסעיף  והצעת  גובתה  לא  לעיל  אמור 

האפשרויות   את  בוחנים  אנו  כנדרש,  התקציבי 

 ליישומה מבלי לפרוט את מסגרת התקציב המאושר.  

   -אז אני רק אומר שאתם טועים  ד"ר אסנת ספורטה: 

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

העי ומטע  ד"ר אסנת ספורטה:  מפקודת  לקרוא  רוצה  ואני  סעיף  ים,  ריות. 

העיריות    140 את  בפקודת  לבצע  אחראי  מי  דן 

להחליט,   שלה  המנדט  מועצה  המועצה.  החלטות 

צריכים   ואנשיו  העיר  ראש  המקצועי  הדרג  כך  ואחר 

 לבצע את ההחלטות שמתקבלות כאן.  

 זה מה שנאמר.   ראש העיר: 

"ר   140סעיף   ד"ר אסנת ספורטה:  ככה:  אחראי  אומר  יהיה  העירייה  אש 

   -טות המועצה יבוצעו כהלכה" לכך שהחל 

מנסה   ראש העיר:  אני  המשך?  שאלת  יש  האם  המשפטי  היועץ 

   -להבין, אני מנסה להבין 

   -"הצריכה ההחלטה הוצאה מכספי העירייה"  ד"ר אסנת ספורטה: 

אותך   ראש העיר:  מחליפה  היא  האם  יודע,  אתה  באמת, 

ה  את  החליפה  מילא  עכשיו  בתפקיד?  אבל  מנכ"ל, 

   -מחליפה אותך 

   -"הצריכה ההחלטה", ראש העיר אל תגיד  ד"ר אסנת ספורטה: 

 כיועץ משפטי?   ראש העיר: 
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   -אל תגיד לנו שאתה לא מתכוון ליישם את זה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -השאלה היא האם  ראש העיר: 

 כי אנחנו לא הגדרנו מקור תקציבי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בשביל הסדר הטוב   באמת  ראש העיר: 

   -זו  ורטה: ד"ר אסנת ספ 

   -בשביל הסדר הטוב  ראש העיר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   זו האחריות שלך להגדיר מקור תקציבי

היועץ   ראש העיר:  את  ותכבדי  המנכ"ל  את  תכבדי  לך,  אמרתי 

   -המשפטי 

לחברי   ד"ר אסנת ספורטה:  ולומר  לבוא  יכול  לא  אתה  שלך.  אחריות  זו 

   -מועצה 

 .  שאלה, רק שאלנו שאלת המשך  העיר: ראש  

   -שההחלטה שהתקבלה כאן ברוב קולות לא תיושם  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   אוקיי

 כי חברי המועצה לא הגדירו מקור תקציבי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לא   ראש העיר:  אחד  אף  כזה.  דבר  אמר  לא  אחד  שאף  חושב  אני 

 אמר דבר כזה.  

 יות שלך להביא כסף לזה.  זו אחר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מכיוון שאף אחד לא אמר  יר: ראש הע 

   -כל החלטה שמיושמת כאן ואנחנו נעתור מינהלית  ד"ר אסנת ספורטה: 

זה, את עכשיו נמצאת   ראש העיר:  מכיוון שאף אחד לא אמר את 

 בפרשנויות.  

 אנחנו נעתור מינהלית על זה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אבל את אומרת  ראש העיר: 

 כאן, תבוצע.    ההחלטה שהתקבלה  "ר אסנת ספורטה: ד 

 תשמעו, זה בלתי אפשרי.   ראש העיר: 

   -ומי שצריך להביא מקור תקציבי ראש העיר  ד"ר אסנת ספורטה: 
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 תגידי גם ככה בחדרה מתנהלים?   ראש העיר: 

 ראש העיר זה אתה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -זו שאלה. יש שם ראש עיר חדש עכשיו  ראש העיר: 

   -ר לנו ור תקציבי. אז לומ אתה צריך להביא מק  אסנת ספורטה: ד"ר  

   -ויש שם מנכ"ל, אה אין שם מנכ"ל  ראש העיר: 

   -אז לומר לנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ככה מתנהגים?   ראש העיר: 

   -שההחלטה לא תבוצע  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ככה מתנהגים?   ראש העיר: 

 ר תקציבי?  מכיוון שאנחנו לא הגדרנו מקו  ד"ר אסנת ספורטה: 

רוצה   ראש העיר:  אות אני  ככה  לשאול  הרצינות,  בשיא  שאלה  ך 

 מתנהגים?  

 זה מה שאתה אומר לנו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כולם לא בסדר.   הדר לביא: 

   -טוב. אני אבקש  ראש העיר: 

 זה מה שאתה אומר לנו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 עוד פעם לעצור את המיקרופונים.   ראש העיר: 

 ות.  תקרא בבקשה את פקודת העירי  רטה: ד"ר אסנת ספו 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 העיקר לא משתיק.   הדר לביא: 

 תודה. נכון.   ראש העיר: 

 לא משתיק.   הדר לביא: 

ובתשובה   ראש העיר:  תשובה.  נתן  העירייה  מנכ"ל  בבקשה, 

נאום   לא  המשך,  שאלת  ביקשנו  הכל  בסך  אנחנו 

 לאומה.  

 יבי?  למה אתה מביא מקור תקצ  הדר לביא: 

   ר מיותר. , חבל הד ההחלטה  ראש העיר: 
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 מיותר שאלת המשך?   הדר לביא: 

שהתקבלה   ראש העיר:  החלטה  תודה.  לעצור,  הדר  את  גם  טוב, 

בכסף.   מגובה  להיות  צריכה  המועצה,  בישיבת  פה 

יו"ר   גם  פה  יש  התחתונה,  בשורה  פה  שנאמר  ומה 

ליישומם   האפשרויות  את  בוחנים  אנו  כספים.  ועדת 

לפר  ההחלטה מבלי  וגם  התקציב.  מסגרת  את    וץ 

כספ  ועדת  לעבור  צריכה  מכן  כמי  לאחר  ומועצה.  ים 

 שמכירה קצת כללים, אני מקווה. שאילתה הבאה.  

מועצה   ד קרן גרשון חגואל: " עו  חברי  של  המשמעות  מה  אז  להבין  רוצה  אני 

   -בהתוויית מדיניות 

   -שאילתה בנושא הטלת  ראש העיר: 

 דבר.    אנחנו בעצם לא יכולים לאשר שום   אם  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -קרן בבקשה  ראש העיר: 

   -מה המשמעות  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 נו אל תצטרפי פה.   ראש העיר: 

 של חברי המועצה פה?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 זה לא מכבד אף אחד.   ראש העיר: 

   -נכון, אבל אני רוצה להבין  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -זה מיותר, זה באמת   אבל  ראש העיר: 

   -אם אני מבזבזת את הזמן שלי  חגואל: גרשון  ד קרן  " עו 

 באמת קיבלתם תשובה מקצועית.   ראש העיר: 

   -רפי אבל חשוב לדעת  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -ממנכ"ל העירייה  ראש העיר: 

 אנחנו חברי מועצה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

בא  ראש העיר:  אתם  תראו  קיבלתם,  קרן  פונג  אבל  הפינג  מת, 

   -הזה 

אני   חגואל: גרשון  ד קרן  " עו  אם  לדעת  רוצה  אני  אבל  רפי,  אבל  שנייה 
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ואין   כאן,  יושבת  שאני  בזה  שלי  הזמן  את  מבזבזת 

 שום משמעות להצבעות שלנו.  

החלטה   ראש העיר:  כשמתקבלת  פשוט.  דבר  להבין  צריכה  את 

הדרג   של  התפקיד  ההחלטה  בתקציב,  מגובה  שלא 

   -המקצועי 

ההחל  ד קרן גרשון חגואל: " עו  כל  כא אבל  שלנו  ומשונות.  טות  שונות  הם  ן 

   -בהצעות ההחלטה 

המקצועי,   ראש העיר:  הדרג  של  התפקיד  תלמדו.  אבל  לא,  לא, 

הבאה   שאילתה  טוב,  המקצועי,  הדרג  של  התפקיד 

 חבל על הזמן.  

 לא, לא, שנייה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 

 היתרי בנייה.  הטלת עלות הכנת תצ"ר על מבקשי   ד. 

 

בנו שאילת  ראש העיר:  למבקשי  ה  תצ"ר  הכנת  עלות  הטלת  שא 

תכנית   הינה  תצ"ר  תשובה.  בבקשה  בנייה,  היתרי 

איחוד   תכנון  פעולת  בתוכה  שכוללת  קרקע,  חלוקת 

בצורה   גבולות  נקבעים  במסגרתה  שניהם.  או  חלוקה 

שבתוקף,   עיר  בניין  לתוכניות  בהתאם  משמעית  חד 

לרישום  בסיס  למעשה    המהווים  קנייניות.  זכויות 

ל התוכני  התוכנית  תצ"ר,  רישום  לצורכי  צורכי  ת 

והבנייה,   התכנון  חוק  בין  מגשר  כלי  מהווה  רישום 

תכנית   בסיום  הקרקע.  בעלי  של  הקניין  הסדרת  לבין 

בעליה   שם  על  נרשמת   . הקרקע,.. רישום  לצורכי 

ו/או   אזהרה  הערות  ללא  ברורה,  בצורה  הפרטיים 

הפקעה   בדבר  חד  הערות  גיאוגרפיות  גבולות  ועם 

אלו  ים.  משמעי  גבולות  מקבלים  התצ"ר  אישור  עם 
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וביטוי   ישראל,  מדינת  של  בקדסטר  פיזי  ביטוי 

הטיפול   במסגרת  טאבו.  המקרקעין  לשכת  ברישום 

קרקע,   צמוד  לבית  או  לבניין  בנייה  היתר  במתן 

שתואר   באופן  הקרקע  את  להסדיר  המבקש  נדרש 

למדיניות   בהתאם  וזאת  מינהל  לעיל,  של  הסדורה 

בעירייה  במקרים  ההנדסה  החוק.  הוראות  פי  ועל   ,

את  מ  לפטור  באם  ישקול  ההנדסה  מינהל  סוימים 

בקשה   מוגשת  כאשר  לדוגמא  תצ"ר.  בהגשת  המבקש 

וזה חשוב, בנייה להקמת ממ"ד בלבד. מכאן   להיתר, 

אמור   אינו  סבא  כפר  תושבי  ציבור  כלל  כי  מובן 

נכס  של  ההסדרה...  בעלויות  בבעלות    לשאת  המצוי 

דהו  מאן  של  את  פרטית  לפתוח  המשך.  שאלת  א. 

   -ונים בבקשה. שאלת המשך המיקרופ 

הזאת   ד"ר אסנת ספורטה:  הברוטלית  ההתנהלות  על  למחות  מבקשת  אני 

   -והברברית 

   -תודה רבה, כבה  ראש העיר: 

לראש   ד"ר אסנת ספורטה:  נוח  שלא  משהו  שנאמר  מיקרופון  שסוגרים 

 העיר.  

א ח  ראש העיר:  אי  ישיבות,  לנהל  אפשר  אי  לנהל  בר'ה  פשר 

   -ישיבות 

   -הבריונות הזאת של סתימת הפיות  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -רפי, רפי סליחה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -אני לא יכול  ראש העיר: 

   -ממשיכה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני לא יכול  ראש העיר: 

 -אסנת, אני הנמכתי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 כל הזמן.   ורטה: ד"ר אסנת ספ 
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 כול לנהל ישיבות.  לא י אני   ראש העיר: 

   -אסנת, אני הנמכתי את המיקרופון  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 הבריונות הזאת בלתי אפשרית ראש העיר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ואתן עושות בלגן פה, ומשתוללות  ראש העיר: 

 אתה טועה ואתה מטעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 י שמח שהציבור רואה את זה.  באמת. אנ  ראש העיר: 

   -כל פעם שמעמידים אותך  נת ספורטה: אס   ד"ר 

   -זה לא ראש העיר, אסנת  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 על הטעיות, אתה סוגר מיקרופונים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

את   עו"ד אהוד יובל לוי:  הנמיך  העיר  ראש  לא  הכבוד,  כל  עם  אסנת, 

   -המיקרופון, אני הנמכתי אותו 

   אתה סוגר מיקרופונים.  ת ספורטה: ד"ר אסנ 

 כי הרעש מפוצץ את הראש.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 זה בושה וחרפה מה שקורה פה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 יש גבול.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -בושה וחרפה שסמנכ"לית בעירייה  ראש העיר: 

   -אני לא מוכנה להשתתף  ד"ר אסנת ספורטה: 

 את.  מתנהגת בצורה כז  ראש העיר: 

   -ה במשחק הז  ד"ר אסנת ספורטה: 

 של מנכ"לית עירייה שלא מכבדת לא כלל ולא חוק.   ראש העיר: 

 של בריונות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

 של בריונות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 

ן   ה.  לתיקו בהתאם  נדרשים  משנת    101פרסומים  והבנייה  התכנון  לחוק 

2014  . 
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הבאה  ראש העיר:  בהתאם  שאילתה  נדרשים  פרסומים  בנושא   ,

והבנייה    101תיקון  ל  התכנון  .  2014משנת  לחוק 

מציינת   המקומית  הוועדה  כדלקמן:  והתשובה 

ואת   הדברים,  עיקרי  תמצית  את  הדיון  בפרוטוקול 

סעיף   פי  על  הנדרש  והבנייה,    48כל  התכנון  לחוק  ד' 

דעה,   בעלי  נציגים  של  דבריהם  דיון.  מהלכי  כולל 

הקלטה   הן  הפסקות  אף  מצוינות  ישיבה 

הישיב בפרוטוקולי  של  של  ם  האינטרנט  לאתר  ה. 

שעברו   תכניות  מסמכי  עולים  המקומית  הוועדה 

בתוכניות   ומדובר  במידה  החוק.  פי  על  סף,  תנאי 

מפרסמות  הן  מחוזית,  לאחר    בסמכות  הנדסי  באתר 

הוועדה   של  הסף  בתנאי  עומדות  הן  כי  שמתברר 

פעולו  על  שנתיים  דו"חות  התכנון  המחוזית.  מוסד  ת 

מי  ידי  על  הן  מתפרסם  שנה,  מידי  ההנדסה  נהל 

ה  אומרת  באתר  זאת  השקיפות.  באתר  והן  נדסי 

לכך.   מעבר  ואף  לחוק,  בהתאם  מפורסם  הכול 

לשנת   הקבוע    2021הדו"ח  המועד  בטרם  עוד  פורסם 

דו"ח   אומרת  זאת  שאלת    2021בחוק.  פורסם.  כבר 

 המשך.  

שכ  יעל סער:  מה  נכון  לא  זה  טוב  לא  כן,  מעולם  כי  תבתם, 

ד  מהלן  את פורסם  ששלחנו  עד  פרוטוקול,  באף    יון 

   -השאילתה הזאת, ואז פתאום מופיע 

 לא נכון.   ראש העיר: 

בפרוטוקול.   יעל סער:  דיון  מהלך  היה  לא  מעולם  כי  נכון,  זה 

תודה   אומרים,  הייתם  אם  שמחה  הייתי  אני 

   -שהסבתם את תשומת ליבנו, מהיום אנחנו נוסיף 
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   -יעל, יעל סליחה, אני עושה סדר  : ראש העיר 

 כן, יש לי שאלה.   יעל סער: 

 שאלה, שאלה.   ראש העיר: 

 כן, יש לי שאלה.   יעל סער: 

   -רגע שנייה סליחה, את לא תטיפי מוסר  ראש העיר: 

 -כן, יש לי שאלה. השאילתה שכתבתי  יעל סער: 

בכל   ראש העיר:  נמצא  כהנא  פינחס  סליחה,  כהנא  פינחס 

   -ם יוסי סדבון הישיבות יחד ע 

 מה שכתוב בפרוטוקול?  קשור ל מה זה   יעל סער: 

והישיבות מתנהלות שעות על גבי שעות בצורה טובה   ראש העיר: 

באמת,   צריך  כל  קודם  ברמה.  מפורסם  והכול  מאוד, 

שאת   במקום  ודווקא  הדרך,  בתחילת  את  אומר  אני 

טובה   מילה  להגיד  מאוד  חשוב  היום,  בו  נמצאת 

יוש  ואנשי  לאנשי המקצוע.  ומתכננת  פה מהנדסת  בת 

ב מקצ  העבודה  את  שעושים  מצוינים,  הכי  וע  צורה 

שהיה   למה  ומעבר  מעל  הכול  את  מפרסמים  טובה. 

של   גדולה  כך  כל  כמות  היה  לא  מעולם  מעולם,  פה 

   -פרסומים, הם עדיין כאן 

   -רפי, למה זה קשה להגיד  יעל סער: 

 תשאלי שאלה.   ראש העיר: 

   -אז הנה  יעל סער: 

 שאלה.   עיר: ראש ה 

   -אני אומרת  יעל סער: 

 תודה. ותגידי מילה טובה גם למהנדסת.   ראש העיר: 

   -מה הבעיה להגיד  יעל סער: 

   -לזכותו של פינחס  ראש העיר: 

   -לא כתבנו, לא שמנו לב שהיה צריך  יעל סער: 
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יודע   ראש העיר:  שהוא  להגיד,  יכול  אני  פינחס  של  לזכותו 

 להגיד גם מילים טובות.  

 ם את מהלך הדיון.  לפרסם, הנה מהיום אנחנו נפרס  ר: יעל סע 

 כן, יעל בבקשה.   ראש העיר: 

   -אבל לא, השאלה שלי  יעל סער: 

 שאלה.   ראש העיר: 

הסעיף   יעל סער:  כי  לתוכניות,  הנלווים  החומרים  על    96היא 

להיות   שצריכים  נלווים,  חומרים  על  מדבר  א' 

מסמכי   על  מדבר  לא  קבלתם.  עם  מיד  מפורסמים 

לא  הת  אנחנו  למה  שלי  השאלה  מפרסמים  וכנית. 

שמצורפ  מצגות  למה  מכתבים  אותם.  למה  ות, 

מה   זה  כי  מתפרסם,  לא  דבר  שום  למה  שמצורפים, 

 שכתוב.  

 בבקשה, מהנדסת העיר תשיב.   ראש העיר: 

מקודם.   עליזה זיידלר גרנות:  דובר  עליהם  הפרוטוקולים,  לגבי  כל  קודם 

ה  לחוק  בהתאם  בדיוק  נוהגים  והבנייה,  אנחנו  תכנון 

שנשלח  פרוטוק   3שמחייב   היום  סדר  את  יש  ולים. 

חברי  שבו  כל  לפני.  שבוע  לאתר  מועלה  והוא  לפני  ע 

לפני,   שבוע  יכולים  העיר  ותושבי  המועצה  הוועדה 

הכול   הכול,  שלי,  ההמלצות  את  סדר,  זה  את  לראות 

ימים לאחר הוועדה, סדר היום,    3פתוח שקוף וגלוי.  

עול  החלטות  החלטות  פרוטוקול  פרוטוקול  לאתר.  ה 

א  בדיוק  מכיל  פונקט,  ההחלטות  אחרי.  ימים    3ת 

הדיון   פרוטוקול  הדיון.  פרוטוקול  עולה  מכן  ולאחר 

חברה   ידי  על  תמלול  נעשה  שהתמלול,  לאחר  עולה 

מהלך   בתמצות  ונרשמות  והמקליטה,  המתמללת 

שעולה   מה  בדיוק  וזה  מחייב,  שהחוק  מה  זה  הדיון. 
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מלאה.   בשקיפות  היה  לאתר  זה  אם  יודעת  לא  אני 

בעב  כבר ככה  זה  כעת,  רק  ולא  כעת,  אבל  שנתיים    ר, 

חומר,   העברת  לגבי  הזה.  באופן  מתנהל  בדיוק  וחצי 

החומר   כל  בידינו.  שיש  החומר  את  מעבירים  אנחנו 

מסוים   חומר  אין  אם  מעבירים.  אנחנו  בידינו  שיש 

לא   אנחנו  הגיע,  לא  או  באיחור  מגיע  אם  או 

הש  אותו.  פרסום  מעבירים  לגבי  הייתה  שלכם  אלה 

ת תכני  בתשובה,  ברורה  בצורה  נאמר  כניות  ות. 

הפקדה.   לפני  מפרסמים  אנחנו  מקומית  בסמכות 

תנאי   את  לעבור  צריכים  מחוזית  בסמכות  תכניות 

דבר   כל  שוב,  אותם.  מפרסמים  אנחנו  אז  ורק  הסף, 

את   בוריו  על  שמכירים  התכנון  באגף  גם  במיוחד 

שיכול  חושבת  ואני  מהאנשים  החוק,  כמה  ללמד  ים 

במדינ  עושים בכלל  והבנייה,  התכנון  חוק  את  את    ה 

אם   פגם,  איזה  יש  אם  ושוב,  החוק.  לפי  בדיוק  זה 

לא   הזה  בנושא  מיד.  מתקנים  אנחנו  פגם,  איזה  נפל 

 נפל שום פגם.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 שקיפות דיוני ועדת תכנון ובנייה.   ו. 

 

ובנייה. התשובה  דיוני  שאילתה שקיפות   ראש העיר:  ועדת תכנון 

ו לשאי  לתקנות  בהתאם  פועלים  אנו  להנחיות  לתה, 

היועצת   דעת  חוות  פי  על  התכנון.  מינהל  של 

ישיבות   התכנון,  מינהל  של  וועדות  בהי המשפטית 

ולהאזנה   ולצפייה  לציבור  פתוחה  תהיה  חזותית 

באתר   שיפורסם  קישור  באמצעות  אמת,  בזמן 
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ואכן  התכנון,  מוסד  של  אנחנו    האינטרנט  ככה 

גם  פועלים. אין כל פגיע  ה בשקיפות. כמו בכל ישיבה 

ב לי  שהתקיימו  או  הי שיבות  בזום  חזותית  וועדות 

הפרטים   כל  את  שכולל  פרוטוקול  יוצא  ביוטיוב, 

שאלה.   אין  המשך?  שאלת  חוק.  פי  על  הנדרשים 

 תודה.  

 

בניגוד   ז.  בשצ"פ  כנסת  בית  להקמת  בקשה  על  הקצאות  ועדת  הודעת 

 רקע.  לייעוד הק 

 

בעניין  ראש העיר:  ה   שאילתה  ועדת  בקשה  הודעת  על  קצאות 

קרקע.   לייעוד  בניגוד  בשצ"פ  כנסת  בית  להקמת 

פני  ות התושבים הליך ההקצאה  התשובה היא: לאור 

הוקפא עד לסיום הבדיקה מבחינת הטענות. עם תום  

החלטתה.   את  הוועדה  תפרסם  כאמור  הבדיקה 

 שאלת המשך?  

מדו  ד קרן גרשון חגואל: " עו  נבין,  שאנחנו  כדי  רק  אז  הקצאה  כן,  על  כאן  בר 

המלצה   בית  שניתנה,  לאשר  ההקצאות  ועדת  של 

ואחרי   ברכה.  יישא  מאיר  עמותת  ידי  על  כנסת 

שבעקבות   נודע  הוועדה,  של  המלצה  שפורסמה 

שקבע   מסמך  הוכן  השכונה,  תושבי  שהגישו  עתירה 

צורכי   או  שיהיה  שקבע  במגרש,  השימוש  גבולות  את 

א  בלבד.  גינון  ילדים  גן  או  מעון  הקמת  שמחה  ו  אני 

שיש  מבינים  שאתם  תקלה    לראות  שהיא  איזה  כאן 

ועדת   עושה  מה  להבין  רוצה  אני  ועדיין  וטעות. 

מסמכים   איזה  ובוחנת  יושבת  כשהיא  ההקצאות 
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   -יושבים מולה, לפני שהיא 

 קרן, קרן, שאלה.   ראש העיר: 

.    לפני שהיא נותנת המלצה  ד קרן גרשון חגואל: " עו   כלשהי

 ?  אז מה השאלה  ראש העיר: 

לפני   ד קרן גרשון חגואל: " עו  הוועדה,  בפני  נמצאים  נתונים  איזה  שאלתי, 

 שהיא נותנת החלטה או המלצה?  

 טוב.   ראש העיר: 

 כל מקרה לגופו קרן, מה זה איזה נתונים?   יובל בודניצקי: 

   -רה מה ישב, מה זאת אומרת? תראה, יש כאן מק  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -יש צורך  ראש העיר: 

   -שהיה אמור להיות רשום  ן גרשון חגואל: קר ד  " עו 

   -יש צורך  ראש העיר: 

 זה ברור לכולם. סליחה?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

צורך.   ראש העיר:  יש  כל  קודם  מהסוף,  נתחיל  בואי  תקשיבי, 

   -אנחנו 

   -סליחה, קרן הנושא הזה במקרה הזה, רפי  עו"ד איתן צנעני: 

נ  קרן גרשון חגואל: ד  " עו   צורך.  כנסת לעניין ה אני בכלל לא 

 במקרה הזה זה פשוט מאוד.   עו"ד איתן צנעני: 

 בדיוק.   ראש העיר: 

טענה   עו"ד איתן צנעני:  עלתה  לתב"ע.  התייחסה  הוועדה  תב"ע,  יש 

מופיע   שלא  בתב"ע,  שינוי  שיש  תושבים  מצד 

 במפורש בתב"ע. כרגע העירייה בודקת את זה.  

 פשוט.   ראש העיר: 

לא  עו"ד איתן צנעני:  על  שלא    זה  שהמליצו  לפני  התב"ע  את  בדקו 

 ההקצאה הזו.  

   -איתן  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 בדקו.   עו"ד איתן צנעני: 
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   -עובדה שהיה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -אם אפשר להוסיף  הדר לביא: 

   -קרן חבל אנחנו בודקים את זה. אני חייב  יובל בודניצקי: 

מ  צנעני:   עו"ד איתן  טענה  יש  נבדק.  זה  שינוי  קרן  שהיה  תושבים  צד 

עודכן  כ  לא  זה  וכנראה  משנה,  בוועדת  בעבר  לשהו 

לומר,   יכול  אני  בבדיקה.  כרגע  הזה  הנושא  בתב"ע. 

שוועדת   חושב  לא  אני  תקלה,  פה  שיש  יתברר  אם  גם 

החלטה   איזה  על  לדעת  יכלה  או  ידעה  הקצאות 

בדיוק מתי,    מתחילת שנות האלפיים או אני לא יודע 

 שפשוט לא עודכנה.  

   -אני רק אחדד  יובל בודניצקי: 

 תן למהנדסת בבקשה.   ראש העיר: 

   -אני רק אחדד  יובל בודניצקי: 

   -רק שנייה, רפי ברשותך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 יסכם.    מהנדסת ומנכ"ל  ראש העיר: 

   -רפי ברשותך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

מה   עליזה זיידלר גרנות:  בדיוק  דבר זה  כל  אנחנו  היום  מקודם.    שנאמר 

המת  למקום  נכנס  דבר  כל  בזמנו  רושמים,  אים. 

וההחלטה   המקומית,  בוועדה  החלטה  התקבלה 

במידע   המתאימים  במקומות  תועדה  לא  הזאת 

התכנוני,   המידע  את  לשלוף  באנו  וכשהיום  התכנוני. 

 הוא לא היה בידינו.  

 נכון.   יובל בודניצקי: 

בצורה ולכ  עליזה זיידלר גרנות:  אותו  נכניס  אנחנו  עכשיו  מסודרת    ן 

שנמצ  ככל  תכנוני,  נדרש  כמידע  הוא  שבאמת  א, 

 ואנחנו גם נוודא בדיוק מהו המידע.  

אמרה   ד קרן גרשון חגואל: " עו  שעליזה  למה  המשך  שאלת  אשאל  אני  רק  אז 
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שאין   בודקים  אנחנו  איך  החשוב.  הדבר  שזה  עכשיו, 

כי   להתגלות,  שעלולים  אחרים  דברים  תועדו  לנו  לא 

   -באמת, הרי   בעבר כראוי. אני שואלת 

 טוב, עליזה תשובה.   ראש העיר: 

   -קרן, קרן  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 נתת תשובה.   ראש העיר: 

את   עו"ד אהוד יובל לוי:  מכירה  לא  עליזה  פה,  הייתה  לא  עליזה 

   -ההיסטוריה 

 יובל, אני שאלתי אותך שאלת המשך?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -חבר'ה, יובל  ר: ראש העי 

   -תקשיבו  ל לוי: עו"ד אהוד יוב 

יובל תשובה קצרה ובואו, זה שאלת המשך זה הכול.   ראש העיר: 

 הפכתם את זה לדיון.  

 מילים.    2כן אבל רפי, אני רוצה ברשותך   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 מילים, כי זה מיותר.    2אבל ממש   ראש העיר: 

 יו פה בעיות קשות.  בקדנציה הקודמת ה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 מהקהל ***  *** קריאות  

דיבור.   עו"ד אהוד יובל לוי:  זכות  אין  אתה  לך  מהיו"ר  ראשונה  התראה 

בעבר   פה  שקרו  לדברים  עכשיו  בחוץ.  תהיה 

פה   היושבים  וחברייך  דין  כעורכת  ואת  התנגדנו. 

 -עורכי דין יודעים 

 סליחה מי מדבר? זה שאילתה?   הדר לביא: 

   -ששינוי לתב"ע שהיא חיקוק  י: עו"ד אהוד יובל לו 

 אני לא מבינה מה קורה פה.   ר לביא: ד ה 

 נעשה בחיקוק.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -אני מעניין אותי  ראש העיר: 

 חשבתי שמקיימים את הוראת החוק.   הדר לביא: 
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   -את יודעת מעניין אותי  ראש העיר: 

 יים פה.  להוציא התראה לקהל שמא   רפי, אני מבקש  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -מעניין, אם   אותי, מאוד   מאוד מעניין  ראש העיר: 

 רפי, תוציא התראה שנייה לקהל שמאיים פה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

מיותר.   ראש העיר:  שנייה,  עזוב  שנייה,  עזוב  בבקשה,  בוא,  בוא, 

דיבור,   זכות  נותן  אני  יודע  אתה  מוסר.  כפל  פה  יש 

הכו  בשאילתה  שזה  למרות  קרן,  אסנת,  ל  הדר, 

 מפריעים לו.    בסדר. מישהו מהקואליציה מדבר, 

 

 חוסר תפקוד ועדת שקיפות והוועדה להקמת מכללה אקדמית.   ח. 

 

 שאילתה הבאה בבקשה.   ראש העיר: 

 מצחיק, לו אתה סגרת את המיקרופון.   הדר לביא: 

והוועדה   ראש העיר:  שאילתה בעניין חוסר תפקוד ועדת שקיפות 

 להקמת מכללה אקדמית.  

ה  אהוד יובל לוי: עו"ד   את  הנמכתי  כי  אני  של  מיקרופונים,  הרעש 

 הרמקולים באוזן לא כמו פה.  

פי    2 ראש העיר:  על  מתכנסות  אשר  רשות,  ועדות  הינם  הוועדות 

   -הצורך ואין חובה 

   -לתשומת ליבך גם עברתי מקום, כי הרעש  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 לכנסם.   ראש העיר: 

 ...  ת רסיביו פשוט האג  עו"ד אהוד יובל לוי: 

מפרי  ראש העיר:  יוב אתה  לי  השקיפות  ע  שאתר  משעה  ל. 

העירוני הוקם מתפקד באופן מיטבי ברמה הארצית,  

הרי שהושגה מטרה שאמצעי זמינות מידע ושקיפות.  

לקידום   לפעול  ייטב  כי  החליטה  העיר  הנהגת 
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המקובלות.   ובדרכים  דין  כל  פי  על   . המטרות..

 שאלת המשך. אין.  

 

.  ביטול הנ  ט.   ת"צ השמאלי במרכז רחוב ויצמן

 

רחוב   ראש העיר:  במרכז  השמאלי  הנת"צ  ביטול  בנושא  שאילתה 

חוזרת   בשאילתה  מדובר  התשובה.  להלן  ויצמן, 

לכן אין   גם בישיבת המועצה הקודמת,  שנשאלה כבר 

שאלת   כחודש.  לפני  לגביה  שניתנה  מהתשובה  שינוי 

 המשך? תודה.  

 

 בודה עירונית.  אי קיום דיון ופרסום תכנית ע  י. 

 

ב שאיל  ראש העיר:  תכניות  תה  ופרסום  דיון  קיום  אי  נושא 

 עבודה עירוניות. והתשובה.  

   -זה נורא מהר מתנהל  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -בישיבת התקציב  ראש העיר: 

לעקוב.   ד קרן גרשון חגואל: " עו  לי  קשה  מתנהל,  מהר  מתנצלת.  נורא  אני 

   -אתה מדבר נורא מהר, אני לא מספיקה 

 אני אאט את הקצב.   ראש העיר: 

נורא   ד קרן גרשון חגואל: " עו  לעקוב. אתה מקריא את הכול  אני לא מספיקה 

 מהר.  

 אני שואלת שאלת המשך קרן.   ראש העיר: 

 לא נותן לנו זמן רגע לעכל את התשובות.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 טוב, אני אקרא לאט.   ראש העיר: 

 לאט רפי.    שנייה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

לשאי  ראש העיר:  בנושא מענה  קיום   לתה  ופרסום    אי  דיון 
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בסוף   התקציב  בישיבת  עירוניות.  עבודה  תכניות 

מיד   לצאת  האופוזיציה  נציגי  בחרו  דצמבר,  חודש 

עליו.   לדון  נשארו  ולא  התקציב,  על  ההצבעה  לאחר 

על   הזאת,  בישיבה  נוכחים  היו  האגפים  מנהלי  כל 

כ  על  ולענות  הסבר  לתת  הקשורות  מנת  השאלות  ל 

העבו  עליהם  לתוכניות  עמלו  שבאמת  שלהם,  דה 

נמנעו    שעות  האופוזיציה  נציגי  כאן  גם  אך  רבות. 

מפורסמת   העבודה  תכנית  הסברים.  ולבקש  מלשאול 

באתר   ומפורסמת  עלתה  אומרת  זאת  ועלתה, 

כל   העיר,  תושב  תושבת  כל  אומרת  זאת  העירוני. 

תכני  את  לראות  יכול  המדינה  תושבת  ת  תושב 

סבא על כל נושא.    העבודה המפורטת של עיריית כפר 

תכני  הרבה  אני  אין  ישראל.  מדינת  בערי  כאלה  ות 

שזורת   גם  היא  והתוכנית  כאלה,  תכנית  שאין  בטוח 

למאוד   התוכנית  את  הופך  יותר  עוד  שזה  תקציב. 

 מאוד מקצועית ומסודרת. שאלת המשך?  

ציב אחרי  כן, קודם כל למה אתה חושב שנדון על תק  הדר לביא: 

ראשו  פעם  שנית,  לא  שאושר?  העיר  בתולדות  נה 

 המועצה תכנית עבודה.    הציגו לחברי 

 לא הייתם.   ראש העיר: 

 זה אחלה שהעלית אותה לאתר.   הדר לביא: 

 אבל לא הייתם.   ראש העיר: 

   -אתה אמור להציג אותה  הדר לביא: 

.   ראש העיר:   אבל חיכו

   -לחברי מועצת העיר  הדר לביא: 

 אבל חיכו לכם.   ראש העיר: 

 העיר.    דירקטוריון שהם   הדר לביא: 
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 שאלת המשך הדר לביא.   ראש העיר: 

   -שוב אתה מתעקש  הדר לביא: 

 לא, אני רק שואל שאלת המשך.   ראש העיר: 

 -לעצור אותי. שאלתי את שאלת ההמשך  הדר לביא: 

   -לא עוצר אותך  ראש העיר: 

 בפתח דבריי. לחזור עליה?   הדר לביא: 

יודע   ראש העיר:  כפר סבא בפעם המי  היועץ המשפטי של עיריית 

   -כמה. האם 

 שאלתי את שאלת ההמשך בפתח דבריי.   הדר לביא: 

   -דברי חברת המועצה מהאופוזיציה  ראש העיר: 

   -למה אתה חושב שאנחנו צריכים לדון בתקציב  הדר לביא: 

   -בהתאם לתקנון  ראש העיר: 

 .  שאלתי את שאלת ההמשך בפתח דבריי  הדר לביא: 

   -אני כבר אין לי  ראש העיר: 

למה אתה חושב שאנחנו צריכים לדון בתקציב אחרי   הדר לביא: 

 שאושר.  

   -אני חושב שאת באמת  ראש העיר: 

 ככה אתה מנהל?   הדר לביא: 

 אני תאמיני לי יודע לנהל לשמחתי.   ראש העיר: 

 המזל שלא רק אני לא מאמינה לך.   הדר לביא: 

ש  ראש העיר:  תגיד    95%-אני חושב  משביעות הרצון של תושבים 

יגיד. טוב     -את שלה בבוא הזמן. הזמן 

 לא ענית על השאלה.   הדר לביא: 

 נתת נאום לאומה.  את  תשאלי, את לא שאלת,   ראש העיר: 

שאתה   הדר לביא:  או  מקשיב  לא  אתה  אם  יודעת  לא  אני 

 מתעקש לעצור.  

פשוט.  ראש העיר:  שאלות  לשאול  יודעת  לא  שאת  חושב  אני    לא, 
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 תשאלי שאלה.  

 המשפט הראשון שלי הייתה שאלה.   הדר לביא: 

סימן   ראש העיר:  שאלה  לא  שאלה,  סימן  שאלה  יש  יודעת  את 

 קריאה.  

שאלה. למה אתה חושב שאנחנו צריכים  שאלה סימן   הדר לביא: 

 לדון בתקציב אחרי שאושר?  

 מי דן בתקציב? זאת לא השאלה, אין דיון בתקציב.   ראש העיר: 

 אין עם מי לדבר.   הדר לביא: 

 

 .  50אי תקצוב תכנון מחודש של אזור התעשייה   יא. 

 

מחודש   ראש העיר:  תכנון  תקצוב  אי  שאילתה  הבאה.  שאילתה 

התעשייה   אזור  באמת  50של  שאילתה  פה  יש   .

השאילתה   על  שחתומים  המועצה  חברי  כי  תמוהה, 

וגם   פינחס  גם  ובנייה.  תכנון  בוועדת  נמצאים  גם 

נ  בואו  אבל  תכנית  יוסי.  עניין.  של  לגופו  ככה  דבר 

בשנת    50כס/  עוד  אושרה  יודע,  שלא  .  2000למי 

לצערי   לצערי  לצערי  בנייה    3וכללה  אחוזי  פעמים 

אני   שאם  חושב  אני  כיום.  לנדרש  ביחס  נמוכים 

כס/  של  התכנון  את  מנהל  אזור  50הייתי  אז   ,

כס/  רק    50התעשייה  ואתם  לגמרי.  אחרת  נראה  היה 

שק  מה  לצפות  כפר  יכולים  ידע  בעתירה  היום  ורה 

מדבר   אני  אבל  הבנייה,  של  הפעילות  כל  ואת  סבא, 

השאילתה   את  אקריא  אני  אז  מקשיב,  לא  אחד  ואף 

צמצמה   הכוללנית  המתאר  תכנית  שהיא.  כמו 

לשטחי   המחוזית  הוועדה  החלטת  במסגרת 

ביקשה   שהעירייה  זה,  התעסוקה  במתחם  להוסיף 
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פרטי  מגרשים  בעלי  המבנים.  גובה  כגון  לרבות  ים 

זכויות.   להעצמת  תכניות  לקדם  החליטה  צים  חברת 

מצומצמים   בשטחים  אולם  אושרה,  התוכנית 

להעצמה.   תכנית  יוזמים  כרגע  אנו  לכן  מהרצוי, 

מסוף   לגבי  החלטה  התקבלה  האחרונה  בוועדה 

אפשרות   תינתן  עליו  שגם  המתוכנן  האוטובוסים 

הינה   ישראל  מקרקעי  ורשות  היות  זכויות.  להעצמת 

התעסוקה    בעלת  באזור  מגרשים  וישנם  הקרקע, 

נמצאים   ואנחנו  לרמ"י  פנתה  העירייה  שטרם שווקו, 

התוכנית   הכנת  בעלות  נשתתף  מצוין.  בקשר  איתם 

מפיש.   המשך?  שאלת  זכויות.  להעצמת  הכוללת 

לתושבי   אגב  מפיש  כחוק,  העדר  בנושא  שאילתה 

הערבי.   במגזר  קצת  עבדתי  אני  אין.  זה  העיר 

הע  בנושא  על  שאילתה  העיר  למועצת  כחוק  דיווח  דר 

   -מצבה הכספי של העירייה ופעולותיה. אני חושב 

 .  50רפי, פינחס לא שם לב, הוא רצה לשאול על כס/  יעל סער: 

 פינחס בבקשה. אני חוזר אחורה, רטרו, בבקשה.   ראש העיר: 

מהתשובה  פינחס כהנא:  שאני  הנושא,    ברור  את  מכיר  שאני  כאילו 

א  מעלה  אני  זה  זה  ובגלל  שצריך,  הזאת,  השאלה  ת 

את   לתכנן  שצריך  המועצה,  בישיבות  גם  נאמר 

ואני   שמתכננים.  אגב  דרך  אמרו  הזה.  האזור 

ולא   התקצוב,  ירד  שזה  שאמרו  מהישיבה  נדהמתי 

לחכות   לא  נכון  לא  שזה  חושב  ואני  זה.  את  יתקצבו 

אתם   גם  כי  אחד,  אף  של  ולא  רמ"י,  של  לתקציב 

לתכנן.   שצריך  בתשובה  באזור  כותבים  מציע  אני  אז 

פשוט  הזכויות,  את  להעצים  לתכנון    כזה  ללכת 

שאנחנו   ביותר  החשוב  מהדבר  זה  עדיפויות,  וסדרי 
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שייך   לא  זה,  על  לדבר  שלא  אותו.  לעשות  צריכים 

נושא הרמזור. אבל כאן   עוד לא פתרנו את  לזה, אבל 

לא   אנחנו  שנתכנן,  אמרנו  זכויות,  העצמת  יש 

ש  תשובה  מקבל  ואני  שלא  מתכננים  לא  מחכים, 

רמ"י   של  תקצוב  לאיזה  מחכים  אבל  שצריך  צריך, 

 ואני מציע לתכנן, זה הכול.  

הכל   ראש העיר:  שבסך  חושב  ואני  מאוד,  בהחלטתך  תומך  אני 

כס/  את  לתכנן  צורך  שיש  פה  שנאמר  נוצרה  50מה   .

רבות,   שנים  מספר  לפני  כבר  לצערנו  מציאות  שם 

כס/  של  הסיפור  את  מכירים  כ   50אנחנו  ל  עם 

לפני   שהייתה  אני    20ההתרחשות  עשור.  ולפני  שנים 

תכנון   בוועדת  יושב  היית  אתה  אם  שפינחס  בטוח 

אחרת.   נראו  היו  הדברים  אולי  עשור,  לפני  ובנייה 

רמ"י,   מול  מתנהל  שכרגע  ממה  כרגע  המצב.  זה  אבל 

לקידום   יפה  מאוד  תקציב  נקבל  שאנחנו  חושב  אני 

ש  התוכניות  לאור  התעשייה  אזור  מתקדמות  ופיתוח 

חיזוק   זה  מהעניין  חלק  סבא.  כפר  מזרח  בצפון 

תמיכה   לנו  תיתן  רמ"י  ולכן  העירונית,  הכלכלה 

את   ולקדם  לפתח  כדי  מאוד,  משמעותית  כלכלית 

כס/  התעשייה  אזור  של  השלום.    50התכנון  קדמת 

   -תודה. שאילתה 

.   פינחס כהנא:   חבל על הזמן

 איך?   ראש העיר: 

 כנן.  חבל על הזמן, תת  פינחס כהנא: 

   -רפי  עליזה זיידלר גרנות: 

 מה זה תקציב?  פינחס כהנא: 

   -פינחס בוא, פינחס  ראש העיר: 
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   -... של העיר למצוא תכנון  פינחס כהנא: 

לי,   ראש העיר:  תאמין  תכניות  מאוד  הרבה  פה  מריצים  אנחנו 

   -אתה נמצא כאן. עליזה 

בתשובה   עליזה זיידלר גרנות:  שאנמר  מה  על  לחזור  רוצה  רק  אני 

אחוזי   את  הורידה  הרי  המחוזית  הוועדה  לשאילתה. 

הרי   עכשיו  אנחנו  העיר.  בכל  לתעסוקה  הבנייה 

בפרסום   התנגדותנו  את  ונגיש  הזה  לנושא  מתנגדים 

לפי   שיעשה  קושי    106החדש  גם  יש  כרגע  אז  ב'. 

ואתה   הסטטוטורית,  הזאת  מהבחינה  תכנית  לקדם 

 יודע את זה.  

להחז  פינחס כהנא:  אפשר  אי  ב עליזה,  המקל  את  הקצוות    2-יק 

לתוכנית   מנוגדים  שהם  אחרים  בדברים  שלו. 

   -פעמים   3כאן  הכוללנית, ואנחנו כבר העלינו את זה  

   -אבל אני מצטער פינחס  ראש העיר: 

   -זה לא חוזר לציבור  פינחס כהנא: 

   -אני באמת מצטער  ראש העיר: 

   -ואת מעלה זכויות במקומות אחרים, וכאן פתאום  פינחס כהנא: 

   -פינחס כהנא היקר  אש העיר: ר 

   -את נשענת על זה שהתוכנית הכוללנית  פינחס כהנא: 

   -פינחס כהנא  ראש העיר: 

 אנחנו מחכים להחלטה של הוועדה.   פינחס כהנא: 

   -פינחס כהנא היקר ומהנדסת העיר  ראש העיר: 

 שאת עוד לא הבאת את זה לציבור.   פינחס כהנא: 

אי   ראש העיר:  תשמעו  בבקשה,  אנחנו  פינחס  דיון,  לנהל  אפשר 

שאלה   תשובה,  שאילתה,  בשאילתות.  נמצאים 

כל   להעיר  לי  נוח  לא  באמת  עובד.  זה  ככה  נוספת, 

 הזמן.  
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לשאילתה,   הדר לביא:  לענות  רוצים  הקואליציה  כשחברי  אבל 

 אז אתה מאפשר להם.  

 תודה.   ראש העיר: 

 אז תקיים את זה שוויונית לכולם.   הדר לביא: 

 בנושא הקלות, תודה הדר, בסדר.    שאילתה  ראש העיר: 

 

ועל   יב.  העירייה  של  הכספי  מצבה  על  העיר  למועצת  כחוק  דיווח  העדר 

 פעולותיה.  

 

בבקשה   ראש העיר:  קטנים,  לעסקים  הקלות  בנושא  שאילתה 

 מנכ"ל.  

ושנתי   יובל בודניצקי:  חציון  דו"ח  לרבות  רבעוניים  כספיים  דו"חות 

ו  כספים,  לוועדת  שוטף  באופן  מכן  מוגשים  לאחר 

 למועצת העיר לאישור ודיון בהתאם לצורך.  

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

א'   פינחס כהנא:  אז  הזאת.  לשאלה  שעונים  ראשונה  פעם  לא  זו 

צריך  החוק  וזה    לפי  רבעון.  כל  פעולות  דו"ח  להגיש 

מבין.   לא  אני  אז  עונים.  לא  ואתם  בשאילתה,  נשאל 

נראה   לא  החוק  תגידו  עושים,  לא  אנחנו  לנו.  תגידו 

בחוק   כתוב  נשאלה,  השאלה  מזה.  תתעלמו  אל  אבל 

כל   פעילות  דו"ח  לא    3להגיש  אתם  חודשים, 

   -מגישים. אני לא חושב גם 

   -פינחס עוד פעם בבקשה  ראש העיר: 

   -גם בנושא דו"ח כספי  פינחס כהנא: 

   -בבקשה, בבקשה ממך מאוד  ראש העיר: 

 זה עלה כבר פעם אחת.   פינחס כהנא: 

 ה ממך. מה שאלת ההמשך? שאלת המשך.  בבקש  ראש העיר: 
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פעילות.   פינחס כהנא:  דו"ח  מגיש  לא  אתה  למה  שאלה  נשאלה 

   -ואתה עונה לי על הדו"ח 

   -גזבר העירייה, גזבר העירייה יענה  ראש העיר: 

   -הכספי. ואני שואל למה לא מציגים  פינחס כהנא: 

 גזבר העירייה יענה לך.   ראש העיר: 

   -אלת המשך, זה שאלה זה לא צריך ש  פינחס כהנא: 

   -גזבר העירייה ייתן לך  ראש העיר: 

 שנשאלה בשאילתה.   פינחס כהנא: 

 ייתן לך תשובה. גזבר העירייה בבקשה.   ראש העיר: 

למה   צחי בן אדרת:  פינחס  לרבעון.  אחת  מוגשים  כספיים  דו"חות 

    הכוונה שאתה מדבר על דו"ח פעילות? 

לג  הדר לביא:  קשור  לא  זה  השאלה,  לא  בחוק  זאת  יש  זבר. 

 הנחיה להציג דו"ח פעילות העירייה.  

פינחס יש לך איזה שהיא דוגמא לדו"ח פעילות אולי   עו"ד אלון בן זקן: 

 שרשויות אחרות מגישות?  

 אתה צריך דוגמא למימוש החוק? אני לא מבינה.   הדר לביא: 

 מה זה דו"ח פעולות?   עו"ד אלון בן זקן: 

האופוזיצי  הדר לביא:  את  שואל  פעולות  אתה  דו"ח  זה  מה  ה 

 בחוק?  

העיר   עו"ד אלון בן זקן:  למועצת  הגשנו  לא  מעולם  בכנות  אומר  אני 

   -דו"ח פעולות 

אבל   ראש העיר:  זה,  את  מכירים  לא  הגזבר  וגם  משפטי  יועץ  גם 

   -אני מציע 

   -והייתי שמח  עו"ד אלון בן זקן: 

תבחנו  ראש העיר:  והגזבר  המשפטי  תבדקו    היועץ  בסדר?  זה  את 

 ה דו"ח פעולות, ואם יש תגישו, בסדר?  מה ז 

להם   עו"ד אלון בן זקן:  יש  אולי  המועצה,  חברי  עם  להתייעץ  רציתי 
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 איזה שהוא רעיון לעניין הזה.  

 

 הקלות לעסקים קטנים.   יג. 

 

בבקשה   ראש העיר:  קטנים,  לעסקים  הקלות  בנושא  שאילתה 

 מנכ"ל העירייה.  

לעסקים קטנים. דבר    מענה לשאילתה בנושא הקלות  יובל בודניצקי: 

לפיה בשנת   לבעלי    2020ראשון הטענה  אגרות  בוטלו 

מנגנון   המדינה  קבעה  בעבר  נכונה.  אינה  עסקים, 

בארנונה   הנחות  שהעניקו  לעיריות  מסודר  שיפוי 

כאמור   הנחיות  הקורונה.  בתקופת  שנפגעו  לעסקים 

קשר   כל  ללא  הנוכחי.  התחלואה  גל  בגין  נקבעו  לא 

מקי  העירייה  בעלי  לשאילתה,  עם  שוטף  קשר  ימת 

להבא   נבקש  בנוסף  לצרכיהם.  וקשובה  העסקים 

העירייה   הכנסות  ביטול  שעניינה  השאילתה  ממגישי 

 לציין מנגד מאיזה סעיף תקציבי זה אמור להיגרע.  

האגרות,   הדר לביא:  שבוטלו  כתבנו  באמת  צודקים,  כל  קודם 

על   תודה  החיוב,  מבחינת  נדחו  רק  למעשה  הם  אך 

העיר  הנחות  התיקון.  לעשות  ומסוגלות  יכולות  יות 

זה   מבחינתכם  לאגרות.  שנוגע  מה  בכל  עצמן,  משל 

 תלוי רק במה שהמדינה תנחה?  

 עוד פעם תחזרי בבקשה בקול חזק יותר.   יובל בודניצקי: 

שהם   הדר לביא:  בסמכותנו,  כן  שהם  הדברים  לגבי  היא  השאלה 

על   להקל  בכוותנו  אין  האם  מלמעלה,  בהנחיה  לא 

 קטנים בשום צורה?  העסקים ה 

ניתנה   יובל בודניצקי:  כרגע  חוק,  פי  על  שבארנונה  היחידי  הדבר  אז 

מה   הארנונה.  את  לשלם  להגיש,  בחודשיים  דחייה 
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את   לשלם  יצטרכו  הם  מרץ  שבחודש  אומר  שזה 

חושבים   אנחנו  השנה  מתחילת  גם  רטרו,  הארנונה 

תקשורתיים   פרסומים  שהיו  למרות  נכון.  לא  שזה 

ואחרים.   שמי כאלה  לא    כמובן  אני  זה,  את  יבקש 

חושב   לא  אני  אבל  לזה.  נענה  שלא  סיבה  שום  רואה 

זה   את  יקבלו  הם  כך  ואחר  הוא.  נהפוך  יתרום,  שזה 

עושים.   כן  אנחנו  לעשות,  יכולים  שאנחנו  מה  בבום. 

וכרגע   החוצה,  כיסאות  שמוציאים  מקומות  למשל 

דברים   אותם.  מחייבים  לא  אנחנו  מוציאים,  לא 

הח  בהתאם  שבמסגרת  שניתן,  מה  עושים  אנחנו  וק 

 ליכולת העירייה.  

 

 הצעות לסדר.  . 3

 

    ביטול הוועדה לשקיפות.  א. 

 

 אנחנו עוברים להצעות לסדר.   יובל בודניצקי: 

 כן, הצעות לסדר, ביטול ועדה לשקיפות.   ראש העיר: 

.   יובל בודניצקי:  יובל לוי  יובל. הצעה לסדר של 

   -ברים. בקדנציה הנוכחית ערב טוב ח  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 דקות בבקשה.    5רק שנייה רגע, קחו זמן   ראש העיר: 

 .  10 דוברת: 

 .  10 ראש העיר: 

שיירשמו   עו"ד אהוד יובל לוי:  האלה  להפרעות  הקריאות  את  מבקש  אני 

 כהתראה, ולהוציא את מי שמפריע.  

 דקות בבקשה.    10 ראש העיר: 
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ש  עו"ד אהוד יובל לוי:  יש  הנוכחית  שנוצרו,  בקדנציה  במנגנונים  גם  ינוי 

באנו   אנחנו  שאם  אומר  שזה  שלהם,  בתפעול  גם 

את   גוררים  כשאנחנו  הזאת  לקדנציה  נכנסנו  ואנחנו 

מהקדנציות   שלנו  הלקחים  את  שלנו,  הרשמים 

פליליות   מעבירות  השקיפות,  מהעדר  הקודמות, 

מנגנונים   להקים  לנו  גרמו  האלה  הדברים  שקרו. 

ית  פיצוי  מעין  להיות  השקיפות  שהפכו  ועדת  ר. 

שעומדים   הכלים  את  להגדיל  מלכתחילה  נועדה 

לכל   שנכנס  השמש  אור  שנקרא  מה  הציבור,  לטובת 

חובה   על  החוק  של  הקיום  גם  פלא,  זה  ראו  מקום. 

האינטרנט   באתר  העירייה  מסמכי  של  לפרסום 

ספציפית   זירה  שהוא  השקיפות  אתר  גם  מקוימת. 

ד  להיות  הפכו  האלה  הכלים  ועכשיו  י  פועלת. 

צריך   לא  אז  עובדים  כשדברים  כי  מיותרים. 

על שלייקס עושים כשצריך. אנחנו   שלייקס. שלייקס 

גברי,   חילופי  פה  היו  הקודמות.  בקדנציות  לא 

את   מביאים  המערכת  את  מנהלים  שהיום  אנשים 

אנחנו   לציבור.  לשקיפות,  האינטרנט,  לאתר  החומר 

של   שהפעילות  מצאתי  האלה  בתנאים  אחרת.  בליגה 

אנחנו  ועדת   הכל  בסך  כי  מתייתרת,  די  נוספת  רשות 

לשקיפות  הביקורת  מחויבים  שוועדת  לא  זה  אבל   ,

מכל   מנותקת  הייתה  הקודמת  בקדנציה  שפעלה  כמו 

דפוסי   אותם  רואים  אנחנו  שהיום  לא  זה  מסמך. 

אפשר   להתעורר,  אפשר  אז  בעבר.  שהיו  התנהגות 

חברי   של  האנרגיות  את  למקד  אפשר  להתעדכן, 

שמגי  חיוניים.  המועצה  שהם  בדברים  לפעילות  עים 

האלה  לשים    בתנאים  העיר,  ראש  אדוני  הצעתי  אני 
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להפקיד   אפשר  אבל  חשוב,  שהוא  הזה  הנושא  את 

בכלל,    אותו  או  אחרת  לוועדה  משאבים  באיגום 

 -לשקול את המשך הפעילות שלו. אני מציע 

 *** קריאות מהקהל *** 

 החבר'ה בחוץ בבקשה.   ראש העיר: 

התראה   ל לוי: עו"ד אהוד יוב  לזה  לקרוא  מבקש  אני  העיר  ראש  אדוני 

   -שלישית 

 חבר'ה בבקשה לא להפריע.   ראש העיר: 

ולהוציא   עו"ד אהוד יובל לוי:  שלישית  התראה  לזה  לקרוא  מבקש  אני 

 אותו, אי אפשר אלימות פה.  

 התראה ראשונה, התראה ראשונה, כן בבקשה יובל.   ראש העיר: 

שבתחילת    בתנאים  עו"ד אהוד יובל לוי:  לך  מודה  כל  קודם  אני  האלה 

שמח   אני  האלה,  הכלים  את  פתחת  כן  הקדנציה, 

אין בפנינו   שנכון להיום עם מנכ"ל העירייה הנוכחי, 

את המחסומים שהיו בעבר. החומרים זמינים, ישבה  

ובתקופה   שהיום  עליזה,  העיר,  מהנדסת  פה 

הרבה   לעשות  נאלצים  אנחנו  הקורונה,  עם  האחרונה 

כדי  בזו   דברים  לפה  מגיעה  היא  הכול  למרות  אבל  ם, 

דין וחשבון למועצה. זה דברים שלא היו בעבר,   לתת 

בטח לא בהיקף הזה, בטח לא כשהייתה סכנת חיים.  

יושבת מעיין, איפה מעיין? יושבת מעיין עוזרת ראש  

לנו   אין  שקופים.  דברים  זמינים,  החומרים  העיר, 

שת  כמובן  בעבר.  שהתמודדנו  הבעיות  את  מיד  היום 

נשאף   תמיד  שאנחנו  כמובן  יותר,  להוסיף  אפשר 

לא   השאילתות.  מוסד  את  ביטלנו  לא  אבל  ליותר. 

מוסד   את  ועדת    140ביטלנו  את  ביטלנו  לא  א'. 

בעבר   כשהיה  זיכרוני  למיטב  קיימים.  הם  הביקורת, 
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שאם   מהאופוזיציה  לחבריי  הצעתי  גם  אני  צורך, 

מי  יקבלו  הם  שאילתה,  להם  תחסר  פעם  אי  ד  חלילה 

זה    4 רגע.  באותו  להם  להציע  שיכולתי  שאילתות 

בליגה   אנחנו  קיימת,  השקיפות  נדרש.  לא  מעולם 

את   לחבר  או  הצעתי  אני  האלה  בתנאים  אחרת. 

לשקול   או  אחרת,  ועדה  פעילות  עם  הוועדה  פעילות 

לחבריי   מציע  אני  תתופעל.  היא  שבה  הדרך  את 

את   להסיר  בוועדה.  לדיון  הנושא  את  להעביר 

הי  לדיון  ההצעה  הנושא  את  ולהעביר  יום,  מסדר  ום 

 בוועדה. ושמה להחליט על המשך הפעילות.  

 לא הבנתי מה אתה מציע.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   *** קריאות מהקהל *** 

 אדוני אני מבקש שזאת תהיה קריאה שלישית.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 לא הבנתי את הצעת ההחלטה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -אני רוצה  ר: ראש העי 

אני   עו"ד אהוד יובל לוי:  שלישית.  קריאה  תהיה  שזאת  מבקש  אני  אדוני 

 לא יכול לסבול אלימות.  

 תן לי שנייה, חבר'ה לא להפריע בבקשה.   ראש העיר: 

לסיים   עו"ד אהוד יובל לוי:  ושלישית  שנייה  התראה  מבקש  אני  לא,  לא, 

 את האלימות. אתה סובל מאלימות, גם אני.  

להתייחס   ר: ראש העי  רוצה  אני  בחוץ.  להפריע  לא  בבקשה 

כמה   לומר  גם  מבחינתי  השקיפות.  של  לנושא 

חשוב   ערך  לה  יש  השקיפות  ועדת  א'  דברים. 

חושב   אני  העיר.  ותושבי  ולתושבות  לעירייה 

שתדון,   הוועדה  כאן  שיש  האמירה  עצם  שהוועדה, 

להעביר   שנצטרך  נושאים  שיהיו  להיות  יכול  כי 

בוועד  לדיון  העיר  אותם  שני,  דבר  ראשון.  דבר  זה  ה, 
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משמעותית   דרך  קפיצת  עשתה  באמת  סבא  כפר 

הכול   בו  שיש  אתר  לנו  יש  שקיפות.  בנושא  מאוד 

ישיבת   עובדה  שקופים.  אנחנו  עכשיו  וגם  וכל,  מכל 

אין   שלישי,  דבר  העיר.  לתושבות  משודרת  המועצה 

אחר   מישהו  אז  רוצה,  לא  יובל  אם  למשל,  בעיה  לי 

הוועדה  את  יו"ר  ייקח  להיות  רוצה  את  אם  קרן   ,

 ועדת השקיפות אני אשמח.  

   -אני אשמח, אני אשמח לתקף את ההצעה שלי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -קודם כל אני  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -ולהעביר לקרן  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אמרת אבל שלא צריך אותה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שנייה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 מי אמר?   ש העיר: רא 

 אתה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני אמרתי?   ראש העיר: 

   -אני אשמח להעביר לקרן  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 שאין צורך הכול טוב.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -עו"ד גרשון  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -את שמעת  ראש העיר: 

את   ד"ר אסנת ספורטה:  מבטלים  שאתם  הסיבה  זו  אז  שקוף,  הכול 

 ה.  הוועד 

   -אני רואה בעו"ד גרשון  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -את שמעת שאני אמרתי  ראש העיר: 

 אז עכשיו מציעים את זה למישהו אחר?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -רק שנייה, רק שנייה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -אני אשמח  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 כאילו תחליטו.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -ן ש טוב, מכיוו  ראש העיר: 

 תחליטו מה הקו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

קופצת?   עו"ד אהוד יובל לוי:  ואת  שלך  לחברה  מציעים  אנחנו  למה  אבל 

הייתה   מוכשרת,  אישה  גרשון  עו"ד  מבין.  לא  אני 

ההצעה   שאם  בטוח  אני  המים,  מפעל  בהנהלת  איתי 

תיקח   היא  באופוזיציה,  היום  והיא  לפתחה,  תבוא 

 את זה.  

 ה אתם לא מספרים לתושבים את האמת?  למ  ד"ר אסנת ספורטה: 

יובל תודה  ראש העיר:     -חבר'ה תודה. 

 למה אתם לא מספרים לתושבים את האמת?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שהסרת את ההצעה מסדר היום.   ראש העיר: 

יודע זה שצורח ביציע, הסיבות  עו"ד אהוד יובל לוי:     -סליחה, את האמת 

   -מי בעד, לא, אם  ראש העיר: 

 למה אתם לא מספרים לתושבים את האמת?   נת ספורטה: ד"ר אס 

.   ראש העיר:   חבר'ה... אנחנו בדיון רציני

בדיוק   עו"ד אהוד יובל לוי:  שיודע  אדם  בן  קיאו,  על  שישב  ככלב  סליחה, 

לזה   חזר  מתבייש,  לא  הוועדה,  את  כינסתי  לא  למה 

   -בשאילתה 

   -טוב, מכיוון ש  ראש העיר: 

 נו נשתף את התושבים באמת?  אולי אנח  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מכיוון שיובל  ראש העיר: 

זורחת   עו"ד אהוד יובל לוי:  שם  השמש,  אור  את  לשפוך  שצריך  במקום 

 שמש.  

.. התושבים.   ד"ר אסנת ספורטה:   אתם.

 אני אשמח להתייחס.   הדר לביא: 

אנחנו   ראש העיר:  היום,  מסדר  ההצעה  את  הסיר  שיובל  מכיוון 

 ן.  בהצעה הבאה, חבל על הזמ 
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   -האמת היא שוועדת השקיפות  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מה את רוצה שאני אספר לתושבים  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -דקות   10יובל יש לך   ראש העיר: 

 האמת היא שוועדת השקיפות לא התכנסה מעולם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לא   עו"ד אהוד יובל לוי:  את  שלי?  האישיות  הסיבות  מה  לדעת  רוצה  את 

 ת?  מתבייש 

יו"ר ועדה  ד"ר אסנת ספורטה:     -האמת היא שמונה 

   -דקות   10יובל יש לך   ראש העיר: 

   -ולא ניתנו לו סמכויות. האמת היא שהאופוזיציה  ד"ר אסנת ספורטה: 

לא   עו"ד אהוד יובל לוי:  את  שלי?  האישיות  הסיבות  מה  לדעת  רוצה  את 

 מתביישת.  

   -העלתה הצעה לסדר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -דקות   10יובל, יש לך   : ראש העיר 

   -לבטל  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מכיוון שהסרת את ההצעה מסדר היום  ראש העיר: 

 את הוועדה, כי היא פשוט לא מתכנסת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

נו אני מרגיש כמו גננת.   ראש העיר:   חבר'ה, אסנת 

   -אתם   90-והאמת היא שבדקה ה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אסנת, טוב.   ראש העיר: 

   -העליתם הצעה חלופית שבאה בעצם  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא, חשבתי שקרן היא אדם ראוי  ראש העיר: 

   -להכשיל את ההצעה של האופוזיציה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אתם  ראש העיר: 

   -האמת היא שוועדת שקיפות  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אסנת לא מתאים לך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 .  נדרשת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא מתאים לך להיגרר לפסים אישיים.   עו"ד אהוד יובל לוי: 
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 אי אפשר לעבוד ככה חבר'ה.   ראש העיר: 

 היא צריכה להתקיים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 איך? איך? איך אפשר ככה להתנהל?   ראש העיר: 

 אז לפחות תספרו אמת לתושבים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

יובל ההצעה לסדר הבאה.   ראש העיר:   טוב, 

 פשוט מביך מה שקורה פה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הצעה לסדר הבאה בבקשה, הסרת אותה.   ראש העיר: 

   -דקות להגיב   10סליחה יש לנו   הדר לביא: 

 הוא הסיר את ההצעה, הוא הסיר.   ראש העיר: 

 יש לנו זכות להגיב את דברנו.   הדר לביא: 

 הוא הסיר את ההצעה, הוא הסיר, אין דיון.   ראש העיר: 

 אין דבר כזה להסיר.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

שאנחנו   הדר לביא:  בלי  ההצעה  את  להסיר  יכול  לא  הוא 

 מגיבים.  

 הוא לא מסיר.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 חבר'ה הוא הסיר את ההצעה.   ראש העיר: 

 תשאל את היועץ המשפטי, מה זה הסיר?   הדר לביא: 

   -יועץ משפטי  ראש העיר: 

 צעה לסדר, יש לנו זכות להגיב.  הוא העלה ה  הדר לביא: 

 אי אפשר להסיר הצעה אחרי שהיא נפתחה כבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -חבר'ה הוא  ראש העיר: 

   -מהרגע שנפתחה  ד"ר אסנת ספורטה: 

בכל   עו"ד אלון בן זקן:  אותה  להסיר  יכול  לסדר  ההצעה  את  שמגיש  מי 

 עת.  

 לא נכון.   הדר לביא: 

 שהיא נפתחה והתקיים דיון.    לא, לא אחרי  ד"ר אסנת ספורטה: 

לא   הדר לביא:  הוא  ההצעה,  את  הציג  הוא  להגיב.  זכות  לנו  יש 
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 יכול להציג אותה ואז להסיר אותה.  

 בכל עת רשום בפקודה, בכל עת.   עו"ד אלון בן זקן: 

 בכל עת, תודה רבה היועץ המשפטי.   ראש העיר: 

 הדיון נפתח כבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דיון.  לא נפתח   ראש העיר: 

   -2017רק להגיד שבשנת   הדר לביא: 

   -אבל אני מבקש באמת אי אפשר  ראש העיר: 

הצבעה   עו"ד אהוד יובל לוי:  הייתה  לא  אם  נפתח  לא  הדיון  גבירתי  לא, 

 לפתוח אותו.  

כבר   ראש העיר:  אנחנו  באמת,  פעם    3תקשיבו  וכל  פה,  שנים 

   -אותם דיונים. אני מסביר לכם 

לל  הדר לביא:  מוזמן  ב אתה  במקום    2017-כת.  זכתה  סבא  כפר 

 הראשון בשקיפות בארץ.  

   -עדיין היא מקום ראשון בארץ  ראש העיר: 

 .  100קיבלנו   הדר לביא: 

 תאמיני לי.   ראש העיר: 

ועכשיו   הדר לביא:  שקיפות,  ועדת  להקים  החלטת  זאת  בכל 

 אתה רוצה לבטל אותה.  

 בסדר.   ראש העיר: 

 ועכשיו התחרטת.   הדר לביא: 

   -יובל, בבקשה. לא סתם  ר: ראש העי 

עת   ד"ר אסנת ספורטה:  בכל  אותה  להסיר  יכול  היום  לסדר  הצעה  המגיש 

   -על ידי הודעה בכתב 

 טוב.   ראש העיר: 

 לפני ישיבת המועצה, אוקיי?    למזכיר העירייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לפני ישיבת המועצה.   הדר לביא: 

 הבנו בבקשה.   ראש העיר: 
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   -ודעה או בה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -סליחה, סליחה  הדר לביא: 

 אוקיי, לפני ישיבת המועצה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 טוב.   ראש העיר: 

   -ההצעה כבר על סדר היום, היא נפתחה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יובל בבקשה.   ראש העיר: 

 ולכן הדיון צריך להמשיך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה, אין דיון.   ראש העיר: 

הצבעה,   עו"ד אהוד יובל לוי:  נערך  לא  עוד  כל  נפתח  לא  הנושא  סליחה, 

 והצבעה לא נערכה.  

   -יובל אתה העלית את הנושא  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

במשך   ד"ר אסנת ספורטה:  אותה  הצגת  שאתה  ברגע  היא    10לא,  דקות, 

 כבר נפתחה.  

לכם.   ד קרן גרשון חגואל: " עו  שמתאים  איך  הדיונים  את  תתאימו  אל 

   -שא העליתם כאן את הנו 

 איתן, אתה רוצה לנהל את הישיבה?   ראש העיר: 

 תכבד את כל הכללים.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -אדוני היועץ המשפטי, יש פה השגות  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בבקשה היועץ המשפטי.    ד קרן גרשון חגואל: " עו 

של   עו"ד אלון בן זקן:  מהוראה  חלק  רק  מכירה  את  כרגיל  אסנת, 

 החוק.  

   -רגע, אבל למה? בגלל  נת ספורטה: ד"ר אס 

   -בסעיף רשום במפורש  עו"ד אלון בן זקן: 

להמשיך   ד"ר אסנת ספורטה:  נוח  לא  אז  האמת,  את  חשפנו  שאנחנו  בגלל 

 לדון?  

השמטת   עו"ד אלון בן זקן:  למה  הישיבה.  במהלך  פה  בעל  בהודעה  או 

 את החלק הזה?  



   02.02.2022 81    מן המנייןמועצה 
א  ד"ר אסנת ספורטה:  האמת.  את  חשפנו  שאנחנו  להפסיק  בגלל  רוצים  ז 

 את הדיון?  

.   עו"ד אלון בן זקן:   איך זה קשור? אני לא מבין

 , בואו נדון בו.  מה הבעיה? פתחתם משהו לדיון  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא נפתח לדיון.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -טוב חבר'ה  ראש העיר: 

   -זה המעמד  עו"ד אלון בן זקן: 

   -חברת מועצה רוצה לדבר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מי בעד  ראש העיר: 

 הדר רוצה לדבר בבקשה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -להסיר את ההצעה? מי בעד להסיר את ההצעה  ראש העיר: 

לסדר,   עו"ד אלון בן זקן:  ההצעה  את  מסיר  הוא  להצביע,  צורך  אין 

 נגמר הסיפור.  

בלי   הדר לביא:  ההצעה,  את  להסיר  יכול  לא  אתה  סליחה, 

 שאנחנו מתייחסים.  

 עוברים להצעה לסדר הבאה.   ן בן זקן: עו"ד אלו 

 איך? סליחה לא הבנתי.   ראש העיר: 

זכותי   עו"ד אהוד יובל לוי:  את  מנצל  אני  חוק,  יש  היו"ר,  אדוני  סליחה 

   -על פי חוק 

   -רגע יובל, אסנת  ראש העיר: 

 ושום אלימות מילולית לא תגבור על זה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 יובל, אסנת, אסנת יובל.  יובל. יובל, אסנת,   ראש העיר: 

 העיקר אתה מציע לנו שאילתות.   הדר לביא: 

 אסנת, הדר, הדר, אסנת, יובל, יובל, אסנת הדר.   ראש העיר: 

 אבל הצעות לסדר אתה עושה.   הדר לביא: 

דקה! תכבדו את מי שרואה אותנו, באמת. מה קורה   ראש העיר: 

   -לכם? היועץ המשפטי בבקשה, רק 
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 מה?   עו"ד אלון בן זקן: 

 חוות דעת תודה.   ראש העיר: 

זה   עו"ד אלון בן זקן:  אם  בין  לסדר,  ההצעה  את  להסיר  ניתן  תמיד 

בעל   בהודעה  זה  אם  ובין  מועצה  ישיבת  לפני  בכתב 

 פה בישיבת המועצה.  

 תודה.   ראש העיר: 

 ברגע שההצעה לסדר הוסרה, עוברים לנושא הבא.   עו"ד אלון בן זקן: 

לסדר   ראש העיר:  הצעה  מוסד  יפה,  להקמת  הוועדה  ביטול 

   -אקדמי 

.   ד קרן גרשון חגואל: " עו  .  זה נכון גם אם הוא.

 דרך אגב, עכשיו זה פטנט חדש לסתימת פיות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא הבנתי  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -יובל  ראש העיר: 

כבר,   ד קרן גרשון חגואל: " עו  הנושא  את  העלה  הוא  מעניין,  משהו  ממש  זה 

יכו  על  איך  להגיב  יכולים  לא  שאנחנו  להיות  ל 

 הנושא הזה?  

   -קרן, אני  ראש העיר: 

רוצה   עו"ד אהוד יובל לוי:  את  הוועדה,  את  לקחת  היה  לפתחך  קרן 

 אותה? קדימה.  

 קרן זה לפתחך.   הדר לביא: 

רוצה   ד קרן גרשון חגואל: " עו  אני  אחת,  מילה  לך  להגיד  אבל  רוצה  אני 

זה   מילה.  פה  האנשים  לכל  להיות  להגיד  יכול  לא 

שאתם   מה  עם  תסתבכו  לסדר,  נושא  כאן  שתעלו 

 מעלים, ואז תבקשו להוריד אותה.  

   -אבל יש, יש  ראש העיר: 

 יש לכם דרכים אחרות לקדם דברם.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -קרן, רגע סליחה, סליחה  ראש העיר: 
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   -שנייה רפי  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

חב  ראש העיר:  רגע,  רגע,  קרקס  שנייה  מהישיבה  עושים  אתם  ל, 

 באמת.  

 אנחנו עושים מהישיבה קרקס?   הדר לביא: 

המשפטי   ראש העיר:  היועץ  אנחנו.  לא,  ככה.  לנהל  אפשר  אי 

   -אמר 

לסתום   ד"ר אסנת ספורטה:  פטנטים  מיני  כל  מייצר  אתה  העיר  ראש 

 פיות.  

   -טוב, הצעה לסדר ביטול הוועדה  ראש העיר: 

 , זה פטנט חדש.  זה הפעם  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -להקמת מוסד אקדמי  ראש העיר: 

   -דקות   10להעלות הצעה, לאפשר למי שמציע לדבר   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ההצעה לסדר ביטול הוועדה  ראש העיר: 

   -ואז לסגור  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא נכון.   ראש העיר: 

 לסגור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הוא הציע ל  ראש העיר: 

   -הצעה להוריד ועדת שקיפות   הביאו  פינחס כהנא: 

   -אני רוצה להגיד לכם שאתם עכשיו  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

צעד   פינחס כהנא:  שזה  חושבים  אנחנו  זה,  על  להגיד  מה  לנו  יש 

 אנחנו חושבים איך שזה נעשה לא נכון.  לא נכון.  

 זה עוד סתימת פיות. עוד חוסר שקיפות.   הדר לביא: 

לעיר  פינחס כהנא:  ראוי  לא  שקיפות.    זה  ועדת  לה  תוריד  שהיא 

 כאילו שוועדת שקיפות זה ועדת ביקורת.  

   -חבר'ה  ראש העיר: 

 אבל זה לא קורה. אתם מדברים בעלמא.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -כאילו ועדת שקיפות היא ועדת ביקורת, ששקיפות  פינחס כהנא: 
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   -הצעה לסדר הבאה  ראש העיר: 

 ייה.  זה משהו שמתקיף את העיר  פינחס כהנא: 

 פינחס, חבל על הכעס.   ראש העיר: 

זה   פינחס כהנא:  מה  תראה  אחרות,  עיריות  של  לאתרים  תיכנס 

 ועדת שקיפות.  

 פינחס אתה צודק ולכן ועדת השקיפות ממשיכה.   ראש העיר: 

   -איך אתה מעז  פינחס כהנא: 

   -זאת הייתה  ראש העיר: 

   -בכלל איך אתם מעיזים להביא הצעה כזאת  פינחס כהנא: 

ועדת   ש העיר: רא  אמר  העיר  שראש  עובדה  מעז,  לא  אחד  אף 

   -השקיפות 

 למועצת העיר, להוריד ועדת שקיפות.   פינחס כהנא: 

   -רפי  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

יו"ר ועדה.   פינחס כהנא:   בגלל חוסר תפקוד של 

   -סליחה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 מיקרופונים, תודה.   ראש העיר: 

   -סליחה לא  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 תודה, תודה.   ראש העיר: 

   -אתם העליתם  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

מוזמנת   ראש העיר:  את  ועדה.  לקחת  לך  הצעתי  קרן,  רבה  תודה 

 לקחת אותה.  

 לא,  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -את מוזמנת, אני מוכן שתהיי באופוזיציה  ראש העיר: 

 בבקשה תעלו את זה לסדר.   הדר לביא: 

.    אני  יעל סער:   מצביעה בעד קרן

 ונצביע על הקמת הוועדה.   הדר לביא: 

 תודה.   ראש העיר: 
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 קרן, את מוכנה להיות יו"ר?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אני כבר אמרתי לך שכן.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -יובל, יובל, יובל  ראש העיר: 

.   עו"ד אהוד יובל לוי:   לא שמעתי

 שאני מוכנה לקחת את הוועדה.  אני אמרתי לך   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 כי החברים שלך מונעים ממך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 גם החברים שלי שמעו את זה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 כולנו בעד קרן ראש הוועדה, קדימה.   הדר לביא: 

 תעלה את זה להצבעה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

יו"ר.   עו"ד אהוד יובל לוי:   קרן רוצה להיות 

לא   העיר: ראש   זה  קדימה.  אוקיי  בוועדה?  להיות  מוכנה  את 

המועצה   לישיבת  זה  את  מביא  אני  יום,  בסדר 

 הבאה, מינוי קרן חגואל ליו"ר ועדת שקיפות.  

 אפשר להעלות להסכמת כל החברים.   יעל סער: 

.   הדר לביא:   אפשר להעלות את זה עכשיו

   -הלאה, הצעה לסדר לביטול הוועדה  ראש העיר: 

כל   יעל סער:  של  הסכמה  יש  אם  זה  את  להעלות  אפשר 

   -החברים 

 מוסד אקדמי בעיר.   ראש העיר: 

 אתה יכול לא להיתמם ולהעלות עכשיו.   הדר לביא: 

   -אז בואו נצביע כולנו נגד ההצעה  ד"ר אסנת ספורטה: 

יובל.   ראש העיר:   כן יובל בבקשה, 

 אז בואו נצביע נגד ההצעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בבקשה, תראה   יובל  ראש העיר: 

 נגד הביטול.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שנים, הנה הצעה לסדר שלך.    3אתה   ראש העיר: 

של   יעל סער:  הסכמה  יש  אם  זה  את  להעלות  אפשר  רפי  אבל 
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 כל החברים.  

 כן בבקשה יובל. חבר'ה נו, יעל די!   ראש העיר: 

 אבל אנחנו רוצים להעלות את זה.   יעל סער: 

 ות את זה עכשיו.  אתה יכול להעל  הדר לביא: 

נו באמת.   ראש העיר:   יעל 

 אפשר להעלות את זה.   יעל סער: 

 אי אפשר, בישיבה הבאה נעלה את זה.   ראש העיר: 

 תעלה את זה להצבעה, נצביע כולם נגד הביטול.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אפשר, זה בהסכמת כל החברים.   יעל סער: 

ניתן, לא ניתן סלי  ראש העיר:   חה.  לא ניתן, חבר'ה לא 

 ראש העיר אתה מעלה להצבעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא ניתן.   ראש העיר: 

.   הדר לביא:   בוודאי שניתן

 לא ניתן חבר'ה לא ניתן.   ראש העיר: 

 אנחנו נעלה את זה כהצעה חלופית.   הדר לביא: 

 אפשר את חוות הדעת של היועץ המשפטי?   יעל סער: 

ניתן.  הדר לביא:  לא  לנו  תגיד  אל  שניתן,  זה    בטח  את  נעלה 

 כהצעה חלופית ניתן.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 בחסות החוק.   הדר לביא: 

מוסד   ראש העיר:  להקמת  הוועדה  ביטול  לסדר  להצעה  מענה 

 אקדמי בעיר, יובל בבקשה.  

 רגע, לא הצבענו על ההצעה הזאת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הוא הוריד מסדר היום.   ראש העיר: 

י  ד"ר אסנת ספורטה:  כול להוריד מסדר היום, הוא כבר הציג את  הוא לא 

 זה.  

יכול   עו"ד אלון בן זקן:  שהוא  הסברתי  הרגע  להוריד.  יכול  שהוא  ברור 
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 להסיר אותה בכל עת.  

 מה גם את היועץ המשפטי את מבטלת?   ראש העיר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:  .  הוא לא יכול אחרי.

 

 הצעה לבטל את הוועדה להקמת מוסד אקדמי בעיר.   ב. 

 

 בבקשה, הצעה לסדר יובל בבקשה, תודה.   ראש העיר: 

   -תודה. תודה אדוני היו"ר  עו"ד אהוד יובל לוי: 

אני מצטער שהישיבות הופכות להיות ממש מביכות.   ראש העיר: 

 כן יובל בבקשה.  

   -אני מבקש אם יישארו  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -יש פה רמיסה של החוק  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בזכות דיבור, נקודה.    את לא  ראש העיר: 

 עדיין זה רמיסה של החוק.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה, אבל את לא בזכות דיבור.   ראש העיר: 

.. מהזמן שלנו  עו"ד אהוד יובל לוי:     -הוויכוח הוא אישי ביניכם,.

דיבור,   ראש העיר:  בזכות  רק  שמדבר  מי  ככה,  אני מבקש  חבר'ה 

אחרי   לו.  תפעילו  המיקרופון  את  לו  שהוא  תנו 

באמת   יפריעו.  שלא  תודה.  דיון,  נפתח  לדבר  מסיים 

 מה זה. בבקשה.  

לצערי   עו"ד אהוד יובל לוי:  השני.  הנושא  את  פותח  אני  היו"ר,  אדוני 

האלה   שהשאלות  גם  וקרה  האחרונה  בתקופה 

ויש   אישיים,  מעניינים  ממני  שנמנע  בעבר,  שנשאלו 

חוצפה,   זו  אז  בדיוק.  ויודעים  שיושבים  אנשים  פה 

בקרביים    זה  לך  מחטט  אדם  שבן  רע,  טעם  זה  גסות, 

שנמנע   הציבור,  מול  לו  מפרסם  שאתה  לשמוע  כדי 
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רע   טעם  פשוט  זה  אחרת.  או  כזאת  סיבה  עקב  ממך 

בעניין   נוהגים  אבל  יום,  ביום  דעת  קלי  לא  שאנשים 

שאיפה   איזו  אחרי  נגררים  דעת,  בקלות  שהוא 

ממני,   נמנע  למה.  לנו  תספר  בוא  כזאתי,  צהובה 

אורן  מסי  לחברי  העברתי  גם  בכדי  לא  אישיות.  בות 

בכדי   לא  קטנים.  עסקים  ועדת  של  הנושא  את  כהן 

בשקט.   יותר  הרבה  היום  הדברים  את  מקדם  אני  גם 

כל פעם שצרות העין כשמתפרסם איזו כתבה בעיתון  

ואנשים   שכונות,  של  בתחום  תכנית  עוד  שהתקדמה 

שאילתות   גם  צעקות,  גם  פה  קמות  אז  שסובלים, 

בוועדה    וגם  לי  להפריע  או  צעדיי  את  להצר  בקשות 

לא   שהיא  והתנהגות  טעם  חוסר  פשוט  זה  לתכנון. 

לחבריי  ראויה  מציע  אני  האלה  בעניינים  דעת.  קלת   ,

בטח   ירדנו,  לא  בחיים  נקטנו.  היום  שעד  בקו  לנקוט 

אישיים.   לפסים  או  אישיים  לקווים  כאופוזיציה  לא 

האישי  הנסיבות  על  שאילתות  שיעלו  שלי.  וככול  ות 

יום   לסדר  הצעות  לפה  אחזיר  שאני  מבטיח  אני  אז 

להטריד   שלי,  החברים  של  הזכות  את  שיצמצמו 

. ב'     -ולרדת לפסים אישיים, א'

 זה הכול תרגיל.   עו"ד יוסי סדבון: 

נמנע   עו"ד אהוד יובל לוי:  למה  אישיות  שאילתות  לשאול  תמשיכו  כן, 

. ב'   -ממני דברים, וזה מה שתקבלו, א'

   ות מהקהל *** *** קריא 

 אדוני, קריאה שלישית.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 חבר'ה, יובל בבקשה.   ראש העיר: 

 לא, לא, קריאה שלישית, אני לא מוכן לאלימות.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 תגיד את מה שיש לך להגיד.   ראש העיר: 
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 רפי האלימות הזאתי מיותרת.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

הדיון, אני מפסיק את הדיון. אני לא  אני מפסיק את   ראש העיר: 

 מוכן לנהל ישיבות ברמה הנמוכה הזו. לא מוכן.  

   -לשמחתי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

ציבור   ראש העיר:  פה  יש  זה.  את  מקבל  לא  מוכן,  לא  שנייה, 

שהופכות   חבר'ה  פה  ויש  צופה,  רואה  בבית  שנמצא 

רצינית,   ישיבה  זו  לצחוק.  למשחק,  לקרקס,  זה  את 

לא   תגיד  בבקשה  דקות,  מספר  עוד  לך  יש  להפריע. 

 את מה שיש להגיד ונמשיך הלאה. חבל על הזמן.  

ולפעול במסגרת החוק.   עו"ד אהוד יובל לוי:  החוק,  לכבד את  ידענו  תמיד 

יש   הגברי,  חילופי  לאחר  היום  שנוצר  במצב 

בעבר   שרצינו  יוזמות  אותן  את  לקדם  אפשרויות 

דרך   המקובלים,  מהנ בכלים  דרך  דסת  המנכ"ל, 

לצערנו   פעולה.  שיתוף  שיש  רואים  ואנחנו  העיר, 

הנוכחי   במשבר  האקדמיים  המוסדות  של  הזמינות 

במקומות   מסתדר  די  הפרטי  השוק  נמוכה.  היא 

אנחנו   בעצמו.  ומתקדם  לעצמו  שוכר  שהוא  פרטיים 

עיר   כי כפר סבא היא  עדיין רוצים להכניס אקדמיה, 

שי  הכלים  את  לפה  להביא  צריכה  והיא  תנו  אזורית, 

ידע   רכישת  השכלה,  של  אפשרויות  סבא  בכפר 

האלה   הכוונות  עתידית.  לתעסוקה  כלים  ורכישת 

שקופה   פתוחה,  מערכת  היום  לנו  ויש  חיות,  עדיין 

ככול   הקרובה  בתקופה  מלא.  פעולה  בשיתוף  וזמינה 

זה   האפשרויות,  וייפתחו  המתאר  תכנית  שתאושר 

כשהדברים   היום  גם  כולם.  לפני  פתוח  יהיה  גם 

המצב  עדי  לא  זה  לכולם.  פתוחים  הם  בשלים,  לא  ין 

של   שאיפה  הייתה  שזו  הקודמת,  בקדנציה  שהיה 
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אדם אחד, או שאיפה שבה מעטים היו מוכנים לדבר  

להפעיל   לחבריי  מציע  אני  הזה  במצב  בגלוי.  עליה 

ועדת   דרך  המנכ"ל,  דרך  הזאתי  הפעילות  את 

בוועדה   הצורך  את  לנו  ואין  שקוף,  באופן  הקצאות 

 יותר, תודה.  הזאת  

גופים   ראש העיר:  מספר  עם  ומתן  משא  מקיימים  אנחנו  טוב. 

תוקף.   לה  יש  עדיין  שהוועדה  חושב  אני  אקדמיים. 

במידה   היום.  מסדר  זה  את  להסיר  אבקש  אני  יובל 

   -ואתה מרגיש ש 

 אני מסיר את זה מסדר היום.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

ק  ראש העיר:  אישית,  מבחינה  מרגיש  ואתה  מגביל  במידה  צת 

לגבי   עצה  ונטכס  נשב  אז  עליך,  ומקשה  אותך 

ההצעה   לכן  אותה.  יוביל  או  ילווה  ומי  הוועדה 

   -מוסרת מסדר היום. הצעה לסדר בנושא 

בעיה   עו"ד אהוד יובל לוי:  שום  לי  אין  לבקשתך.  אדוני  אותה  מסיר  אני 

 להסיר אותה.  

יובל.   ראש העיר:   תודה 

רוצה   עו"ד אהוד יובל לוי:  רק  ידע  אני  בבית,  בנו  שצופה  שהציבור 

בכפר   אקדמיה  לקדם  שרוצה  אדם  לכל  להעביר 

 סבא, שהדלת פתוחה.  

 תודה.   ראש העיר: 

 

 איסור הדלקת אש בפארק העירוני.   ג. 

 

   -הצעה לסדר, איסור הדלקת אש בפארק עירוני  ראש העיר: 

שלישית   עו"ד אהוד יובל לוי:  להתראה  ראויים  מהיציע  האיומים  אדוני, 
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 חקתה.  ולהר 

היישובית   ראש העיר:  ההורים  הנהגת  יו"ר  בבקשה.  חבר'ה 

העירוני,   בפארק  אש  הדלקת  איסור    10בבקשה. 

 דקות מי מציג את העניין?  

 אני.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 קרן.   ראש העיר: 

עיר   ד קרן גרשון חגואל: " עו  קיימות,  שמקדמת  עיר  ירוקה,  עיר  בעצם  כן. 

שלה.  הסביבה  לאיכות  העיר    שדואגת  זו  סבא  כפר 

פרסמה   בעצם  לאחרונה  בה.  לגור  רוצים  שאנחנו 

מתחם   "יוקם  ההודעה:  נוסח  וזו  ידיעה,  העירייה 

גישה   עם  הפארק,  של  המזרחי  בצד  חדש  מנגלים 

התוכנה   לרחוב  בסמוך  צמודה,  וחנייה  ישירה 

מספר   לשער  החדש  30ובצמוד  המנגלים  מתחם   .

עם   וכן  מוגבלות,  עם  לאנשים  מונגש  מתקני  יהיה 

לשטיפת   כיורים  פיקניק,  שולחנות  חדישים,  מנגל 

ועוד."   המקום  לצרכי  שתותאם  תאורה  כלים, 

וההצעה   הזה,  במקרה  לדעתי  שמתבקשת  ההחלטה 

הפארק.   בשטחי  אש  הדלקת  למנוע  היא  בעצם,  שלנו 

את   הגבילה  גן  רמת  עיריית  שגם  רואים  אנחנו 

וגם   חגים.  למעט  מנגלים,  הדלקת  של  האפשרות 

והלכה  עיריית   דבר,  אותו  את  אישרה  כבר  רעננה 

ביום   מנגלים  רק  ואישרה  יותר,  אחד  צעד  אפילו 

אפשרות   אין  השנה  ימות  יתר  בכל  העצמאות. 

באמצע   לא  בשבת  לא  בשישי  לא  מנגלים,  להדליק 

שעושים   מהאנשים  גם  תלונות  שבוע. אנחנו מקבלים 

מהשכנים   גם  בפארק,  ספורטיביות  פעילויות 

העשן  של  הזה  וכחלק    שהמטרד  להם.  מפריע  מאוד 



   02.02.2022 92    מן המנייןמועצה 
מהחזון הירוק של העיר שלנו, אני חושבת שזה יהיה  

בפארק   האש  הדלקת  את  למנוע  להחליט  נכון 

הצעה   היא  כאן,  שלנו  ההחלטה  הצעת  אז  העירוני. 

מחליטה   העיר  מועצת  הדלקת  פשוטה.  איסור  על 

וחגים  מועדים  למעט  העירוני,  בפארק  אשר    מנגלים 

העיר  מועצת  ידי  על  שאין    . יקבעו  להדגיש  לי  ראוי 

כאן הכוונה להדיר איזה שהיא אוכלוסייה מסוימת,  

לכל   גם  שתאפשר  חשיבה  כאן  לעשות  אפשר  ובהחלט 

פריבילגיה.   מאותה  ליהנות  הדתות  לכל    המגדרים, 

הדבר   יובא  עירוני  עזר  חוק  בעדכון  צורך  שיש  ככל 

   חודשים.   3מועצת העיר בתוך    לאישור 

נ  ראש העיר:   וסף? מנכ"ל העירייה בבקשה.  אוקיי, מישהו 

משבועיים,   יובל בודניצקי:  יותר  לפני  פורסם  ואף  נאמר  שכבר  כפי 

וממלא   לסגן  בנושא  הטיפול  את  העביר  העיר  ראש 

יבחן   שזה  מנת  על  הרוש,  דני  מר  העיר  ראש  מקום 

אתה   דני  העירייה.  מנכ"ל  עם  ביחד  החלטה  לקבל 

 רוצה לומר כמה מילים?  

לה  דני הרוש:  רוצה  החברים אני  בפני  כבר    דגיש  המנגל  שפינת 

יד   בהינף  לבוא  לכן  הפארק.  שהוקם  מאז  עובדת 

מעבירים   או  המנגל  פינת  את  סוגרים  אנחנו  ולהגיד 

מנכ"ל   עם  ויחד  החלטתי  אני  לכן  ולשם.  לפה 

בוועדה   הזאת  בסוגיה  לדון  רוצים  שאנחנו  העירייה, 

לאיכות   בוועדה  שנדון  ולאחר  הסביבה,  לאיכות 

נקבל  עם    הסביבה  בקשר  אני  הנכונה.  ההחלטה  את 

התושבים   כולל  עליהם,  מדברת  שאת  התושבים 

שמתוכנן   החדש  למקום  בסמיכות.  שגרים  שבפארק, 

שאתם   כמו  הזה,  המכתב  את  קיבלתי  מתוכנן  לא  או 
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משם,   מקריאה  את  שמה  מניח  אני  אותו.  קיבלתם 

ה  כתבו.  שהם  מה  בדיוק  שגרים    85-זה  תושבים 

ש  החדש,  המקום  ניכר  בסמיכות  מרחק  מרוחק  הוא 

הסביבה.   איכות  ועדת  של  להחלטה  קשר  ללא  מאוד, 

היום.   מסדר  זה  את  להוריד  מציע  שאני  אומרת  זאת 

עומד   שעילאי  הסביבה,  לאיכות  לוועדה  עובר  זה 

הזה,   בנושא  ידונו  חברים,  שמה  יושבים  בראשה. 

רוצה   אני  לכולם.  שראויה  נכונה  החלטה  ותתקבל 

של  והמתקן  המקום  מאז    להדגיש,  עובד  המנגל 

זה   הקמת הפארק. זאת אומרת זה לא אתמול בדיוק 

גם   בפארק,  רץ  אני  גם  וכדומה.  לספורטאים  מפריע 

בקיצוניות   ולדבר  לבוא  אז  בפעילות,  עוסק  אני 

יחד   בדיוק.  לא  זה  כך,  כדי  עד  מפריע  שזה  ולהגיד 

מה   מבין  ששאלת,  מה  מבין  אני  בהחלט  זאת  עם 

ל  הירוקה,  לעיר  בנוגע  וזאת  שאמרת  מקיימת.  עיר 

עברו   מסוימים  שנושאים  כמו  יעבור,  שזה  הסיבה 

בוועדה   אחרת  או  כזאת  נכונה  החלטה  וקיבלו 

ולחברי   העיר  לראש  המלצתי  זאת  הסביבה.  לאיכות 

 המועצה, תודה.  

הזמן   ד קרן גרשון חגואל: " עו  בדיוק  שזה  חושבת  אני  שנייה  חושבת,  אני 

במי  ובמיוחד  הזה,  הנושא  על  ולדבר  וחד  לבוא 

בהעתקת   כסף  להשקיע  הולכים  שאנחנו  מכיוון 

   -המקום. ואם אנחנו 

 אנחנו עוד לא החלטנו להשקיע.   דני הרוש: 

   -שנייה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 בואי בבקשה, עוד לא השקענו אפילו שקל אחד.   דני הרוש: 

   -כן, אבל לפי הפרסום אנחנו  ד קרן גרשון חגואל: " עו 
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הי  דני הרוש:  אבל  לא,  הועבר  לא,  שהנושא  כך,  אחר  פרסום  ה 

 לטיפולי.  

   -אוקיי, אני לא ראיתי את הפרסום אחרי  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 אז אני אראה לך, אני אעביר לך עכשיו בוואטסאפ.   דני הרוש: 

 שנייה, אבל אני חושבת שוב, רגע דני.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 בבקשה.   דני הרוש: 

ולבדוק  תודה  ד קרן גרשון חגואל: " עו  לבוא  התזמון  בדיוק  שזה  חושבת  אני   .

רוצים   לא  שאנחנו  העובדה  לאור  בעיקר  זה,  את 

שאנחנו   משהו  על  מיותרים  כספים  להשקיע 

מה  שחלק  חושבת  ואני  למנוע.  רוצים  ,  -כמדיניות 

הקודמים   הנושאים  עם  גם  לי  מסתדר  זה  בדיוק 

תפקיד,   כאן  יש  העיר  למועצת  קודם.  לדבר  שניסינו 

של  ולהתוות  והתפקיד  לבוא  הוא  עיר  כמועצת  נו 

גם   במקרה  משתלבת  שלנו  המדיניות  ואם  מדיניות. 

לבוא   צריך  אז  בשטח,  שקורים  התהליכים  עם 

בנקודה   בדיוק  שאנחנו  חושבת  אני  וכאן  ולהקשיב. 

היה   זה  היום  עד  ולהחליט,  ולהשפיע  לבוא  שיכולים 

מלהדליק   להימנע  גם  אפשר  לשנות.  גם  ואפשר  ככה, 

וגם  הזה.  הולכות    את  שגם  שכנותינו,  על  להסתכל 

 לכיוונים האלה.  

 אני רוצה רגע בבקשה גם להתייחס.   רו"ח תהילה מימון: 

   -אני מציע  ראש העיר: 

 רפי, זו תהילה.   רו"ח תהילה מימון: 

 כן.   ראש העיר: 

מדברים   רו"ח תהילה מימון:  אנחנו  אם  כי  להתייחס,  גם  רגע  רוצה  אני 

לוועדה  עובר  וזה  ואני    על מדיניות  הסביבה,  לאיכות 

הקולות   את  להשמיע  גם  חשוב  אז  בה.  חברה  לא 
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 האחרים.  

 בשמחה.   ראש העיר: 

בסופו של דבר אני חושבת שיש הרבה מאוד תושבים   רו"ח תהילה מימון: 

בעיר   מקום  יש  ואם  זה.  את  לעשות  איפה  להם  שאין 

בהינף   לא  זה  מסודרת,  בצורה  להדליק  יכולים  שהם 

שאנ  ולהגיד  לבוא  לא  יד  כזאת.  פינה  מבטלים  חנו 

גרה בבית משותף. אני   יש בתים פרטיים, אני  לכולם 

גדול   שחלק  מניחה  אני  במרפסת.  מדליקה  לא 

להציג   גם  וחשוב  הזה.  הדבר  עם  יזדהו  מהתושבים 

מקום   להם  שאין  אחרים  תושבים  של  הדעה  את 

פארק   טועה  לא  אני  אם  המקומות,  ורוב    80אחר, 

שם,   להדליק  אפשר  אי  אחרים למשל  מקומות    יש 

בעיר   אחת  פינה  יש  ואם  להדליק,  אפשר  שאי 

ייעשה   שזה  מבקשת  אני  זה,  את  לעשות  שאפשר 

כזאתי   פינה  לבטל  שלא  הזה,  השיקול  ראש  בכובד 

 בצורה חד משמעית.  

פה   ראש העיר:  להיות  שצריך  חושב  ואני  לזה,  אתייחס  אני  טוב, 

מדני   גם  פה  שנאמר  כפי  דעת.  שיקול  מאוד  הרבה 

מ  לנושא,  וגם  שהתייחס  מי  וכל  מתהילה,  וגם  קרן 

רק   ולכאן.  לכאן  יש  דבר.  כל  כמו  המורכב  הנושא 

של   מהתוכנית  חלק  היא  המנגלים  שפינת  להזכיר 

בשימושים?   נכון?  זוכר,  שאני  כמה  הפארק. 

אם   עליזה  בזמנו  אז  שהצגת  השימושים  בתוכנית 

אני   אבל  בתכנון  שם  נמצאים  המנגלים  זוכר,  אני 

זה   את  מצד  אבדוק  יש  קשר  שום  וללא  פעם.  שוב 

את   היה  ולכן  בסמיכות,  שגרים  התושבים  את  אחד, 

לרחוב   שהגיעה  הצפיפות  כל  עם  תבור  הר  על  השיח 
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לא   פקוק,  היה  תבור  הר  הרי  מנגלים.  לעשות  כדי 

פקוק   היה  תבור  הר  אלא  ברגל.  ללכת  שבאו  בגלל 

ולא   סבא,  מכפר  תושבים  מאוד  הרבה  שהגיעו  בגלל 

סבא,   מכפר  לכאן,  רק  שבאו  שלנו  מהשכנים  גם 

זה   לתקופה,  נסגר  תבור  הר  ולכן  תבור.  להר  והגיעו 

של   והמיקום  נקי  אוויר  של  השיח  את  שתיים,  אחד. 

לעשות   צריך  לכן  מנגלים,  לא  מנגלים  כן  המנגלים, 

הדעות   פה  גם  רואים  שאתם  כמו  כי  עומק,  דיון  פה 

יש   לו.  יש את מי שגר בסביבה, שזה מפריע  חלוקות. 

קבוצות  אחרי  יש  שרוצים.  בסביבה  שגרים  גם  ם 

נקי.   לאוויר  שקשור  הזה,  מהצד  שמתנגדות  גדולות 

להם   שאין  אמרה,  שתהילה  כמו  אחרות  קבוצות  ויש 

מסודר.    מקום לבוא ולעשות מנגל, והם רוצים מקום 

אבקש   אני  הסביבה.  לאיכות  לוועדה  יעבור  זה  ולכן 

ודעתו   עמדתו  את  להציג  מועצה  חבר  או  חברת  מכל 

יילקחו   השיקולים  ושכל  הסביבה,  איכות  לוועדת 

חכמה,   החלטה  ותתקבל  ולכאן,  לכאן  בחשבון 

שהוא,   איך  שנוכל  כדי  עצמו,  לעניין  וטובה  מושכלת 

אבל   מההחלטה,  מבסוטים  יהיו  כולם  לא  אולי 

אפשר   אם  נכונה.  לתוצאה  להגיע  שהוא  איך  לנסות 

   -לקבל את זה 

 אפשר להשתתף בדיון הזה.  אני מבקשת אם   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 מוזמנת. את מוזמנת.   ראש העיר: 

 ובעלת זכות הצבעה גם.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

אפשר   ראש העיר:  בסדר?  מוזמן,  בדיון  להשתתף  שרוצה  מי  כל 

 להסיר את זה מסדר היום?  

מקבלת   הנדין: -עילאי הרסגור  הסביבה  איכות  שוועדת  להדגיש  רוצה  אני 
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שה  כאלה  גם  כולם,  קיבלנו  את  תמיד  חברים,  לא  ם 

 וכמובן שנשמח שישתתפו חברי מועצה נוספים.  

היום   ראש העיר:  מסדר  זה  את  להסיר  אפשר  רבה.  תודה 

 בבקשה?  

 אני אסיר את זה כן.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

.   ראש העיר:   תודה רבה קרן

 

ובנייה   ד.  תכנון  בוועדת  בהיוועדות    –שקיפות  המתקיימים  דיונים 

 חזותית.  

 

דיונים   ראש העיר:  ובנייה,  תכנון  בוועדת  שקיפות  לסדר  הצעה 

את   מציג  מי  כן,  חזותית.  בהיוועדות  המתקיימים 

 הנושא?  

קודמת   ד"ר אסנת ספורטה:  הצעה  של  ישיר  המשך  היא  הזאתי  ההצעה 

   -שלנו, שהבאנו ועברה לשמחתי 

 דקה, רגע שנייה, לקחת זמן בבקשה.   ראש העיר: 

קולות    , קולות   ברוב  ד"ר אסנת ספורטה:  ברוב  שעברה  הקודמת  ההצעה 

פינוי   זה באמת שידור המליאות, שקשורות למתחמי 

ולהמשיך   הזה  בכיוון  להמשיך  רוצים  ואנחנו  בינוי. 

ובנייה.   תכנון  בוועדות  השקיפות  הגברת  של  בנושא 

שמתקיימים   דיונים  על  מדברים  אנחנו  והפעם 

בזום.   מגדירים  שאנחנו  מה  או  חזותית  בהיוועדות 

שעה,   הוראת  פורסמה  הקורונה  משבר  פרוץ  עם 

ובנייה   תכנון  ועדת  ישיבות  לקיים  שמאפשרת 

האלו   שהישיבות  ובתנאי  חזותית,  בהיוועדות 

באתר   הקישור  ויפורסם  לציבור,  אמת  בזמן  ישודרו 

ישיבות   מספר  קיימה  סבא  כפר  עיריית  הוועדה. 
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כנדרש   הישיבה  שידור  ללא  ההנחיה  פרסום  לאחר 

בחודש  חברי    בתקנות.  אנחנו  פנינו,  האחרון  מאי 

כל   את  לשדר  ודרשנו  העיר  לראש  האופוזיציה, 

ולהעלות את ההקלטות   בזום,  הישיבות שמתקיימות 

שהייתה   הישיבה  בוטלה  בתגובה  לאתר.  שלהם 

כי   לציין  למותר  המחרת.  של  ביום  להתקיים  עתידה 

שודרו   שלא  קודמות,  לישיבות  קישורים  פורסמו  לא 

השע  להוראת  לפרסם  בניגוד  לבקשתנו  בתשובה  ה. 

מהנדסת   לנו  כתבה  בזום,  שהתקיימו  הדיונים  את 

זו,   בסוגיה  גם  הזום  הקלטות  פרסום  לנושא  העיר 

מתומללות   הן  בעבר.  שהיה  כפי  נוהגים  אנו 

חבר   כל  ובמקביל  המועצה,  חברי  אל  ומועברות 

כן   לעשות  מוזמן  לצפות,  או  להקשיב  המעוניין 

תפע  מנהלת  אצל  הוועדה,  לאחר  במשרדי  הוועדה.  ול 

וחוות   הנחיות  פורסמו  השעה,  הוראת  תקופתך  תום 

ביחס   התכנון  מינהל  של  המשפטי  היועץ  של  דעת 

בהיוועדות   ישיבות  ולקיים  להמשיך  לאפשרות 

כלל   הסכמת  בהם  קריטריונים.  קביעת  תוך  חזותית 

לציבור.   אמת  בזמן  הוועדה  ושידור  הוועדה  חברי 

רב  רשויות  כי  לציין  מבקשים  בארץ  אנחנו  ות 

הרשות,   של  היוטיוב  בערוץ  הישיבות  את  משדרות 

הציבור,   של  לצפייה  פתוחים  הקבצים  את  ומותירות 

ב  סבא  בכפר  אצלנו  יותר.  מאוחרים  במועדים  -גם 

ישיבת    28.12 של  קיום  הוועדה לאשר  חברי  התבקשו 

בזמן   שלה  שידור  ללא  בזום,  ובנייה  תכנון  ועדת 

סירבנ  האופוזיציה  נציגי  אנחנו  על  אמת.  ועמדנו  ו 

אכן   מאז  הרחב.  לציבור  הישיבה  את  לשדר  שיש  כך 
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והן   חזותית,  בהיוועדות  ישיבות  מספר  התקיימו 

הקישור   סליחה  הקישור,  אבל  לציבור,  שודרו  אכן 

היוטיוב,   בערוץ  הישיבה  בסוף  מיד  ננעל  לקובץ 

לציבור   לצפייה  זמין  לא  הוא  ולכן  כפרטי.  והוגדר 

פועלי  אנחנו  הישיבה.  קיום  כל  אחרי  לאורך  ם 

שקיפות   לקדם  כדי  לאות,  ללא  הזאת  הקדנציה 

שקיפות   בעיקר  שלנו,  בפעילות  בעירייה  בכלל 

שום   שאין  לנו  ונדמה  והבנייה.  התכנון  בוועדות 

המשך   לאפשר  לא  למה  הדעת  את  שמניח  הסבר 

לנעול   מדוע  שהסתיימה.  לאחר  גם  בישיבה,  צפייה 

לאפשר   ולא  מהאתר,  אותם  להסיר  או  הקבצים  את 

ולכן  לת  יותר.  מאוחר  במועד  בהם  לצפות  ושבים 

לה   שיש  החלטה,  הצעת  כאן  מביאים    2אנחנו 

סבא   כפר  שעיריית  אומר  הראשון  הסעיף  סעיפים. 

ועדות   ישיבות  כל  את  היוטיוב  בערוץ  תפרסם 

היוועדות   של  בדרך  שהתקיימו  והבנייה,  התכנון 

עת.   בכל  לצפייה  זמינים  יהיו  והקישורים  חזותית. 

השני  מביאים    והסעיף  שאנחנו  ההחלטה  הצעת  של 

שהתקיימו   עתידיות,  תכנון  ועדות  שישיבות  אומר 

וקישור   אמת,  בזמן  ישודרו  חזותית  בהיוועדות 

לצפייה   זמין  ויישאר  הוועדה  באתר  יפורסם  לישיבה 

שלנו,   ההצעה  זאת  הישיבה.  קיום  לאחר  עת  בכל 

 ואנחנו מבקשים לשים אותה על סדר היום.  

 ן, מנכ"ל בבקשה.  אוקיי. כ  ראש העיר: 

דומה,   יובל בודניצקי:  לשאילתה  במענה  לכן  קודם  ענינו  שכבר  כפי 

המשפטי   היועץ  בדרישות  עומדת  סבא  כפר  עיריית 

מינה  הישיבות,  של  את  לשדר  הדורש  התכנון,  ל 
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אמת.   בזמן  חזותית  בהיוועדות  המתקיימות 

היא   גם  עלולה  זמן,  בכל  בוועדות  לצפייה  האפשרות 

הפרט  בצנעת  סבא  לפגוע  כפר  עיריית  כי  לציין  יש   .

של   ישיבה  פרוטוקול  כי  הקובע,  החוק  פי  על  פועלת 

הציבור   לעיון  פתוח  יהיה  שאושר,  תכנון  מוסד 

לצורך   לציבור  פתוחה  תהיה  הישיבה  והקלטת 

הצעה   תאושר  ולא  במידה  כי  רמיזתכם  האזנה. 

ישיבות   לקיום  מהסכמתכם  בכם  תחזרו  זאת,  לסדר 

חזותי  היוועדות  של  העיר  בדרך  בתושבי  פוגעת  ת, 

 בלבד. אנו מבקשים להסיר את ההצעה מסדר היום.  

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?   ראש העיר: 

 אני יכולה רגע לשאול אותך שאלת הבהרה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא, תודה. מי בעד  ראש העיר: 

בצנעת   ד"ר אסנת ספורטה:  לפגוע  עלול  פתוח  הלינק  של  שהשארה  אמרת 

 ט?  הפר 

 כן.   ראש העיר: 

לא   ד"ר אסנת ספורטה:  הוא  אז  בלייב,  משודר  הזה  שהשידור  למרות 

 פוגע בצנעת הפרט?  

שכולם   יובל בודניצקי:  בטוח  לא  שכנים,  סכסוכי  יש  אם  למשל  לא, 

 צריכים לראות את זה, זה עניין אישי.  

 זה לא משודר, זה לא משודר.   עו"ד יוסי סדבון: 

בל  ד"ר אסנת ספורטה:  בלייב  אבל  זה  אם  ההבדל  מה  אז  משודר,  זה  ייב 

 או לא בלייב?  

 אין דיון בלייב כשיש עניין של צנעת הפרט.   עו"ד יוסי סדבון: 

יורד, אפשר להפסיק את זה לכמה דקות.   ד"ר אסנת ספורטה:   נסגר 

   -מי בעד  ראש העיר: 

 מה ההבדל בין לייב ולא לייב?   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 את ההצעה מסדר היום?  מי בעד להסיר   ראש העיר: 

 סינכרוני?  -לסיכרוני וא  ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן בבקשה. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?   ראש העיר: 

 הבנתי, אין תשובה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

עילאי,   ראש העיר:  פליאה,  לירית,  ספירה.  בבקשה  כן  סליחה? 

   -ראש העיר, דני, איתן, אורן 

 ן בשירותים יובל.  אור  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 יובל.   ראש העיר: 

 אורן לא פה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 איפה אורן?   ראש העיר: 

יובל.   עו"ד אהוד יובל לוי:   אורן בשירותים. 

 יובל כן. נחכה עם ההצבעה שאורן יגיע.   ראש העיר: 

 אי אפשר לחכות להצבעה.   הדר לביא: 

 איך?   ראש העיר: 

 עה. מצביעים.  אי אפשר לחכות להצב  הדר לביא: 

 לא מחכים מצביעים, מי שכאן, כאן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 באמת?   ראש העיר: 

 כן, מה לעשות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בן אדם מותר לו ללכת לשירותים אסנת.   דני הרוש: 

 נכון, אבל הוא לא יכול להצביע.   הדר לביא: 

 אני חושב שמותר.   דני הרוש: 

 הצבעה.  אם אפשר להמשיך את ה  הדר לביא: 

 מי שלא באולם, לא מצביע. צריך להמשיך הלאה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני חושב שמותר לבן אדם ללכת לשירותים.   דני הרוש: 

להצביע.   הדר לביא:  קדימה  רוב,  לכם  אין  כי  מתמהמהים  אתם 

לא   ככה  עושים.  אתם  מה  יראה  הציבור  שכל 

 מצביעים.  
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לכם  ד"ר אסנת ספורטה:  אין  כי  מתעכבים  הולכים    אתם  אתם  רוב? 

 לאסוף אנשים?  

 ?  7וכמה הם   ראש העיר: 

 לא, יש רוב. למה?   דני הרוש: 

 אז קדימה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 יש רוב.   ראש העיר: 

 תצביעו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 למה את מתלהבת כל כך אסנת?   דני הרוש: 

 אוקיי, מי נגד?   ראש העיר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   אז קדימה תצביעו

 למה את מתלהבת ומתלהבת אסנת?   הרוש: דני  

והנה   ראש העיר:  פינחס.  הדר,  קרן,  אסנת,  יוסי,  כן.  נגד?  מי 

הצבעת?   מה  תהילה  מה?  תהילה  ויעל.  חזר,  אורן 

בעד.   נכנס  ואורן  נמנעת  תהילה    6נגד    8נמנעת? 

 תהילה נמנעת ההצעה ירדה מסדר היום.  

 הצעה ירדה.  ה   6נגד    7, זה היה  6נגד    8זה לא היה   הדר לביא: 

 .  6,  7זה היה על חודו של קול.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בסדר קדימה.    6,  7 ראש העיר: 

 הישג אדיר שלך.   דני הרוש: 

 

מס'   ההצעה    : 446החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

ובנייה  בנושא   תכנון  בוועדת  המתקיימים    –שקיפות  דיוניים 

 . בהיוועדות חזותית 

 . ויובל   ליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן לירית, פ  -בעד 

 . יוסי, אסנת, קרן, הדר, פינחס ויעל  -נגד  

 תהילה.   -נמנעת  
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 מינוי של מר צחי בן אדרת לתפקיד גזבר העירייה ואישור שכרו.   . 4

 

לתפקיד   ראש העיר:  אדרת  בן  צחי  מר  של  מינוי  הבא,  הנושא 

את   לברך  רוצה  אני  שכרו.  ואישור  העירייה  גזבר 

גזבר  צח  של  המכרז  את  עבר  הוא  אדרת.  בן  י 

אגף   כמנהל  טובה  עבודה  עשה  צחי  העירייה. 

ב  ועכשיו  סבא,  כפר  עיריית  של  חודשים    4-ההכנסות 

את   העביר  הגזבר.  מקום  ממלא  היה  הוא  האחרונים 

את   ומנהל  ורצינית,  מאוד  טובה  בצורה  התקציב 

אני   בשירותיות.  במקצועיות,  בנועם,  הכספי  הנושא 

שהו  טוב חושב  שחקן  מאשרים  א  ההחלטה  והצעת   .

גזבר   לתפקיד  אדרת  בן  צחי  מר  של  מינויו  את 

לנושא  אישי  חוזה  פי  על  של    העירייה,  בשכר  משרה, 

מיום    95%-85% החל  מנכ"ל,  ,  3.2.2022משכר 

משרד  לאישור  צחי    הפנים.   בכפוף  זה    2.2.22תראה 

 היום. אפשר לאשר את זה פה אחד?  

 ס.  אני אשמח להתייח  הדר לביא: 

 מה יש להתייחס?   ראש העיר: 

 הנושא על סדר היום, אני רוצה לדבר.   הדר לביא: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

משמעותי   הדר לביא:  מאוד  לתפקיד  להיכנס  עומד  אתה  צחי 

האמון   את  בפניך  להביע  רוצה  אני  ברשות.  וחשוב 

חבריי.   כל  לו  ששותפים  מאמינה  אני  בך,  שלי  המלא 

המו  המון  פה  שיש  חושבת  בתחום  אני  גם  עבודה  ן 

ממך   והתרשמה  הקודם  במכרז  שנכחה  כמי  הזה, 

את   שתעשה  בטוחה  אני  כבר.  האלה  בשלבים  מאוד 

 העבודה בצורה מצוינת. שיהיה בהצלחה.  
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 אני גם רוצה בבקשה רגע להתייחס.   רו"ח תהילה מימון: 

 כן בבקשה תהילה.   ראש העיר: 

הבחי  רו"ח תהילה מימון:  על  צחי  את  לברך  רוצה  ועדת  אני  כיו"ר  רה. 

האחרונים.   לעבוד איתך בחודשים  זכיתי  אני  כספים 

התקציב,   הכנת  של  מאתגרת  מאוד  מאוד  בתקופה 

השוטפת   הלמידה  כדי  ידך,  תוך  על  שנעשתה 

לנו   יש  וטובה.  משמעותית  מאוד  הייתה  והעבודה 

של   בעיצוב  גם  הזאת.  בשנה  חשובה  משותפת  עבודה 

השנתיי  של  משמעותי  תחלופה  אחרי  ם  האגף 

גם עיצוב של המערכת הפיננסית, הובלה   האחרונות. 

איתו   התעסקת  שכבר  דבר  שזה  הכנסות,  הגדלת  של 

ספק   לי  ואין  הכנסות.  אגף  מנהל  שהיית  בשנים 

גם   וכמובן  עכשיו.  שאת  ביתר  בזה  שתתעסק 

התייעלות המערכת, זה דבר שגם התחלנו לדבר עליו  

פעולה   בשיתוף  בטוחה  אני  איתו.  נמשיך  ואנחנו 

לך  של  מאחלת  ואני  מצוין,  להיות  ימשיך  ושהוא  נו 

 הרבה הצלחה בתפקיד.  

זה   ראש העיר:  את  לאשר  אפשר  נוסף?  מישהו  צחי.  רבה  תודה 

 פה אחד?  

 גם אני רוצה לאחל לצחי המון הצלחה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 תודה עילאי. אושר פה אחד.   ראש העיר: 

 

מס'   צחי   : 447החלטה  מר  של  מינויו  את  גזבר    מאשרים  לתפקיד  אדרת  בן 

של   העירייה,   בשכר  משרה,  לנושא  אישי  חוזה  פי    85%-95% על 

 , בכפוף לאישור משרד הפנים. 3.2.2022 משכר מנכ"ל, החל מיום  
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 אישור מימוש האופציה של חברת שירת הפארק בע"מ להארכת תקופת   . 5

העירוני    בפארק  הממוקם  הסעדה   / אירועים  מתחם  וניהול  ההפעלה 

 ר סבא בשנה נוספת.  כפ 

 

בסך   ראש העיר:  תרומת  קבלת  על  להנצחת    72,632.73דיווח   ₪

 משל.  זכרו של אביב  

 דילגת על נושא.   הדר לביא: 

מימוש האופציה שלח ברת שירת   ראש העיר:  כן. אישור  קפצתי? 

 הפארק, בבקשה מנכ"ל.  

חברת   יובל בודניצקי:  של  האופציה  מימוש  הפארק  אישור  שירת 

 י הסבר.  בע"מ. דבר 

שאלות.   יעל סער:  לשאול  אשמח  להגיד,  אני  יודעים  אתם 

שיתו  להמשיך  שצריך  נקבע  בין  בחוזה  פעולה  ף 

אנשים   מספר  ויועסקו  אנוש  עמותת  לבין  המפעיל 

החברה   בין  נקבעה  שלהם  שהכמות  מוגבלויות,  בעלי 

כמה   לדעת  שמחה  הייתי  המפעיל.  לבין  הכלכלית 

 כאלה יש.  

 ם בבקשה.  עוד פע  יובל בודניצקי: 

שיתוף   יעל סער:  להיות  שצריך  יסודי,  תנאי  יש  נקבע,  בחוזה 

ל  אנוש  עמותת  בין  שירת  פעולה  שזה  המפעיל,  בין 

של   מסוים  מספר  להעסיק  מחויבים  שהם  הפארק, 

אמור   הזה  והמספר  מוגבלויות,  בעלי  עובדים 

אני   המפעיל.  לבין  הכלכלית  החברה  בין  להיקבע 

יש  כאלה  עובדים  כמה  לדעת  כמה  אשמח  ועל   ,

 המספר הזה עומד.  

 תפני אותי בבקשה לסעיף.   יובל בודניצקי: 
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 שנייה.   יעל סער: 

   -טוב  העיר:   ראש 

 .  10.12סעיף   יעל סער: 

 סליחה?   ראש העיר: 

 .  10.12יובל שאל אותי מה הסעיף, סעיף   יעל סער: 

לי כרגע בשלוף את מספר   יובל בודניצקי:  לך, אין  אוקיי, אני אעביר 

 ני אעביר לך אותו.  האנשים, א 

כרגע   יעל סער:  אנחנו  חשובה.  שאלה  זו  מבחינתי  כי  לא, 

   -בנזיד עדשים   משכירים להם את זה 

   -לא, סליחה  יובל בודניצקי: 

 לא, לא, זה לא בנזיד עדשים.   ראש העיר: 

   -יש חוות דעת של היועץ המשפטי  יובל בודניצקי: 

 בדיוק.   ראש העיר: 

שצו  יובל בודניצקי:  החכ"ל  בכל  של  עומד  שהוא  שאומר  רפה, 

את   אם  לא.  זה  ולכן  ההסכם,  תנאי  של  הדרישות 

אינפורמטיב  שאלה  לך  רוצה  לתת  בעיה  שום  אין  ית, 

 את התשובה. אין לי כרגע בשלוף.  

למה.   יעל סער:  לך  אגיד  אני  בעיניי,  אינפורמטיבי  לא  זה  לא, 

שהוא   דירה,  שכר  משלם  הזה  המתחם  היום  כי 

ש  דירה  שכר  לא  שהסיבה  לחלוטין  מניחה  אני  וק. 

נושא   את  שיש  בגלל  זה  הדירה  לשכר  שהסכימו 

משלמים   על   11,000השילוב.  זה    200  ₪  ₪    50מ"ר. 

 למ"ר. בשום עולם זה לא שכר דירה.  

.   יובל בודניצקי:   אבל זה המכרז שהם זכו בו

.   ראש העיר:   זה המכרז שהם זכו בו

ש  יעל סער:  לי  ברור  היום,  נקבע  שזה  אומרת  לא  משהו  אני  זה 

לפני   פה    5שנעשה  התכנסנו  היום  אנחנו  אבל  שנים. 
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   -כדי לדון האם לחדש 

 אם לחוזה.  בהת  ראש העיר: 

.   יובל בודניצקי:   האופציה היא שלו, לא שלנו

צריכים   יעל סער:  אנחנו  אבל  שלו.  היא  שהאופציה  לי  ברור 

התנאים   כל  האם  להבין  זה.  על  ולדבר  לבוא 

 נו.  מתקיימים בהתאם לשביעות רצונ 

ב  יובל בודניצקי:  צודקת  היועץ  100%-את  של  דעת  חוות  ויש   ,

 המשפטי.  

   איפה היא?  יעל סער: 

 שהוא עומד בכל החובות.   יובל בודניצקי: 

יובל חוות הדעת  הדר לביא:     -לא, 

 כתובה, הי אפה.   יובל בודניצקי: 

בכל   הדר לביא:  עומד  שהוא  לא  זה  המשפטי  היועץ  של 

 ב שם.  ההתחייבויות, זה לא כתו 

   -תראו  ראש העיר: 

המשפטי  הדר לביא:  היועץ  של  הדעת  חוות  על  מדבר  אתה    אם 

 י אשר ושות'.  שרקון בן עמ 

 אני מקריא אותה, שנייה.   יובל בודניצקי: 

לפי איך שאני   הדר לביא:  בהתחייבויותיו,  ויעמוד המפעיל  ככול 

בהתחייבויותיו,   עמד  שהוא  כתוב  לא  זה  קוראת, 

 עשה זאת.  ועלינו לוודא שהוא  

בכל   ראש העיר:  עמדו  הפארק  ששירת  לכם  אומר  אני 

משפטי  דעת  חוות  יש  ברורה,  התחייבויותיהם.  ת 

   -שאומרת את זה גם 

 איפה היא?   הדר לביא: 

   -בכל מקרה  ראש העיר: 

 מה שצרפתם לנו זה דף של צ'ק בוקס כזה.   יעל סער: 
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   -יעל סליחה תקשיבו  ראש העיר: 

 כתוב.   יובל בודניצקי: 

 כתוב.   העיר:   ראש 

מלוא   יובל בודניצקי:  את  המפעיל  ממלא  החברה  מבחינת 

החברה.  כלפי  שהוא    התחייבויותיו  אומרת  זאת 

 עומד בתנאי החוזה.  

 איפה זה נמצא יובל?   הדר לביא: 

תקופת   יובל בודניצקי:  למימוש  לבקשתו  להיענות  ניתן  ומשכך 

 האופציה.  

 כתוב.   ראש העיר: 

מקרי  הדר לביא:  אתה  בחומר  מאיפה  זה  את  רואה  לא  אני  א? 

 לפנינו.  

שאני אעביר  יובל בודניצקי:  רוצה  נשלחה, את  לך אותה    חוות הדעת 

 לראות?  

לעמוד,   הדר לביא:  אותנו  להפנות  יכול  אתה  החומר,  מול  אנחנו 

 כי אני לא רואה את זה פה.  

 .  73עמוד   רו"ח תהילה מימון: 

יד אחרי החוזה. אם  הנה, הנה, עברת את זה. הנה, מ  יובל בודניצקי: 

יכול   אני  קופי,  בהארד  פה  זה  את  לי  יש  רוצה  את 

 לתת לך אותה.  

 זה עו"ד שרקון שציינתי את שמו?   הדר לביא: 

 נכון. אביב מעוז עו"ד.   יובל בודניצקי: 

שכל   הדר לביא:  זה  על  עומד  שהוא  רואה  אתה  איפה  אז 

 ההתחייבויות שלהם מולאו?  

 ייה באמצע.  כתוב בפסקה השנ  יובל בודניצקי: 

 כן.   הדר לביא: 

החברה   יובל בודניצקי:  מלוא  מבחינת  את  המפעיל  ממלא 
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 ו כלפי החברה.  התחייבויותי 

 בסדר גמור, תודה.   הדר לביא: 

ההסכם.   ד קרן גרשון חגואל: " עו  של  הזה  הנושא  על  אחת  מילה  רוצה  אני 

וזו   לי,  מפריע  שנורא  מה  ואומרת  חוזרת  שוב  אני 

ש  מבינה  -תחושה  אני  יכול  ,  לא  לאחרונה.  אותה 

ואנחנו   נושא,  שהוא  איזה  אלינו  שתביאו  להיות 

יודעת מי  לא  לנו  נשמש עבור,  אין  גומי. אם  , חותמת 

הנושא   על  דבר  שום  ולהגיד  לבוא  מקום  שום  בכלל 

רגע,   שנייה,  הזה.  הנושא  את  תביאו  אל  אז  הזה, 

 רגע, רגע, אני רוצה להגיד כמה דברים.  

 בבקשה.  ראש העיר: 

לי.   קרן גרשון חגואל: ד  " עו  חשוב  נורא  והוא  שני,  דבר  ראשון.  דבר  זה 

מאו  מאוד  תקופה  על  כאן  ארוכה,  מדובר  שנים    5ד 

לחלק   מבינים,  אנחנו  ועכשיו  ארוכה.  תקופה  זאת 

הזה.   המקום  על  תלונות  אולי  להם  יש  מהאנשים 

איתו,   לעשות  אפשר  אולי  אותו,  לשפר  אפשר  אולי 

 שנייה אל תעשה ככה.  

 חבל זה עסק כל כך יפה וטוב, קרן. חבל לפגוע בהם.   ר: ראש העי 

   שנייה, שנייה.  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 גם ככה הם עברו שנתיים קשות בקורונה.   ראש העיר: 

   -מה שבטוח זה שהפרמטר  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -אני בשבילך לא בשבילם. תקשיבו באמת  ראש העיר: 

א  ד קרן גרשון חגואל: " עו  לא,  להגיד  לא,  רוצה  אני  לסיים,  רוצה  אני  בל 

 משהו.  

 תסיימי בבקשה.   ראש העיר: 

שהפרמטר   : ד קרן גרשון חגואל " עו  להיות  יכול  שלא  להגיד  רוצה  אני  רק 

שהוא   זה  לפחות,  עינינו  מול  לנו,  שיהיה  היחיד 
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 עומד או לא עומד בקריטריון מאוד מאוד יבש.  

 יש הסכם.   ראש העיר: 

של   ד קרן גרשון חגואל: " עו  הזה  הנושא  את  מבינה  גם  אני  בסדר  שנייה, 

 ההסכם.  

 את עו"ד.   ראש העיר: 

 ל לתת לה לדבר?  אתה יכו  הדר לביא: 

שאני   ד קרן גרשון חגואל: " עו  שמה  רק  תודה.  עו"ד,  גם  שאני  יודעת  אני 

אחד  שצריכים  זה  להגיד,  גם    רוצה  ולהכניס  לבוא 

למה   אחרת  רצון,  שביעות  איכות,  של  פרמטרים 

ע  ה אנחנו  כל  את  אלינו.  -ושים  בא  זה  מה  בשביל   ,

 למה זה בא?  

את  ראש העיר:  שאלתי  בדיוק  אני  בואי,  האלה,    אז  השאלות 

-בסדר? ונעשה את זה מאוד פשוט. היה מכרז לפני כ 

בו    5 זכו  מבוקש.  הכי  מקום  היה  לא  המקום  שנים. 

עבודה   עושה  בעיניי.  מקסים  מקום  הפארק,  שירת 

שיר  מצוין,  אוכל  מאוד,  אנשים  יפה  מאוד,  ותי 

להם   נתן  המכרז  במכרז.  וזכו  מאוד,    3+    5נעימים 

הסכם,   יש  אופציה.  של  כתוב:  שנים  שנים    5בהסכם 

ובתוך    3 דין.  כל  פי  על  זה  את  להביא  שנה  וכל  שנים 

דין,   כל  פי  על  זה  אם  שאלתי,  אני  שנוצר  השיח 

ולהגיד   הכלכלית  לחברה  זה  את  להעביר  מספיק 

בכ  עמד  הארכה,  יש  לו  אוקיי  ומאריכים  התנאים,  ל 

הכלכלית   החברה  של  המשפטי  היועץ  בדירקטוריון. 

דין  כל  פי  על  לא,  למועצת  אמר:  אותו  להביא  זה   ,

 העיר, זה הכול. אין פה משהו מורכב.  

לא אמרתי שיש כאן משהו מורכב. אני מציעה משהו   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   -לעתיד גם 
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   -קרן נו באמת  ראש העיר: 

   -אבל רפי אתה לא יכול לבוא ולהגיד לנו כזה דבר  שון חגואל: ד קרן גר " עו 

.   ראש העיר:   תשמעי

 מה?   שון חגואל: ד קרן גר " עו 

   -יש הסכם חתום. אני מאמין שכל מכרז  ראש העיר: 

רוצה   ד קרן גרשון חגואל: " עו  אני  הזה,  ההסכם  על  אמרתי  לא  אני  אבל 

 שנבוא ונחליט החלטות שישפיעו גם על העתיד.  

   -אני חושב שהמכרז של הניקיון  עיר: ראש ה 

של   ד קרן גרשון חגואל: " עו  הסכם  ש   5...  אופציה  עם  עוד  שנים  בלי  3ל   ,

   -לבדוק סקר שביעות רצון בסיסי 

   -קרן המכרז  ראש העיר: 

 הוא בעייתי.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

כל   ראש העיר:  רואים  אתם  אם  שאתמול,  הניקיון  של  המכרז 

נק  להיות  הופכת  אני  העיר  אגב,  מדהימה  בצורה  ייה 

 פשוט משתהה.  

 .  הגיע הזמן שהיא תהיה נקייה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

.   ד קרן גרשון חגואל: " עו   הגיע זמן

   -טוב, מי בעד הצעת ההחלטה  ראש העיר: 

הייתה   דני הרוש:  העיר  קרן.  איתך  מסכים  כך  כל  לא  אני 

 נקייה.  

   -לא משנה, אני לא מבינה למה אנחנו לא יכולים  ל: ד קרן גרשון חגוא " עו 

   -אני חייב להגיד לך משהו  ראש העיר: 

צריכה   הרוש: דני   כעו"ד  את  הזה.  המכרז  את  נסיים  בואו 

על   תדברי  המכרז  את  שיסיימו  אחרי  להבין, 

 ההמשך, כולנו ביחד.  

 כרגע אין לנו שום אפשרות.   ראש העיר: 
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 שנים האלה?    3-לבין ה מה הקשר עכשיו להמשך   דני הרוש: 

 לא ניתן.   ראש העיר: 

 זה הכול.   דני הרוש: 

ל  ראש העיר:  אפשר  האם  להעלות  טוב,  או  אחד  פה  זה  את  אשר 

 להצבעה? פה אחד?  

 לא.   יעל סער: 

 אתה בעד? הצבעה?   ראש העיר: 

 כן.   יעל סער: 

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

למפעיל   שימוש  של  רשות  לתקופה  הפארק    12שירת 

נוספים  המפעיל    . חודשים  ויעמוד  ככל 

ויבקש את הארכת   התקופה לתקופת  בהתחייבויותיו 

בעד?   מי  בקשתו.  את  המועצה  תבחן  נוספת,  אופציה 

אורן,   יובל,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית, 

 יעל?  תהילה, קרן, יוסי, אסנת פינחס. מי נגד?  

 כי לא קיבלתי תשובה לשאלה שלי.  אני נמנעת,   יעל סער: 

 נמנעת. הדר לביא יצאה מהאולם. איתן בעד תודה.   ראש העיר: 

 

מס'   קולות    : 448החלטה  ברוב  הפארק  מאשרים  שירת  למפעיל  שימוש  רשות 

של   המפעיל    12לתקופה  ויעמוד  ככל  נוספים.  חודשים 

אופציה   לתקופת  התקופה  הארכת  את  ויבקש  בהתחייבויותיו 

 המועצה את בקשתו.    ת, תבחן נוספ 

תהילה,   -בעד  אורן,  יובל,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית, 

 . רן, יוסי, אסנת ופינחס ק 

 . יעל  -נמנעת  

 

 



   02.02.2022 113    מן המנייןמועצה 

 ₪ להנצחת זכרו של אביב משל    72,632.73דיווח על קבלת תרומה בסך   . 6

 ז"ל.   

 

תרומה   ראש העיר:  קבלת  על  להנצחת    72,632.73בסך  דיווח   ₪

של  קשה    זכרו  סיפור  יקרה.  משפחה  ז"ל,  משל  אביב 

בתיכון   כאן  למד  אביו  מאוד.  מאוד  מאוד  ועצור 

בש  ולאחר    2019נת  רבין.  באינדונזיה  עקבותיו  אבדו 

שמקום   כחלל  הוכרז  זמן,  מעט  לא  שנערכו  חיפושים 

המשפחה   היקרה,  שלו  המשפחה  נודע.  לא  קבורתו 

לטובת   הנ"ל  הסכום  את  לתרום  ביקשה  אביב  של 

בכפר סבא, לשם חלוקת מלגות לתלמידי  תיכון   רבין 

זכרו של אביב. האם אפשר   ולהנצחת  מגמת הקולנוע 

על    לאשר  בהצבעה  צורך  אין  דיווח,  אחד?  פה  זה  את 

 דיווח.  
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תמיכות.   ראש העיר:  ועדת  פרוטוקול  בקשה  אישור  פה  יש 

 כ"ל בבקשה.  לאישור תשלום מקדמה, מנ 

על   יובל בודניצקי:  מקדמה  תשלום  לאישור  בקשה  בזאת  מובאת 

ש  לעמותות  תמיכות  בבקשה  חשבון  לעירייה  פנו 

בהתאם   הינו  המקדמה  תשלום  המקדמה.  לקבלת 

מנכ"ל   חוזר  בהוראות  שנקבע  סכום  4/2006למה   .

הינו   בשנת    25%המקדמה  שאושרה  התמיכה  מגובה 

בכפוף  2021 הינו  המקדמה  תשלום  טפסי  .  להגשת 

לשנת   התמיכה  חוזר  2022בקשת  בהנחיות  כאמור   ,

ש  העמותות  להלן  המשפטים.  משרד  ביקשו:  מנכ"ל 
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סך   סבא  כפר  השחמט  מועדון    27,220מועדון   .₪

סך   על  סבא  כפר  הפועל  הצעת    12,699הקליעה   .₪

חשבון   על  מקדמות  תשלום  מאשרים  החלטה: 

לשנת   כפר    2022תמיכות  השחמט  מועדון  לאגודות 

בגובה  ס  סבא,  כפר  הפועל  הקליעה  ומועדון   בא, 

בשנת    25% שאושרה  התמיכה  בהתאם  2021מסך   ,

מנכ"ל    להוראות  בחוזרי  שפורסם  תמיכות  נוהל 

בקשה   טפסי  להגשת  ובכפוף  המשפטים,  משרד 

על   וחתימתה  העמותה,  ידי  על  הזו  לשנה  לתמיכה 

שלא   וככל  אם  המקדמה  את  להחזיר  התחייבות  כתב 

 פשר לאשר את זה פה אחד?  תאושר התמיכה. א 

 תודה רבה, פה אחד.   ראש העיר: 

 אושר פה אחד.   יובל בודניצקי: 

 

מס'  החלט  אחד    : 449ה  פה  תמיכות  מאשרים  חשבון  על  מקדמות  תשלום 

הקליעה    2022לשנת   ומועדון   סבא,  כפר  השחמט  מועדון  לאגודות 

בגובה   סבא,  כפר  בשנת    25%הפועל  שאושרה  התמיכה  ,  2021מסך 

משרד    בהתאם  מנכ"ל  בחוזרי  שפורסם  תמיכות  נוהל  להוראות 

ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לש  ידי  המשפטים,  על  הזו  נה 

אם   המקדמה  את  להחזיר  התחייבות  כתב  על  וחתימתה  העמותה, 

 . וככל שלא תאושר התמיכה 
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 ים לטובת כספי השבחה  אישור לפתיחת חשבונות בנק ייעודי  א.  

 ופיתוח.     

 תקציב פיתוח.   –  2022לשנת    1העברות מספר   ב.  

 .  2021לשנת    3ו"ח כספי רבעון  דיווח ד  ג.  
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מיום   ראש העיר:  כספים  ועדת  פרוטוקול  ,  25.1.2022אישור 

בצירוף   מהתאריך,  כספים  ועדת  פרוטוקול  מצ"ב 

 חומרים נלווים. ראיתם?  

 ת.  כן, יש לי שאלו  יעל סער: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

מתחם   יעל סער:  חוות,  במתחם  במבנה  גג  החלפת  על  מדובר 

רונית.   של  דני  הבית  של  מההסבר  שהבנתי  ממה 

על   מדובר  בפרוטוקול.  שקראתי  מה  מכל  בישיבה, 

נכון?   הרעפים,  גג  את  לו  להחליף  שנדרש  ישן  מבנה 

שראיתי   וממה  באתר.  לפחות  חיפשתי  הסתכלתי, 

שהו  מבנה  על  היתר  מדובר  את  חיפשתי  ישן,  מאוד  א 

אומרת   שאני  לא  זה  עכשיו  מצאתי.  לא  שלו,  הבנייה 

חלילה, רק אני לא יודעת מה שנת  שהמבנה לא חוקי  

בכלל   יש  האם  תוהה  ואני  שלו.  הבנייה 

את   לשאת  יכול  הוא  בכלל  האם  קונסטרוקטיבית 

בדיקה   שהיא  איזה  נעשתה  האם  החדש,  הגג 

את מקדימה   מתקצבים  שאנחנו  הזה,    לפני  הדבר 

ושתיים,   זה אחד.  בכלל משהו שנכון,  זה  האם  לדעת 

הנכו  הדבר  זה  בכלל  האם  היא  לעשות  השאלה  ן 

 כרגע, ואני אסביר למה הכוונה.  

 את מה? לתקן את הגג?   ראש העיר: 

איזה   יעל סער:  זה  הזה  המבנה  להסביר.  רוצה  אני  שנייה, 

על   יושב  והוא  ישן,  ותיק  ותיק,  שהוא  מבנה  שהוא 

יושב  איזה   הוא  גדולה,  יחסית  שהיא  חלקה  שהיא 

ש  להיות  ויכול  מבנים.  מספר  עוד  עם  ,  -משותף 

הרי  זו    אנחנו  ברכוש,  השקעה  פה  להשקיע  הולכים 
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לא   קצר,  לטווח  להיות  אמורה  לא  שהיא  השקעה 

שהיא   השקעה  זה  שנה,  או  יומיים  ליום  השקעה 

 אמורה להתפרס על כמה שנים.  

באמ   זה  הנכון  הדבר  אם  ללכת  והשאלה  עכשיו  ת 

בתוך   שאנחנו  להיות  שיכול  או  הגג,  את  ולהחליף 

להוריד  לנו  שכדאי  שטח  שזה  ישן    הרשות,  בניין 

החדש.   במקום  אחר  משהו  לבנות  ולשים,  ומתפורר, 

הכסף   את  לנהל  יותר  טובה  דרך  שזו  להיות  יכול 

 שלנו.  

עכשיו    ושמים  הולכים  אנחנו  אם  על    200,000כי   ₪

בעוד   שייפול  זה  שנ   5מבנה  את  עשינו  למה  אז  ים, 

השימוש   מה  לזה  קוראים  בשמאות  אצלנו  בכלל. 

הזה.  הנכס  של  והיעיל  לנו    הטוב  שכדאי  להיות  יכול 

שם   מ   4לבנות  אחת    2-קומות,  כנסת,  בית  לעשות 

לשים   ואחת  עליה,  שמדובר  הנוער  לתנועת  שתהיה 

 מרפאה, לא יודעת.  

יש    קונסטרוקטיבית  אחת  האם  שואלת  רק  אני 

לפני  היתכנו  נבדק  כבר  זה  והאם  הזה,  לדבר  ת 

באמת   האם  ושתיים,  הכסף?  את  מעבירים  שאנחנו 

הנכו  הדבר  שעומד  זה  והמבנה  הקרקע  עם  לעשות  ן 

מבנה   וזה  הכסף,  את  נשים  אנחנו  אם  כי  היום.  שם 

בעוד   איתנו  יישאר  אותו,    3-4שלא  הרסו  כי  שנים, 

 אז פשוט חבל על הכסף. אז אני אשמח לשמוע.  

.   צנעני:   עו"ד איתן  כן היא  לגבי השאלה הראשונה, התשובה  אני אענה, 

יהו  שאלה,  לי  יש  השנייה,  השאלה  על  לגבי  עונה  די 

יש   מתקדמת  סבא  כפר  לסיעת  האם  בשאלה.  שאלה 

בשכונה   חרדי  דתי  נוער  מועדון  להקמת  התנגדות 
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 עלייה?  

בוועדת   הדר לביא:  נציגתה  לפחות  מתקדמת,  סבא  כפר  סיעת 

   כספים הצביעה בעד. 

 תודה רבה.   עו"ד איתן צנעני: 

 לא הבנתי, שוב.   יעל סער: 

 קטיבית של מבנים.  יעל שואלת שאלה קונסטרו  הדר לביא: 

 לא, אני שאלתי שאלה מהותית.   יעל סער: 

.   עו"ד איתן צנעני:  כן היא  התשובה  הראשונה  השאלה  לגבי  עניתי.  אז 

להקים   רוצים  צריכים,  אנחנו  השנייה  התשובה  לגבי 

נ  המבנה  מועדון  זה  והחרדי,  הדתי  לציבור  וער 

ברמה   המהותית,  ברמה  הפרקטית,  ברמה  שנבחר, 

המב  זה  שניתן  הפרקטית  פנוי  שכרגע  היחידי  נה 

 להכשיר אותו לצורך כך, וזה מה שאנחנו עושים.  

לנו הוסבר שמועדון הנוער הזה פועל שם שנים רבות   הדר לביא: 

   -במבנה הזה. אם זה מבנה שהותר לצורך 

הזה   וש: דני הר  המועדון  רבות.  שנים  פועל  לא  הדר  המועדון 

מ  הוא  קל.  שיפוץ  קיבל  הוא  לימים  סגור.  לווה  היה 

על ידי אגף ההנדסה על ידי קונסטרוקטור שקוראים  

מיכאל   ואני  ז לו  השיפוץ.  את  מלווה  הוא  לדין. 

המבנה  חיזוק  לגבי  גם  דעתו  את  ייתן  שהוא  ,  מעריך 

ומסוכן  דולף  כרגע  הגג  צורך.  יש  ניתן  אם  לא  לכן   .

מחר   כוונה  שום  ואין  שהוא.  כמו  הגג  את  להשאיר 

 שנים.    3  בבוקר להרוס את המבנה. ולא בעוד 

בונים   עו"ד איתן צנעני:  היו  אם  שמחים  מאוד  מאוד  שהיינו    4כמובן 

וכל    5או   למועדון  וגם  כנסת  לבית  גם  קומות 

אנחנו   באספמיה.  חלומות  זה  אבל  האלה.  הדברים 

 ופן זמין ומהיר.  צריכים מועדון בא 
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 תודה רבה איתן. כן, עוד שאלות.   ראש העיר: 

ה  יעל סער:  את  להמשיך  רוצה  העניין  אני  לצורך  שלי.  שאלה 

להעביר   היה  שאפשר  אלטרנטיבי,  מקום  היה  אם 

בצורה   הזה  המבנה  את  או  הזאת  הקרקע  את  ולנצל 

 אחרת, האם זה משהו שלדעתך היה סביר לעשות?  

מק  עו"ד איתן צנעני:  מקבלים  כל  היינו  אנחנו  מענה,  שייתן  ום 

שכרגע   היחידי  המקום  זה  הרב,  לצערי  בשמחה. 

 ם מועדון נוער לציבור הדתי חרדי.  ריאלי לפתוח ש 

שאמורים   יעל סער:  גנים  מספר  ישנם  לפחות  להבנתי  כי 

בשכונת   מהם  שאחד  להיות  ויכול  בעיר.  להיסגר 

מאוד   אשמח  באמת  אני  שוב,  פנוי.  והוא  עלייה 

חשוב  שיהיה   דבר  שזה  חושבת  גם  אני  נוער,  מועדון 

היא   אמרה  שהדר  כמו  הקהילה,  לכל  מענה  לתת 

בע  אני  הצביעה  בעד.  יצביע   . הייתי.. אני  גם  ד, 

 -מדברת כרגע על האם הכסף 

מצאנו   עו"ד איתן צנעני:  מבנה.  מחפשים  שנתיים  כבר  אנחנו  יעל, 

מבנה, מתקצבים אותו. להתחיל את הכול מהתחלה,  

בעוד   או  אולי  שנתיים  או  מבנה,    4או    3שנה  יהיה 

 זה לא רציני וזה לא ייתן מענה מיידי.  

ששנתיים מחפשים מבנה. מנסה    איתן,  הדר לביא:  לנו מושג  אין 

של   הנושא  על  להעיר  מועצה  חברת  פה 

 הקונסטרוקציה, לא על הצורך.  

השאלה   עו"ד איתן צנעני:  הייתה  זו  הקונסטרוקציה  לא,  לא, 

והתשובה  מיכאל    הראשונה,  כן.  לה  עניתי  היא, 

של   שבנושא  כך  מתחילתו.  התהליך  את  מלווה  זלדין 

 ום בעיה.  הקונסטרוקציה אין ש 

 אז למעשה כבר הושקע כסף בדבר הזה?   יעל סער: 
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 עדיין לא.   עו"ד איתן צנעני: 

כי הוא אמר שכבר היה חיזוק, אין חיזוק, אני מודה   יעל סער: 

 שאני לא מבינה.  

 למיטב ידיעתי לא הושקע כסף עדיין.   עו"ד איתן צנעני: 

עכ  יובל בודניצקי:  אנחנו  השקיעה,  לא  העירייה  הושקע,  שיו  לא 

 רוצים לעשות, להשמיש את המבנה לשימוש ראוי.  

   -ועכשיו הוא  יעל סער: 

 עד שהמועצה לא תאשר, לא משקיעים כסף.   עו"ד איתן צנעני: 

כ  יעל סער:  להבין,  מצליחה  לא  שאני  מודה  אני  י  טוב, 

בו   שמשתמשים  מבנה  שזה  רשום  היה  בפרוטוקול 

עכשיו   אבל  אותו.  לתקן  צריך  ועכשיו  דולף,  והגג 

להשמיש  א  וצריך  בשימוש  לא  שזה  אומרים  תם 

 אותו. אני באמת כאילו קצת איבדתי, סליחה.  

רוצים   יובל בודניצקי:  ואנחנו  תקין,  לא  במבנה  עובד  פעיל,  המועדון 

רו  אנחנו  לכן  אסונות.  יהיו  אותו.  שלא  לשפץ  צים 

גם   הגג. אבל  המרכיב העיקרי זה שיפוץ הגג, החלפת 

וכל   חיזוקים  מיני  כל  מבחינה  ייעשו  שנדרש  מה 

 קונסטרוקטיבית.  

התוכנית,    את  לך  להראות  בעיה  שום  אין  רוצה  את 

אם   לראות  עצה,  ולתת  דעה  לחוות  רוצה  את  אם 

 אפשר להוזיל עלויות, נשמח מאוד.  

 נעשה במסגרת היתר, זה רק שיפוץ.    והדבר הזה לא  יעל סער: 

.   יובל בודניצקי:  .  ייעשה כל מה שנדרש.

   -שואלת לא, אני   יעל סער: 

 כרגע לא עשינו כלום.   יובל בודניצקי: 

להיתר,   ראש העיר:  שקשורות  השאלות  כל  את  מציע  אני  בואו, 

תקבלו   זלדין,  ולמיכאל  העיר  למהנדסת  תביאו 
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בנוש  תשובה  לך  ייתן  המנכ"ל  אים  תשובה. 

שאלות   יש  כספיים  כלכליים  בנושאים  ההנדסיים. 

 נוספות? אין.  

הכ   ועדת  המלצת  את  לאשר  מיום  אפשר  ספים 

בנק    25.1.2022 חשבונות  לפתיחת  אישור  בנושאים: 

העברות   ופיתוח.  השבחה  כספי  לטובת  ייעודיים 

דו"ח    –  2022לשנת    1מספר   ודיווח  פיתוח.  תקציב 

רבעון   ל 2021לשנת    3כספי  אפשר  פה  .  זה  את  אשר 

 אחד? אושר פה אחד, תודה.  

 

מס'   כספי   : 450החלטה  ועדת  המלצות  את  אחד  פה  מיום  מאשרים  ם 

25.1.2022 : 

 אישור לפתיחת חשבונות בנק ייעודיים לטובת כספי השבחה   א.  

 ופיתוח.    

 תקציב פיתוח.   –  2022לשנת    1העברות מספר   ב.  

 . 2021לשנת    3דיווח דו"ח כספי רבעון   ג.  

 

 עדכון הרכב ועדות העירייה.  . 9

 

החלטה:   ראש העיר:  הצעת  העירייה.  ועדות  הרכב  עדכון 

למנ  אגף  מאשרים  מנהל  יהודה,  בן  נעם  את  ות 

בהצלחה,   גם  לו  נאחל  כאן,  איתנו  שנמצא  ביטחון, 

בטיחות   אלימות,  מיגור  ביטחון,  בוועדת  כחבר 

זייד   שי  של  במקומו  הילד  מעמד  וקידום  בדרכים 

היו  האגף  שמש  מנהל  לירית  את  למנות  מאשרים  צא. 

הרסגור   עילאי  של  מקום  כממלאת  היקרה  שפיר 

קט  פליאה  של  אתרים.  במקומה  לשימור  בוועדה  נר 
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 ? תודה, פה אחד.  אפשר לאשר את זה פה אחד 

 מאשרים פה אחד:   : 451החלטה מס'  

למנות את נעם בן יהודה, מנהל אגף ביטחון, כחבר בוועדות   א.  

ת, בטיחות בדרכים וקידום מעמד הילד  ביטחון, מיגור אלימו 

   במקומו של שי זייד מנהל האגף היוצא. 

ית שמש שפיר כממלאת מקום של עילאי הרסגור  למנות את ליר  ב.  

 במקומה של פליאה קטנר בוועדה לשימור אתרים.  

 

 נגמרו הנושאים, פינחס יש לך דקה.   ראש העיר: 

לו  פינחס כהנא:  שלוחץ  מה  על  מדבר  בדקה  אחד  רוצה  כל  אני   ,

ידי   על  מקודמת  צופית  ותמ"ל  שתוכנית  להגיד 

סטטוטו  בתהליך  בגאון  וממשיכה  ראש  הותמ"ל,  רי. 

לקדמה.   ועוזר  לתוכנית,  ברכתו  את  נתן  העיר 

על   תכנוניות  כלכליות  השלכות  לדעתי  לתוכנית 

שכונה   או  זו  שכונה  על  השלכות  לא  אלו  העיר, 

עתיד הע  על  השלכות חמורות  לדעתי  יר,  אחרת, אלא 

 מרכז העיר והמערכות הסביבתיות.  

שקיפות    ועדת  של  נושא  על  כאן  דיברנו  היום  רק 

א  כה  וביטול  שנושא  מזה  יותר  מה  וכו'.  ביטול  ו 

קראה   פעמיים  כבר  העיר  שמועצת  למרות  מהותי, 

של   התכנון  במוסדות  התוכנית  את  להציג  והוסכם 

והתוכנית   נעשה.  לא  זה  היום  עד  במועצה,  העיר, 

מתקדמ  כאן  היא  נותן  העיר  שראש  חשוב  אני  ת. 

להתייחס   שחייבות  במערכות  דיון  כל  ללא  לתוכנית 

 בעיר.    לתוכנית הזו 

יש   ראש העיר:  קם.  שאתה  לפני  אורן  לנושא,  אתייחס  אני  טוב, 

משמעותיות,    2לנו   משמעותיות    3תכניות  תכניות 
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 ריכוז החלטות 

 

 ש מחברי המועצה בנושא: י דיון בבקשת של  .  1

 הניהול הכושל של החינוך לגיל הרך בעיר.   א.  

 

מס'   בנושא    : 445החלטה  הצעה  קולות  ברוב  מאשרים  של  לא  הכושל  הניהול 

 . החינוך לגיל הרך בעיר 

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

 . תהילה, אורן, איתן, דני, ראש העיר, לירית, יובל  -נגד  

 

ב  ד.  ובנייה  ו שקיפות  תכנון  בהיוועדות    –ועדת  המתקיימים  דיונים 

 חזותית.  

 

מס'   ההצעה    : 446החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

ובנייה  בנושא   תכנון  בוועדת  המתקיימים    –שקיפות  דיוניים 

 . ועדות חזותית בהיו 

 . ויובל   לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן  -בעד 

 . קרן, הדר, פינחס ויעל   , יוסי, אסנת  -נגד  

 תהילה.   -נמנעת  

 

 מינוי של מר צחי בן אדרת לתפקיד גזבר העירייה ואישור שכרו.   . 4

 

מס'   גזבר    : 447החלטה  לתפקיד  אדרת  בן  צחי  מר  של  מינויו  את  מאשרים 

של     העירייה,  בשכר  משרה,  לנושא  אישי  חוזה  פי    85%-95% על 

 , בכפוף לאישור משרד הפנים. 3.2.2022 משכר מנכ"ל, החל מיום  
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 אישור מימוש האופציה של חברת שירת הפארק בע"מ להארכת תקופת   . 5

העירוני    בפארק  הממוקם  הסעדה   / אירועים  מתחם  וניהול  ההפעלה 

 כפר סבא בשנה נוספת.  

 

מס  קולות    : 448'  החלטה  ברוב  הפארק  מאשרים  שירת  למפעיל  שימוש  רשות 

של   המפעיל    12לתקופה  ויעמוד  ככל  נוספים.  חודשים 

אופציה   לתקופת  התקופה  הארכת  את  ויבקש  בהתחייבויותיו 

 את בקשתו.    ת, תבחן המועצה נוספ 

תהילה,   -בעד  אורן,  יובל,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית, 

 . אסנת ופינחס   קרן, יוסי, 

 . יעל  -נמנעת  

 

 .  23.1.2022אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום   . 7

 

מס'   אחד    : 449החלטה  פה  תמיכות  מאשרים  חשבון  על  מקדמות  תשלום 

כפר   2022לשנת   השחמט  מועדון  הקליעה    לאגודות  ומועדון   סבא, 

בגובה   סבא,  כפר  בשנת    25%הפועל  שאושרה  התמיכה  ,  2021מסך 

להוראו  משרד  בהתאם  מנכ"ל  בחוזרי  שפורסם  תמיכות  נוהל  ת 

ידי   על  הזו  ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנה  המשפטים, 

אם   המקדמה  את  להחזיר  התחייבות  כתב  על  וחתימתה  העמותה, 

 . וככל שלא תאושר התמיכה 

 

 :  25.1.2022אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 8



   02.02.2022 125    מן המנייןמועצה 
 ת כספי השבחה  אישור לפתיחת חשבונות בנק ייעודיים לטוב  א.  

 ופיתוח.     

 תקציב פיתוח.   –  2022לשנת    1העברות מספר   ב.  

 .  2021לשנת    3דיווח דו"ח כספי רבעון   ג.  

 

מס'   מיום    : 450החלטה  כספים  ועדת  המלצות  את  אחד  פה  מאשרים 

25.1.2022 : 

 אישור לפתיחת חשבונות בנק ייעודיים לטובת כספי השבחה   א.  

 ופיתוח.    

 תקציב פיתוח.   –  2022לשנת    1פר  העברות מס  ב.  

 . 2021לשנת    3דיווח דו"ח כספי רבעון   ג.  

 

 עדכון הרכב ועדות העירייה.  . 9

 

 מאשרים פה אחד:   : 451החלטה מס'  

חון, כחבר בוועדות  ט למנות את נעם בן יהודה, מנהל אגף בי  א.  

ביטחון, מיגור אלימות, בטיחות בדרכים וקידום מעמד הילד  

   ד מנהל האגף היוצא. במקומו של שי זיי 

למנות את לירית שמש שפיר כממלאת מקום של עילאי הרסגור   ב.  

 במקומה של פליאה קטנר בוועדה לשימור אתרים.  

 

 

 

    


