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ערב טוב לכולם, ישיבת מועצה היום יום רביעי, כאן   : ראש העיר 

של   הספורט  אולם  הירוקה,  בשכונה  הספורט  באולם 

מכן   ולאחר  פתיחה,  בדברי  קצת  נתחיל  עגנון.  ש"י 

יום.   לסדר  שלא  נכנס  מועצה  ישיבת  תמיד  כמו  אז 

עדכונים   רק  מרץ.  לחודש  המניין  כמו  וב חש מן  ים 

אנחנו   הגלובלית.  מהרמה  דווקא  נתחיל  ישיבה.  בכל 

רוסיה   בין  שמתחוללת  מאוד  קשה  למלחמה  עדים 

תושבי   נקלעו  שאליו  הקשה  והמצב  לאוקראינה, 

 אוקראינה. העם היהודי כבר חווה חוויות קשות.  

שם    ויש  נתפסת,  לא  פשוט  נוראית,  מלחמה  זאת 

סתם.  ככה  בילדים  במשפחות  קשות  ת  או כ   פגיעות 

את   אתמול  הארנו  האוקראיני  העם  עם  הזדהות 

לתושבות   רגשי  סיוע  קו  ופתחנו  התרבות,  היכל 

 ותושבי כפר סבא.  

שקלטה    עיר  היא  סבא  כפר  יודעים  שאתם  כמו 

לעיר בשנות   שעברו  פה לא מעט משפחות  ויש  עלייה, 

ה   90-ה  קרובי    70-ובשנות  להם  ויש  מאוקראינה, 

ב  רק  בעיר  שם.  שנמצאים  את    יל שב משפחה  לסבר 

יש   מספרים,  עם  שעלו    1,500האוזן  תושבים 

ה  בשנות  בקשר  90-וה   80-מאוקראינה  ואנחנו   ,

חב"ד   בית  עם  ויחד  קו,  שאמרתי  כמו  פתחנו  איתם. 

בגדים   ציוד  איסוף  של  במבצע  מתחילים  אנחנו 

תושבות   עבור  לילדים  משחקים  שמיכות,  חמים, 

משרד  נראה,  שזה  כמו  שכנראה  אוקראינה    ותושבי 

כן  פנ ה  מתכוונת  ישראל  שמדינת  היום  הודיע  ים 

נערכים   גם  אנחנו  אז  מאוקראינה.  מהגרים  לקלוט 
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הנראה   וככול  לארץ,  שיגיעו  משפחות  של  לקליטה 

עיר   היא  לכם  כידוע  סבא  כפר  כי  סבא,  לכפר  יגיעו 

גם   אבל  בכלל  עליות  עלייה,  מאוד  הרבה  שקלטה 

 עלייה מחבר העמים דאז.  

שנד   לכולנו  מאחל  ושכמובן  ימ ע  אני  טובים,  ים 

מזעזע.   וזה  נורא  זה  במהרה.  תסתיים  המלחמה 

לדרך   יציאה  על  בישרתי  שעבר  בשבוע  העיר,  ענייני 

בסופו   הזה  הפרויקט  החדש.  אצטדיון  פרויקט  של 

עם   יחד  אותה  שקידמנו  תכנית  הוא  דבר  של 

של   בנייה  שתאפשר  מצד    500המינהל,  דיור  יחידות 

ע  חדש  אצטדיון  של  הקמה  מצומצם  שט ל  אחד,  ח 

ועם   אימונים  מגרשי  עם  השני  בצד  מרתפי    2יותר 

של   כ   800חנייה  יהיה  באצטדיון    10,000-מקומות, 

עם   כולו  באזור  צמיחה  יאפשר  הכל  בסך  מקומות, 

מתאים   שהוא  מתקן  וכמובן  תעסוקה,  מסחר  שטחי 

לעשורים   שיתאים  מתקן  ולא  הבאים  לעשורים 

 שעברנו אותם.  

פרו   הוא  הזה  התחלנו  ט  יק והפרויקט  מאוד  מורכב 

אותו, ואנחנו כרגע בתהליך תכנון עם חברה מתכננת  

זה   את  נציג  גם  ואנחנו  מנהלות,  וחברות   . מצוינת..

שעבר   בשבוע  יתקדם.  שהתהליך  ככול  כולם  בפני 

עסקים   ובעלות  בעלי  עם  נוספת  פגישה  קיימנו 

בוויצמן.   מאוד  הרבה  משקיעים  אנחנו  העיר.  ברחבי 

ו את כל התאורה. היום מי  פנ חל כמו שאתם רואים ה 

זה   את  עשינו  מואר.  רחוב  רואה  בוויצמן  שמסתובב 

בעצם   אשכול,  גבעת  התע"ש  באזור  הפועל  בדרך  גם 

הראשיים   הצירים  כל  את  כל  קודם  מסיימים  אנחנו 
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לתוך   פנימה  להיכנס  נתחיל  לאט  ולאט  העיר,  ברחבי 

 העיר בהחלפה של לדים.  

אסטרטגי   יעד  הוא  ויצמן  רחוב  מבצעים  אנ ו   אבל  חנו 

נעדכן   ואנחנו  כרגע,  פרויקטים  מאוד  הרבה  איתו 

כהן   אורן  עם  יחד  פגישה  הייתה  בהמשך.  אתכם 

חזות   לנושא  שלי  היועצת  שהיא  אנג'ל  ואורנה  הסגן 

שאתם   כמו  הייתה  אנג'ל  אורנה  ופרויקטים.  העיר 

מאוד   הרבה  עשתה  אביב.  תל  נמל  מנכ"לית  יודעים 

ואני חו  אנחנו נראה את  ש   שב פרויקטים מתכננת על, 

אנחנו   לכולנו.  ובהצלחה  העבודה  של  התוצרים 

 ממשיכים לחנוך גינות ציבוריות.  

בסביוני    גן  את  ומחר  השבוע,  לבונה  גן  את  חנכנו 

וגינת קדושי   גלר  גן  עשינו את  ועוד.  ועוד  ועוד  הכפר 

בכל   וגינת הכלנית, וממשיכים לפתח את העיר  קהיר 

הז  כבר  שם  ויש  שם  שמתבצע  הרבה  ה  נח מקום  של 

ה  בשנות  חלקם  שנבנו  גינות  וזה  שנים,  ,  80-מאוד 

זכרם   הדרך  בתחילת  ולד  ושל  גלר  של  מתקופתו  עוד 

את   לסגור  מתחילים  לאט  לאט  כרגע  ואנחנו  לברכה, 

מזעזע,   במצב  גינות  יש  האלה.  בגינות  הפערים 

לעיר   מהיר  הפער.  את  סוגרים  לאט  לאט  ואנחנו 

צ  את  בלילה,  שלשום  השבוע,  נורדאו.  ת  ומ פתחנו 

העבודה,   צוותי  כל  את  משמעותית  בצורה  תגברנו 

אפריל   אמצע  עד  יותר  או  פחות  לסיים  מטרה  מתוך 

 את השלב הזה.  

כפר    עם  מיטיב  הפרויקט  דבר  של  שבסופו  חושב  אני 

אנחנו   הסופית.  התוצאה  את  גם  תראו  ואתם  סבא, 

כפר   מרוץ  את  לנו  יש  מרץ.  חודש  לאירועי  נערכים 
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העדלאי  ואת  שהייתה  ה   דע סבא  המשמעותית  גדולה 

ממש   שנים,  שלוש  כבר  כשנתיים  לפני  לראשונה 

מחדשים   פעם  שוב  אנחנו  ועכשיו  הבחירות.  לאחר 

הייתה   לא  שהיא  אחרי  העדלאידע  שנים,    20את 

כ  לפני  פה  אותה    3-זכינו  עושים  אנחנו  ועכשיו  שנים 

מוזמנים. הרבה חשיבה הרבה   וכולם  כולן  פעם,  שוב 

ומעבר  מאוד  עד ל   יצירתיות,  הרבה  יש  לאידע 

 אירועים ברחבי העיר.  

סבא,    כפר  קליק  בשירות  בזה  לצפות  יכולים  אתם 

נבחרת   את  לברך  רוצה  אני  עשייה.  המון  ובאמת 

השני   במקום  שזכתה  אלון  חטיבת  של  הרובוטיקה 

הבינלאומית   הרובוטיקה  בשבוע    firstבתחרות 

גאווה   חדשנות,  בנושא  השני  במקום  זכתה  שעבר. 

האוזן  .  גדולה  את  לסבר  בשביל  רק    88התחרו 

ורק   יש    20קבוצות,  בנבחרת  לגמר.  תלמידות    8עלו 

עם   ח',  ועד  ז'  מכיתות  עם    2ותלמידים  מנטורים 

וטלי   היקר  עברון  גיא  עם  יחד  פעולה  ושיתוף  מורים 

בפרויקט   שתומך  הרוטרי,  ארגון  עם  וכמובן  ונגוש 

 המיוחד הזה.  

ות   תלמידות  את  גם  לברך  רוצה  אופירה  יד למ אני  י 

ו  ה' בתחרות  -נבון, שעלו לשלב חצי הגמר לכיתות ד' 

חכמה.   ועיר  חכמות  ערים  בנושא  חשיבה  של  ארצית 

הספר.   בבתי  להשתרש  גם  מתחיל  שזה  רואים  אנחנו 

יש פיתוח מיומנויות תכנון, הבעה עצמית,   זה  ובתוך 

ובאמת   צוות  עבודת  יצירתיות,  לוגריתמית,  חשיבה 

החי  למערכת  הכבוד  שהיא    ך, נו כל  רואים  שאנחנו 

 ממשיכה לצמוח בקצב להביא לנו תוצרים.  
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מאוד    מאוד  שאני  מישהי  לברך  רוצה  אני  ולסיום, 

כשאני   לעירייה  שהגיעה  לליבי  יקרה  מאוד  אוהב, 

אבל   היסודי,  הספר  בית  בתחילת  שם  אי  עוד  הייתי 

אתם   היום  אותה  כשתראו  גם  ככה,  נראית  לא  היא 

זה   הגיוני,  לא  שזה  התחילה  מ   לא תראו  סתדר, 

 גלר ז"ל.    העירייה בתקופתו של ראש  

של    בתקופתו  הקודמים  בתפקידיי  אותה  הכרתי  אני 

כשהתחלתי   עוד  כן,  לפני  עוד  ז"ל,  גם  ולד  יצחק 

עליזה   את  פגשתי  סטודנט,  בתור  בשכונות  לעבוד 

שכונות   שיקום  פרויקט  על  אמונה  הייתה  היא  רגב, 

חברתי   הקהילתי  הפיתוח  של  נושא  שכונות  ל  בכ וכל 

מודל,   מנטורית  כדוגמתה  שאין  עבודה  עשתה  העיר, 

מבחינת   עירייה  עובדת  להגיד  רוצה  לא  אני 

של   גם  עובדת  הייתה  היא  כי  שלה,  התעסוקה 

מדה  פרויקטים  הכל  בסך  אבל  ימים  הסוכנות, 

   בחינוך, בחינוך בלתי פורמלי. 

הסוכנות   של  החברה  את  ניהלה  כל    , היא  לאורך 

תרומה   נתנה  ה יק בע השנים  בשנות  במסגרת    80-ר 

גם   מאוד  גדולים  פרויקטים  ועשתה  שכונות  שיקום 

גדול   בניהול בית ספיר, חינוך בלתי פורמלי, פרויקט 

קהילתית   שלנו  השותפות  זה  שמכיר  למי  מאוד 

הראשונה   הייתה  בעצם  שהיא  אוהיו,  קולומבוס 

זה   את  עושים  איך  הסבירה  הצעדים,  את  שעשתה 

כך  הכל  הקשרים  את  עם  וב ט   ויצרה  לנו  שיש  ים 

 הקהילה שם.  

סבא    כפר  לעיר  תרומות  מעט  לא  הביאה  היום  עד 

גדולים   פרויקטים  לה  ויש  התחומים,  בכל 
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כי   מעליזה,  אפרד  לא  אני  נוספים.  ומשמעותיים 

להעסיק   אמשיך  ואני  פעולה,  לשתף  נמשיך  אנחנו 

משאירה   את  אבל  אחרת.  או  כזאת  בצורה  אותה 

ל  חייב  אני  גדולות.  שליחת    יד הג נעליים  שהיא  לכם 

באכפתיות,   קץ,  אין  במציאות  אמיתית  ציבור 

 באדיבות, במקצועיות.  

כל    של  ובשמם  בשמי  לך  להודות  רוצה  אני  הכל  בסך 

ילדות   כל  של  בשמם  סבא,  כפר  ותושבי  תושבות 

מי   כל  של  בשמם  העיר,  ונערי  נערות  סבא  כפר  וילדי 

שהייתה   השנים  כל  לאורך  הזאת  העיר  את  שהנהיג 

הזכות לעבוד לצדך בצורה כל כך טובה, עם  ת  א   להם 

שלנו   המערכות  של  הבנה  של  אדירה  יכולת 

שאמרתי   כמו  אכפתיות  עם  מאוד,  שמורכבות 

בואי   מאוד,  אותך  אוהב  אני  קץ.  אין  ונאמנות 

מוזמנים   כולם  מתעלפת.  היא  שנייה  עוד  עליזה. 

 ללחוץ ידיים ונמשיך.  

ה אגב,  יז אל טוב, אז במגן כתוב: עליזה רגב היקרה,   

השנים   רבת  תרומתך  על  רבה  ובהערכה  בהוקרה 

ההשקעה   על  ותושביה,  סבא  כפר  העיר  עבור 

החברה   כמנהלת  הדרך,  כל  לאורך  והמסירות 

פרויקט   ומתאמת  ממונה  ספיר  שם  על  הסוכנותית 

לך   מאחלים  ענק,  פרויקט  פשוט  זה  ביחד,  שותפות 

מ  אני  הדרך.  בהמשך  ואושר  א הצלחה  בריאות  לך  חל 

וחברי  נה ה   בברכה  חברות  סבא  כפר  עיריית  לת 

 מועצת העיר.  

מנכ"ל   ליזה רגב: א  העיר,  ראש  סגני  העיר,  ראש  כבוד  טוב  ערב 

האמת   כולם.  מכובדיי  העיר  מועצת  חברי  העירייה, 



   02/03/2022 10    מן המנייןמועצה 

מה   כל  את  כמעט  סיפר  שלו  בפתיח  ככה  שרפי  היא 

מתקשה   שאני  היא  האמת  שלנו.  היפה  בעיר  שעשיתי 

ב  עכשיו  אבל  ולעכל,  נפרדת    פן או להאמין  אני  רשמי 

כ  במשך  חם  בית  עבורי  שהיה  שנים.    40-מהמקום 

בו   נפרדת ממקום  שאני  בי שעה  שאוחזת  ההתרגשות 

והתפתח  ומקצועית  צמחתי  אישית  מבחינה  מאוד  תי 

 היא ענקית. קשה לעזוב בית.  

בו מתחשבים    מקום אוהב, מפרה, מקום  לעזוב  קשה 

י  דת עב בדעתך ברמה העליונה. מקום בו הצוות איתו  

כולה   כל  נכנסת  והעבודה  משפחה,  כמו  ממש  הוא 

הייתי   עוסקת,  את  במה  כשנשאלתי  תמיד  ללב. 

אשר   תפקיד  אתאר  כיצד  ואומרת,  לרגע  חושבת 

אנשים,   תחומים,  הרבה  כך  לכל  זרועות  שולח 

 מקומות, מוסדות ועוד.  

עבודתי    שנות  על  לספר  זה  מכובד  במעמד  אנסה 

עבד  בהם  שנים  סבא.  כפר  ניהולם  ת   תי בעיריית  חת 

ו   5של   עיר  את    8-ראשי  התחלתי  עירייה.  מנכ"לי 

וכ  העירייה.  במזכירות  כמזכירה  בעירייה    3-דרכי 

המזכירות   כמנהלת  מוניתי  מכן  לאחר  חודשים 

 ומנהלת לשכת מזכיר העיר.  

של    משהות  התמניתי    3בשובנו  בקנדה,  שנים 

שנה   ולאחר  החברתי,  השכונות  שיקום  כמנהלנית 

למנה  החברתי.  פ   לת מוניתי  שכונות  שיקום  רויקט 

המזרחיות,   בשכונות  התושבים  עם  מאתגרת  עבודה 

השיקום   פרויקט  של  האינטנסיבית  פעילותו  בשנות 

החינוך.   בתחום  עמוקות  חיוביות  תמורות  חלו 

הביאו   הרך  הגיל  בקבוצת  המסיבית  ההשקעה 
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על   המיוחד  לחינוך  בצורך  ביותר  משמעותי  לצמצום 

לשי  השונות,  הלימודיים  ר  פו צורותיו  בהישגים  גדול 

 בבתי הספר. 

מתרגשת,    כך  כל  אני  צמצמנו,  הנוער  שכבת  בקרב 

שכבת   בקרב  רועדת.  ממש  אני  כמה.  מושג  לכם  אין 

חובה.   משירות  הנושרים  אחוז  צמצמנו  הנוער 

רב   מועדון  הוקם  חברתיים,  לשירותים  תחנה  הקמנו 

 תכליתי לאזרחים ותיקים.  

פעילוי   התקיימו  גלר  לטובת  ק   ות במרכז  הילתיות 

רבים   חוגים  פעלו  במקום  ומבוגרים.  נוער  בני 

זאב   שם  על  גלרון  מקהלת  הקמת  כולל  ומגוונים, 

אנשי   עם  מצוינת  יחסים  מערכת  נרקמה  גלר. 

הקהילה מפלורידה, שהפכו לחלק מחיי וקשר מיוחד  

המאמצות   הקהילות  לבין  השכונות  אנשי  בין 

רב  משלחות  בביתם  אירחו  אשר    ות מפלורידה, 

 רוחב לב.  ב 

הנ"ל,    הפעילויות  כל  את  מימנו  מפלורידה  התורמים 

בניית   מימנו  ספורט    5ובנוסף  אולם  ילדים,  גני 

לשעבר,   עציון  ספר  בבית  ספורט  אולם  גלר,  במרכז 

ליד בית   אולם ספורט בבית ספר רמז, מגרש כדורסל 

טיפולי   מרכז  ביוספטל,  קשישים  מועדון  האבן, 

 .  ית ונ התפתחותי לגיל הרך, מועד 

מאז    1996בשנת    השכונות,  שיקום  פרויקט  הסתיים 

הסוכנותית   החברה  באמצעות  גייסתי  היום  ועד 

מפלורידה,   ומתורמים  רבות  מקרנות  תקציבים 

משוויץ,   מאנגליה,  משבדיה,  מברזיל,  מקולומבוס, 

למימון והפעלת תכניות רבות בתחום החינוך הבלתי  
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מבנים  לשיפוץ  והקהילה,  ם  ני מב ולבניית    פורמלי 

ספריות   העשרת  האבן,  בבית  טיפוס  קיר  כגון:  רבים 

ספר   בבית  כאן  וגם  ברנר,  ספר  בבית  גלר,  במרכז 

מבנה    ,. אברהם.. בית  קהילתי  מרכז  עגנון.  ש"י 

האתיופית,   לקהילה  הכנסת  בית  ריהוט  נטע,  תכנית 

האתיופית,   לקהילה  הכנסת  בבית  נשים  עזרת  בניית 

יונה, הקמת ה   ארק.  פ -חי שיפוץ וריהוט מועדון 

סיוע    עשינו.  זה  כל  שאת  מאמינה  לא  ..  אני  להקמת.

העשרה    . ב' ושלב  א'  שלב  הירוקות  בשכונות  פארק 

שיפוץ   לבנים,  יד  בבית  ההנצחה  חדר  ושדרוג 

וציוד   ריהוט  רכישת  גיורא.  בבית  קדימה  מועדונית 

למרכז   וציוד  ריהוט  רכישת  היל"ה,  ספר  לבית 

 הלמידה במועדון בית"ר. 

י לאחר בקשות ופניות רבות ליו"ר  חת צל אני גאה שה  

בתוכנית   סבא  כפר  את  לכלול  היהודית  הסוכנות 

בשנת   ביחד.  שנמצאה    2002שותפות  התבשרנו 

מזה   ואכן  יהודית,  התוכנית    20קהילה  פועלת  שנים 

תכנית   שבאוהיו.  בקולומבוס  היהודית  הקהילה  עם 

בין   טווח  ארוכי  חברתיים  קשרים  ויוצרת  המחברת 

יהוד  זהות  ת  יו קהילות  על  בדגש  ובעולם,  בארץ 

 יהודית בעשייה משותפות.  

תכניות    השנים  במהלך  הפעלנו  התוכנית  במסגרת 

בין   קשר  השונות.  הגיל  שכבות  בקרב  ומגוונות  רבות 

ספר   בתי  בין  קשר  ומקולומבוס,  סבא  מכפר  גנים 

מורים   משלחות  מכאן  יצאו  במסגרתם  ומשם,  מכאן 

מקולו  והגיעו  לקולומבוס,  סבא    וס מב וגננות  לכפר 

מכאן   נוער  משלחות  חילופי  וגננות,  מורים  משלחות 
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במשך   חילופי    10ומשם   . קהילה.. של  תכנית  שנים. 

 משלחות במסגרת תכנית תגלית, מתמחים, מאמנט.  

חילופי    קולינרית,  משלחת  לכאן  משלחות    5הגיעה 

במשך   עלה  מאיר.  חולים  לבית  מקולומבוס  רופאים 

זוכרים   תכנית  רבות  לכך  חד בי שנים  הודות  אשר   ,

מהנופלים   חלק  מקולומבוס  התלמידים  הנציחו 

שמחה   למוחשי.  השכול  מושג  את  והפכו  סבא  מכפר 

הכשרה   מערך  סבא.  לכפר  נטע  תכנית  בהבאת  וגאה 

נוער   לבני  מחשבים  ותקשורת  מחשב  למקצועות 

 מכיתות ה' עד י"ב.  

קריירה    לפתח  נוער  בני  לעשרות  מסייעת  התוכנית 

ההיי  השנה  ,  טק -בתחום  לעתיד.  דלתות  ופותחת 

בוגרי התוכנית    300תלמידים.    194לומדים בתוכנית  

היי  בחברות  כמו    טק -מרושתים  ביחידות  ושירותי 

ממומנת    8200הממר"ם,   התוכנית  התקשוב.  וחיל 

מול   השותפות  פעילויות  כל  את  ריכזתי  מתרומות. 

יש   שלי  להצלחה  נפלאים.  קשרים  ויצרתי  קולומבוס 

רבים  להודות  .  שותפים  רוצה  אני  ובראשונה  בראש 

שהפכו   השותפות,  של  ההיגוי  בוועדת  לחבריי 

 לחבריי הקרובים.  

שתמיד    כאן,  נמצא  שלא  לבעלי,  להודות  רוצה  אני 

מיני   בבית תורמים מכל  לארח  לי  ותמיד אפשר  סייע 

אני   משבוע.  ליותר  אפילו  ולעיתים  בעולם,  מקומות 

-לה מ מע ל   רוצה להודות לראש העיר היקר חבר מזה 

לי    30 אין  מילים,  לי  אין  ובאמת  שתומך  שנה, 

יקרים   חברים  נשאר  ואנחנו  יקר,  חבר  אתה  מילים, 

אני   אתנדב.  ותמיד  אעזור  תמיד  אני  החיים.  לכל 
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 רוצה להודות לדני הרוש חבר גם, כמה שנים דני?  

 .  40 דני הרוש: 

כל    40 אליזה רגב:  עשינו  האבן.  בית  את  ניהל  כשהוא  עוד  שנה, 

ההכלה    בה הר כך   על  לך  מודה  אני  ביחד.  פרויקטים 

המקסימה   לעדי  המועצה,  חברי  לכל  החברות.  על 

במסגרת   באמת  נמש,  כמו  ביחד,  פרויקטים  שעשינו 

 מועצת נשים.  

שנפלה    הזכות  על  מודה  ואני  מתרגשת  ממש  אני 

בחלקי באמת לעשות כאלה דברים מקסימים, באמת  

על  ותודה  רבה,  תודה  אז  מילים.  לי  וד  כב ה   אין 

 שאתה עושה ונותן לי, תודה.  

כפר   ראש העיר:  פגשתי  אז  שלי,  התפקידים  באחד  כשהייתי 

ניחוח   שנקרא  דבר  שיש  לי  ואמרו  לשעבר.  סבאים 

ניחוח.   זה  כמה  הוכחת  בעצם  את  אז  סבא.  כפר  של 

עוד   ואנחנו  ובריאות,  בהצלחה  אליזה  רבה  תודה 

כהנא   לפינחס  גם  לאחל  רוצה  אני  נמשיך.  כמובן 

   -פינחס עבר, שנייה   ת. או ברי 

סיוון   אליזה רגב:  סיוון.  בואי  אשכנזי,  זזה  סיוון  כאן  נמצאת 

אני   היא  אותי,  תחליף  אגיד  שאני  מרשה  לא  היא 

לך   מאחלת  אני  דרכי.  ממשיכת  תהיה  מקווה 

הנתונים,   כל  את  לך  שיש  חושבת  אני  הצלחה, 

 ובאמת אני אמשיך לסייע ולטפח אותך בהצלחה.  

תפקידים.  כת ז   סיוון  ראש העיר:  של  שורה  עשתה  היא  במכרז,  ה 

צעירה,   מאוד,  מוכשרת  במקצועה,  רו"ח  גם  היא 

שאמרתי   כמו  אז  טוב,  בהצלחה.  שיהיה  סבאית  כפר 

קח   שלווה.  הרבה  כוח,  הרבה  בריאות,  הרבה  פינחס 

ותמשיך   איזי,  באיזי  קצת  יודע  אתה  הדברים  את 
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למען   שלך,  האמונה  למען  טובה  כך  כל  בצורה  לפעול 

המטרה  נד ג' הא  בסוף  בסוף  וכמובן  מוביל.  שאתה  ה 

לטובת   פינחס  משותפת  סבא.  כפר  ותושבי  תושבות 

 יקר הרבה בריאות. מכל הלב.  

המועצה   פינחס כהנא:  חברי  לכל  באמת  תודה  להגיד  רק  רוצה  אני 

באמת   החמים  האיחולים  על  העירייה  מעובדי  וחלק 

 והמחבקים, תודה רבה לכולם.  

מ  ראש העיר:  עכשיו את רשות הדיבור לעדי סקופ    יר עב טוב, אני 

שנפתח   בינלאומי  נשים  חודש  בנושא  קצרה  לסקירה 

 החודש, בבקשה עדי.  

העיר   עו"ד עדי לוי סקופ:  להיות  גאה  סבא  כפר  טוב.  ערב  תודה 

הבינלאומי   האישה  יום  את  שתציין  בארץ  הראשונה 

הנשים   יום  וההיסטורי,  המקורי  שמו  תחת 

בשיתוף   וזאת  של  ול פע הבינלאומי.  היקף  רחב  ה 

לתרבות   והחברה  התרבות,  היכל  נשים,  מועצת 

והרשות   חינוך  אגף  וקהילה,  חברה  אגף  הפנאי, 

ואלכוהול.   סמים  באלימות,  למלחמה  העירונית 

ולא   עניין מהותי,  הוא  רבים  יחיד לשם  משם  השינוי 

משבר   בסימן  שנתיים  של  תוצר  והוא  סמנטי.  עניין 

אנ  בעיקר  נפגעו  ממנו  ההיבטים  ם  שי הקורונה,  בכל 

ד"ר   המובילות,  האקדמיה  נשות  פניית  של  והמשכו 

 טל ניצן, ד"ר שלומית ליר ופרופ' אורלי בנימין.  

את    נס  על  להעלות  כדי  במקור  שנולד  הנשים  יום 

של   לסוג  השנים  עם  הפך  לשוויון,  הנשים  של  מאבקן 

שעוסק  נשית,  העצמה  סטריאוטיפיים    יום  בעניינים 

חשי  דחיקת  תוך  אנחנו    תו בו נשיים  ההיסטורית. 

לחזור   כדי  השינוי  את  לאמץ  סבא  בכפר  החלטנו 
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הרשויות   לכל  וקוראים  קוראות  ואנו  למקורות, 

נשים   למען  ההישגים  בין  אלינו.  להצטרף  האחרות 

בכל   נשים  מועצת  באמצעות  העירייה,  שקדמה 

ניתן   האחרונות,  השנים  שלוש  במהלך  האגפים 

הקמת   פיתוח   5למנות  חדשות,  בלת  הו ב   קהילות 

מגיל   מגדר  מודע  לחינוך  שנתית  רב  עירונית  תכנית 

 לידה רחבה ביותר בכל הארץ.  

נשים    הנצחת  קידום  עירוני,  מגדר  מדד  פיתוח 

הראשונה   הרשות  הייתה  סבא  כפר  הציבורי.  במרחב 

תרבות   אמנת  על  החתימה  את  והובילה  שיזמה 

הרשות   ליתר  קרא  התרבות  שר  שכבוד  שוויונית 

גם,  עליה  לפיה.  אנ ו   לחתום  ופועלות  פועלים  חנו 

תחום   את  שמקדמת  לעמותה  לראשונה  תמיכה  מענק 

מעמד האישה. חתימה על אמנת רשות שווה בשיתוף  

תכניות מקצועיות למען   שפע של  כ"ן. השקת  עמותת 

מחדש,   יחד  מתחילות  מאיצות,  כגון  העיר,  נשות 

קידום   הביטחון,  לכוחות  נשים  גיוס  לעידוד  מיזם 

בספורט,   מסביב  ע  שפ נשים  אירועים  פעולות  של 

מודעות   לקידום  גם  השנה,  ימות  כל  במשך  לשעון 

לסרטן   מוקדם  גילוי  מגדרית,  אלימות  ומניעת 

 למניעת סרטן השד ועוד ועוד ועוד.  

תושבי    המועצה  וחברות  חברי  כל  את  מזמינה  אני 

הנשים   יום  לציון  האירועים  לכלל  העיר  ותושבות 

ית  המרכזי  האירוע    14.3.22-ב   ים קי הבינלאומי. 

שרת   כבוד  במעמד  התרבות  בהיכל  לראשונה 

הכהן   פרקש  אורית  והטכנולוגיה  המדע  החדשנות 

וכבוד ראש העיר. היום בערב אנחנו בעצם מתחילים  
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של   סרטה  צעירים,  במרכז  הראשון  האירוע  את 

של   שפע  עוד  לנו  יש  ואני.  שלי  אימא  קיציס  קורין 

ההצגה   זה  אם  ואירועים.  מופעים    של הצגות 

סיפורים  ת  זוהרות,  שמשות  אלף  גשר  יאטרון 

של   סרטם  פסטרנק  מהמספרה,  וברוריה  גבע  אמיר 

 על סיפורם מעורר ההשראה של ורה צ'רניך.  

ב   בנאי.  אורנה  של  חייה  סיפור  את  גם  לנו  -יש 

אירוע חשוב מאוד חניכת רוח החומר לזכרה    9/3/22

וביום   בעירו.  אמן  עמותת  יו"ר  ז"ל  בירן  ציפי  של 

נוסף  א   שי חמי  שיא  מהשעה    10/3/22-ב ירוע  החל 

כלל  16:00 עם  בשיתוף  נארוז  למעשה  אנחנו   ,

שתרמו   התרומות  כל  את  סבאית  הכפר  הקהילה 

כולנו   במיזם  ותושבות  למען    gorgeousתושבים 

אלימות   נפגעות  נשים  סיכון,  במצבי  ונשים  נערות 

מעוררת   היא  ההירתמות  במקלטים.  שנמצאות 

ל  היקף,  ורחבת  סדר  צי א  השראה  לכזה  ממש  פינו 

ב  להגיע  לכולם  קוראים  ואנחנו  תרומות,  של  -גודל 

. יש לנו עוד שפע  16:00לקפלן החל מהשעה    10/3/22

את   מזמינה  ואני  שלנו,  הקהילות  יתר  של  אירועים 

ו  בכל  א כולם,  לכם  נשלח  לכם,  אשלח  גם  ני 

 האמצעים את כל הפרסומים על כל האירועים.  

מקרב    להודות  מבקשת  שלנו  ל   לב אני  השותפים  כל 

העיר   ראש  לכבוד  ראשית  ולחזון.  לדרך  והשותפות 

החזון.   על  השותפות,  על  האמונה,  על  רבה  תודה 

לטלי   יו"ר,  סגנית  זהבי  לדקלה  נשים,  מועצת  לצוות 

שנמצאת   האישה,  למעמד  העיר  ראש  יועצת  רונה 

לסימונה    נו אית  רבה.  תודה  יד  תרימי  טלי  לוי  כאן, 
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האדמיניסטרטי  הרכזת    ת בי העוזרת  כהן  למור 

ולמובילות   ומגדר,  למיניות  נשים  החדשה  מועצת 

נשות   למען  מלאה  בהתנדבות  השנה  כל  שפועלות 

 העיר.  

והחברה    התרבות  להיכל  בנוסף  להודות  מבקשת 

חינוך   לאגף  וקהילה,  חברה  לאגף  הפנאי,  לתרבות 

סמים   באלימות  למלחמה  העירונית  והרשות 

 ואלכוהול.  

מיו    תודה  שנמצאת  ת  חד ולסיום,  רגב  אליזה  לגברת 

של   הפרויקט  מדהימה,  שותפה  אליזה  כאן.  איתנו 

אליזה,   בזכות  הרבה  כך  כל  כבירה  הצלחה  הוא  נמש 

ונרחבים,   רבים  מיזמים  בעוד  לנו  סייעה  אליזה 

לאורך   ביחד  נמשיך  אנחנו  אליזה,  פרדה  לא  וזוהי 

לבקש   יכולנו  לא  הלב.  מעומק  ותודה  הדרך,  כל 

ממך.   טובה  כדי  שי נמ שותפה  הכוח,  בכל  לפעול  ך 

כמה   עוד  נתקדם  הבא  הבינלאומי  הנשים  יום  שעד 

נשית   ונוכחות  לשוויון  בדרך  משמעותיים,  צעדים 

 מלאה, תודה רבה.  

הסקירה.   ראש העיר:  על  עדי  רבה  תודה  לכולם,  רבה  תודה  טוב, 

פינחס   המניין.  שמן  המועצה  ישיבת  את  נפתח  אנחנו 

ביקשה דקה.    ית יר כהנא ביקש בסוף הישיבה דקה ול 

 אז קדימה שאילתות.  

 אני מבקשת גם דקה בסוף הישיבה. תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ודקה לאסנת.   ראש העיר: 
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 .שאילתות  . 1

 

 

 צפיפות ותמ"ל יוספטל.   א. 

 

שכונת   ראש העיר:  ותמ"ל  צפיפות  בנושא  היא  ראשונה  שאילתה 

מאוד,   משמעותית  תכנית  מקדמת  העירייה  יוספטל. 

   -תמ"לית ש ו   תכנית 

,   עו"ד אהוד יובל לוי:   רפי, רפי

אני אתן לך תשובה, כן, כן. תכנית משמעותית מאוד   ראש העיר: 

יוספטל.   בשכונתך  עירונית  התחדשות  בנושא 

בשנות   שם  אי  שנבנתה  שכונה  מאוד  מורכב  פרויקט 

תהליך  60-ה  שם  לעשות  כמובן  מתעתדים  ואנחנו   ,

יו  מאוד  מורכב  עירונית.  התחדשות  ייתן    בל של 

 פירוט ואני אסכם, תודה.  

שלכם   עו"ד אהוד יובל לוי:  לשאלה  במענה  היבשים  אז  החלקים 

נקבע,   לא  בינו  הפינוי  מכפיל  כל  קודם  שבשאלה, 

נקבעו   לא  אין  עוד  בתוכנית,  וחלוקה  איחוד  מתחמי 

שכרגע   הראשוניים  הנתונים  כל  לכן  תכנית.  עדיין 

נ  צפיפות  מכפיל  על  מדברים  הפרוגרמה  ך  מו ברמת 

 .  3-ל   1-מ 

מגרשי    כוללים  התוכנית  של  הראשונים  הנתונים 

ציבורי   מגרש  שימושים  בעירוב  ציבור,  מבני  ציבור 

בונים   אנחנו  אומרת  זאת  עירוני.  כלל  קמפוס  גדול, 

מערך   שהוא  מערך  להקים  זה,  בשלב  מתכננים  שמה, 

אז   שנדרש.  מה  וכל  השירותים  כל  עם  שלם  יישוב 

הנדר  התשובה  זו  היבש  לזה,  שת החלק  מעבר   .

הנחות   מניחה  היא  ספקולציות.  על  מבוססת  השאלה 
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במוסדות   הנייר  על  אפילו  קרו  לא  שעוד  דברים  לגבי 

התחדשות   ולבצע  בתכנון  להתחיל  ההחלטה  התכנון. 

 של שכונה גדולה היא עובדה, זה השלב הראשון.  

לזה   לעולם.    , מעבר  בא  לא  עוד  קרה  טרם  השאר  כל 

התכנו  את  שיכינו  אחרי  להתייחס  ן  רק  נוכל  המלא 

לבקר   ניתן  לא  העיר.  במועצת  פה  שלו  לפרטים 

בוועדות   הנייר  על  לעולם  באו  לא  שעוד  רעיונות 

של   סטטוטורי  מעמד  קיבלו  לא  עוד  שהם  השונות, 

ל  הפנייה  מוגשת.  שואלים  ו תכנית  שאתם  ות"ל, 

נעשתה   המדינה,  ועדות  בעזרת  לתכנון  או  עליה, 

היכולת   את  יש  למדינה  שרק  פרויקט  לק משום  דם 

 בהיקף שכזה.  

כ   של  פינוי  על  מדברים  אנחנו  יחידות    1,000-אם 

מהמצב   להבדיל  מלאה,  מעטפת  מתן  ועל  דיור, 

מפנים   או    30שאנחנו  ונותנים    120דירות  דירות, 

על   מדברים  אנחנו  פה  נכנסת,  דירה  יוצאת  דירה 

התושבים   כל  בשם  העירייה  מטרת  שלמה.  מעטפת 

התושב  חייב  את  לקדם  התושבים    ים היא  ביוספטל, 

העתידית   התוכנית  היוצאות.  הדירות  היוצאים 

מוסדות   כל  עם  תכנון  של  מלאה  מעטפת  תיצור 

לטובה   חריג  זה  הנחוצים.  תכנית  הציבור  בכל 

חסרות   הן  חלקיות,  שהן  מכיוון  עירונית,  התחדשות 

בהשוואה   גודל  בסדר  קטנות  שהן  בגלל  כלל,  בדרך 

מי שרוצה ללמוד   ,    את לתוכנית הזאת.  הנושא מוזמן

 הוא מוזמן להבין מה זה תכנון.  

יכול    בשכונות,  לתושבים  לסייע  רצון  לו  שאין  מי 

אני   לעולם.  באה  שהיא  לפני  עוד  התוכנית  את  לבקר 
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פחות   לא  לכולם  ולדאוג  לקדם  רצון  לכם  שיש  מניח 

 מאיתנו. אז נשמח לתת לכם תשובות נוספות.  

 תודה רבה, שאלת המשך.   ראש העיר: 

שיש   ר: סע יעל   פרסמתם  שאתם  בחומרים  פורסם    310כן. 

יש   ו   1,000דונם,  קיימות  יחידות    4,500-יחידות 

מ  עולים  אנחנו  כלומר  מבינה  4.5-ל   1-חדשות.  אני   .

אבל   בינוי,  פינוי  לא  זה  וחלק  בינוי  פינוי  זה  שחלק 

לנו   שיש  היא  שזה    15הנקודה  ברוטו,  לדונם  יחידות 

ש  מכל  לדעתי  גדולה  יותר  היום  כו צפיפות  קיימת  נה 

למה   הייתה  והשאלה  הזה,  גודל  בסדר  בעיר 

אחרות   משכונות  יותר  גבוהה  בצפיפות  מתכננים 

 בעיר.  

תקן   עו"ד אהוד יובל לוי:  את  מכירה  את  שמאית,  שאת  מכיוון  ,  21יעל, 

על   מקפידות  הממשלתיות  שהוועדות  יודעת  את 

אין   אומרת  זאת  מסוים.  מינימאלי  רווח  אחוז 

   -סיכוי 

אחוז   : ער יעל ס  את  ביטלו  שבדיוק  אותך  מעדכנת  רק  אני  יובל 

 . אתה מוזמן לבדוק.  21הרווח המינימאלי בתקן  

שהוועדה   עו"ד אהוד יובל לוי:  יודעת  את  מעודכנת,  ואת  שכך  מכיוון 

היקף   את  שקובעת  הממשלתית  הוועדה  שקובעת, 

היחידות הנכנסות היא לא נותנת פה לאף אחד איזה  

פרוע  שהוא  בסך רווח  כל  ה   ,  של  הראשי  היזם  כל 

זה   שני,  דבר  ראשון.  דבר  המדינה,  זו  הזה  הפרויקט 

להגיד   מדויק  לך    4.5או    4לא  אמרנו  שהרגע  אחרי 

מ  פחות  יהיה  תכנית  3-שזה  על  מתלבשים  אתם  כי   ,

שמה   יש  בינוי,  פינוי  יוספטל  משכונת  גדולה  שהיא 

   -גם מקומות לזוגות צעירים 
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 יובל, תשובה קצרה.   ראש העיר: 

 יש שמה בניות נוספות מעבר לפרויקט.   ד אהוד יובל לוי: " ו ע 

יובל בבקשה, תן למהנדסת רק לתת משהו בצפיפות,   ראש העיר: 

 כי זה נתון מקצועי ונמשיך, כן בבקשה, תודה.  

שאתם   עליזה זיידלר גרנות:  חושבת  אני  להוסיף,  רוצה  אני  אחד  דבר  רק 

ב  שמדובר  מהעובדה  מתחם    2-מתעלמים  מתחמים, 

זה מתחם פינוי בינוי, והמתחם השני זה מתחם  ד  אח 

ב  תכניות  היו  הם  המינהל.  של  ריקה  קרקע    2-של 

קווים כחולים נפרדים, ואנחנו איחדנו אותם לטובת  

הדיור   יחידות  שמספר  כך  בינוי,  הפינוי  תכנית 

הזמן,   כל  עליו  את  4,500  4,000שמדברים  גם  כולל   ,

 המתחם ההוא. אז לא לשכוח את זה.  

על   ר: עי ראש ה  מדובר  התחתונה  בשורה  בעצם,  התשובה  וזאת 

על   מדובר  הראשונים  הנתונים  לפי  שלפחות  פרויקט 

של   כ 3:2יחס  מעריך  אני  של,  תוספת  יש  במקביל   ,-

שיש    1,000 הנוספת  בקרקע  דיור  יחידות  ומשהו 

וזו   זה  למינהל, בתוך הקרקע הזאת חשוב להגיד את 

ס  בכפר  הצעירים  ולזוגות  לתושבות  ,  בא בשורה 

צעירים,   לזוגות  דיור  יחידות  מאות  על  שם  מדובר 

 מדובר על מאות יחידות דיור לדיור להשכרה.  

מיוחד    דיור  של  גם  פרויקטים  שם  מקדמים  אנחנו 

וכמובן הכול הכול בסופו של דבר נכלל בתוך מערכת  

גבוהה,   ברמה  וכבישים  תחבורה  ומערך  תקצוב  של 

ממ  להבדיל  חדש,  מול  ישן  תשתיות,  שקרה  ה  פיתוח 

מצד   אבל  התפתחה  שהשכונה  הירוקה,  השכונה  עם 

דרישה   יש  פה  התפתח.  לא  הוותיק  העיר  מרכז  שני 

חד משמעית לישן מול חדש, זאת אומרת מרכז העיר  
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לפיתוח   מאוד  גבוהה  כלכלית  דחיפה  יקבל  הוותיק 

גני ילדים, מרכזים   תשתיות, מבנה ציבור, בתי ספר, 

ה  את  נראה  אנחנו  גיעה  שה תנופה  קהילתיים, 

כל   תעסוקתי.  גידול  וכמובן  הזה.  מהפרויקט 

ענק. כל   המדינה עוסקת בפרויקט הזה, הוא פרויקט 

משרדי   מכל  מורכב  פשוט  שהוא  מטה  יש  החברות 

והחינוך   והתחבורה  האוצר  ממשרדי  הממשלה, 

גדול   פרויקט  רבתי,  התכנון  מוועדות  ונציגים  ורמ"י 

בנושא   הבאה  שאילתה  בהצלחה.  ושיהיה  מאוד 

 לת עסקים בעיר.  נה מי 

שאנחנו   פינחס כהנא:  התחום  אמרה  עליזה  כי  הערה,  רק  אפשר 

כאזור   מוגדר  אומנם  חקלאית,  כקרקע  רוצים 

משמעות   אין  עירוני  לפיתוח  אזור  עירוני,  לפיתוח 

ושטח   הזאת  החקלאית  הקרקע  לבינוי.  אזור  הדבר 

שחייב   שטח  לא  זה  עירוני,  לפיתוח  מוגדר  כשהוא 

   להיות שטח לבינוי. 

הכי   ראש העיר:  דיור  במצוקת  נמצאת  ישראל  שמדינת  מכיוון 

שהייתה   המינהל  everגדולה  זמינה,  קרקע  כל   ,

היום משחרר ומשווק אותה גם ללא ראשי הרשויות.  

נמצאים   שאנחנו  המקום  את  להבין  צריכים  אנחנו 

היה   שלא  דיור  במשבר  נמצאת  ישראל  מדינת  בו. 

פ  כל קרקע שהיא  ולכן  יה באזורי  נו כדוגמתו מעולם. 

חקלאית   קרקע  זה  כאלה,  באזורים  וכמובן  ביקוש 

לאו   אחרים,  במקומות  גם  חקלאות  לפתח  אפשר 

דווקא בפאתי כפר סבא. בסופו של דבר העיר צריכה  

וילדי כפר סבא צריך שיהיה   לצמוח להתפתח, ילדות 

ומי   לגור,  איפה  להם  ושיהיה  פה,  מגורים  להם 
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להתחדש   יכול  בדירות  להתחדש  את  ול שרוצה  פנות 

שידו   למי  קטנות  ודירות  קטנות,  לדירה  שלו  הבית 

 אינו משגת. בסך הכל הפרויקט הזה מבורך.  

 

 ביטול מנהלת העסקים בעיר.   ב. 

 

תשובה   ראש העיר:  בעיר,  עסקים  מינהל  ביטול  בנושא  שאילתה 

 מנכ"ל.  

בוטלה   ד"ר אסנת ספורטה:  מדוע  והשאלה  השאלה.  את  תאמרו  רק 

 סקים.  הע פעולתה של מינהלת  

פעם,   ראש העיר:  עוד  הזה  הקרקע  עם  נתחיל  לא  אנחנו  לא, 

 בסדר? סליחה.  

 מדוע בוטלה מינהלת העסקים.    ד"ר אסנת ספורטה: 

שהיה   ראש העיר:  מה  הספיק  פעם,  עוד  זה  אם  נתחיל  לא 

בישיבה   שהיה  מה  הספיק  האחרונה.  בישיבה 

יום.   סדר  ועל  כבוד  על  לשמור  מבקש  אני  האחרונה, 

לש  העסקים  אי מענה  מינהלת  ביטול  בנושא  לתה 

 בעיר, בבקשה מנכ"ל.  

להקריא   ד"ר אסנת ספורטה:  זה  שכבוד  שאמרתם  מהקהל  תודה  תודה, 

 את השאלה.  

   -תודה. מינהלת העסקים  ראש העיר: 

בוטלה  יובל בודניצקי:  לא  העסקים  במסגרת    מינהלת  ופועלת 

גברי   חילופי  בעקבות  הכלכלית.  החברה  פעילות 

 ארגון בנושא.  -רה בחכ"ל נערך  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

בה   ד"ר אסנת ספורטה:  יש  עובדים  כמה  המינהלת,  בראש  עומד  מי  כן. 

 ומה הם עושים?  
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רה  יובל בודניצקי:  נערך  שאמרתי  נעדכן  -כמו  ואנחנו  בנושא,  ארגון 

 בדיוק את כוח האדם המדויק שיהיה במינהלת.  

   -ש בשלב זה מנכ"ל החברה הכלכלית החד  ראש העיר: 

 מי עומד בראש המינהלת?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מנכ"ל החברה הכלכלית החדש שגיא.   ראש העיר: 

 כמה עובדים יש בה נכון להיום?   ד"ר אסנת ספורטה: 

את   ראש העיר:  בונה  כרגע  הכלכלית  החברה  מנכ"ל  תודה. 

 המערך.  

 זאת אומרת שהיום אין בה עובדים?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 יש.   ראש העיר: 

 כמה?   אסנת ספורטה: ר  ד" 

 מנכ"ל החברה הכלכלית יענה לך, תודה.   ראש העיר: 

 

 הפעלת מזרקות בפארק.   ג. 

 

 שאילתה המענה.   ראש העיר: 

כפי   יובל בודניצקי:  בפארק.  מזרקות  הפעלת  בנושא  לשאילתה  מענה 

המזרקות   פעילות  הפסקת  מאז  בשאילתה,  שהוזכר 

א  דבר  מזרקות,  הפעלת  בהנחיות  שינויים    שר חלו 

כל   ושדרוג  שינוי  המשאבות,  חדר  החלפת  מצריך 

על   המזרקות  השמשת  נושא  וכדומה.  המערכות 

החברה   מנכ"ל  של  לבחינה  הועבר  השונים  היבטיו 

 הכלכלית.  

כשמעבירים   פינחס כהנא:  כי  הזאת?  להחלטה  הזמנים  לוח  מה 

אני   בסדר,  וזה  אותו  לבדוק  מקצועי  לגוף  חומר 

מ  אותו  להנחות  קצת  שצריך  שאני  בח חושב  זאת  ינה 

שזה   רוצים  המועצה  חברי  שרוב  חושב  אני  חושב, 
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בצורה   מזרקות  שיהיו  רוצים  בפארק,  חיוני  מרכיב 

   -כזאת או אחרת בחלופות כאלה 

 מה שאלת ההמשך פינחס?   ראש העיר: 

יהיה   פינחס כהנא:  שכנראה  הקיץ  ולקראת  במרץ,  נמצאים  אנחנו 

זמנ  לוח  איזו  לשים  אולי  כדאי  אז  כרגיל,    ים חם 

 לזה.  

יוגש   ראש העיר:  כשזה  זה,  של  התקציב  על  תצביע  אתה  טוב, 

 למועצה?  

 תקציב זה באחריותכם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לדברים   פינחס כהנא:  הכסף  איפה  בתקציב,  זה  את  שאלנו  אנחנו 

 האלה.  

לתקציב   ראש העיר:  תצביעו  אתם  שאלה,  אתכם  שואל  אני 

יגיע למועצה?    כשזה 

חו  פינחס כהנא:  זה    שב ואני  את  תביאו  אם  אחרות  שבעדיפויות 

 אנחנו נגיד מה צריך.  

על   ראש העיר:  תצביע  אתה  לתקציב,  זה  את  נביא  אנחנו  אם 

    התקציב? 

את   פינחס כהנא:  לעשות  אפשר  התקציב,  את  יודעים  לא  אתם  גם 

   -זה בחלופה כזאת 

אני תמיד   ראש העיר:  יודעים  אתם  יש הערכה.  לי  לי הערכה,  יש 

שיעורי   ואני  בי מכין  להיות,  הולך  מה  יודע  אני  ת, 

יגיע   כשזה  יעלה.  זה  כמה  יותר  או  פחות  יודע 

 למועצת העיר אתם תצביעו לתקציב? תודה.  

 

 מתחם הנינג'ה בפארק.   ד. 

 

 שאלה הבאה.   ראש העיר: 
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בפארק.   יובל בודניצקי:  הנינג'ה  מתחם  בנושא  לשאילתה  מענה 

ועק  הקורונה,  של  החמישי  הגל  התפרצות  ב  בעקבות 

חלק   בהגעת  עיכוב  חל  מחו"ל,  אספקה  בעיות 

המתחם   השלמת  ביצוע  לכן  לארץ,  מהמתקנים 

והותקנו   הגיעו  המתקנים  להיום  נכון  התעכב. 

אשר   השלמה,  עבודות  לבצע  נשאר  וכעת  במקום, 

צפויות להסתיים בימים הקרובים. לאחר מכן יעבור  

וייפתח לציבור.    המתקן אישור בהתאם לתקנים 

 המשך.  ת  שאל  ראש העיר: 

שזה   יעל סער:  בינואר,  פרץ  החמישי  הגל  ראשון  דבר    4כן, 

קצת   אז  להיפתח,  אמור  שהיה  אחרי  בערך  חודשים 

לשמוע   שמחים  אנחנו  אבל  הזה.  ההסבר  מוזר 

בעקבות   הקרובים  בימים  לפתוח  שהולכים 

 השאילתה שלנו, וזהו בהצלחה שיהיה לנו.  

עוב  ראש העיר:  זו  מוזר,  לא  זה  כל  קודם  עובדה  דה תודה.  זו   .

מארצות   שמגיע  ציוד  זה  בחו"ל.  נתקעו  שספקים 

פה   הייתה  עובדה.  זו  מוזר,  לא  זה  אז  הברית, 

מאוד   הרבה  עם  קשה  מאוד  מאוד  התמודדות 

וחלק   ישראל  למדינת  להגיע  צריכים  שהיו  סחורות 

הקרובים,   בימים  ייפתח  והוא  בסדר?  מהאירוע, 

 תודה.  

 

ויצמן  ה.  הבניינים  בין  הרחבה  מהיר    182-186  ריצוף  עבודות  במסגרת 

 לעיר.  

 

 שאלה הבאה.   ראש העיר: 

הרחבה   יובל בודניצקי:  ריצוף  בנושא  לשאילתה  הבניינים  מענה  בין 
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בכתובת   לעיר  מהיר  עבודות  במסגרת  -182בוויצמן 

ועל  186 לעיר  מהיר  של  העבודות  קידום  במסגרת   .

לא   איילון  ונתיבי  התחבורה  שמשרד  העובדה  אף 

בצ  להכיר  את  ור רצו  העירייה  הנחתה  זה,  חשוב  ך 

למרחב   שיפורים  להכניס  הפרויקט  של  הנוף  מתכנני 

בית   מול  לדוגמא  לעיר.  למהיר  הנושא  הציבורי, 

וגם   מרקחת סילביה חודש הריצוף, נטעו עצים רבים 

בין   גם  חדש.  וסימון  ריצוף  כולל  החנייה,  שופרה 

גבעת    182-186הבניינים   שיפור של המרחב.  מבצעים 

ש  הורדה    לא הדשא  ולילדים  לתושבים  גישה  הייתה 

יישתלו   הריצוף.  במפלס  מדשאה  תתבצע  ובמקומה 

התווסף   המדשאה  לצד  ישיבה.  קיר  וייבנה  עצים  בה 

הריצוף,   במפלס  עצים  יינטעו  בו  וגם  עץ  דק 

מתוך   זאת  כל  צבעוני.  וריהוט  ספסלים  ויתווספו 

למבוגרים   ובילוי  מפגש  במקום  שמדובר  הבנה 

 ולצעירים.  

השאלה   ער: ס   יעל  על  עניתם  לא  ראשון  דבר  אשמח  אני  אז  כן, 

חצי   הכיכר  את  להשאיר  הולכים  אתם  אם  השנייה, 

 מרוצפת בריצוף החדש וחצי בריצוף הישן.  

 לא.   ראש העיר: 

 הולכים לפרק ולרצף הכול?   יעל סער: 

 כן.   ראש העיר: 

 מצוין תודה.   יעל סער: 

 

 .  יר ריהוט רחוב ופחי אשפה בפרויקט מהיר לע  ו. 

 

 טוב, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 
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אשפה   יובל בודניצקי:  ופחי  רחוב  ריהוט  בנושא  לשאילתה  מענה 

מתוכננים   הרחוב  בתוואי  לעיר.  מהיר  בפרויקט 

ידי   על  הוזמן  הרחוב  ריהוט  ואשפתונים,  ספסלים 

 הקבלן ועם הגעתו יוצב על פי התכנון.  

 יש צפי?   יעל סער: 

 סליחה?   יובל בודניצקי: 

 יש צפי מתי זה ייקרה?   : ער יעל ס 

 מהו.   יובל בודניצקי: 

 הוזמן כבר.   ראש העיר: 

חודש,   יעל סער:  בעוד  ספסל  יהיה  זה  האם  זמן?  צפי  צפי, 

   -חודשיים 

.   ראש העיר:   הוזמן

   -הוזמן והוא יוצב  יובל בודניצקי: 

 בחודש הקרוב.   ראש העיר: 

הפ  יובל בודניצקי:  את  קיבלנו  ולא  מסרנו  ולא  סיימנו  יקט.  רו לא 

 הפרויקט יימסר ויתקבל כשיהיה מושלם.  

הגדה   יעל סער:  על  מדברת  אני  צד,  עברתם  שנה  חצי  לפני 

 הצפונית.  

יעל,   ראש העיר:  תקשיבי  לא,  בעוד  לא,  מעריכים  צפי  הוזמן.  זה 

חודש   הכוונה    –כחודש,  יותר.  או  פחות  וחצי  חודש 

 היא שלפני פסח כבר זה יגיע.  

   -רגע   צה אני רו  ד"ר אסנת ספורטה: 

באספקה   ראש העיר:  בעיות  יש  כי  להתחייב,  רוצים  לא  אנחנו 

 כמו שאמרנו בנינג'ה, זה חלק מהעניין.  

שולחים   ד"ר אסנת ספורטה:  אנחנו  משהו.  להעיר  רגע  רוצה  אני 

המועצה.   ישיבת  לפני  ימים  שבוע  עד  שאילתות 

זמן   מספיק  לכם  שיהיה  היא  והמטרה  שלנו  והציפיה 
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 ובות קונקרטיות ענייניות.  תש להתכונן ולחזור עם  

 תודה.   ראש העיר: 

   -ולא להגיד נראה, נדע. אז בבקשה תשתדלו להבא  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין פה נראה נדע, עובדות.   ראש העיר: 

 לחזור עם תשובות קונקרטיות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 התשובות קונקרטיות.   ראש העיר: 

 ת באומדן שהוא סביר.  חו ואם מדובר בלו"ז, אז לפ  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

 תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 

 לוח זמנים מהיר לעיר.   ז. 

 

 שאילתה בנושא לוח זמנים מהיר לעיר.   ראש העיר: 

על   יובל בודניצקי:  הועברו  לאחרונה  רק  פעמים  מספר  שנאמר  כפי 

של   המערבי  לחלק  תכניות  איילון  נתיבי  ידי 

נמצאות  התוכניות  ועדכון  ב   הפרויקט.  בדיקה  שלבי 

אישור   לאחר  איילון.  נתיבי  ידי  ועל  העירייה  ידי  על 

לביצוע,   לו"ז  נתיבות איילון  ידי  על  יועבר  התוכניות 

 ואנחנו כמובן נפרסם אותו כאשר הוא יהיה בידינו.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

המקורית   ד"ר אסנת ספורטה:  השאלה  כל  קודם  לוח  כן.  יש  האם  הייתה 

מעוד  ולא    כן זמנים  שלביו.  כל  על  הפרויקט  על 

שאלת   את  אשאל  אני  ואז  תענו  אז  עליה,  עניתם 

 ההמשך.  

 לא הבנתי מה השאלה.   ראש העיר: 

זמנים   ד"ר אסנת ספורטה:  לוח  יש  האם  הייתה  המקורית  השאלה 

 מעודכן לפרויקט על כל שלביו.  
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 להקריא שוב את התשובה? זה נאמר בתשובה.   יובל בודניצקי: 

 לא, כי התשובה לא עונה לשאלה.   ורטה: ספ ד"ר אסנת  

   -למה לא? כתוב  יובל בודניצקי: 

זמנים   ד"ר אסנת ספורטה:  לוח  יש  האם  הנקרא.  הבנת  נעשה  בוא 

   -מעודכן 

   -לא, לא, לא, סליחה, סליחה  ראש העיר: 

 התשובה יכולה להיות כן או לא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה, תודה.   ראש העיר: 

   -קיי, אז האם יש לוח זמנים או  ד"ר אסנת ספורטה: 

הקודם   ראש העיר:  בתפקידו  היה  סבא  כפר  עיריית  מנכ"ל 

חברה   וכלכלה.  למשק  בחברה  תשתיות  של  סמנכ"ל 

שקלים   מיליארדי  של  בהיקפים  פרויקטים  שניהלה 

שהוא   מאדם  שמגיעה  שתשובה  חושב  אני  בשנה. 

תשתיות   של  פרויקטים  הרבה  הכי  את  לדעתי  ניהל 

 בה.  שו במדינה, זאת הת 

   -ראש העיר מה הקשר? יש כאן שאלה מאוד פשוטה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין קשר.   ראש העיר: 

 האם יש לוח זמנים מעודכן לפרויקט על כל שלביו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תקבלו אותו.   ראש העיר: 

 יש או אין?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תקבלו אותו.   ראש העיר: 

 יש?   ד"ר אסנת ספורטה: 

.  י  ראש העיר:   ש תקבלו

להציג   ד"ר אסנת ספורטה:  ניתן  האם  הייתה  השנייה  והשאלה  אוקיי, 

 אותו לתושבים?  

יוצג.   ראש העיר:   תקבלו אותו, נציג, 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   זה בדיוק העניין ציפינו לקבל אותו כאן
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 יוצג, תודה.   ראש העיר: 

 השאלה נשלחה לפני שבוע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אילתה בנושא השתתפות בוועדת ש   תודה.  ראש העיר: 

 אז אני אשאל שאלת המשך עכשיו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   אוקיי

זה,   ד"ר אסנת ספורטה:  את  ראינו  לא  אבל  שיש  תשובה  שקיבלתי  אחרי 

שלכם   התשובה  אוקיי?  המשך,  שאלת  אשאל  אני 

לאחרונה   רק  פעמים  מספר  שנאמר  כפי  הייתה 

איי  נתיבי  ידי  על  המערבי  לו הועברו  לחלק  תכניות  ן 

החלק   של  הלו"ז  איפה  היא,  ושאלתי  הפרויקט.  של 

 המרכזי של הפרויקט?  

 כשהוא יהיה תקבלו.   ראש העיר: 

 אמרת שיש.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   לגבי המערבי

 ומה עם החלק המרכזי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כשהוא יהיה תקבלו.   ראש העיר: 

   ן? אז אי  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   כרגע אין

 אז תחליט.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 החלטתי אמרתי לך.   ראש העיר: 

 שאין.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 למרכזי.   ראש העיר: 

 אין למרכזי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מהמהם. תודה.   ראש העיר: 

 

 השתתפות בוועדת תמיכות.   ח. 
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בוועד  ראש העיר:  השתתפות  בנושא  שאילתה  הבאה.  ת  שאילתה 

 תמיכות.  

ועדת   יובל בודניצקי:  בישיבת  השתתף  כהן  אורן  העיר  ראש  סגן 

היתר   בין  תמיכות,  בחלוקת  שדנה  שבנדון  התמיכות 

כמחזיק   נדרשה  והתייחסותו  הואיל  ספורט  לאגודות 

של   יומה  סדר  על  שנידונו  הבקשות  הספורט,  תיק 

 הוועדה.  

המשפטי   יעל סער:  היועץ  של  דעת  חוות  יש  האם  שאלנו  כן, 

 ושא של השתתפות חברי מועצה בוועדת תמיכות.  בנ 

שום   יובל בודניצקי:  אין  אז  התיק,  נושא  בתור  שלו  התפקיד  זה 

 בעיה עם זה.  

   -אז אני שואלת, כי החוק מגדיר  יעל סער: 

 אני השתתפתי באותה ישיבה, הכל בסדר.   עו"ד אלון בן זקן: 

 אני שואלת.   יעל סער: 

הזאת  עו"ד אלון בן זקן:  נכונה  ש   התשובה  תשובה  היא  לכם  ענו 

לו   אין  הצבעה,  שם  אין  העיר  ראש  לסגן  מדויקת. 

 כוח הצבעה.  

 זה בכלל לא קשור להצבעה.   יעל סער: 

רפרנטים   עו"ד אלון בן זקן:  שיש  כמו  תיק,  כמחזיק  שם  השתתף  הוא 

 אחרים בנושא של תמיכות של הספורט.  

 אני מבקשת לקבל את חוות הדעת הזאת בכתב.   יעל סער: 

 תפני ובשמחה אני אכתוב לך   ו"ד אלון בן זקן: ע 

 תקבלי, תודה.   ראש העיר: 

 

 שנה לכפר סבא.    120לציון    תכנית  ט. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 
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לציון   יובל בודניצקי:  תכנית  בנושא  לשאילתה  לכפר    120מענה  שנה 

ה  לחגיגות  העירייה  מהיערכות  כחלק    120-סבא. 

הכול  היגוי,  ועדת  הוקמה  העיר    לת לעיר  ראש  את 

מנכ"ל   התרבות,  תיק  מחזיקת  הוועדה,  יו"ר  שהוא 

מנכ"לית   וחברה,  קהילה  אגף  מנהלת  העירייה, 

תרבות,   אגף  ומנהלת  ופנאי  לתרבות  החברה 

ומנהלת   ופנאי,  לתרבות  החברה  סמנכ"לית 

הוועדה   לישיבות  התרבות.  היכל  ומנהלת  המוזיאון 

תכנית   לצורך.  בהתאם  נוספים  גורמים  מצורפים 

שתגובש  הא  לאחר  העיר  למועצת  תוצג  ירועים 

 כאמור על ידי צוות ועדת ההיגוי.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

חברי   פינחס כהנא:  של  התרבות  על  נשוחח  כנראה  כך  אחר  אנחנו 

שהתשובה   להגיד  רוצה  אני  הדיון.  בתרבות  המועצה 

בחגיגות   הייתה  הבעיה  מה  מבין  לא  אני  הזאת, 

מתר  המועצה  חברי  שכל  אירוע  גש כאלה  לקראת  ים 

המועצה,   לחברי  להודיע  הבעיה  הייתה  מה  כזה. 

דרך   צריך  למה  היגוי,  ועדת  מקימים  אנחנו 

לבקש  שאילתה  שלהם,  מעורבות  אפילו  ולבקש   ?

את   לגבש  שנגמור  תשובה  לתת  ולא  שלהם,  רעיונות 

לא   שזה  חושב  אני  למועצה.  זה  את  נביא  אז  זה 

 משתף, אני חושב שזה גם לא נכון.  

שהם   ר: עי ראש ה  הדיונים  את  לך  אוסיף  קצת  אני  אז 

להיות   יוכל  המועצה  וחברי  חברת  כל  מתקיימים. 

ותושב   כל תושבת  חלק ממנה,  להיות  בוועדת ההיגוי 

חלק   יהיו  רעיונות,  לתת  שירצו  סבא  כפר  בעיר 

לנושא   מיוחד  פרויקטור  יהיה  בזה.  שיעסוק  מהצוות 
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של   התבנית  את  בונה  כרגע  המקצועי  הצוות  הזה. 

הרבה  מו ה  פה  יש  כי  מעגלים,  אותם  יהיו  איך  של  דל 

ולתרבות   לחינוך  שקשורים  אירועים  פה  יש  מעגלים. 

ולרווחה, תהיה פה פעילות של יקיר העיר, ויהיה פה  

לכאן,   להגיע  מתוכנן  המדינה  ונשיא  כבוד.  אזרח 

לכל   וכמובן  לכאן.  להגיע  מתוכנן  הממשלה  וראש 

חלק   יהיה  פה  שיהיו  מהאנשים  ואחד  וך  בת אחת 

פינחס   אתה  שגם  בטוח  אני  שייווצרו.  המעגלים 

תודה   כאן.  שיהיו  והוועדות  מהדיונים  בחלק  תתרום 

 רבה.  

 

 הצעות לסדר.  . 2

 

ובפרסום   א.  הציבורי  בשיח  העיר  מועצת  וחברי  חברות  להתנהלות  אמנה 

 לציבור.   

 

מועצת   ראש העיר:  וחברי  חברות  להתנהלות  אמנה  לסדר  הצעה 

הציבורי   בשיח  בבקשה  וב העיר  לציבור,  פרסום 

 לירית. כמה זמן יש לנו יועץ משפטי?  

 דקות.    10בהצעה לסדר   עו"ד אלון בן זקן: 

 אוקיי, בבקשה לירית.   ראש העיר: 

 דקות, בסדר, אני רואה.    10אה הנה   לירית שפיר שמש: 

 תיקחו זמן, אני רוצה זמן בבקשה.   ראש העיר: 

ל  לירית שפיר שמש:  ההצעה  לכולם,  טוב  מתייחסת  סד ערב  שלנו  ר 

בשיח   העיר  מועצת  וחברי  חברות  להתנהלות  לאמנה 

ארוכה   תקופה  מזה  לציבור.  ובפרסום  הציבורי 
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מכבדת   לא  נעימה,  לא  מאוד  שיחה  תרבות  מתנהלת 

והן   העיר  מועצת  בישיבת  הן  דיון  כל  מאפשרת  ולא 

שלהם.   היו"ר  כלפי  עירוניות  ועדות  במספר 

הציבור,   על  אף  משפיעה  זו  לעצמו  המ התנהלות  תיר 

   -להתנהג 

 שנייה רגע לירית סליחה, מה עם הזמנים?   ראש העיר: 

 לא שומעים?   לירית שפיר שמש: 

 לא, לא, את הזמן. שעון עצר.   ראש העיר: 

 אז מה הבעיה עם הזמן. אה ששכחתם שעון עצר?   לירית שפיר שמש: 

 כן.   ראש העיר: 

 אז להתחיל מהתחלה?   לירית שפיר שמש: 

 דקות בבקשה.    8קחתי זמן, יש לך עוד  ל   אני  ראש העיר: 

זו   לירית שפיר שמש:  התנהלות  אומר  אני  אמשיך.  אני  אז  אוקיי  אה 

לפי   להתנהל  לעצמו  המתיר  הציבור,  על  אף  משפיעה 

הוא   ולהן  קורא  אותנו  צופה  הוא  בהן  הדוגמאות 

מושפעים   התקשורת  אמצעי  גם  אחת  לא  מקשיב, 

אף  הללו.  התנהלות  דרכי  מתוך  וועדת  ל   ומשפיעים 

ולעקוב   מדיניות  על  להמליץ  שתפקידן  עירוניות 

שאינו   באופן  פוליטי  שיח  באחרונה  מחלחל  אחריה, 

האחרונה   בתקופה  כן,  כמו  לנושאיהם.  כלל  ענייני 

אשר   מועצה,  חברי  של  מטעמם  פרסומים  עולים 

בתשלום   פרסומים  שהם  כלל,  מתנהג  אינו  הציבור 

לכ  בחירות  מתעמולת  חלק  מכבר  זה  דבר  ל  המהווים 

המועצה   חברי  כל  של  הלגיטימית  זכותם  ועניין. 

לשון   כל  בכך  שאין  זמן  כל  וכדעתם,  כרצונם  לפרסם 

ידע   שהציבור  יהיה  ראוי  אולם  אדם.  אף  כלפי  הרע 

חברי   אותם  אגב  דוגלים  בה  מלאה  בשקיפות  זאת 
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לסדר   הצעה  מעלים  אנחנו  כן  על  עצמם.  מועצה 

וחברי   חברות  להתנהלות  אמנה  יר  הע מועצת  לקיים 

סעיפיה:   ואלו  לציבור.  ובפרסום  הציבורי  .  1בשיח 

בזמן   הדדי  כבוד  תוך  יפעלו  המועצה  וחברי  חברות 

להן.   ומחוץ  והוועדות  המועצה  דיוני  2ישיבות   .

דיונים   של  בדרך  יתקיימו  והוועדות  המועצה 

הקואליציה   של  בתפקידן  הכרה  ומתוך  ענייניים 

הציבורי.   האינטרס  את  לייצג  .  3והאופוזיציה 

ועולב   פוגע  כינוי  מכל  יימנעו  המועצה  וחברי  חברות 

הדבר   קרה  ואם  ברעהו,  זה    –איש  בפני  זה  יתנצלו 

ופומבי.   מידי  יגנו  4באופן  המועצה  וחברי  חברות   .

באופן מידי כל פגיעה או העלבה מכל סוג בכל חברה  

תפקידיהם.   במסגרת  . חברות  5או חבר מועצת העיר 

בוועדות  יימנעו  המועצה  הם  ה   וחברי  בהן  עירייה 

לנושאי   קשור  שאינו  פוליטי  הקשר  מכל  חברים 

הענייניים.   יגנו  6הוועדות  המועצה  וחברי  חברות   .

בוועדות   המתרחשת  פוליטית  התנגחות  כל 

החברתיות.   וברשתות  וחברי  7העירוניות  חברות   .

כל   ויגנו  אלימות  של  סוג  בשום  ינקטו  לא  המועצה 

יעש  או  תעשה  מהם  מי  אשר  אלים  .  8  ה. מעשה 

אלימות   כל  פומבי  באופן  יגנו  המועצה  וחברי  חברות 

מועצה   וחברי  חברות  כלפי  אדם  כל  מטעם  סוג  מכל 

שהוא.   פורום  בכל  של  9אחרים  בתשלום  פרסומים   .

יכללו  התקשורת  בכלי  מועצה  ברור    חברי  כיתוב 

גורע,   המוסיף  וכל  ממומן.  תוכן  בדבר  בולט  במקום 

 תודה.  

 .  טוב, התייחסויות  ראש העיר: 
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רק   ד"ר אסנת ספורטה:  אני  שלי  ההתייחסות  את  אקרא  שאני  לפני  כן. 

כל   לפני  קואליציה  ישיבת  לכם  יש  לומר,  רוצה 

אתי.   קוד  שיש  לדעת  צריכים  ואתם  מועצה,  ישיבת 

מצג כאילו אתם לא  אז האמנה הזאת כביכול מציגה  

כל   נרמס  מאוד  פשוט  הוא  אתי,  קוד  שיש  יודעים 

אזכי  עוד  ואני  מחדש,  מילה  ר  פעם  היא  שהאמנה 

צדדים,   ידי  על  נכתבת  אמנה  אמון.  מהשורש  נובעת 

שהיא   לאיזה  ומגיעים  דעות  חילוקי  להם  שיש 

שנכפית   החלטה  כהצעת  אמנה  להביא  אז  הסכמה. 

לדבר   חוטא  קצת  זה  שני,  צד  על  אחד  צד  ידי  על 

כאן   יש  לרש.  לעג  היא  הזאת  ההצעה  אמנה.  שנקרא 

יש  כבש.  של  בעור  זאב  של  ניסיון  כ   התנהגות  אן 

שהוא   שווא  מצג  הפוך    180להציג  מעלות 

תמונה   לצייר  שמנסים  פוגעים  כאן  יש  מהמציאות. 

שלו   שני  משפט  שבכל  עיר  ראש  הנפגעים.  הם  כאילו 

ובפועל מתנהג   שותל את הפועל כבוד, לכבד, תכבדו. 

שאנחנו   וזה  האופוזיציה.  חברי  כלפי  בבריונות 

מסתי  לא  זה  נמוך,  בטון  עכשיו  זה.  ר  מדברים  את 

מיקרופונים,   לנו  מכבה  זה.  את  לטשטש  אפשר  ואי 

וראינו את   לדברים שלנו,  מחשיך את המסך, מתפרץ 

את   לקרוא  שיטתי  באופן  מסרב  דקות.  כמה  לפני  זה 

לדרוש   אמשיך  ואני  מעלים.  שאנחנו  השאילתות 

כבוד   לא  זה  כבוד.  של  ב'  א'  זה  שאילתות,  להקריא 

שטו  התושבים  כלפי  כבוד  זה  להגיע,  רח כלפיי,  ים 

שטורחים לצפות בשידור, ורוצים לדעת על מה חברי  

שלא   והעובדה  מדברים.  בהם  בחרו  שהם  המועצה 

לא   בריונית,  התנהגות  זו  השאילתות,  את  מקריאים 
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ענייניות,   תשובות  ממתן  התחמקות  מזה.  פחות 

שואלים   אנחנו  דקות.  כמה  לפני  זה  את  ראינו 

למרוח?  למה  תענו,  תענו,  כל  שאלה,  זמן  ה   למה 

תענו   וכוח.  אגו  של  משחק  זה  שהכול  לחשוב 

לשאלות ששואלים אתכם. הקטנות, ראש העיר אתה  

 לחברות המועצה.    ת פונה בצורה שוביניסטי 

 אני מוחה.   ראש העיר: 

ד"ר   ד"ר אסנת ספורטה:  קורא  אתה  קואליציה  שלחבר  זה  איך  תמחה. 

 קובי, ולחברת מועצה אתה קורא יעלי?  

 לא יפה.   ראש העיר: 

.   "ר אסנת ספורטה: ד   באמת נכון. לא שזה לא יפה זה שוביניסטי

זה   ראש העיר:  את  רואות  נשים  שמאות  שמח  אני  לא.  ממש 

 עכשיו ומכירות אותי. בבקשה.  

הלשכה   ד"ר אסנת ספורטה:  מתוך  שצולם  שסרטון  זה  איך  עיר  וראש 

שמתעד   יצרי,    2שלך  בוויכוח  מועצה  חברות 

בו,  גאות  לא  אגב  דרך  שהסרטון  א   ששתיהן  זה  יך 

הזה שצולם מהלשכה שלך מופץ לתקשורת? איך? אז  

זה   איפה  אתי.  קוד  על  אמנה,  על  איתנו  מדברים 

 נמצא?  

 כמה דקות יש לכל אחד סליחה?   ראש העיר: 

 דקות.    10לי יש   ד"ר אסנת ספורטה: 

 -בסך הכל לכל מי שמתנגד  עו"ד אלון בן זקן: 

   -אז אני לוקחת את כל ,  נכון, ורק אני מדברת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות.    10להעלות את ההצעה לסדר לדיון, אז   עו"ד אלון בן זקן: 

   -רק אני מדברת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

 הדקות לעצמי.    10אני לוקחת את   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 יש לך זמן בבקשה.   ראש העיר: 

לא  ד"ר אסנת ספורטה:  שהתושבים  לכם  להגיד  רוצה  אני  יפשים,  ט   אז 

הכול.   ומבינים  הכול  שומעים  והם  הכול  רואים  הם 

לפני   וחצי  שנה  עכשיו  שמתקינים  נדנדה  ואף 

לא   מהם  אחד  אף  יפה,  קליפ  איזה  או  הבחירות, 

שקורה   מה  כי  רואים.  שהם  מה  את  בכפר  יטשטשו 

וזה   עיר  ניהול  לא  זה  האחרונה,  בתקופה  בטח  סבא 

הפחדה   של  תרבות  זאת  פוליטיקה.  לא  אפילו 

תביאו  וס  אל  אז  דבר.  לכל  אלימות  וזו  פיות.  תימת 

כפר   כילידת  זה.  את  תטשטש  שכביכול  אמנה  לנו 

יודעת היטב לא ה  וכתושבת העיר כל חיי, אני  -סבא 

DNA    אז שלנו.  לעיר  מתאים  לא  זה  סבא.  כפר  של 

אתה   איך  תחשוב  העיר,  ראש  מכאן  לך  קוראת  אני 

כ  עליו.  רק  ולא  הזה,  האירוע  על  אחריות  י  לוקח 

איבוד   של  אחד  סימפטום  רק  הוא  הזה  האירוע 

 שליטה כללי על כל מה שקורה בעיר.  

 תודה. מישהו רוצה להוסיף? לירית? עילאי? פליאה?   ראש העיר: 

זה   הנדין: -עילאי הרסגור  אמנה  באמת  כי  הסכמה,  שתהיה  מקווה  אני 

 עניין של אמון.  

 נכון.   ראש העיר: 

.    יה אני מקווה שיה  הנדין: -עילאי הרסגור   כאן אמון

 פתחנו לדיון או שאפשר להוריד מסדר היום.   יעל סער: 

.   הנדין: -עילאי הרסגור   אני מקווה מאוד שנצביע פה אחד על ההצעה שלי

לדיון   ד"ר אסנת ספורטה:  לפתוח  לא   / לדיון  לפתוח  האם  כרגע  ההצבעה 

 או להעביר את זה לוועדה.  

פה  ראש העיר:  שנאמרו  הדברים  על  מצר  אני  דברים  ש   טוב.  הם 

שהעיר   חושב  אני  מהמציאות.  לחלוטין  שמנותקים 
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ותושבות   תושבי  מצוינת,  בצורה  מתנהלת  סבא  כפר 

פה עשייה שלא   יש  כאן,  הנעשה  רואים את  כפר סבא 

בכל   נמצאת  שלנו  העיר  מעולם.  כדוגמתה  הייתה 

פעם.   אי  שהייתה  גבוה  הכי  במקום    96%המדדים 

ותו  תושבות  של  רצון  שביעות  רמת  כפר  שב כמעט  י 

מהחינוך,   מהגינון  מהניקיון  כאן.  מהנעשה  סבא 

פה   עושים  השם.  ברוך  מצוין  במקום  נמצא  החינוך 

מצוינת.   עבודה  שעושים  חינוך  צוותי  פה  יש  עבודה, 

עבודתם   את  שעושים  עירייה  ועובדי  עובדות  פה  יש 

שאני   לפחות  פוליטית,  תרבות  כאן  יש  נאמנה. 

לעומ  מכובדת  מאוד  שהיא  אותה,  מה  ת  הבאתי 

מה   וללמוד  לצאת  מציע  אני  אז  עברו.  בשנים  שהיה 

פתוחים   הם  כאן  האירועים  כל  בעבר.  פה  שקרה 

ברשתות.   הכול  את  רואים  אתם  לקהל, 

העיר   ראש  מול  מולי,  כאן  שנעשות  הפרובוקציות 

מנסה   רק  ואני  הפה  את  פותח  שאני  מהרגע  המכהן, 

מה   פשוט  זה  בריונות,  לא  זה  הישיבה,  את  לנהל 

הפ  של  וס שנקרא  תרבות  פה  יש  פוסל.  במומו  ל 

מסודרת   וחשיבה  טקטית  מכובדת,  לא  מניפולציה 

כפר   עיריית  שראש  רגע  שבכל  אופוזיציה  חברות  של 

לנהל   לו  מפריעים  רגע  מאותו  הפה,  את  פותח  סבא 

שלי   שהקול  ברגע  ולכן  מכובדת.  בצורה  הישיבה  את 

זה   אז  עולה,  קצת  הוא  אז  בס,  קול  הוא  לעשות  מה 

מקום  וז בריונות,   בכלל  להם  שאין  מילים  הטחת  ה 

ביותר.   הטובה  בצורה  מתנהלת  פה  העירייה  פה. 

ערים   ראשי  שבועיים.  לפני  ערים  ראשי  בכנס  הייתי 

סבא   כפר  ותושבי  תושבות  שלנו.  העיר  את  משבחים 
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של   שלמה  מחגיגה  מפעילות,  מאירועים,  נהנות 

וחבל   משחק,  במתקני  רק  לא  עירונית  התפתחות 

ב  גם  להציב  מת שמזלזלים  לא  זה  כי  משחק,  קני 

לאורך   שהוזנחו  בעיר  גינות  פה  יש  אחד.  מתקן 

כזאת   גינה  כל  בעיר,  שמוקם  שעשועים  גן  כל  שנים, 

חגיגה  זה  גן   שמשודרגת  כל  העיר.  וילדי    לילדות 

בית   העיר.  וילדי  לילדות  חגיגה  זו  ושודרג  ששופץ 

זה   פינוי,  בינוי  של  תהליך  בו  שהיה  גולדה  ספר 

לילדות  שהיו  ו   חגיגה  הפרויקטים  כל  גולדה.  ילדי 

חגיגה   זו  הביניים,  וחטיבות  וברמז  שדה  ביצחק 

את   רואה  הציבור  סבא.  כפר  וילדות  לילדי  וחגיגה 

מה   את  מבין  העשייה,  של  העוצמה  את  רואה  זה, 

של   תדמית  לי  להדביק  הזאת  הפוליטיקה  שקורה. 

שרואה   מי  כל  לשמחתי  לשמחתי  לשמחתי  בריון, 

אני   בעיקר  מכירות  או אותי,  אותי  שרואות  נשים  מר 

גם   יום  יום  בי  פוגשות  אני,  מי  יודעות  אותי, 

אדם   אני  נוספים,  במפגשים  גם  הדירקטוריות, 

מאוד   הרבה  עם  סבלנות,  המון  המון  עם  לשמחתי 

של   כבוד,  של  יושרה,  של  ממקום  בא  אני  רוח,  אורך 

למען   ונשמתי  ליבי  בכל  אמיתית  שליחות  של  אהבה, 

כ  ותושבי  לי    פר תושבות  להדביק  לנסות  סבא. 

שבכלל   משהו  זה  פיות,  וסתימת  בריון  של  תדמית 

של   אכזרי  מסע  מתוזמן,  מסע  זה  אבל  ממני.  רחוק 

וזה   אמצעי.  בשום  בוחלות  שלא  אופוזיציה  חברות 

וחבל מאוד גם המקרה שקרה בשבוע   יעזור לכם.  לא 

מי   של  כבודן  מפאת  מאוד  קשה  מקרה  הוא  שעבר, 

הז  האירוע  נשוא  שוב    ה, שהיה  זה  את  מעלה  לא  אני 
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כל   את  עבר  שהוא  מאוד  קשה  מקרה  היה  פעם. 

מה   ציבורית,  פוליטית  במערכת  האפשריים  הגבולות 

את   סיימתי  אני  קשר,  שום  לי  אין  מזעזע.  זה  שקרה 

הרבה   שבזבזה  המניין  מן  שלא  המיותרת  הישיבה 

שיכולתם   ישיבה  סבא,  כפר  לתושבי  כספים  מאוד 

ה  את  בטלפון  שאלה  גררתם  צו לשאול  המקצועי.  ות 

התלהטות   הייתה  מיותרת,  לישיבה  כולם  את 

זה   כך,  על  מצר  ואני  כך  על  מצטער  ואני  והתלהמות 

לא דרכה של הפוליטיקה בכפר סבא מה שקרה, ולכן  

פוסל.   במומו  הפוסל  שאמרתי  שמה  כמו  חושב  אני 

נושאים   של  שורה  זה  לבקשתה,  לירית  פה  שהציגה 

תרבות  על  אגב,  מאוד  תרבות  ד   מכובדים  ועל  יון 

בכל   אני  ישיבה,  לנהל  צריך  בעצם  איך  ועל  ישיבות, 

היועץ   אדוני  המשפטי,  היועץ  את  שואל  ישיבה 

את   מסביר  הוא  ישיבה  ובכל  הכללים?  מה  המשפטי 

המשפטי,   ליועץ  אליו,  כבוד  לכם  אין  וגם  הכללים, 

למנכ"ל שהיה פה עכשיו, ראיתם את הזלזול, מנכ"ל  

בהיקפים  פרויקטים  שקלים,  ש   שניהל  מיליארדי  ל 

בישיבה   סבירסקי  רעיה  על  תודה  אומר  שאני  זלזול 

זה   לה  זורקים  אז  אותה,  שהבאתי  וסליחה  הקודמת 

נאלח   ניסיון  פה  יש  בכלל.  היא  מי  שלה,  התפקיד 

והציבור   חבריי.  ושל  שלי  בהתנהלות  דופי  להטיל 

שעה   כל  יום  כל  ומעריך  יודע  לשמחתי  סבא  בכפר 

ש  מה  כאן,  שנעשה  מה  אין  נע את  הוא  בעיר  כאן  שה 

באים   לא  אנחנו  יום,  יום  השעון  סביב  כדוגמתו, 

הסדר   רק  שלוש.  שעתיים  של  לישיבה  בחודש  פעם 

שאפשר,   מי  בכל  ובנגיעות  בריצה  היום  שלנו  יום 
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מראה כמה כבוד יש כאן. חבל שזה השיח הטקטיקה  

כבר   מצוין  זה  את  יודע  ואני  טקטיקה  וזו  שבחרתם, 

להוצ  מתוזמנת,  לקרוא    יא מזמן,  מהכלים,  אותי 

וליזום   לבוא  בריון,  סבא  כפר  עיריית  לראש 

אופוזיציה,   בישיבת  הזמן  כל  מכובדות  פרובוקציות 

והכול   תגידי,  את  ומה  תגידי  את  ומה  תגידי  את  מה 

מכובד,   לא  קטן  ילדים  משחק  באמת  מתוזמן,  ממש 

ו  שנה  שבעוד  בטוח  אני  דרככם.  שזאת    10-חבל 

ש  את  יגיד  הציבור  משמעותית    לו חודשים  ובצורה 

רוצה   שאני  סעיפים  פה  יש  לכך  ומעבר  מאוד. 

 להקריא סעיף סעיף ולהתייחס אליהם.   

 פתחנו את הנושא לדיון?   יעל סער: 

 לא, אני מסכם את הדיון.   ראש העיר: 

 מה זה, אבל אתה מדבר, פתחנו לדיון.   יעל סער: 

 הנה דוגמא, בבקשה.   ראש העיר: 

   -חים לדיון ות לא, אבל אנחנו פ  יעל סער: 

 דוגמא חיה. דוגמא חיה. דוגמא חיה.   ראש העיר: 

   -אבל ראש העיר  יעל סער: 

 ראש העיר יש לו זכות לדבר.   ראש העיר: 

 אתה נותן למי שמציג.   יעל סער: 

כי   ראש העיר:  החוצה,  מוציא  אני  אחת  מילה  ועוד  חיה.  דוגמא 

 אני כבר זהו. חלק מהתרבות.  

 נו את הפה בבקשה.  ל   אבל הנה אתה סותם  יעל סער: 

 את מפריעה לי באמצע הדיון, באמצע שיחה.   ראש העיר: 

.   יעל סער:   אז יש דיון או אין דיון? אני לא הבנתי

 באמצע שיח שלי.   ראש העיר: 

 באמצע נאום.   יעל סער: 
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את   ראש העיר:  וגם  לי,  מפריעה  את  אבל  לי.  מפריעה  את 

 מפריעה לי.  

 זה נפתח לדיון או לא.  ם  צריך להחליט א  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ראש העיר מסכם.   ראש העיר: 

   -לא, לפני שמסכם  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   יעל סער:   את מה? את הדיון, יש דיון, אין דיון

   -אז אני שמח שתושבות ותושבי  ראש העיר: 

   -אוקיי כשיש הצעה לסדר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -כפר סבא צופות וצופים  ראש העיר: 

 צריך להחליט אם זה נפתח לדיון.   : ד"ר אסנת ספורטה 

 איך אומרים, פוסל במומו פוסל, בבקשה.   ראש העיר: 

   *** קריאות מהקהל *** 

על   ראש העיר:  עובר  אני  אז  אותך.  מזהיר  אני  שנייה  פעם 

 הסעיפים סעיף סעיף.  

 איומים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מפריעים מהקהל, זה לא איומים.   ראש העיר: 

 איומים, מה זה אני מזהיר אותך?    זה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אוקיי, אני שוב פעם, אפשר  ראש העיר: 

 ביקשת רשות דיבור דיברת.   דני הרוש: 

 אפשר לבקש, לא צריך לאיים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

מפריע,   ראש העיר:  לא  הקהל  מפריע,  הוא  מאיים.  לא  אחד  אף 

 סליחה.  

א  יעל סער:  לפתוח  צריך  הצעה,  על  מצביעים  אם  ה  ות אבל 

או   היום  מסדר  אותה  להוריד  או  אפשר  לדיון. 

 לפתוח אותה לדיון. אני שואלת אם פתחת לדיון.  

חי   ראש העיר:  מופע  לכם  יש  היקרים  סבא  כפר  ותושבי  תושבות 

של התנהלות, שאחר כך מכנים את ראש עיריית כפר  
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 סבא בריון ושוביניסט.  

לשאול   יעל סער:  אפשר  משפטי  יועץ  לשאלות.  עונה  שלא 

   -ם הא 

 ושאינו עונה לשאלות.   ראש העיר: 

 פתחנו לדיון?   יעל סער: 

 בבקשה. ראש העיר מסכם לפני הצבעה.   ראש העיר: 

להצביע   יעל סער:  ניתן  האם  המשפטי  היועץ  את  לשאול  אפשר 

 על משהו שלא נפתח לדיון?  

 היועץ המשפטי בבקשה.   ראש העיר: 

הוא   עו"ד אלון בן זקן:  דיבור,  בזכות  העיר  בזמן.    לא ראש  מוגבל 

.    4כשהוא יסיים לדבר נבחן את    האופציות ותצביעו

 אתה יכול בבקשה להציג את האופציות?   יעל סער: 

 כשיגיע הזמן, כשראש העיר יסיים לדבר.   עו"ד אלון בן זקן: 

סדר.   ראש העיר:  נהיה  סוף  סוף  המשפטי,  היועץ  רבה  תודה 

הצעה   והיא  אחת,  הם  לסדר  ההצעה  של  הסעיפים 

בשבוע  ה  שנולד  שהיה  החמור  מהאירוע  כתוצאה 

ככה:   הם  הסעיפים  אז  וחברי  1שעבר,  חברות   .

ישיבות   בזמן  הדדי  כבוד  תוך  יפעלו  המועצה 

ברור   לי  נראה  להן.  מחוצה  והוועדות  המועצה 

דיוני   שני,  סעיף  ככה.  להיות  צריך  שזה  מאליו 

דיונים   של  בדרך  יתקיימו  והוועדות  המועצה 

בת  הכרה  מתוך  האופוזיציה  פק ענייניים,  של  ידן 

אני   משותף.  ציבורי  אינטרס  לייצג  כדי  והקואליציה 

לאופוזיציה   וגם  לקואליציה  גם  תפקיד  שיש  חושב 

אין   הציבורית.  בהתנהלות  חשוב  תפקיד  להיפך,  או 

שנותן   שלם  מערך  פה  יש  להיפך,  פיות.  סתימת  פה 

סופי   אין  המידע,  חופש  לפי  לבקשות  סופי  אין  מענה 
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שאת  נושא  כל  הסברים,  ם  על  מקבלות  מבקשות,  רק 

שזה   כך  כדי  עד  השעון,  סביב  פה  טורחת  המערכת 

המועצה   וחברי  חברות  נושא.  כל  אותם,  מלאה  ממש 

קרה   ואם  ברעהו,  איש  ועולב  פוגע  כינוי  מכל  יימנעו 

שקראת   זה  על  התנצלות  מבקש  אני  אז  יתנצלו.  דבר 

מאוד   מאוד  אמירה  זו  בריון  לא.  אני  כי  בריון,  לי 

.    דם קשה לא   שמכהן בתפקיד ציבורי

 אמרתי את זה כי ככה אני מרגישה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

סעיף   ראש העיר:  שעל  כמובן  רבה.  תודה  אז  אוקיי,  גם    3בסדר 

שמכיר   ומי  המועצה,  וחברי  חברות  תצביעי.  לא  את 

סבא,   כפר  בן  אני  גם  לשמחתי  שאני,  מאז  אותי 

שלי  המחנכת  עם  תדברו  פה,  התחנכתי  פה,    נולדתי 

ואת  מ  הילד  רפי  את  מכירה  היא  היסודי,  הספר  בית 

השתניתי   לא  אדם.  אותו  אדם,  אותו  שהתבגר,  רפי 

כבוד  לא  לשמחתי.  מתינות,  רוח,  אורך  סבלנות,   ,

דברים   להגיד  אפשר  אי  אותי  מכירים  התלהמות, 

בת   היא  לפה,  אותה  אביא  אני  לא.  שאני  ,  70עליי 

ו  חברות  ילד.  בתור  הייתי  איך  לכם  תגיד  רי  חב היא 

מכל   העלבה  או  פגיעה  כל  מידי  באופן  יגנו  המועצה 

אופוזיציה   משנה  לא  מועצה,  חבר  או  חברה  בכל  סוג 

הגיוני.   לי  נראה  תפקידיהם.  במסגרת  קואליציה,  או 

את   מגנה  אני  אגב  יימנעו,  המועצה  וחברי  חברות 

קרה.   שהוא  חבל  שעבר,  בשבוע  שהיה  האירוע 

בוועדות   יימנעו  המועצה  וחברי  בהן  הע חברות  ירייה 

לנושאי   קשור  שאינו  פוליטי  הקשר  מכל  חברים  הם 

וחברי   חברות  מצוין.  לי  נראה  הענייניות.  הוועדות 

המתרחשת   פוליטית  התנגחות  כל  יגנו  המועצה 
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חושב   אני  החברתיות.  וברשתות  העירוניות  בוועדות 

שיש   המתלהם  בשיח  שלנו  התפקיד  נכון.  שזה 

יכול  לא  לגנות.  הוא  וברשתות,  היות  ל   בחברה 

אם   ברשתות.  רוצים  שהם  מה  כותבים  שאנשים 

את   ונביע  נבוא  לא  ציבור  ונבחרי  כנבחרות  אנחנו 

מכבד,   לא  מקובל,  לא  סליחה  נכתוב,  או  מחאתנו 

לא? מה   או מבקש להתנסח אחרת, למה  אני מבקשת 

במערכת   זה  את  אומרים  להיפך.  זה,  עם  הבעיה 

ועל   שיח  על  מקום.  בכל  זה  על  מדברים  החינוך, 

שלנו.  רי ב  התפקיד  זה  ברשת,  שיח  ועל  ברשת,  ונות 

לא   המועצה  וחברי  חברות  מנהיגים.  אנחנו  זאת  בכל 

אלים,   מעשה  כל  ויגנו  אלימות  של  סוג  בשום  ינקטו 

נראה לי ברור מאליו.   אשר מי מהם תעשה או יעשה. 

אלימות   כל  פומבי  באופן  יגנו  המועצה  וחברי  חברות 

ו  חברות  כלפי  אדם  כל  מטעם  סוג  מועצה  חב מכל  רי 

לא?   למה  מצוין.  מצוין,  שהוא.  פורום  בכל  אחרים 

האחרון,   והסעיף  פתוח?  זה  את  להשאיר  צריך  למה 

בכלי   עיר  מועצת  חברי  של  בתשלום  פרסומים 

בדבר   בולט  במקום  ברור  בכיתוב  יכללו  התקשורת 

פעם   מתבקש  ראשונה.  פעם  מתבקש  ממומן.  תוכן 

   -תי שנייה. תודה רבה להתראות. ולכן כמו שאמר 

 סליחה, אני מתנצלת בשם כל חברי המועצה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

בסדר?   ראש העיר:  הכבוד,  כל  עם  בסדר.  להתנצל,  מה  לך  אין 

כללים   יש  מועצה.  בישיבות  כללים  יש  איימתי.  לא 

בתשלום,   הפרסומים  של  והנושא  מועצה.  בישיבות 

במודעה   שמדובר  לדעת  הציבור  זכות  פרסום  יש  אם 

 לא בכתבה.  



   02/03/2022 49    מן המנייןמועצה 

 יש פרסום ספציפי שאתם מדברים עליו?   סער: ל  יע 

.   ראש העיר:  לי מפריעה  את  פעם  שוב  לי.  מפריעה  את  פעם  שוב 

חושב   אני  ולכן  בשפע.  זמן  היום  לי  יש  נחכה, 

שההצעה לסדר כמו שהיא, הצעה לסדר מצוינת. אני  

להצביע   המועצה  וחברי  חברות  מכל  מצפה  הייתי 

לאור האירוע המזעזע שהיה בש  ע שעבר.  בו כפה אחד 

לפעמים   הדברים  איך  להבין  שצריך  חושב  אני 

תמיד   צריכים  ואנחנו  פרופורציות.  קצת  מאבדים 

דבר   של  בסופו  הלהבות.  את  צריכים  להוריד  כולנו 

אותנו   שרואה  מי  לכל  שצופה,  מי  לכל  דוגמא  להוות 

טובות   ידיים  של  בניהול  נמצאת  שהעיר  ולהבין 

ממלכ  וגם  וישרות,  ומקצועיות  אז  תי ואחראיות  ות. 

 אני רוצה להעלות את זה להצבעה.  

 אפשר שהיועץ המשפטי יסביר את האפשרויות?   יעל סער: 

לא.   ד"ר אסנת ספורטה:  או  זה  את  לקבל  הצבעה  אין  טועה,  אתה 

ולפתוח   להעלות  זה,  את  לפתוח  האם  היא  ההצבעה 

 את זה לדיון.  

 לא.   ראש העיר: 

 .  דה או להוריד או להעביר לווע  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה היועץ המשפטי.   ראש העיר: 

על   עו"ד אלון בן זקן:  לסדר  שבהצעה  לכם,  להזכיר  רוצה  רק  אני 

 העובדות הסוציאליות עברתם ישר להצבעה.  

   -טעית ואני שאלתי אותך  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ואני מבין, ואני מבין  עו"ד אלון בן זקן: 

 אני שאלתי אותך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ן      -אבל בכל מקרה  זקן:   בן עו"ד אלו

שאלתי אותך, ותראה בהקלטה, שאלתי האם מעלים   ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -את זה, לפתוח לסדר היום 

   -אפשרויות   4יש   עו"ד אלון בן זקן: 

 ואז הטעית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הן מוכרות.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -אוקיי? בוא תקרא מפקודת העיריות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא לכלול את הנושא בסדר היום.   ן בן זקן: לו עו"ד א 

   -האופציות   4מה   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא, אני לא מוכן  ראש העיר: 

 כשמעלים הצעה לסדר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

אני   ראש העיר:  היועץ המשפטי אל תשיב.  מוכן. סליחה,  לא  אני 

   -מבקש 

 יו.  כש למה לא להשיב? בוא תגיד מה האופציות ע  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני מבקש לנהוג, אני מבקש  ראש העיר: 

 אי אפשר להצביע לפני שפותחים לדיון.   יעל סער: 

   -אני מבקש לנהוג בכבוד  ראש העיר: 

.   יעל סער:  .  אנחנו מבקשים.

   -אני מבקש לנהוג בכבוד  ראש העיר: 

 אם תרצו אני אקרא מתוך הפקודה מה האופציות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

יש  י  לפקיד  ראש העיר:  העירייה.  של  המשפטי  וליועץ  העירייה 

   -כללים ויש חוקים 

 אבל הוא לא השיב.   יעל סער: 

לו   ראש העיר:  מפריעות  ישר  אתן  לענות.  לו  תיתני  תקשיבי,  אז 

 לדבר. דיברנו על תרבות דיון בבקשה.  

היום,    4 עו"ד אלון בן זקן:  בסדר  הנושא  את  לכלול  שלא  או  אפשרויות 

צר  כן?  לסדר  הצעה  אותה    יך זו  כוללים  אם  להחליט 

היום   לסדר  הנושא  את  להוסיף  היום.  סדר  על 

הנושא   את  לכלול  או  ישיבה.  באותה  דיון  ולקיים 
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את   להעביר  או  אחרת,  מועצה  ישיבת  של  יום  בסדר 

 ההצעה לדיון לוועדה מוועדות המועצה.  

   -אז כרגע  ראש העיר: 

ע  עו"ד אלון בן זקן:  שיצביעו  רוצה  אתה  שאם  אומרת  ההצעה  ל  זאת 

את   לפתוח  כל  קודם  להחליט  צריך  אז  הזו,  לסדר 

 הדיון.  

להיות   ראש העיר:  יכול  דיון,  קיום  על  להצבעה  נעלה  בואו  אז 

זה   את  נעלה  ואנחנו  דיון,  לקיים  צורך  שאין 

 להצבעה בלי דיון.  

   -לא, אם  יעל סער: 

 אי אפשר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

יש  יעל סער:  אחד  לכל  ואז  היום  לסדר  דיבור  ז   נכנסים    5כות 

 דקות, זה הכלל.  

דיון?   ראש העיר:  קיום  בעד  מי  להצבעה.  נעלה  אנחנו  אז  טוב, 

 פה אחד. תודה. קדימה.  

 

מס'   בנושא    : 454החלטה  דיון  לקיים  אחד  פה  להתנהלות  מאשרים  אמנה 

 . חברות וחברי מועצת העיר בשיח הציבורי ובפרסום לציבור 

 

 ן יש לו עכשיו לדבר?  זמ מעולה, כל אחד כמה   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות נכון? נושא על סדר היום.    5 יעל סער: 

 דקות לכל אחד.    5 עו"ד אלון בן זקן: 

 אז קדימה. בבקשה.   ראש העיר: 

את   יעל סער:  סותמים  אנחנו  איך  על  פה  ושמענו  ישבנו  אז 

בישיבה   זוכרת  שאני  מה  אחד  אבל  לאחרים,  הפה 

להיו  יכלה  לא  שהיום  מועצה  שחברת  פה,  ת  שעברה, 

שקרה   ומה  העיר,  תושבי  את  ולברך  לדבר  התחילה 
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ספציפית,   מועצה  חברת  עליה  התנפלו  ישר  זה 

רוצה,   היא  אשר  את  להגיד  לה  שאסור  לה  שהסבירו 

רצה   העיר  וראש  העיר.  תושבי  את  לברך  לה  אסור 

זאת לא סתימת   אז אם  זה.  בגלל  לסגור את הישיבה 

זכו  פיות.  סתימת  זה  מה  יודעת  לא  אני  לי  ר  פיות, 

שנכבו   מצלמות  לי  זכורים  שהושתקו,  מיקרופונים 

האופוזיציה.   חברי  של  דיבור  בעת  בשידור 

איך   אפילו  יודעת  לא  אני  הבריונות,  האלימות, 

להגיד   אפשר  ואי  נחלתו,  לא  היא  לזה,  לקרוא 

ונאלצים   פה  יושבים  לא ספגנו אותה. אנחנו  שאנחנו 

עלינו  לכפות  ובאה  שבאה  הזאתי,  ההצעה  את    לספוג 

שיש  א  במקום  האלה.  הדברים  של  קצף  השצף  ת 

הכפר   לציבור  שיתרמו  לסדר  הצעות  להביא  מקום 

לפה   באים  לטובה,  המציאות  של  שינוי  עשו  סבאי. 

לעשות קרקס, לעשות פה נאומים על תזמון או איזה  

שנאמר.   מה  על  לחזור  רוצה  לא  אפילו  אני  שהוא, 

חברת   של  פה  נסתם  שעבר  שבשבוע  יודעת  אני 

ואז  רצ מועצה.   בסמכות,  שלא  הישיבה  את  לסגור  ו 

העיר,   ראש  בלשכת  שצולם  לתקשורת  שדלף  סרטון 

איש לא חשב אפילו לחקור איך הוא יצא החוצה. מי  

אז   רכילות.  עכשיו  להיות  שצריך  נושא  שזה  חשב 

הזה   מעליב  הדבר  גם  הוא  לרש,  לעג  שהוא  רק  לא 

ראיתי   לא  יודעים,  אתם  מגיע  גם  והוא  חצוף,  והוא 

הצ  שהגיעה    עה אף  וחיובית  שתורמת  אחרת  לסדר 

שאני   מודיעה  כבר  אני  אז  עליה.  שחתומים  מחברים 

עוד   לי  יש  בעצם  נגדה.  רק    3מצביעה  ואני  דקות, 

דבר   עוד  אבל  לי  יש  תודה,  תודה,  אחר.  דבר  אנצל 
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איזה   פה  יש  לגבי הפרסומים בתשלום,  להגיד  אחרון 

אבל   מהי.  על  להגיד  חשב  לא  שאיש  רמיזה  שהיא 

הבחירות    נו אנח  שוועדת  אחד  מישהו  שיש  יודעים 

עצמו,   את  ופרסם  הציבור  מכספי  שלקח  החליטה 

 וזה לא איש מחברי האופוזיציה.  

 לא הבנתי. לא הבנתי למה את מרמזת.   ראש העיר: 

שאתה   יעל סער:  החליטה  הבחירות  ועדת  רמזתי.  לא 

זה   נכון,  עצמי  לפרסום  ציבור  בכספי  השתמשת 

 הכול.  

מי    ה. יפ  ראש העיר:  בבקשה.  להצבעה  זה  את  מעלה  אני  טוב, 

   -בעד לקבל 

 לא, לא, אנחנו בתוך דיון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אה תהילה.   ראש העיר: 

,   ד"ר אסנת ספורטה:   דקות לכל אחד.    5אנחנו בתוך דיון

 דקות.    5יש דיון, לכל אחד יש   יעל סער: 

איתן   ראש העיר:  סדר,  נעשה  בואו  ככה  אז  בבקשה.  תהילה 

 י, תהילה, אסנת כבר דיברה, יעל כבר דיברה.  ענ צנ 

 דקות.    5אני יכולה עוד   ד"ר אסנת ספורטה: 

עוד    5יכולה עוד   ראש העיר:  יפה, אז אסנת  דקות. עדי,    5דקות? 

 תהילה, איתן, פינחס, תהילה ראשונה בבקשה.  

שכוללת   רו"ח תהילה מימון:  הצבעה  כל  על  אצביע  אני  קצר,  זה  טוב 

להתנהלות  בעבר  ת   כללים  כזאת  העלינו  כבר  קינה. 

פעמים   כמה  אמרתי  כבר  מבחינתי  עברה.  לא  והיא 

בלי   תקינה,  לא  היא  שההתנהלות  חושבת  שאני 

כולנו   כי  זה,  מי  ואצל  זה  איפה  עכשיו  אצבע  לשים 

לא   הוא  לא,  הוא  פה  שקורה  שמה  מבינים  לי  נראה 

יש   רלוונטי,  לא  הוא  בעיניי  האחרון  הסעיף  ראוי. 
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החוק  ואם  לא.  מ   חוק,  אז  לא  ואם  שיאפשר,  אפשר 

שזה   חושבת  לא  אני  לצערי  לזה.  נכנסת  לא  אני 

וכל   אנשים,  אנחנו  בסוף  פה,  נצביע  אנחנו  יעזור. 

ושייקח את האחריות   לו פה אחריות אישית  יש  אחד 

כולנו   צד,  לאף  פה  מתכוונת  לא  אני  ושוב  האישית. 

שלנו,   ההתנהלות  על  אישית  אחריות  לקחת  צריכים 

יעזור  כל  ש   ולא  אבל  אחר.  או  כזה  סעיף  על  נצביע 

 הצעה שתעלה אני אהיה בעדה.  

 תודה רבה. אסנת.   ראש העיר: 

ש  ד"ר אסנת ספורטה:  אומרת  שאני  למרות  שוב  להצביע,  רוצים  א'  -אם 

מתכוונת   לא  אני  מהסוף,  אתחיל  אני  אמנה.  לא  זה 

דבר שהוא מצג שווא.   על  הייתם  להצביע  אילו  אילו, 

שכולל  הצעה  חבר  ת  מביאים  אף  כמו  סעיפים  גם 

לחברי   מיקרופונים  יכבה  לא  העיר  ראש  או  מועצה 

יחשיך   לא  אחד  אף  שאומר,  וסעיף  אחרים.  מועצה 

מתחייב   העיר  ראש  שאומר,  וסעיף  המסך.  את 

שאני   סליחה  ולכבד.  השאילתות  את  להקריא 

פה   ויש  הרבה  פה  נשמע  הוא  הזה.  בפועל  משתמשת 

הש  את  יקריא  העיר  ראש  אבל  או  אי זילות.  לתות 

בצורה   מלענות  להתחמק  יפסיק  העיר  ראש 

שהייתי   להיות  יכול  אז  לשאילתות,  קונקרטית 

האלה   שהדברים  מכיוון  אבל  בעד,  להצביע  שוקלת 

 לא קיימים, אז אני לחלוטין מתנגדת.  

 אוקיי, עדי ואחר כך איתן.   ראש העיר: 

זוכר  עו"ד עדי לוי סקופ:  אני  העברנו,  ואני  חברתי  תהילה  לפני  ת  תודה. 

ואני   מועצה.  וחברות  לחברי  אתי  קוד  משנה,  למעלה 

העלתה   שלירית  לסדר  ההצעה  את  ומברכת  שמחה 
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באשר   המיוחדים.  והדגשים  התוספות  עם  פה 

דברים   כמה  בה  היו  הקודמת,  המועצה  לישיבת 

מן   שלא  ישיבה  של  זימון  ראשית  מטרידים.  מאוד 

דבר   שום  בהם  אין  ממש  שהם  דברים  לצורך  המניין 

בשיחה  ד   שהוא  לברר  אפשר  היה  אחד  נושא  חוף. 

כבר   שהוא  נושא  זה  השני,  הנושא  את  טלפונית. 

שום   אין  ובכלל  קבוע,  באופן  שנתיים  משך  מתקיים 

בפועל.   קורה  והוא  מאחר  אותו,  להעלות  צורך 

אז   ירד.  בכלל  השלישי  מכספי    10,000והנושא   ₪

ועובדות   עובדים  של  עבודה  ושעות  הציבור 

ש  וזמנם  ועובדי  ל  והיערכות  מועצה  וחברות  חברי 

יכול   שהיה  לדבר  הושחתו  בנוסף,  עירייה  ועובדות 

ב  בערך  טלפונית.  דקות    5-להיפתר  שיחה  של 

של   בנושא  לדבר  הראוי  מן  לסדר  הצעה  כשמעלים 

ולעשות   לסדר  ההצעה  את  לקחת  ולא  לסדר,  הצעה 

בה דברים אחרים כמו דברי פתיחה. כי דברי פתיחה  

וש  העיר  ראש  של  אירועים  ל  זכותו  שמציג  מי 

דברי   זה  הספציפי,  החודש  במהלך  להיות  שהולכים 

ורוצים   נושא  שמעלים  לסדר  הצעה  במהלך  פתיחה. 

הנהלים.   ואלה  פתיחה,  דברי  נושאים  לא  בו,  לדון 

להעמיד   צריך  אז  האלה,  מהנהלים  שמתעלם  מי  אז 

להפוך   לא  מציעה  ואני  אחד.  דבר  זה  במקומו,  אותו 

לנסות,   לא לנסות לעשות את  בא את האירוע, לא  מת 

מביש,   ממש  מביש,  אירוע  לקחת  לא  שעשיתם.  מה 

לעולם,   לעולם,  כמוהו  נראה  שלא  מקווה  שאני 

בכל   שאחזה  והבושה  החלחלה  כי  העיר.  במועצת 

לתאר   אין  הזה,  הסרטון  את  שראו  ותושבת  תושב 
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הסיפור   את  לגלגל  ולנסות  אותו  לקחת  לא  אותה. 

נהלים  על  להקפיד  ניסיון  על  מועצה.  ב   הזה  ישיבת 

שהיה   עצמו  במעשה  זילות  וזה  מביש  זה  מביך,  זה 

ומי   בעד,  יצביעו  שכולם  מצפה  אני  ונורא.  איום 

תוספת   כל  להציע  מתכבד  תוספת  להציע  שרוצה 

שהוא רוצה. אבל לבוא ולטעון שהסעיפים האלה הם  

שצריך   סעיפים  לא  הם  רלוונטיים,  סעיפים  לא 

לק  שצריך  סעיפים  לא  הם  בהם,  אותם.  יי לעמוד  ם 

החשבון   את  לעצמו  יעשה  אחד  שכל  בסדר.  אז 

כאן   שחלה  חושבת  אני  אבל  ובוודאי.  בוודאי  האישי 

והטרידה   מאוד.  מהותית  התדרדרות  התדרדרות, 

אמירה,   עוד  אמירה  אותי  נאמרה  לשתף.  רוצה  ואני 

שחבר   פעם  שבכל  המניין,  מן  שלא  המועצה  בישיבת 

אוטומטית   לסדר,  הצעה  יעלה  קואליציה 

זאת  ופ הא  המניין.  מן  שלא  ישיבה  תזמן  וזיציה 

נוראית.   מבחינתי  היא  מאוד,  קשה  שהיא  אמירה 

לסדר.   הצעות  להגיש  זכות  יש  הקואליציה  לחברי 

פעם   זה  את  עשיתי  אני  עכשיו,  וחוקית.  מלאה  זכות 

הצעה   אעלה  גם  אני  היום  תהילה.  חברתי  עם  אחת 

אופוזיציה.   חברי  של  במינון  לא  שזה  נכון  אז  לסדר. 

והוא  אב  חשוב,  מאוד  מאוד  שהוא  נושא  כשיש  ל 

כן לעשות הצעה לסדר בפורום   באמת מחייב לטעמנו 

אתם   מאיתנו?  זה  את  למנוע  לנסות  רחב.  כזה 

מנסים   ואנחנו  אתכם,  משתיקים  שאנחנו  אומרים 

שלא   מועצה  בישיבת  מודיעים  שאתם  פיות  לסתום 

נאמר   זה  לבן,  גבי  על  שחור  נאמר  וזה  המניין,  מן 

הצעות  .  במפורש  יעלה  אופוזיציה  שחבר  פעם  בכל 
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עוד   המניין.  מן  שלא  ישיבה  נזמן  אנחנו  לסדר, 

 ₪ ועוד הוצאות והכול, למה? איזו סיבה?    10,000

 ₪?   10,000מאיפה המספר הזה   יעל סער: 

   -איזו סיבה? סליחה, סליחה, יעל עוד פעם את  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 -פשוט אומרים את המספר הזה  יעל סער: 

 עכשיו את מפריעה.   עדי לוי סקופ:   "ד עו 

 שוב ושוב ושוב.   יעל סער: 

 סליחה, סליחה, אני מבקש לא להפריע.   ראש העיר: 

   -אם תבקשי  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אני מבקשת להבין מאיפה המספר הזה.   יעל סער: 

 סליחה, יעל סליחה.   ראש העיר: 

יציגו   עו"ד עדי לוי סקופ:  החשבון  את  לקבל  תבקשי  את    לך אם  גם 

תעשי   הפירוט  את  תבקשי  שאילתה  תגישי  החשבון. 

נהלים,   נהלים,  זה  שוב,  נהלים.  יש  הכול,  את 

ותושבות   תושבי  שכל  וחשוב  ולומר,  לבוא  נהלים. 

   -העיר 

 עדי, את צריכה לסיים.   ראש העיר: 

למנוע   עו"ד עדי לוי סקופ:  מנסה  אופוזיציה  של  אמירה  ידעו 

לסדר,  הצעות  להגיש  פעם  ו   מהקואליציה  בכל 

מן   שלא  ישיבה  תכונס  זה,  את  שנעשה  אוטומטית 

 המניין, חמור מאוד, חמור מאוד.  

 תודה.   ראש העיר: 

 תודה רבה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 תודה, איתן צנעני.   ראש העיר: 

על   עו"ד איתן צנעני:  עמידה  לבין  פיות  סתימת  בין  מבלבלת  את  יעל, 

דוגמא  לך  אתן  אני  ישיבה.  של  תקין  אם  ,  ניהול 

יש לך   דקות לדבר, ואת מדברת חצי שעה,    5לדוגמא 
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זה   הסתיים.  שלך  הזמן  לך  ואומרים  אותך,  ועוצרים 

פיות?   של  סתימת  תקין  ניהול  על  עמידה  זה  לא. 

צעקות,   או  מהקהל  התפרצויות  כשיש  הישיבה. 

להפסיק,   מהם  ודורשים  מהקהל  ביניים  קריאות 

נקרא  זה  אותם,  יוציאו  אז  יפסיקו  לא  הם    ואם 

ואין  ס  שלו  בזמן  מדבר  לא  כשאדם  לא.  פיות?  תימת 

לו,   ומעירים  מדבר  זאת  בכל  והוא  דיבור,  רשות  לו 

לבוא   ולכן  ישיבה.  של  תקין  ניהול  על  עמידה  זה 

מהמציאות,   רחוק  זה  פיות,  סתימת  כאן  שיש  ולומר 

שהוא   העיר  ראש  על  להגיד  מהמציאות.  רחוק  ממש 

ביק  הרבה  הרבה  עליו  להעביר  אפשר  ת.  ור בריון, 

ממש   זה  בריון,  שהוא  עליו  להגיד  ועד  מכאן  אבל 

מהמציאות.   רחוק  למה  ממש  השאילתות,  של  בנושא 

עושים   מה  שקובע  מי  השאילתות.  את  מקריאים  לא 

התוספת   זה  הפקודה,  זה  החוק,  זה  עושים  לא  ומה 

   -השנייה. סליחה 

 בשום מקום לא כתוב שאסור לקרוא שאילתה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ולכן   נעני: צ   עו"ד איתן  לקרוא.  שצריך  כתוב  לא  שאסור,  כתוב  לא 

   -כשלא מקריאים 

   -אז למה ללכת  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אסנת, כאשר  עו"ד איתן צנעני: 

מה   ד"ר אסנת ספורטה:  לחשוב  לא  ולמה  ללא?  הפרשנות  את  לקחת  למה 

 ראוי לפחות?  

 ?  מה ראוי ומה לא ראוי? את? אני   אסנת, מי קובע  עו"ד איתן צנעני: 

 ההיגיון הסביר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

כופר   עו"ד איתן צנעני:  אני  הסביר?  האדם  חוק,  יש  סליחה,  חוק,  יש 

את   אולי  הסביר.  האדם  של  הזאת  באמירה 
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זה    ת אקטיביסטי  מה  יודע  לא  אני  משמעית  חד  אבל 

בעיניי.   סביר  לא  בעיניך  שסביר  מה  הסביר,  האדם 

   -ולכן יש לנו יועץ משפטי 

   -לא יודעת  ה: רט ד"ר אסנת ספו 

   -ולכן יש לנו  עו"ד איתן צנעני: 

להגיד   ד"ר אסנת ספורטה:  רוצה  רק  אני  אותך,  מכבדת  אני  איתן  איתן, 

   -לך שכשאני נמצאת במקום ואני שומעת תשובה 

   -אבל  עו"ד איתן צנעני: 

   -כשאני לא יודעת מה השאלה  ד"ר אסנת ספורטה: 

ו  עו"ד איתן צנעני:   רי זה תגיבי.  אח אסנת אבל תני לי לסיים 

 זה לא סביר בעיניי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל אסנת למה את קוטעת אותי?   עו"ד איתן צנעני: 

 סליחה, אני מתנצלת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

של   עו"ד איתן צנעני:  הפרשנות  את  לנו  שנותן  משפטי  יועץ  פה  יש 

ואנחנו  השנייה,  התוספת  ושל  הפקודה,  ושל    החוק 

ההנחיו  פי  על  יחליט  ת  פועלים  פה  אחד  כל  אם  שלו. 

ואת   החוק  את  ולפרש  רוצה,  שהוא  מה  לעשות 

הקראת   אי  ולכן  מקום.  לשום  נגיע  לא  אז  הפקודה, 

ממש   המשפטי,  היועץ  להנחיית  בהתאם  שאילתות 

 ממש לא מהווה סתימת פיות.  

הקריאו   יעל סער:  כמעט  שנתיים  שבמשך  להגיד  רק  אפשר  אם 

   את השאילתות, ואז החליטו להפסיק. 

   -טוב  ראש העיר: 

שבקדנציות   עו"ד איתן צנעני:  לך  אומר  ואני  שלישית  קדנציה  כבר  אני 

בהתאם   השאילתות,  את  הקריאו  לא  ממש  הקודמות 

שלב   שהוא  באיזה  אם  המשפטי.  היועץ  של  להנחיה 

גם   זכותו  מקריא,  שהוא  החליט  הנוכחי  העיר  ראש 
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ואין   קיבל,  שהוא  המשפטי  לייעוץ  להיצמד  להחליט 

 ם בעיה, וזה בטח לא סתימת פיות.  שו עם זה  

הסדר   ראש העיר:  ועל  החוכמה,  דברי  על  איתן  רבה  תודה 

   -שעשית. לאור כך אני מעלה 

   -סליחה אני מבקש  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -סליחה  פינחס כהנא: 

.   ראש העיר:   פינחס ועילאי כן

לדעתי הנושא הזה של אמנה הוא חסר משמעות. ואי   פינחס כהנא: 

ב  של  צו אפשר  יש כאן שאלה  בעיות.  לפתור  כזאת  רה 

אחד   ואף  אנשים.  של  הרגשה  של  ושאלה  התנהגות 

בעיה   כאן  יש  אומר,  ולא  בקרניו  השור  את  תופס  לא 

של   הזה  הנושא  וגם  אותה.  לפתור  שצריך 

הנושא   אמירה,  שזה  להגיד  יכולה  את  השאילתות, 

קשה.   אמירה  שזו  לסדר  ההצעות  אנחנו    3של  שנים 

מ  כאן  הצעות  נס יושבים  לדיונים,  הצעות  להעלות  ים 

ההצעות    3טובות.   את  העלתה  לא  הקואליציה  שנים 

שהעלו   ראשונה  ופעם  הצעה.  שום  העלתה  לא  האלה, 

זה.   והורידו, כתוצאה מזה זה היה משלים של  הצעה 

מאוד   הרבה  בהם  שהשקענו  הצעות  נדונו  שלא 

היה   אפשר  אומרת  שאת  כמו  וההצעה  אנרגיה, 

בדיוק  אותה  כותב  ב   לפתור  של  אישי    2מכתב 

שלקחו   מתוך    2הצעות,  מכתב  4הצעות  לכתוב   ,

את   לקחת  ולא  להגיד,  רוצה  שהוא  מה  ולהגיד  אישי 

כחברי   שאנחנו  הראשון  המקרה  היה  וזה  זה. 

ו  המטרה.  את  והבנו  בו.  נתקענו  שנים    3-אופוזיציה 

איך   אבל  חוקי,  שזה  להיות  יכול  אז  נעשה.  לא  זה 

א  חוקי,  חוקי  זה  היה    בל אומרים  ואפשר  פוגעני.  זה 
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אנחנו   בשאילתות.  דבר  ואותו  אחרת.  זה  את  לפתור 

את   יראה  שהציבור  כדי  אנרגיה  הרבה  משקיעים 

פוליטי,   אקט  איזה  לא  זה  מעורב.  שיהיה  הישיבות, 

אפשרות   לו  נותנים  הציבור.  של  מעורבות  שתהיה 

על   מבינים  לא  אנשים  זה.  את  תראו  בבית,  ותשבו 

ועוד  להם,  עונים  שאלה,  ע   מה  יש  אז  לקונית.  ונים 

יגיד היועץ המשפטי זה חוק, זה בסדר.   זה חוקי. אז 

כך   לתת  ואפשר  הרגשה,  של  שאלה  כאן  יש  אבל 

לא   היא  שההרגשה  ונושאים  אירועים  מאוד  הרבה 

שבצורה   ובוודאי  אותה,  פותרים  לא  ואנחנו  הטובה, 

פעם   זה  על  דיברנו  וכבר  אמנה,  עוד  שנעלה  כזאת 

הפת  לא  זה  עליו  רו אחת,  להוסיף  יכול  אני  כי  ן, 

שחברי   למשל  מקובל  היה  דברים.  מאוד  הרבה 

של   באירועים  העירייה,  של  באירועים  מועצה 

בצורה   מזמינים  בכסף,  האירועים  לא  שהם  העירייה 

בצורה   אותם  שואלים  המועצה,  חברי  את  מסודרת 

זה   וכו'.  אותם  מכבדים  לבוא,  רוצה  מי  מסודרת 

כהלכ  מטופל  לא  שהוא  של    ה, נושא  שאלה  וזו 

לחפש   רוצה  ולא  לבוא  רוצה  לא  אחד  אף  הרגשה. 

מקום. עשו את זה בהתחלה כשנפגשנו, ככה זה היה.  

חברי   אחראיים,  היו  החבר'ה  רישום,  עושים  היו 

לא   שזה  שאלה  כאן  יש  אז  אחראיים.  היו  המועצה 

חגיגות   עניין    120ייפתר.  זה  היום,  עליהם  שדיברנו 

אנחנו   מה  שלנו.  הרגשה  אירוע    לא של  שיש  יודעים 

שימור,  120של   בוועדת  זה  על  דיברנו  לא  אנחנו   ?

המועצה   לחברי  באים  לא  אז  אחרות.  ובוועדות 

זו   היגוי,  ועדת  מקימים  אנחנו  חבר'ה  אומרים: 
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   -שאלה 

 שתוקם פינחס, שתוקם.   ראש העיר: 

זה חוקי זה לא חוקי, לא זאת השאלה. השאלה איזו   פינחס כהנא: 

נותן   אתה  המועצה.    של הרגשה  חברי  של  שותפות 

של   כזאת  בהצעה  זה  כהוא  מאמין  לא    9ואני 

עוד   לה  להוסיף  יכול  אני  ואין    20סעיפים,  סעיפים, 

שאנחנו   או  זה.  על  להצביע  בכלל  צורך  שום  לזה 

ההרגשה   את  יקבלו  שכולם  או  שצריך,  כמו  נתנהג 

 כמו שצריך, ואז לא תהיה התנהלות אחרת. תודה.  

 אי בבקשה ואנחנו מסיימים.  יל תודה. ע  ראש העיר: 

יתמכו   הנדין: -עילאי הרסגור  שכולם  בטוח  שהייתי  אגיד  לא  חשבתי,  טוב 

שתהיה   לתומי  שחשבתי  אומר  הייתי  בהצעה. 

שאני   כמובן  אבל  הזאת,  ההצעה  על  גורפת  הסכמה 

היא   האמנה  הזאת.  במועצה  כאן  המציאות  את  מבין 

צריכים   וכולם  עליו,  להסכים  שצריכים  משהו 

הסכמה    ים להסכ  שאין  רואה  ואני  מאחר  עליו. 

ברורים  באמת  לא  לסעיפים  מהם  אחד  אף   ,

הייתי   למחלוקת.  נתון  להיות  אמור  לא  שערורייתי, 

הסכמה   שתהיה  רוצים  ההצעה  מגישי  כולנו  רוצה, 

שכל   מציע  אני  הסכמה,  אין  אם  שלנו.  ההצעה  על 

לנכון.   רואים  שהם  מה  יעשו  מועצה  וחברת  חבר 

מז  ליותר  לערוך    ה. קיווינו  טעם  שיש  חושב  לא  אני 

 הצבעה במצב הזה.  

אפשרות   ד קרן גרשון חגואל: " עו  יש  הזאתי  בהזדמנות  שדווקא  חושבת  אני 

עם   יחד  אותה  ולעבות  הזאתי,  ההצעה  את  לקחת 

נציגים   וגם  נציגים מהקואליציה  עם  גם  צוות שיישב 

שהיא   אמנה,  לגבש  נוכל  אנחנו  ואז  מהאופוזיציה, 



   02/03/2022 63    מן המנייןמועצה 

כו  של  הסכמה  מכובד,  לם באמת  משהו  לה  יהיה   .

שצריך.   כמו  אותה  לאמץ  עליה,  לחתום  לבוא  נוכל 

יש   אחד.  צד  ידי  על  שנכתבת  אמנה  לקבל  אפשר  אי 

לנוסח   להגיע  כדי  אנשים,  של  נוספות  תחושות  כאן 

זה   את  שנעביר  מציע  אני  כולם,  על  מקובל  שיהיה 

הצעת   וזו  משותפת.  בצורה  זה  את  שתכתוב  לוועדה 

מכיו  שלי.  להגיע    ון ההחלטה  רוצים  כאן  שכולנו 

בישיבת   ונעימה  טובה  תחושה  שהוא  לאיזה 

 המועצה, אני חושבת שזו הדרך הנכונה.  

ברורים   הנדין: -עילאי הרסגור  שהסעיפים  רואה  אני  שלי,  את  אמרתי  אני 

ואז   עליהם  להסכים  אפשר  היה  מסכימים,  לא 

גם   מסכימים  לא  אם  אבל  זה.  את  להרחיב  לנסות 

   -לא רואה טעם לכפות על י  לסעיפים האלה, אנ 

 טוב, אני אעלה את זה להצבעה בבקשה. מי בעד?   ראש העיר: 

 אפשר להציע הצבעה כנגד.   ד"ר אסנת ספורטה: 

בהצבעות.   ראש העיר:  אנחנו  דבר,  שום  כרגע  להציע  אפשר  אי 

אמנה   לסדר,  ההצעה  את  להצבעה  מעלה  אני 

בשיח   העיר  מועצת  וחברי  חברות  להתנהלות 

 ום לציבור, מי בעד ההצעה?  רס הציבורי ובפ 

   -רגע, רגע, אני שואלת שאלה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 מי בעד ההצעה? סליחה לא.   ראש העיר: 

 אפשר להציע הצעת נגד.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא. אנחנו בהצבעה.   ראש העיר: 

 יועץ משפטי האם אפשר להציע הצעה נוספת כנגד?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן.    שר אפ  עו"ד אלון בן זקן: 

 תודה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה.   ראש העיר: 
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יסגור   ד"ר אסנת ספורטה:  לא  איש  כרגע,  שאומרת  הצעה  מציעה  אני  אז 

יחשיך   לא  איש  ב.  מועצה.  חבר  לאף  מיקרופונים 

תהיה   מועצה  לחברי  פניה  ג.  מועצה.  חבר  לאף  מסך 

ראש   לקובי  אם  לנשים.  וגם  לגברים  גם  מכבד  באופן 

קורא   העיר  ד" העיר  שראש  אודה  אני  אז  קובי,  ר 

את   לרכוש  כדי  קשות  עבדתי  ספורטה.  ד"ר  לי  יקרא 

בהלימה   יצביע  ועדה  יו"ר  הבא,  סעיף  הזה.  התואר 

נגישות   ועדת  אם  אסביר,  רק  אני  הוועדה.  להחלטת 

מוגבלויות,   עם  לאנשים  השער  את  לפתוח  החליטה 

בעד   במועצה  להצביע  חייב  יהיה  הוועדה  יו"ר  אז 

   -ר, אם מדברים כבר על לכבד שע פתיחת ה 

 היועץ המשפטי, האם זה הצעה לסדר?   ראש העיר: 

   -והסעיף החמישי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אם תצביעו על ההצעות זו כנגד זו, דהיינו  עו"ד אלון בן זקן: 

 אוקיי, אז זה כהצעה אחת.   ראש העיר: 

   א. אם ההצעה הראשונה מתקבלת, ההצעה השנייה ל  עו"ד אלון בן זקן: 

 אוקיי טוב.   ראש העיר: 

יפיץ   ד"ר אסנת ספורטה:  לא  המועצה  מחברי  איש  החמישי,  והסעיף 

 לתקשורת סרטונים או תמונות שעניינם שיימינג.  

שיימינג   אורן כהן:  שענייניים  עניינים  בכלל  יהיו  שלא  מוטב 

 לדעתי. לא הפצת הסרטון היא הבעיה.  

 אני מסכימה איתך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 נכון?   ן: כה אורן  

 אבל זה חטא על פשע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בואו נצביע על ההצעה המגוחכת הזאתי.   מר מאיר מנדלוביץ': 

   -אולי תשני, אני מציע  אורן כהן: 

 אורן אני מקבלת.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -אני לא רוצה לחזור על המילים שנאמרו  אורן כהן: 

 ת.  בל אורן אני מקבלת. אני מק  ד"ר אסנת ספורטה: 

יהיה   אורן כהן:  אולי  ספציפי,  הזה  הסעיף  את  תשני  אולי  אבל 

 לך עוד קול.  

אוקיי?   ד"ר אסנת ספורטה:  אוסיף  אני  מקבלת  אני  אורן  אוסיף,  אני 

לא   ואיש  זה,  כלפי  זה  בכבוד  ינהגו  המועצה  חברי 

 יפיץ לתקשורת סרטים או תמונות שעניינם שיימינג.  

נ  ראש העיר:  אנחנו  אז  אוקיי.  מי  על טוב  לסדר.  ההצעה  את  ה 

בעד ההצעה לסדר שהוצגה, אמנה להתנהלות חברות  

לציבור,   פרסום  הציבור  בשיח  העיר  מועצת  וחברי 

עילאי,   פליאה,  לירית,  שלום,  מאיר  יובל,  בעד?  מי 

עדי   אורן,  קובי,  ד"ר  איתן,  דני,  העיר,  ראש 

נגד?    ותהילה. מי 

 ביע על ההצעה.  הצ לא, למה? אנחנו רוצים ל  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 מי בעד ההצעה השנייה?   ראש העיר: 

 ההצעות ביחד.    2ההצבעה נעשית על   עו"ד אלון בן זקן: 

 גם קרן העלתה.    3אבל יש   ד"ר אסנת ספורטה: 

זו. דהיינו, אם ההצעה הראשונה קיבלה רוב   עו"ד אלון בן זקן:  זו כנגד 

 השנייה נדחית.  

 ההצעה הזאת קיבלה רוב.   ראש העיר: 

 הצעות, קרן גם העלתה הצעה.    3יש   סנת ספורטה: א   ד"ר 

 בסדר.   ראש העיר: 

.    3אם יש   עו"ד אלון בן זקן:   הצעות אז כן, אז על כל אחת מהן

בעד   ראש העיר:  מי  אוקיי.  התקבלה  הזאת  ההצעה  בעד,  מי  אז 

זה   את  להעביר  שהציגה  כפי  קרן  של  הצעתה 

נגד?   מי  וקרן.  ספורטה  ד"ר  יעל,  פינחס,  לוועדה? 

ראש  תה  דני,  איתן,  קובי,  ד"ר  אורן,  עדי,  ילה, 
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ירד   ויובל.  ומאיר  לירית  פליאה,  עילאי,  העיר, 

ד"ר   של  הנוספת  ההצעה  בעד  מי  היום.  מסדר 

תהילה,   נגד?  מי  וקרן.  אסנת  יעל,  פינחס,  ספורטה? 

העיר,   ראש  הרוש,  דני  איתן,  קובי,  ד"ר  אורן,  עדי, 

ר  תודה  ויובל,  ומאיר  לירית  פליאה,  גם    בה עילאי, 

 זה ירד מסדר היום.  

 

מס'   בנושא    : 455החלטה  ההצעה  את  קולות  ברוב  להתנהלות  מאשרים  אמנה 

 . חברות וחברי מועצת העיר בשיח הציבורי ובפרסום לציבור 

ד"ר   -בעד  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר,  יובל, 

 קובי, אורן, עדי ותהילה. 

 . וקרן   אסנת פינחס, יעל,   -נגד  

 

 רכזי/ות מגדר ומיניות בחינוך.   . ב 

 

מגדר    נושא הבא. הצעה לסדר בישיבת המועצה רכזי  ראש העיר: 

 ומיניות, כן עדי בבקשה.  

לשוויוניות   עו"ד עדי לוי סקופ:  מודל  באמת  מהווה  סבא  כפר  תודה. 

שינוי   ומקדמת  שמנהיגה  עיר  הארצית.  ברמה 

המוניציפלי,   במרחב  חברתיות  ועמדות  תפיסות 

הבניות  מ   שבאמת  מגדריים  מסטראוטיפים  שוחרר 

אנחנו   ומכבד.  שוויוני  שיח  ומקדם  נושנות  חברתיות 

היקף   רחבות  תכניות  באמת  ומובילות  מובילים 

חינוך מודע מגדר   בנושא  במערכת החינוך העירונית, 

היום   במעונות  הלידה  מגיל  החל  בריאה,  ומיניות 

מאוד   הרבה  של  בהובלה  התיכוניים,  הספר  בתי  ועד 
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חינוך,  תפ שו  אגף  גם  עירונית,  נשים  מועצת  גם  ויות, 

סמים   באלימות  למאבק  החדשה  הרשות  גם 

וקהילה,   חברה  אגף  גם  ספיר,  חברת  גם  ואלכוהול, 

המחלקה   הפנאי,  לתרבות  והחברה  תרבות  אגף  גם 

  . וכו' וכו'  לקידום הבריאות, רשות הספורט, קיימות 

עוסקת   שלא  אחת  עירונית  יחידה  כמעט  אין  למעשה 

לידה  וכ בת  מגיל  נעשות  הן  שכאמור  האלה.  ניות 

במעונות היום. תכף אני ארחיב. המטרות המרכזיות  

כדלקמן:   הינן  החינוך  במערכת  החינוך  תכניות  של 

ומשוחררת   מכילה  שוויונית,  חברה  קידום 

הילדים   של  מלא  ביטוי  שמאפשרת  מסטראוטיפים, 

לכישורים,   בהתאם  והנערות  הנערים  והילדות 

ולרצ  וחשיבה  ונ ליכולות  מודעות  פיתוח  ות. 

זה   והשלכותיה.  המגדרית  ההסללה  כלפי  ביקורתית 

וצפונה   היסודי  בגילאי  כבר  מתחיל  באמת,  קורה 

בטוחה   בריאה,  מיניות  קידום  מכך.  ולמעלה 

תוך   המינית,  האלימות  תופעות  וצמצום  ומכבדת 

מיניות   התנהגויות  עם  להתמודדות  וכלים  ידע  מתן 

סיכוניות.   או  נערים  וק פוגעניות  של  והעצמה  ידום 

זהות   גיבוש  של  בתהליכים  ותמיכה  ליווי  ונערות, 

מאוד   תכניות רחבות  לנו  יש  ומגדרית.  מינית אישית 

הדרכות   לנו  יש  והילדות  הילדים  בגני  כמו שאמרתי. 

בצהרונים,   מתחילים  היום,  מעונות  גני    8לסייעות 

מעמד   לקידום  הרשות  בתמיכת  קורא  בקול  ילדים 

שפע   לכל  תכ האישה.  הדרכות  של  באמת  ניות 

בשנתיים   רק  באמת  וזה  מאוד,  רחב  הצוותים 

  , ו'  , ה'  , ג' בגילאי  גם  לנו  יש  הספר  בבתי  האחרונות. 



   02/03/2022 68    מן המנייןמועצה 

פה, הכי בטוח   וי"א שפע של תכניות. אם זה לתת  ח' 

המרכז   נוספות.  ותוכניות  בהסכמה  יחד  בשבילי, 

שלמעשה   אותנו  עדכן  מינית  תקיפה  לנפגעי  לסיוע 

ה  העיר  בתוכניות  רא אנחנו  שהחלה  בארץ,  שונה 

ו  ה'  ולמעשה  -לגילאי  עירוני,  חוצה  השכבות  ובכל  ו' 

ורחב   דופן  יוצא  הוא  בארץ  שלנו  ההכשרות  היקף 

יש   הספר  שבבתי  העובדה  ונוכח  זה  נוכח  היקף. 

ורכזות לתחומים רבים, אני נותנת דוגמאות:   רכזים 

הכלה,   קהילה,  תלמידים,  מועצת  ביטחון,  זה"ב, 

וכו'  שהוא  ו   תקשוב  הזה  החשוב  בנושא  דווקא   .' כו

סופר סופר חשוב, והעבודה בו היא מול כל כך הרבה  

כל   את  ומתחלל  שמרכז  אחד  גורם  אין  גורמים, 

הגורמים   מול  אל  יעבוד  ושהוא  הזה.  הנושא 

המון   בין  מפוצל  זה  למעשה  ישירות.  העירוניים 

בין  ומפוצל  הרבה    גורמים  בין  הספר,  בבתי  היועצת 

מסוימים   מורים  ומנהלות,  סגניות  פעמים  מאוד 

ת  גורם  שלוקחים  בעצם  וזה  לאחריות,  מסוים  חום 

מת  מספיק  לא  שהיא  לא  ללת  וכ לעשייה  והמשאבים 

יאפשר   הזה  לנושא  רכז  מינוי  אז  מאוגמים.  מספיק 

גם   משמעותי,  טיוב  גם  הנושא.  של  טיוב  ממש 

הבנת  גם  פעילות,  חינוכית,    הרחבת  מערכת  כל  צרכי 

וגם   לצורך  בהתאם  ספציפית  פעילות  התאמת  גם 

מיטבי   באופן  מסגרות  חוצה  פעולה  שיתופי  רקימת 

כדלקמן:   היא  ההחלטה  הצעת  זה  נוכח  ורחב. 

בריאה,   ומיניות  מגדר  רכזי  ימונו  הספר  בתי  שבכלל 

את   ולתכלל  לרכז,  לקדם,  באמת  יהיה  שתפקידם 

רכזת  מול  אל  בנושא  ומגדר    הפעילות  מיניות 
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החינוך   וצוותי  הרלוונטיים  העירייה  משרדי  בחינוך, 

באמת   שלנו  שהרצון  אתאים  אני  כאן  ספר.  בבית 

גורמים   לא  הספר  בית  מתוך  גורמים  יהיה  שזה 

אנחנו   להגיד  יכולה  אני  לנו,  שיש  למרות  חיצוניים, 

ייעשה   זה  איך  של  הפעולה  בדרך  מתערבים  לא  פה 

ב  ייעשה  זה  איך  אלא  גורמי  בפועל,  תפקיד  זה  פועל 

לנו   ויש  מוגנות,  רכזי  למשל  לנו  יש  אבל  המקצוע. 

נושאי תפקידים נוספים. אפשר לקבוע שבחלק מבתי  

הזה.   לנושא  רכזים  גם  יהיו  מוגנות  רכזי  הספר 

ספר   בית  בכל  ליעוץ.  יעבור  זה  הספר  מבתי  בחלק 

זה   ייעשה,  זה  איך  ההחלטה  את  לקבל  יהיה  אפשר 

המ  גורמי  של  יעברו  אוטוריטה  שהם  כמובן  קצוע. 

הכשרות והדרכות בנושא הזה, ויקבלו את כל הסיוע  

יהיה   הזה  שהנושא  היא  הכוונה  יצטרכו.  שהם 

ש  ככה  ייעשה    50%-מדורג  המינוי  החינוך  ממוסדות 

יהיה   שזה  לתשפ"ג  עד  היא  המשמעות  לתשפ"ג.  עד 

שהם   להם  יגידו  הזאת.  לשנה  לא  הבאה,  לשנה  תקף 

ו  הבאה.  לשנה  שלהם    50%-ממונים  המינוי  נוספים 

שאחריה   לשנה  הבאה  שנה  סוף  לקראת  ייעשה 

זה   מדורג,  בעצם  יהיה  זה  הזה  באופן  לתשפ"ד. 

מסגרת   בכל  לבדוק  יאפשר  זה  היערכות,  זמן  יאפשר 

זה   התפקיד.  את  לשאת  מעוניינת  או  מעוניין  מי 

מסוים   נושא  שמרכזים  רכזים  יש  אם  לבדוק  יאפשר 

רכז או רכזת שיעשו    כבר עכשיו. יכול להיות שלמשל 

כל   או  זה  את  עושים  גם  שהם  יחליטו  הכלה,  שילובי 

שהיא   איך  קונסטלציה  יחליט  המקצועי  הצוות  זה 

שיהיה   זה  על  המה.  על  היא  ההצבעה  זה.  את  לעשות 
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הסופר   לנושא  אחד  מרכז  אחד,  מתכלל  גורם  בעצם 

ואנחנו   הזמן,  כל  בו  עוסקים  שאנחנו  הזה.  חשוב 

פעילויו  המון  בו  כבר  עושים  אנחנו  מבחינתנו  ת. 

גורם   כשיש  זה  שלנו,  ובפעילות  בעירייה  למדנו 

סתם   אני  מזה.  מרוויחים  כולנו  הכול  את  שמתכלל 

חוברת   את  קיבלתם  כולכם  עכשיו.  דוגמא  אקח 

היה   והכול  האירועים  כל  בעבר  דוגמא.  סתם  פורים, 

הכול   ועכשיו  גורמים,  הרבה  כך  כל  בין  מפוצל 

מאפשר   זה  ומאוגם.  זה  מתוכלל  ענק,  חיסכון  גם 

מאפשר   זה  השירות,  איכות  של  שיפור  מאפשר 

וזה   משאבים,  ואיגום  לכל    win winתכלול 

שחברי   זה  שחרף  מאוד  מקווה  אני  הכיוונים. 

רוצים   לא  שהם  אמרו  הקודמת  בישיבה  האופוזיציה 

ראו   לא  והם  לסדר,  הצעה  יעלו  קואליציה  שחברי 

שנוכח  מאוד  מקווה  אני  יפה.  בעין  אז  זה    את 

כאן   נזכה  כן  אנחנו  הזו,  ההצעה  של  החשיבות 

לתמימות דעים והצבעה פה אחד בעבור ההצעה הזו.  

הנשים   יום  חודש  של  הזה  בעיתוי  בטח  מאוד  חשוב 

שהיו   משמעותיות  סופר  שנתיים  ואחרי  הבינלאומי, 

ואנחנו   הרבה  כך  כל  שפגעו  הקורונה,  משבר  עם  כאן 

א  אני  אז  השליליים,  ההדים  את  כולנו  שמח  ראינו 

 מאוד לתמיכה ותרומה של כולם.  

   -ראש העיר  עו"ד אלון בן זקן: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

להצעה   עו"ד אלון בן זקן:  מתנגד  יש  אם  בבקשה  תברר  העיר,  ראש 

את   ישמיע  לסדר  להצעה  מתנגד  יש  אם  לסדר, 

   -דבריו 



   02/03/2022 71    מן המנייןמועצה 

 כן, האם יש מתנגד להצעה לסדר?   ראש העיר: 

עדי   יעל סער:  את  לברך  רוצה  שחשובה  אני  מצוינת,  הצעה  על 

 מאוד לכולנו.  

   *** קריאות מהקהל *** 

 את אומרת שיש?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כל מה שהיא אמרה קיים.   אתי: 

 אתי יו"ר ועד ההורים אומרת שהכול קיים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

 שכל מה שהוצג כבר קיים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אוקיי, כן יעל  ראש העיר: 

   -אולי אפשר לתת לאתי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יעל כן בבקשה.   ראש העיר: 

 אני רציתי לברך את עדי על הצעה מצוינת.   יעל סער: 

 תודה.   ראש העיר: 

צודקת   יעל סער:  את  שלנו,  הפוליטי  לצד  חשיבות  שום  שאין 

למה   מבינה  לא  אני  חשוב.  מאוד  תוכן  שזה  מאוד 

העי  למועצת  זה  את  להביא  צריך  וזו  היה  מאחר  ר, 

לבצע.   הסמכות  כל  את  לכם  שיש  ביצועית  הצעה 

שהיא   אשמח  ואני  ההצעה.  על  מברכת  אני  אבל 

 תקרא.  

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

 אני רוצה גם להתייחס.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן.   ראש העיר: 

ההורים   ד"ר אסנת ספורטה:  הנהגת  יו"ר  את  כאן  שומעת  אני  כל  קודם 

 ירונית בקהל, אף אחד לא שומע אותך אתי.  הע 

   -כן שנייה, סליחה, סליחה  ראש העיר: 

 אתי את רוצה? אף אחד לא שומע אותך.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 יש לך התנגדות או שאת בעד?   ראש העיר: 

אומר   ד"ר אסנת ספורטה:  אני  אוקיי  משהו,  לומר  רוצה  אני    2לא, 

העיר  ההורים  הנהגת  יו"ר  אם  א'  כאן  דברים.  ונית 

שכדאי   חושבת  אני  הזה,  בנושא  לומר  מה  לה  ויש 

 להקשיב לה.  

 מצוין, היא בעד ואנחנו נעגן את זה. מה עמדתך?   ראש העיר: 

כל   ד"ר אסנת ספורטה:  קודם  לשאול,  פשוט  רוצה  אני  השני,  והדבר 

אותה.   שאין  בהנחה  שוב  ראויה.  הצעה  היא  ההצעה 

ל  צריך  אז  יש,  האלו  הפונקציות  כל  את  את  אם  בחון 

 זה מחדש.  

את   עו"ד עדי לוי סקופ:  אין  הספר.  בבתי  ומגדר  מיניות  רכזי  אין 

 התפקיד הזה, הוא לא קיים.  

אוקיי. אז הדבר הנוסף שאני רוצה רגע לומר, אנחנו   ד"ר אסנת ספורטה: 

קולות   ברוב  הצעה  כאן  קיבלנו  כחודשיים  לפני 

רקע   על  הספר,  לבתי  סוציאליים  עובדים  לגייס 

בסיכון.  הגידול   נוער  ובנות  נוער  בבני  הדרמטי 

והתשובה שקיבלנו לשאלה למה זה מתמהמה הייתה  

שהתקציב   אחרי  הזאת  ההצעה  את  הבאנו  שאנחנו 

 כבר אושר, ויש בעיה תקציבית ומחפשים כסף.  

 נכון.   ראש העיר: 

נוסף,   ד"ר אסנת ספורטה:  תפקיד  שהוא  הזה  לתפקיד  האם  שאלתי,  אז 

 יש כסף?  

 אינו כרוך בעלויות.    זה  ראש העיר: 

   -מה זאת אומרת מעסיקים אנשים בלי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה מנכ"ל.   ראש העיר: 

 בלי לשלם?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אינו כרוך בעלויות זו ההגדרה.   ראש העיר: 



   02/03/2022 73    מן המנייןמועצה 

בעלי   ד"ר אסנת ספורטה:  ממנים  בעלויות,  כרוך  לא  זה  מה  תסביר 

   -תפקידים חדשים 

תפקי  ראש העיר:  נוסף  הגדרת  אדם  יהיה  מערכת  כל  בתוך  ד, 

 שיהיה לו תפקיד, ייקח על עצמו תפקיד רוחב.  

 ללא כסף?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ללא כסף.   ראש העיר: 

 מה זאת אומרת בהתנדבות?   ד"ר אסנת ספורטה: 

עכשיו   ראש העיר:  שאני  כמו  זה  מתפקידו.  חלק  בהתנדבות,  לא 

לקחת   נוסף.  תפקיד  לעשות  תפקיד  בעל  על  מטיל 

   -נושא נוסף 

   -תפקיד נוסף  ד"ר אסנת ספורטה: 

על   ראש העיר:  או  משכורת  מגיע  העיר  ראש  ואומר  בא  לא  הוא 

מגיע   לו  ואומר  למנכ"ל  בא  לא  הוא  סליחה.  המנכ"ל 

 לי כסף על זה.  

מאיפה   ד"ר אסנת ספורטה:  השאלה  התגמול.  הגדלת  מחייב  נוסף  תפקיד 

 הכסף.  

קבע?   ראש העיר:  מי  קבע?  מי  לא,  זה  לא,  את  מעלה  אני  טוב, 

   -להצבעה, תודה. מי בעד הצעת ההחלטה 

כל   ד"ר אסנת ספורטה:  קודם  שא'  בזה  שלי  ההצבעה  את  מתנה  אני 

   -ההחלטה הקודמת 

   -אין פה, בהגדרה  ראש העיר: 

 תאושר ושיש תקציב לדבר הזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

הצעת   ראש העיר:  בכסף.  כרוך  לא  זה  תקציב,  אין  בהגדרה 

אני מעלה את זה להצבעה. בכלל בתי הספר  החלטה,  

יהיה   שתפקידם  בריאה,  ומיניות  מגדר  רכזי  ימונו 

מול   אל  בנושא  הפעילות  את  ולתכלל  לרכז,  לקדם, 

העירייה   משרדי  בחינוך,  ומגדר  מיניות  רכזת 
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מינוי   הספר.  בבית  החינוך  וצוותי    50%הרלוונטיים 

תשפ"ג   הלימודים  שנת  תחילת  עד  ייעשה  מהרכזים 

נוסף  והית  וסעיף  תשפ"ד.  הלימודים  תחילת  עד  ר 

זה   את  לאשר  אפשר  תקציבית.  בתוספת  כרוך  אינו 

 פה אחד? פה אחד?  

או   ד"ר אסנת ספורטה:  אפשרי.  לא  זה  נשמע  שזה  כמו  כי  נמנעת,  אני 

 שזה קיים או שזה לא אפשרי.  

 אז למעט אסנת שהיא נמנעת פה אחד.   ראש העיר: 

 

מס'   ק   : 456החלטה  ברוב  בנושא  מאשרים  ההצעה  את  מגדר  ולות  רכזי/ות 

 . ומיניות בחינוך 

ד"ר   -בעד  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר,  יובל, 

 , פינחס, יעל וקרן.  תהילה   , קובי, אורן, עדי 

 . אסנת  -נמנעת  

 

 עדכון התושבים לגבי פרויקט הנת"צ.   ג. 

 

סעיף   ראש העיר:  לפי  לסדר  התושב לנושא    27הצעה  ים  עדכון 

זה   על  ענינו  אנחנו  בבקשה,  הנת"צ.  פרויקט  לגבי 

 בשאילתה, אז מי מציג את זה שוב פעם?  

לפני   ד"ר אסנת ספורטה:  רגע  וחצי  כשנתיים  לפני  אז  טוב  אחד,  רגע  רק 

שיתוף   התקיים  הנת"צ,  על  העבודות  של  התחלה 

לא   שזה  כיוון  לכאורה  אומרת  ואני  לכאורה,  ציבור 

י  היה  זה  ציבור,  שיתוף  תושבים  היה  ציבור.  ידוע 

העלו   בו  השתתפתי  אני  וגם  הזה  במפגש  שהשתתפו 

צורך   של  סוגיות של בטיחות  כולל  מהותיות,  סוגיות 
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של  24/7בנת"צ   סוגיות  וגם  אחרות,  חלופות  של   ,

ברחובות   התנועה  עומסי  על  הפרויקט  השפעת 

הרחובות שחוצים אותו.   על  וגם  לוויצמן  שמקבילים 

התר  שאני  לומר  חייבת  מאוד  אני  מאוד  שמתי 

   -מהמקצועיות ומהענייניות של קבוצה 

 זה לא מה שכתוב בהצעה לסדר.   ראש העיר: 

   -מה היא צריכה להקריא  יעל סער: 

 אני לא חייבת לקרוא מילה במילה אוקיי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -היועץ המשפטי  ראש העיר: 

 דקות להציג.    10אני מציגה, יש לי   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -סליחה, היועץ המשפטי  : ראש העיר 

 היא מציגה את הנושא.   יעל סער: 

.   ראש העיר:   שתדבר. תדברי

התרשמתי   ד"ר אסנת ספורטה:  שאני  לומר  התחלתי  אני  רבה.  תודה 

מאוד לטובה מקבוצת תושבים אכפתיים, ראש העיר  

בשיחת   תהיה  ולא  לי  תקשיב  אתה  אם  אשמח  אני 

 חולין.  

 ון(  ... )מדבר ללא מיקרופ  ראש העיר: 

לא עומדת   ד"ר אסנת ספורטה:  עם הגב? זה לא מכבד, כשאתה מדבר אני 

לך.   אמתין  אני  אז  אחר.  מישהו  עם  מדברת  הגב  עם 

אפרופו   תשמע.  שאתה  לי  חשוב  זה  לך,  אמתין  אני 

לי?   ענית  מה  הזה?  הנושא  אותך  מעניין  לא  כבוד. 

 שזה לא מעניין?  

ללמוד   דני הרוש:  צריכים  אנחנו  הנקרא  הבנת  לאט  זה  לאט 

פונה   אני  אז  האמנה.  את  אהבתי  ספורטה.  ד"ר 

לפני   רגע  וחצי  שנתיים  לפני  התושבים.  אליכם 

ציבור   שיתוף  התקיים  הנת"צ,  על  העבודות  התחלת 
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שזה   כיוון  לכאורה,  ואומרת  חוזרת  ואני  לכאורה, 

תושבים   יידוע.  היה  זה  ציבור,  שיתוף  היה  לא 

כ  מהותיות  סוגיות  העלו  הזה  במפגש  ולל  שהשתתפו 

בנת"צ   צורך  של  בטיחות,  של  של  24/7סוגיות   ,

הפרויקט   של  ההשפעה  של  וסוגיות  אחרות  חלופות 

וגם   לוויצמן  שמקבילים  ברחובות  העומסים  על  הזה 

קבוצה   התארגנה  אז  כבר  אותו.  שחוצים  ברחובות 

את   שבחנו  תושבים,  של  ורצינית  מחויבת  מקצועית 

הזה   והם    360הפרויקט  הכיוונים.  מכל  העלו  מעלות 

של   הביצוע  להמשך  חשובות  מאוד  מאוד  שאלות 

שחלקן   שאלות  היו  העלו  שהם  השאלות  הפרויקט. 

בסקר   גם  ומוות.  לחיים  להתפרש  שעלול  עניין 

אמי  חברת  שביצעה  בנובמבר  -הבטיחות  ,  2019מתום 

  . העלו תושבים  שאותם  לסוגיות  התייחסות  הייתה 

הזה   הדו"ח  הזה.  הדו"ח  מתוך  לקרוא  רוצה  ואני 

אני  קבע   הצפויים.  התנועה  עומסי  את  לבחון  שיש 

 רואה פה את חברי הקואליציה בטיילת.  

 כן, המון כבוד יש בחדר.   יעל סער: 

אני   ד"ר אסנת ספורטה:  עומד,  דני  עומד,  מנכ"ל  עומד,  עילאי  יודעת,  לא 

לשירותים   לכו  הפסקה,  נעשה  בואו  אז  יודעת.  לא 

הפסקה   אז  סליחה.  נחזור  מנהל   5ואז  מי  את    דקות, 

 הישיבה?  

 אין שום הפסקה, אסנת תמשיכי בבקשה.   עו"ד איתן צנעני: 

 לא, אני לא אמשיך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

שרוצה   עו"ד איתן צנעני:  מי  להקשיב,  חייבים  לא  אחד,  אף  סליחה, 

 מקשיב, מי שלא רוצה לא מקשיב.  

   -מה זה מי שרוצה מקשיב, מי שלא  ד"ר אסנת ספורטה: 
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 ה לכפות עליהם להקשיב? אני לא מבין.  מ  עו"ד איתן צנעני: 

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את רוצה לכפות עליהם להקשיב?   עו"ד איתן צנעני: 

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא. אין פה כפייה, מדינה דמוקרטית.   עו"ד איתן צנעני: 

 אז בואו הפסקת שירותים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מי שרוצה מקשיב  עו"ד איתן צנעני: 

 מעולה, הפסקת שירותים.   אסנת ספורטה:   ד"ר 

 מי שלא רוצה לא מקשיב.   עו"ד איתן צנעני: 

יוצא   ד"ר אסנת ספורטה:  העיר  ראש  שירותים.  הפסקת  נעשה  בואו 

   -לשירותים, סגן ראש העיר יצא לשירותים 

   -סליחה, סליחה אסנת תמשיכי בבקשה. אי אפשר  עו"ד איתן צנעני: 

 -ני לא מדברת לא, לא, א  ד"ר אסנת ספורטה: 

להקשיב   עו"ד איתן צנעני:  מועצה  חברי  אנשים  לחייב  אפשר  אי 

 לדברים שלך.  

 -אני  ד"ר אסנת ספורטה: 

 מי שרוצה, מקשיב. מי שלא רוצה, לא מקשיב.   עו"ד איתן צנעני: 

הזאת   ד"ר אסנת ספורטה:  הגישה  את  מקבלת  לא  אני  לא.  ממש  לא,  לא, 

הע  לראש  ומקשיבה  כאן  נמצאת  אני  גם  איתן.  יר 

 כשהוא נואם נאומים שאין להם קשר לסדר היום.  

 סליחה, ראש העיר היה צריך לצאת והוא יצא.   עו"ד איתן צנעני: 

 ומה עם סגן ראש העיר?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הוא חייב להקשיב לך? באמת.   עו"ד איתן צנעני: 

   -הוא לא חייב, זה לא כתוב בחוק  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ז גמרנו.  א  עו"ד איתן צנעני: 

 שהוא חייב להקשיב.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אז בבקשה. את בזכות דיבור בבקשה תמשיכי.   עו"ד איתן צנעני: 
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   -זה לא כתוב בחוק  ד"ר אסנת ספורטה: 

שלא   עו"ד איתן צנעני:  אדאג  שאני  לך  מבטיח  אני  לך  יפריעו  אם 

אי   לך,  להקשיב  אנשים  על  לכפות  אבל  יפריעו. 

 אפשר. בבקשה תמשיכי.  

איתן אתה יודע מה, אני חושבת שהמצב הכי טוב זה   ד"ר אסנת ספורטה: 

באמת,   לי.  יפריעו  לא  ממש  ואז  ריק,  אולם  שיהיה 

 אתה רציני?  

 אני רציני לחלוטין, אני מתפלא, את רצינית?   עו"ד איתן צנעני: 

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לחייב אנשים להקשיב לך?   עו"ד איתן צנעני: 

 למה אנחנו נמצאים פה?   : ד"ר אסנת ספורטה 

 נראה לך סביר?   עו"ד איתן צנעני: 

 למה אנחנו נמצאים פה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

מי   עו"ד איתן צנעני:  מקשיב.  לא  רוצה  שלא  מי  מקשיב,  שרוצה  מי 

רוצה   שלא  ומי  מגיע,  מועצה  לישיבות  להגיע  שרוצה 

 לא מגיע. זה דמוקרטיה.  

 לא ממש.   יעל סער: 

אני ממש לא מסכימה איתך. אנחנו נמצאים בישיבת   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מועצה 

דיבור   עו"ד איתן צנעני:  בזכות  אבל  עליי,  לחלוק  יכולה  את  בסדר, 

 בבקשה תמשיכי.  

מהותיות   ד"ר אסנת ספורטה:  סוגיות  על  לדון  כדי  פה  נמצאים  אנחנו 

וסגן   יוצא  העיר  ראש  ואם  העיר.  לעתיד  דרמטיות 

   -ראש העיר יוצא 

   -סליחה  צנעני: עו"ד איתן  

   -וכולם מטיילים  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לכל ישיבה את מגיעה?   עו"ד איתן צנעני: 
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 אני מאוד, לרוב הישיבות כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

עליך   עו"ד איתן צנעני:  לכפות  אפשר  מגיעה  לא  לפעמים  משתדלת, 

 להגיע ולהקשיב פה למה שאנשים מדברים?  

   -איתן  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני פשוט באמת לא מצליח להבין.   תן צנעני: עו"ד אי 

 אני שואלת אותך, אתה באמת חושב שזה תקין?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בהחלט, כל אחד יפעל כהבנתו, בהחלט.   עו"ד איתן צנעני: 

מעוניין   ד"ר אסנת ספורטה:  שרוצה  ולמי  אוקיי?  לעצמי,  אדבר  אני  אז 

 יכול להקשיב.  

.   עו"ד איתן צנעני:   מצוין

מי   אסנת ספורטה: ד"ר   אז  הצבעה,  כשתהיה  כך  שאחר  מקווה  רק  אני 

 שלא הקשיב שלא יצביע.  

   *** קריאות מהקהל *** 

גם   ד"ר אסנת ספורטה:  אוטומטיות.  ידיים  כאן  שיש  צודק  לגמרי  אתה 

נכתב   חברה,  אותה  שביצעה  הבטיחות  בסקר 

הצפויים   התנועה  עומסי  את  לבחון  שיש  מפורשות 

זה  כתוצאה מהקמת הנת"צ.   לרגע  ידיעתי עד  למיטב 

של   הראשון  שהמקטע  ולמרות  אחרי,  וחצי  שנתיים 

נערך.   לא  הזה  הסקר  בעיצומו,  נמצא  כבר  הפרויקט 

אישי,   באופן  אני  אנחנו,  הכול  ולפני  ראשית  אז 

לא   אחראי,  לא  זה  יבוצע.  הזה  שהסקר  דורשת 

שהם   סקרים  שעושים  לפני  לדרך  לצאת  מקצועי 

אנח  הזה  הסקר  ללא  לתוך  בסיסיים.  דוהרים  נו 

בוויצמן   הרכבים  כמות  את  שיפחית  תחבורתי  כאוס 

על   הימים,  ששת  על  אותם  יעמיס  אבל  אומנם, 

ואחר   הבוקר  בשעות  פקוק  שכבר  אז"ר  על  הכרמל, 

הדיור   יחידות  אלפי  את  לזה  תוסיפו  ועוד.  הצהריים 
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חדשות   מאושרים  שהם  בינוי,  פינוי  של  בפרויקטים 

הימי  בששת  בסוקולוב,  בשאר  לבקרים,  ם, 

בכל   לגובה  בנייה  של  הזאת  והמגלומניה  המתחמים. 

וחוסר   האלו,  הטעויות  בשילוב  אפשר,  שרק  מקום 

מנהלים   ככה  לא  בפנים.  לנו  יתפוצצו  מראש,  ההכנה 

בסוף,   ורק  מתכננים  בודקים  כל  קודם  פרויקט. 

 תודה שאתה חוזר, ורק בסוף עושים.  

 ... את האנשים שהולכים לשירותים.   דני הרוש: 

 היא אמרה תודה.   יעל סער: 

 אמרתי תודה שחזרת, שחזרת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אסנת.   דני הרוש: 

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הבנת הנקרא, תסבירי לי עוד פעם.   דני הרוש: 

,   ד"ר אסנת ספורטה:  האלו לשאלות  תשובות  לקבל  שלנו  הניסיונות  כל 

לוחות   בעיקר, מה  המקטע המרכזי  מתי מבצעים את 

שעה  הזמנ  לפני  וגם  האלו  לתשובות  השאלות  כל  ים, 

מגמגמות   לתשובות  זכו  ששאלנו,  בשאילתה 

שבועות   כמה  שלפני  לומר  יכולה  אני  ומעורפלות. 

בשמו,   הזדהה  שלא  מאוד,  בכיר  קואליציה  חבר 

העיר   "ראש  מצטטת:  ואני  ואמר  למיינט  התראיין 

בשנת   פוליטית  להתאבד  מעוניין  הוא  שאם  הבין 

עלי  אז  בעבודות. בחירות,  להמשיך  שהוא    ו  ברור 

את   ולדחות  העבודות,  את  לעכב  עד  יעדיף  הפרויקט 

אחר   קואליציה  חבר  ומנגד  הבחירות."  אחרי 

חד   אמר  הרסגור,  הנדין  עילאי  הזדהה  כן  שדווקא 

עצירת   על  מקום  בשום  הוחלט  שלא  משמעית 

שרצות   השמועות  כרגיל.  נמשך  ושהכול  הפרויקט, 
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ישחקו   בחירות  שעד  זה  של  בעיר  המקטע  עם 

יחזרו   הבחירות  ואחרי  המערבי,  טשרניחובסקי 

שם   ויעשו  ויצמן,  את  ויחפרו  המקורית  לתוכנית 

חד   תשובה  לקבל  מבקשת  אני  אז  מלא.  נת"צ 

מעורפלים.   ניסוחים  בלי  התחמקויות,  בלי  משמעית 

יהיה    2-ל  האם  אחת  פשוטות,  מאוד  מאוד  שאלות 

הזמנים  לוח  מה  ושתיים  בוויצמן,  שמאלי    נת"צ 

 לביצוע?  

אני רוצה, אני פונה ליועץ המשפטי כי יש כאן סוגיה   הנדין: -עילאי הרסגור 

שאני   אותי  שיאשימו  וחלילה,  חס  רוצה  לא  שאני 

סוטה מסדרי הדיון. אני רוצה לענות על כמה דברים  

   -שנאמרו, אבל לא פתחנו דיון. ולכן 

להתייחס  עו"ד אלון בן זקן:  יכול  אתה  דיון,  לפתוח  חייבים  להצעה    לא 

במשך   להצעה    10לסדר  מתנגד  בעצם  אתה  כי  דקות, 

 לסדר.  

   -אני רוצה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 דקות ואחר כך תצביעו.    10תדבר   עו"ד אלון בן זקן: 

רוצה   הנדין: -עילאי הרסגור  אני  לא,  אני  דברים,  כמה  להבהיר  רוצה  אני 

שיתייחס   מי  כך  ואחר  מטעמי,  לדברים  להתייחס 

 להצעה לסדר יתייחס אליה.  מטעם הקואליציה  

 אז בואו נעלה את זה לסדר היום.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אם הדברים  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -עילאי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות לכל מי שמתנגד להצעה לסדר.    10יש   עו"ד אלון בן זקן: 

 אבל הוא לא אמר שהוא מתנגד. עילאי אתה מתנגד?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 -אתה יכול לדבר כמה דקות ולאחר מכן  ן בן זקן: עו"ד אלו 

   -סליחה  עו"ד איתן צנעני: 
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 כל חבר מועצה ויו"ר הישיבה יחליט.   עו"ד אלון בן זקן: 

 כלומר מי שמתנגד צריך להגיב?   עו"ד איתן צנעני: 

 נכון.   עו"ד אלון בן זקן: 

 יפה. אז עילאי תגיב, ולאחר מכן המנכ"ל ישלים.   עו"ד איתן צנעני: 

עובדתית   הנדין: -לאי הרסגור עי  פשוט  שהם  דברים  כמה  כאן  נטענו  בסדר. 

שיתוף   אבל  עליהם.  להתווכח  אפשר  נכונים,  לא 

ולראייה   אמיתי,  ציבור  שיתוף  היה  שהיה,  הציבור 

שינינו   רבה,  ברצינות  שנאמרו  הדברים  את  לקחנו 

תכניות.   של  אחד  מסבב  ביותר  בתוכניות  אותם 

לנו,  שהוגשה  האחרונה  שונה    התוכנית  היא 

הציבור.   שיתוף  את  כשעשינו  שהייתה  מהתוכנית 

מכך   יותר  לאנשים.  שהקשבנו  לכך  הוכחה  וזאת 

 -כידוע 

   *** קריאות מהקהל *** 

 לא, לא, אני מפסיק לדבר, אני מפסיק לדבר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 סליחה, אני מבקש מהקהל לא להפריע.   עו"ד איתן צנעני: 

ואמרנו  אני   הנדין: -עילאי הרסגור  וחזרנו  שאמרנו  כפי  מכך  יותר  ממשיך. 

ששאל.   למי  ענינו  גם  לתקשורת  בהודעות  גם 

מחודש.   לתכנון  נכנסת  העיר  מרכז  של  התוכנית 

וגם   מהציבור  שעלו  הערות  בעקבות  היתר  בין  וזאת 

ראש   של  הערות  עצמה,  בעירייה  שעלו  מההערות 

שראויות   חשבנו  שאנחנו  הערות  שלי,  הערות  העיר, 

רואים  להתייחסו  אנחנו  ולכן  מחדש.  בתכנון  ת 

ממשיכים   אנחנו  אמיתי.  היה  הציבור  ששיתוף 

מהתוצאה,   מרוצים  נהיה  שלא  ועד  ומתכננים 

תכנית   שכן  מה  העיר.  במרכז  יהיו  לא  העבודות 

הביצוע.   סדר  את  שינינו  פשוט  ממשיכה.  לעיר  מהיר 
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התוכנית,   של  המזרחי  החלק  את  מסיימים  אנחנו 

שנקרא   אנחנו  ו  ואנחנ   , DP-5מה  מכן,  לאחר  נעבור 

מתייחסים   אנחנו  התכנון.  על  לעבוד  נתחיל  עכשיו 

הוא   מכן  לאחר  טשרניחובסקי,  רחוב  של  לתכנון 

נוכל   בינתיים  זמן.  שייקח  תהליך  זה  יושלם, 

שנקרא   מה  העיר,  מרכז  את  ולתכנן  להמשיך 

תהיה  4-ו   DP-3בתוכנית   שהתוצאה  מאמין  ואני   ,

הנת"צ  של  הצד  לגבי  מאוד.  שהתחלנו  טובה  ברגע   .

לא   ואני  משתכנעים  היינו  גם  שמאל,  בצד 

גם   הנת"צ.  של  הצד  לגבי  שהיו  מהטענות  השתכנעתי 

אותו   להעביר  בעייתי  היה  זה  משתכנעים  היינו  אם 

אפשר   שמאל.  בצד  שמתחילים  אחרי  אחר  לצד 

את   מעכב  וזה  כלשהם,  במעברים  זה  את  לעשות 

 התנועה של האוטובוסים ושל המכוניות.  

העיר   סנת ספורטה: ד"ר א  שראש  מה  את  סותר  אומר  שאתה  מה  עילאי 

רק   קוראת,  ואני  אמר  הוא  בשאילתה.  אמר 

לחלק   תכניות  איילון  נתיבי  ידי  על  הועברו  לאחרונה 

 המערבי. אתה אמרת שאין, שלא סיימתם, תחליטו.  

 לא, להיפך, להיפך, זה בדיוק מה שאמרתי.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 א, אמרת אנחנו נכנסים לתכנון המערבי תחליטו.  ל  ד"ר אסנת ספורטה: 

איילון   הנדין: -עילאי הרסגור  נתיבי  חברת  שלבים.  כמה  יש  לא,  לא, 

עושה,   אבל  ראשוני,  אגיד  לא  תכנון,  עושה  מתכננת, 

במילה.   אותי  תתפסו  אל  "סקיצות".  לזה  נקרא 

סופי.   תכנון  לא  שהוא  תכנון  משלה,  תכנון  עושה 

להתייחסו  מעבירה  מתייחסים,  והתכנון  אנחנו  תנו. 

של   כמה...  ויש  בהתאם,  התכנון  את  משנים  הם 

 תכנון, לזה הוא התכוון.  
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   -מתי מתחיל הביצוע של  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -רגע המנכ"ל  עו"ד איתן צנעני: 

 טשרניחובסקי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שנייה אסנת. עילאי סיימת?   עו"ד איתן צנעני: 

 ן.  סיימתי כ  הנדין: -עילאי הרסגור 

 יובל בבקשה.   עו"ד איתן צנעני: 

במסגרת   יובל בודניצקי:  גם  והתייחסנו  ענינו  שכבר  כפי  תודה. 

מספר   שאילתה  הקודמת,  וגם    7השאילתה  היום, 

טרם   המערבי  החלק  תכניות  בעבר.  פעמים  מספר 

לו"ז   העבירו  טרם  איילון  נתיבי  כן  ועל  אושרו, 

נתיבי   זה  המנהלת  שהחברה  מזכיר  אני  לביצוע. 

לפרסם  אי  להתחייב  יכולים  אנו  אין  והמבצעת.  ילון 

אנו    14תוך   שאין  מכיוון  הזמנים,  לוחות  את  יום 

יקבע   ובהתאם  התוכניות,  אושרו  מתי  עדיין  יודעים 

ונתיבי   יאושרו  שהתוכניות  ברגע  הזמנים.  לוח 

גם   אותו  נפרסם  מיד  אנחנו  לו"ז,  לנו  יעבירו  איילון 

מב  אנחנו  זאת  סמך  על  לציבור.  וגם  קשים  לכם 

 להסיר את ההצעה מסדר היום.  

לפני   ד"ר אסנת ספורטה:  אותם  לעשות  שצריך  הבטיחות  סקרי  עם  ומה 

 שמתכננים?  

 את זה את יכולה להפנות לנתיבי איילון לא אליי.   יובל בודניצקי: 

 לא, אני מפנה אליכם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

הגורם   יובל בודניצקי:  לא  אני  אליי,  להפנות  מה  לך  אין  לא, 

 המתכנן.  

 לא, אבל אתם מזמיני העבודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אנחנו לא הגורם המתכנן. אנחנו לא הגורם המתכנן.   יובל בודניצקי: 

   -טוב, בואו  עו"ד איתן צנעני: 
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   -גם סקרי  הנדין: -עילאי הרסגור 

ואמרתם   ד"ר אסנת ספורטה:  שיכולתם  כמו  סבא,  כפר  של  כביש  זה 

יכ  המזרחי  באזור  יפה,  ולכפות  מאוד  להתערב  ולתם 

פחים,   שם  ולשים  מדרכות  להחליף  איילון  נתיבי  על 

שיהיה   כדי  לפעול  יכולים  לא  אתם  בזה.  התגאיתם 

 סקר בטיחות, שזה א' ב' של פרויקט כזה?  

בכמה   הנדין: -עילאי הרסגור  נעשים  בטיחות  סקרי  גם  סקר,  יש 

יש    ת אינטראקציו  בטיחות.  סקר  עושים  תכנית,  יש 

 ים עוד סקר בטיחות.  עוד תכנית, עוש 

זמן   ד"ר אסנת ספורטה:  על  דיברנו  שהסקרים  לך  אזכיר  אני  עילאי 

   -מעבר 

   -טוב סליחה  עו"ד איתן צנעני: 

הרחובות   ד"ר אסנת ספורטה:  על  שייווצרו  העומסים  ועל  חצייה  מעברי 

 שמקבילים.  

 טוב.   עו"ד איתן צנעני: 

שמתכננים,   ד"ר אסנת ספורטה:  אחרי  זה  את  עושים  זה  לא  את  עושים 

 לפני.  

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר   עו"ד איתן צנעני:  עובר להצבעה.  אני 

 היום?  

   -חבל מאוד, זו הצעה שאמורה לעשות  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -, מאיר לירית, פליאה  עו"ד איתן צנעני: 

 קצת סדר גם לתושבים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יובל, ממה  עו"ד איתן צנעני: 

 גם לסוחרים, גם לכם פה דרך אגב.   ה: ד"ר אסנת ספורט 

מי   עו"ד איתן צנעני:  תהילה.  עדי,  אורן,  קובי,  ד"ר  איתן,  דני,  עילאי, 

.   נגד?   פינחס, יעל, אסנת קרן
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מס'   ההצעה    : 457החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . עדכון התושבים לגבי פרויקט הנת"צ בנושא  

יוב  -בעד  מאיר,  פליאה,  קובי,  ל לירית,  ד"ר  איתן,  דני,  עילאי,  ממה,   ,

 . אורן, עדי, תהילה 

 . וקרן   אסנת פינחס, יעל,   -נגד  

 

 אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח   . 3

 כפר סבא.   

 

 הצעה לסדר הבאה.   עו"ד איתן צנעני: 

בחברה   יובל בודניצקי:  העירייה  עובדי  מקרב  דירקטור  מינוי  אישור 

 כלית לפיתוח כפר סבא.  ל הכ 

 לא, אתם דילגתם על ההצעה לסדר אחת.   יעל סער: 

 אה סליחה.   יובל בודניצקי: 

   -בבקשה נכון? אם אפשר   יעל סער: 

 תעסוקה והתנדבות של בעלי מוגבלויות בכפר סבא.   עו"ד איתן צנעני: 

 סליחה טעות שלי.   יובל בודניצקי: 

  מי מציג בבקשה?  עו"ד איתן צנעני: 

של   ר: ע יעל ס  הפסקה  באמת  שמציגים  לפני  בבקשה    5אפשר 

וחצי.   שעתיים  כבר  פה  אנחנו  כי  לשירותים?  דקות 

   -אי אפשר? אפשר לעשות הפסקה 

 בואי נמשיך, בואי נתקתק את סדר היום.   עו"ד איתן צנעני: 

חופשי   עו"ד אהוד יובל לוי:  מציג  שלא  מי  חופשי,  מציג  שלא  מי  יעל, 

 לשירותים והכול.  

 אבל אני מציגה.   : יעל סער 

 יעל בבקשה. יעל את מציגה בבקשה.   עו"ד איתן צנעני: 
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אפשר   יעל סער:  אם  אשמח  ממש  ואני  מציגה  לפני    5אני  דקות 

 זה הפסקה.  

היום   עו"ד איתן צנעני:  סדר  להמשך  שנעבור  מסכימים  אתם  אז 

 ולאחר מכן נחזור להצעה הזאת?  

ב  יעל סער:  תמשיכו  אחזור   2-כן,  אני  דקות    5עוד    הסעיפים, 

 ונעשה.  

יובל סעיף   עו"ד איתן צנעני:   בבקשה.    3אוקיי בסדר. 

העירייה   יובל בודניצקי:  עובדי  מקרב  דירקטור  מינוי  אישור  אוקיי, 

את   מאשרים  סבא.  כפר  לפיתוח  הכלכלית  בחברה 

אדרת,   בן  צחי  מר  הנכנס,  העירייה  גזבר  של  מינויו 

הכלכלי  בחברה  העירייה  עובדי  מקרב    ת כדירקטור 

צביקה   מר  של  במקומו  בע"מ,  סבא  כפר  לפיתוח 

ועדת   לאישור  ובכפוף  היוצא,  העירייה  גזבר  דוידי, 

 המינויים במשרד הפנים.  

 אפשר פה אחד? עבר תודה.   עו"ד איתן צנעני: 

 

מס'   אחד    : 458החלטה  פה  מר  מאשרים  הנכנס,  העירייה  גזבר  של  מינויו  את 

העירי  עובדי  מקרב  כדירקטור  אדרת,  בן  הכלכלית  י צחי  בחברה  ה 

גזבר   דוידי,  צביקה  מר  של  במקומו  בע"מ,  סבא  כפר  לפיתוח 

 . העירייה היוצא, ובכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים 

 

 

 אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה לתרבות הפנאי   . 4

 בכפר סבא בע"מ.   

 

 .  4סעיף   עו"ד איתן צנעני: 

מי  יובל בודניצקי:  בחברה    וי נ אישור  העירייה  עובדי  מקרב  דירקטור 



   02/03/2022 88    מן המנייןמועצה 

בע"מ.   סבא  בכפר  הפנאי  את  לתרבות  מאשרים 

אדרת,   בן  צחי  מר  הנכנס,  העירייה  גזבר  של  מינויו 

עובדי  מקרב  העירונית    כדירקטור  בחברה  העירייה 

בכפר  הפנאי  מר    לתרבות  של  במקומו  בע"מ,  סבא 

דוידי,  לאישור    צביקה  ובכפוף  היוצא,  העירייה  גזבר 

   המינויים במשרד הפנים.   ועדת 

 אפשר פה אחד? תודה, עבר.   עו"ד איתן צנעני: 

 

מס'   אחד    : 459החלטה  פה  מר  מאשרים  הנכנס,  העירייה  גזבר  של  מינויו  את 

עובדי  מקרב  כדירקטור  אדרת,  בן  העירונית    צחי  בחברה  העירייה 

בכפר  הפנאי  דוידי,   -לתרבות  צביקה  מר  של  במקומו  בע"מ,    סבא 

העירייה   במשרד  ה גזבר  המינויים  ועדת  לאישור  ובכפוף  יוצא, 

 הפנים. 

 

 .  22/2/2022אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 5

 תקציב רגיל.   -  2022לשנת    1העברות מסעיף לסעיף מספר   א.  

 תקציב רגיל.   -  2021לשנת    12העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 תקציב פיתוח.    –  2022לשנת    2העברה מסעיף לסעיף מספר   ג.  

 

מישהו  5סעיף   עו"ד איתן צנעני:  כספים.  ועדת  המלצת  אישור   .

 הערות? אפשר לאשר פה אחד? אפשר.  

של   פינחס כהנא:  העברה  של  הנושא  לשאול  רציתי  דקה.  רק  רגע 

 הלדים, של הקנייה של הלדים זה נכלל בסעיף הזה?  

אושרה   יובל בודניצקי:  שבזמנו  מזכיר  אני  יידוע.  זה  עדכון  זה 

לצו  וכרגע  ר הלוואה  הסולאריים,  הפאנלים  התקנת  ך 

כ  של  בהלוואה  יתרה  אנחנו    10-נשארה   .₪ מיליון 
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הפאנלים   של  מההלוואה  זה  את  מסבים  פשוט 

 הסולאריים לטובת החלפת גופי תאורה ללד.  

   -אוקיי אפשר  עו"ד איתן צנעני: 

דיברנו   פינחס כהנא:  בזמנו  אנחנו  לשאול,  רוצה  שאני  מה  רגע. 

של   התשתית  על  אמרה  ה כאן  והעירייה  בעיר.  חשמל 

ישנה, וצריך לטפל בה.   העלינו  שהתשתית היא מאוד 

יכול   אתה  בעיר,  התאורה  שגופי  מצב  אחר  בנושא 

שונים,   צבעים  שונים,  גופים  לך  יש  לרחוב,  להגיע 

וחייבים   וכו'.  וכו'  שונים  פנסים  שונים,  גבהים 

איזה   זה  על  מוסיפים  פעם  וכל  זה,  את  להסדיר 

הש  תלאי.  כזה  א שהוא  לפרויקט  הולכים  כאשר  לה 

הלדים,   החלפת  של  פשוט  לא  פרויקט  שהוא  גדול, 

יש   הכול  ובסך  בחשמל  חיסכון  כאן  שיש  מבין  ואני 

שכשהולכים   חושב  אני  אבל  חיוביים.  צעדים  כאן 

דברים   מאוד  הרבה  כאן  יש  משמעותי,  כזה  לתהליך 

של   נושא  להסדיר  להסדיר,  הזדמנות  באותה  שצריך 

להסדיר  כאן    אחידות,  מעורבות,  שתהיה  נושא 

אני   כי  העיר.  אדריכלית  של  הנדסה  אגף  של  כנראה 

רחובות   של  תמונות  עשרות  לכם  להביא  יכול 

שמה   החלפנו  שלאחרונה  רחובות  ראשיים,  ברחובות 

אחד   כל  אחרות,  בצורות  שונים  זרועות  עמודים, 

ואם   להיות.  יכול  שלא  דבר  זה  אחרת.  בצורה 

משמעותי  כזה  לתקציב  חייב    , הולכים  הזה  הנושא 

הוא   כרגע  הנושא  במלאים.  בנהלים,  מוסדר  להיות 

הזה   לפרויקט  שילכו  שלפני  מבקש  ואני  מוסדר.  לא 

כל   שיהיה  אחידות,  שתהיה  יוסדר,  הזה  שהנושא 

של   תחזוקה  של  הנושא  אותם.  שציינתי  הדברים 
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אתם   תלונות.  מאוד  הרבה  כאן  יש  המערכות, 

הה  שחלקי  עמודים  רואים,  אתם  הם  ג עוברים  נה 

איזה   לעבור  כרגע שחייבת  זו פשוט מערכת  פתוחים. 

רה  כזה  -שהוא  לתקציב  הולכים  ואם  טיפול, 

משמעותי, זה צריך באיזה שהיא צורה לכלול את זה  

 אחד בשני.  

 תודה.   עו"ד איתן צנעני: 

תכנית   יעל סער:  על  להצביע  אמורים  אנחנו  איך  הבנתי  לא 

התו  של  הצגה  פה  אין  כי  לנו,  הוצגה  נית  כ שלא 

פרוטוקול   שם  יש  מדובר.  מה  על  ברור  לא  הזאת, 

   -₪ בשנה מרוויחים   190,000שמישהו מסביר,  

בוועדת   עו"ד אלון בן זקן:  דיווח  היה  זה  זה.  על  מצביעים  לא  אתם 

חלק   לא  זה  מצביעים,  לא  עדכון.  רק  זה  כספים, 

 מההחלטות של ועדת הכספים.  

הל  יעל סער:  לקחת  זה  מההחלטה  שחלק  רשום  של  ו אבל  ואה 

 מיליון ₪.    10

הכספים   יובל בודניצקי:  ועדת  שבמהלך  לך,  לענות  רוצה  רק  אני 

הוצג מודל   כלכלי.  פרויקט  הזה הוא  הפרויקט  הוצג, 

יועץ מקצועי.    כלכלי מפורט עם 

   -אבל למה אתם לא מעבירים לנו לראות את זה  יעל סער: 

תשו  יובל בודניצקי:  קיבלו  שאלות,  שאלו  הכספים  ועדת  ות.  ב חברי 

פה   עכשיו  זה  את  מביאים  אנחנו  הפרוטוקול  ולפי 

 לאישור פורמלי של חברי המועצה.  

ועדה   יעל סער:  לא  היא  ממליצה  ועדה  היא  כספים  ועדת 

 מחליטה, נכון?  

   -טוב אוקיי  עו"ד איתן צנעני: 

   -לא, אני שואלת למה אנחנו  יעל סער: 
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נגד  עו"ד איתן צנעני:   זה בסדר.    , אם זה לא נראה לך, פשוט תצביעי 

   -אני קראתי את הדו"ח של ועדת כספים  פינחס כהנא: 

 חבל אני באמת הייתי רוצה לראות את זה.   יעל סער: 

ואני   פינחס כהנא:  הלדים,  של  לקנייה  ספציפית  התייחס  הוא 

כאן   שאמרה  כמו  כזה,  לתהליך  שהולכים  חושב 

חשמל.   במערכות  לעשות  שצריך  דברים  יש  העירייה. 

ג  לכם  אומר  שאין    ם אני  מצב  זה  הפיזית,  מהבחינה 

סמטאות   לך  יש  בית.  שאתה  בעל  ראשיים,  ורחובות 

שונים,   עמודים  לעיר,  מתאים  לא  זה  שם  עובר 

הולכים   אם  אז  שונים.  זרועות  שונים,  צבעים 

שהיא   באיזה  זה  את  לכלול  צריך  אז  כזה,  לפרויקט 

 צורה. עם כל הכבוד לוועדת כספים.  

פינ  עו"ד איתן צנעני:  פה  ח אוקיי  להצבעה  לעבור  אפשר  רבה.  תודה  ס 

 אחד?  

 לא.   יעל סער: 

הכספים?   עו"ד איתן צנעני:  ועדת  המלצת  את  לאשר  בעד  מי  לא. 

עילאי,   דני,  איתן,  קובי,  ד"ר  אורן,  עדי,  תהילה, 

פינחס.   נגד?  מי  יובל.  ממה,  לירית,  מאיר,  פליאה, 

 מי נמנע? אסנת, יעל, קרן מה? נמנעת. תודה.  

 

מס'   קולות    : 046החלטה  ברוב  כמפורט  מאשרים  הכספים  וועדת  המלצות  את 

 : בנושאים כדלקמן   22.2.2022בפרוטוקול הישיבה מיום  

 תקציב רגיל.   –  2022לשנת    1א. העברות מסעיף לסעיף מספר   

 תקציב רגיל.   –  2021לשנת    12ב. העברות מסעיף לסעיף מספר   

 . תוח י תקציב פ   –  2022לשנת    2ג. העברה מסעיף לסעיף מספר   

מאיר,   -בעד  פליאה,  עילאי,  דני,  איתן,  קובי,  ד"ר  אורן,  עדי,  תהילה, 

 . לירית, ממה, יובל 
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 . פינחס  -נגד  

 . וקרן   אסנת יעל,     -נמנעים  

 

 . המשך   -  הצעות לסדר  . 2

 

 תעסוקה והתנדבות של בעלי מוגבלויות בכפר סבא.   ד. 

 

 חוזרים להצעה לסדר, יעל בבקשה.   עו"ד איתן צנעני: 

תעסוקה   יעל סער:  על  בעצם  מדברת  ההצעה  אז  תודה. 

אני   סבא.  בכפר  מוגבלויות  עם  אנשים  של  והתנדבות 

בעלי   שכתבתי  שראה  מי  לכל  סליחה  בעצם,  אתחיל 

להגיד   ראוי  הסמנטיקה,  את  הכרתי  לא  מוגבלויות, 

אישי   באופן  אני  מעכשיו  אז  מוגבלויות,  עם  אנשים 

מהיום.  יקפיד  שפה  מי  כל  שגם  מקווה  אני    אקפיד, 

ההצעה   את  להציג  נכון  הכי  איך  מעט  לא  חשבתי 

נתוני   על  הנתונים,  על  ולדבר  לבוא  האם  הזאת. 

האם   מוגבלויות.  עם  אנשים  של  הנמוכים  העסקה 

ואז   המוצעות.  המשרות  מספר  על  באמת  לדבר 

אחד   מכל  מבקשת  אני  ככה,  להגיד  פשוט  החלטתי 

רגע,   לדמיין  בטלפון,  נמצא  ולא  ומקשיב  פה  שיושב 

לו  ר לדמיין   ויש  נכון,  לא  גן  איזה  עם  נולד  שהוא  גע 

שלא   מחלה  מחלה.  איזו  לה  מכננת  בנפש,  אצלו 

היא   ולפעמים  שם,  שהיא  יודעים  אנחנו  תמיד 

בגיל   לדוגמא  17בגיל    15בגיל    10מתפרצת  סתם   .

ובגיל   דפרסיה.  מניה  שנקראת  מתחיל    16מחלה  הוא 

פחות.   שמח  יותר  שמח  שהוא  תקופות,  לחוות 
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שהוא  קל    תקופות  ולא  מהמיטה.  לצאת  מצליח  לא 

ואותו   לצה"ל,  להתגייס  הולכים  שלו  החברים  כשכל 

הוא   ואז  שם.  בסדר  לא  שמשהו  רואים  מגייסים.  לא 

לבד. ומתחילה התדרדרות. בסוף הוא מגיע לאשפוז,  

שנה   חצי  מנסה    –ונמצא  ואז  מסוים.  במקום  שנה 

מהאנשים,   מעט  ללא  שקורה  כמו  חייב  את  לקחת 

ע  זמן  ועד    ד ולוקח  חוזר,  שהוא  ועד  משתקם  שהוא 

אותו   שמביא  התרופתי  הטיפול  את  מקבל  שהוא 

לגיל   יגיע  הוא  והנה  איזון.  שהוא  ,  23-24לאיזה 

והוא לא מכיר את החיים הרגילים, הוא לא עבר את  

להתחיל   צריך  עכשיו  והוא  כולם.  של  המסלול 

והוא   מגורים.  למצוא  עבודה,  למצוא  חדש,  ממקום 

קור  וכותב  גיל  ו יושב  עד  כותב?  הוא  מה  אז  חיים.  ת 

למדתי בתיכון. ואז יש שם קו ריק של כמה שנים    16

קורות   את  לשלוח  צריך  והוא  כלום.  בהם  שלא 

נכנס   והוא  מחפש.  הוא  אז  שהוא.  לאן  האלה  החיים 

לא משנה איפה. והוא מוצא,  -לאתר ורושם משרות ב 

למשרות   אתר  ויש  שעוזרת,  חברת...  כזאת  חברה  יש 

ם מוגבלויות, ויש אפשרויות שהוא מחפש.  ע לאנשים  

שם   והוא מוצא  נכנס  בכפר סבא.    7הוא  משרות שיש 

לא   אני  זה,  לי  מתאים  לא  טוב,  אומר:  הוא  ואז 

היי  מכיר  לא  לעבוד  -יודע,  רוצה  לא  ואני  טק, 

בלוגיסטיקה,   לעבוד  רוצה  אני  במפעל. 

ל  נכנס  הוא  אז  all-אדמיניסטרציה.   jobs    ומחפש

הוא   אז  להתאים  ר עבודה.  שיכול  משהו  באמת  ואה 

שיש   האלה,  החיים  קורות  את  לשלוח  צריך  אבל  לו, 

שולח.   הוא  שנים.  הכמה  של  הזה  החור  את  בהם 
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הכל   בסך  באמת  זה  כי  לו  יענו  לא  הזמן  רוב  עכשיו 

היום   הגיע  אבל  תעסוקתי,  ניסיון  לו  שאין  אדם 

יושב   הוא  לפני  בלילה  ואז  לראיון.  אותו  והזמינו 

א  אני  אם  ס וחושב.  אותי  יקבלו  אספר,  לא  אני  פר, 

עליי.   יחשבו  מה  אספר,  אם  אותי  ישפטו  אספר,  אני 

פעמיים   ללכת  צריך  הרי  אני  אספר,  לא  אני  אם  אבל 

יתנו   לא  חופש,  לי  יתנו  הרופא.  עם  לפגישות  בחודש 

האלה   והחרדות  להסביר,  אצטרך  אני  חופש,  לי 

מתמודדים   זה  ועם  ומכבידות.  ואוכלות  יושבות 

אנ  זו  ש המון  עכשיו  בעיר.  פה  וגם  הארץ  בכל  גם  ים, 

אחד.   מסוג  מוגבלות  עם  לאנשים  דוגמא  כל  רק  יש 

החסמים,   על  להתגבר  קשה  מאוד  מאוד  וזה  מיני, 

הפערים.   על  נותנת  להתגבר  לא  המדינה  והיום 

סתם   ולא  שאמרתי  כמו  מספיק.  לא  זה  פתרון, 

יש   שבה  תעסוקה  באתר  המספרים.  את    7אמרתי 

סבא  בכפר  ב 7  , משרות   .-all jobs    משרות    1,800יש

לעשות   הזדמנות  פה  לנו  יש  אנחנו  רגילים.  לאנשים 

איזה שהוא גישור על הפער הזה, ולהגיד בואו אנחנו  

שמזמין   פורטל  שהוא  איזה  נפתח  אחריות.  ניקח 

מוגבלות.   עם  לאנשים  משרות  לפרסם  מעסיקים 

יידעו   הם  שלהם  החיים  קורות  את  יגישו  שכשהם 

או  שקורה  לעבוד.  ת שמי  מזמין  הוא  מי  את  יודע  ם 

במקום   לה  שיש  המשרות  את  תפרסם  שהרשות  וגם 

לתרום   יכול  הזה  שהדבר  מאמינה  באמת  ואני  הזה. 

לאדם   ל   1לא  הזאת,  2-לא  בעיר  אנשים  להמון   ,

היא   אותה,  אקריא  אני  ההצעה.  זו  בגדול  אז  המון. 

מ  מכירה  1סעיפים.    3-מורכבת  סבא  כפר  עיריית   .
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שילוב  מוגבלויות    בחשיבות  עם  אנשים  של  עובדים 

העסקת   לקיים  לפעול  ומתחייבת  סבא,  כפר  בעיר 

מוגבלויות.   פורטל  2בעלי  תקים  סבא  כפר  עיריית   .

וכן   מוגבלויות  עם  לאנשים  משרות  לפרסום 

המשרות   סבא,  בכפר  התנדבות  הזדמנויות 

וכן   בפורטל,  יפורסמו  המתאימות  המוניציפאליות 

יוזמנו לפרסם  ה הזדמנויות ההתנדבות. בעלי   עסקים 

סבא.   כפר  עיריית  ידי  על  יפורסם  והפורטל  משרות 

לעידוד  3-ו  תכנית  להכנת  תפעל  סבא  כפר  עיריית   .

ותציגה   מוגבלויות,  עם  אנשים  לשילוב  מעסיקים 

 חודשים ממועד זה.    6למועצת העיר, וזאת עד  

 כן יובל.   עו"ד איתן צנעני: 

 -עלת בנושא והיא פנתה ו כבר פ   יו"ר ועדת הנגישות  יובל בודניצקי: 

   -רגע, רגע, רגע  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תרשה לי אני ביקשתי להגיב על זה.   לירית שפיר שמש: 

 רגע, דרך אגב יובל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן.   יובל בודניצקי: 

 כנגד?  -אתה בעצם מציג את ה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 סליחה?   יובל בודניצקי: 

הנגד אז אני רוצה לנצל את הזמן  א אם אתה מציג   ד"ר אסנת ספורטה:  ת 

 בעד.  -שנותר ל 

   -, אני מתייחס ל אני עונה  יובל בודניצקי: 

 דקות.    4נשאר עוד   יעל סער: 

 שנייה, שנייה, אסנת את רוצה להשלים?   עו"ד איתן צנעני: 

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה.   עו"ד איתן צנעני: 

רק   ד"ר אסנת ספורטה:  רוצה  אני  ריגשת  ת נקודו   2תודה.  כל  קודם   .
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כנבחרי  אותי.   אפשרות  לנו  יש  שאם  חושבת  אני 

באמת   להשפיע  מועצה  וכחברי  סבא,  בכפר  הציבור 

ראויות   הכי  ההצעות  זאת  אז  אנשים,  של  חיים  על 

ב  שמעתי  לגמרי,    3-שאני  לה  מגיע  האחרונות.  שנים 

רוצה   אני  אחד,    2לגמרי.  להוסיף.  קטנים  דברים 

ד  שהיא  באיזה  נגועים  שכשאנחנו  ע כולנו  קדומה,  ה 

לנו   נתפס  זה  אז  מיוחדים,  צרכים  עם  אדם  רואים 

שלפעמים   להזכיר  רוצה  ואני  הוליסטי.  כמשהו 

אחד.   בתפקוד  פוגעת  שהיא  מוגבלות  היא  המוגבלות 

הוא   מוחין,  שיתוק  עם  אדם  או  ילד  רואים  כשאנחנו 

גבוהה   יותר  הרבה  אינטליגנציה  בעל  להיות  יכול 

ר  אנחנו  אם  וגאון.  בעיה  ו משלי  עם  אדם  בן  אים 

קוגניטיבי  או  רגשית  או  פיזית  ת נפשית  מבחינה   ,

אני   אז  עולם.  אלוף  להיות  יכול  הוא  וספורטיבית 

ואבחנה   הבחנה  לעשות  לכולנו  מכאן  קוראת 

שהוא   אדם  בן  לראות  ולא  אנשים,  של  במוגבלויות 

מוגבלות   בעל  סליחה  מפגר,  גם  שהוא  אדם  כבן  נכה 

ל  אוקיי?  התפתחותית,  אחד  ה שכלית  זה  בחין, 

לומר   רוצה  אני  שני  דבר  לומר.  לי  שחשוב  הדברים 

היא   חמלה,  בה  ושי  מכילה  חברה  שהיא  שחברה 

יותר   הרבה  היא  חזקה  יותר  הרבה  שהיא  חברה 

ולהעצים   ולחזק  להכיל  נדע  שאנחנו  ככול  בריאה. 

אם   הנורמטיביים,  האנשים  מוגבלויות,  עם  אנשים 

מי  צרכים  להם  שאין  בכלל,  כזה  דבר  חדים  ו יש 

ראויים   יותר,  טובים  יהיו  דרמטיים,  ומוגבלויות 

חושבת   ואני  יותר.  חזקה  חברה  נהיה  וכולנו  יותר 

ולהוכיח   מעשה  לעשות  נהדרת  הזדמנות  שזאת 
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עיר   היא  סבא  וכפר  זה,  את  לעשות  יכולים  שאנחנו 

ב  זה  לגמרי  לגמרי  ממש    DNA-שהיא  אני  אז  שלה. 

 מצפה שכולם יצביעו בעד.  

 תודה אסנת, לירית בבקשה.   : י עו"ד איתן צנענ 

פה   לירית שפיר שמש:  שנוצרה  שמחה  באמת  באמת  אני  כל  קודם  טוב, 

ושבאמת   מציאות,  יוצרות  הן  שמילים  תובנה 

כי   מוגבלות.  עם  אנשים  היא  המקובלת  ההגדרה 

אנחנו באמת צריכים לזכור, אנשים עם מוגבלות הם  

כולל   חלומות,  עם  שאיפות,  עם  אנשים  כל  קודם 

לסדר  ה בתחום   ההצעה  של  הנושא  שהוא  תעסוקה 

על   בעלות  רכשנו  לא  אנחנו  לזכור,  תמיד  צריך  הזו. 

ומכאן   הרישוי,  במשרד  או  בטאבו  שלנו  המוגבלות 

דורש.   לכל  אותה  למכור  נוכל  לא  אנחנו  שגם 

לענייננו. נושא תעסוקת אנשים עם מוגבלויות מקבל  

עיריית   כל  קודם  בעיר.  חשובים  דגשים  היום  כבר 

סב  בדרישה   א כפר  עם    עומדת  עובדים  למכסת 

לציין   יש  החוק.  מבחינת  משמעותית  מוגבלות 

חייבות   החוק  והגדרת  ציבורי  גוף  בהיותן  שעיריות 

של   במכסה  מחמירה  5%לעמוד  מכסה  שייזום  כך   ,

נתונים   לפי  לסדר.  בהצעה  שצוינה  מזו  אף 

עם   לאנשים  שוויון  נציבות  של  באתר  שמתפרסמים 

הרגול  שהיא  נושא  ט מוגבלויות,  בכל  לחקיקה  ור 

עומדת   סבא  כפר  עיריית  מוגבלויות,  עם  אנשים 

לשנים   .    2020-ו   2019,  2018בדרישה  עקבי באופן 

לשנת   בהתאם    2021הנתונים  בהמשך  יתפרסמו 

על   ממונה  מעסיקה  העירייה  כן  כמו  בחוק.  למועדים 

והדבר   לחוק.  בהתאם  מוגבלות  עם  הנשים  תעסוקת 
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נצ   . בנתונים.. מפורשות  לאנשים  י מצוין  השוויון  בות 

עם   פעולה  משתפת  העירייה  כן  כמו  מוגבלויות.  עם 

לאנשים   משרות  פרסום  לאפשר  בידו  שיש  גורם  כל 

עם מוגבלויות, כדי לאפשר תעסוקה שבה הוא מקבל  

כן,    כמו  לשורותיה.  המקבל  מתאים  עובד  כל  בברכה 

באופן   לעובדיה  נגישות  הדרכות  מקיימת  העירייה 

שנתי  כולל...  שהדבר  ת רציף,  ככול  מקדמת  גם  היא   .

בהם   חברתיים,  עסקים  הדין  מבחינת  מתאפשר 

גם   כי  ספק  אין  מוגבלויות.  עם  עובדים  מועסקים 

מתמיד   מקום  יש  חיובית,  כך  כל  דוגמא  יש  כאשר 

לסדר   הצעה  לכאן  מעלה  אני  כן  על  לשיפורים. 

עם   אנשים  תעסוקת  וקידום  שיפור  למען  נגדית, 

מועצת   תאשר  בעיר,  ועדה  ה מוגבלות  הקמת  עיר 

ועדת   יו"ר  יכהנו  זו  בוועדה  ייעודית.  משותפת 

קטנים   עסקים  ועדת  יו"ר  אני,  דהיינו  נגישות, 

מקצועי   גורם  וכל  העירייה,  מנכ"ל  ובינוניים, 

לה.   ומחוצה  העירייה  גורמי  מקרב  לנכון  שיימצא 

עם   אנשים  העסקת  לעידוד  מתווה  תגבש  הוועדה 

המעסיקים   סוגי  כל  בקרב  כן  ב מוגבלויות  כמו  עיר. 

הוועדה   עם  תוביל  אנשים  של  להתנדבות  מדיניות 

פוטנציאליים.   מעסיקים  מצד  ניצול  ללא  מוגבלויות 

בעבר,   מצבים  על  שמעתי  כבר  כי  זאת  מציינת  אני 

כמתנדבים   הועסקו  מוגבלויות  עם  שאנשים 

להעסיקם   הדיון  עלה  וכאשר  מסוימים,  במקומות 

לא   שזה  אז  תלכו.  רבה  תודה  לא  אז  יקרה  י בשכר 

המלצותיה   את  תגיש  הוועדה  אחרון,  ומשפט  לעולם. 

ואני   הנוכחית,  הקדנציה  במהלך  העיר  למועצת 
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 בהחלט אשמח שהנושא הזה יקודם בהחלט.  

   *** קריאות מהקהל *** 

את   עו"ד איתן צנעני:  להצבעה  מעלה  אני  תודה.  סיימת?  לירית  טוב, 

   -ההצעה של יעל, מי בעד 

להגי  יעל סער:  רוצה  רק  מהתשובה    ד אני  נבוכה  ממש  שאני 

 הזאת. ממש ככה.  

מסדר   עו"ד איתן צנעני:  יעל  של  ההצעה  את  להסיר  בעד  מי  אוקיי, 

 היום? מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?  

 .  איתן תסביר מה האופציות  עו"ד עדי לוי סקופ: 

שואל   עו"ד איתן צנעני:  אני  יעל.  של  ההצעה  את  להצבעה  מעלה  כרגע 

 ת ההצעה מסדר היום?  א מי בעד להסיר  

   -איתן שנייה אני  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אבל מה לגבי ההצעה הנגדית.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 לאחר מכן אני אעלה להצבעה את ההצעה הנגדית.   עו"ד איתן צנעני: 

בהסכמה   עו"ד אלון בן זקן:  יכול  אתה  אלון.  זה  איתן  איתן,  איתן, 

על   הצבעה  לעשות  ס   2כמובן  תודה,  ל ההצעות,  יחה 

לפתוח,   תצטרך  הסכמה,  אין  אם  הסכמה,  אין  אם 

או   כן  לסדר  בהצעה  דיון  לקיים  האם  הצבעה  לעשות 

   -לא. אם פתחתם דיון, אז ניתן יהיה, סליחה תודה 

 אני מבקש לא להפריע.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -אז ניתן יהיה לעשות  עו"ד אלון בן זקן: 

 לא להפריע.    אני מבקש מהקהל  הנדין: -עילאי הרסגור 

.   עו"ד אלון בן זקן:   להציע הצעה נוספת אחרי שייפתח דיון

   -כלומר כל זמן שלא נפתח  עו"ד איתן צנעני: 

 ועליה אפשר יהיה להצביע.   עו"ד אלון בן זקן: 

על,   עו"ד איתן צנעני:  להצביע  ניתן  לא  דיון  נפתח  שלא  זמן  כל  כלומר 

מ  בהסכמה?  אחד  פה  דיון  פה  לפתוח  אפשר    ה אוקיי. 
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 לא?  

או   ד"ר אסנת ספורטה:  היום  לסדר  זה  את  פותחים  האם  להצביע  צריך 

 שלא.  

אחד   עו"ד איתן צנעני:  פה  אפשר  האם  שואל.  אני  לכן  הבנתי,  אני 

 להסכים לפתוח את ההצעה של יעל לדיון?  

 אנחנו בעד, אנחנו העלינו אותה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אוקיי אז פה אחד.   עו"ד איתן צנעני: 

 

בנושא    : 461מס'    החלטה  דיון  לפתוח  אחד  פה  והתנדבות  מאשרים  תעסוקה 

 . של בעלי מוגבלויות בכפר סבא 

 

רוצה  עו"ד איתן צנעני:  מישהו  לדיון.  זה  את  פתחנו  זכות    אז  את 

 הדיבור? לא.  

 דקות.    5בבקשה יש לכל אחד   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אוקיי, אורן בבקשה.   עו"ד איתן צנעני: 

נושא   אורן כהן:  זה  ש כן.  מיוחדים  צרכים  עם  וילדים  אנשים  ל 

החלק   זה  אבל  אישי,  באופן  לליבי  שקרוב  משהו 

בעצם   קורא  כשאני  העניין,  לצורך  העירייה  הקטן. 

בחשיבות   מכירה  סבא  כפר  עיריית  שמתחילה  הצעה 

אני   אז  מיוחדים.  צרכים  עם  עובדים  שילוב  של 

בעיר   עושים  אנחנו  הרבה  כך  כל  עצמי  את  שואל 

עם  אלה  את    למען  הרבה,  כך  כל  מיוחדים,  צרכים 

חשוב.   זה  למה  חשוב.  זה  למה  לנו  להסביר  מתחילה 

להתמקד   רוצה  אני  אבל  הרבה.  כך  כל  עושים  אנחנו 

לפני   ועוד  דווקא אצלי בחלקה הקטנה שלי בספורט. 

היה   היום,  רק  היום,  שרק  לכם  להגיד  יכול  אני  זה 

קורה   וזה  מיוחדים,  צרכים  עם  מישהו  במשרד  אצלי 



   02/03/2022 101    מן המנייןמועצה 

כמעט  ן המו  איתו  ישבתי  והיום  המון,  קורה  זה   .

זה   כדבר סימבולי  שעה, וזה רק מעיד, אני אומר את 

זה   כמה  יודע  ואני  אישי,  באופן  לי  חשוב  זה  כמה 

כל   אותם  מעודדים  אנחנו  בספורט  לעירייה.  חשוב 

שהבאתי   בתבחינים  גם  אנחנו  הזמן.  כל  הזמן, 

מאוד   ביטוי  לזה  יש  מכבר,  לא  אושרו  והם  לאישור 

שהן  מ  עמותות  יש  עכשיו,  וגם  הבאה  ובשנה  שמעותי 

ואנחנו   סיוע,  ומקבלות  העירייה  ידי  על  נתמכות 

אני   כדורגל,  קבוצת  פתחנו  הזמן.  כל  מסייעים 

את   תראו  כדורגל  קבוצת  פתחנו  אתכם,  מזמין 

צרכים   עם  אלה  של  הזה  לאימון  שמגיעים  ההורים 

לנו   יש  מחר  כיף,  איזה  התרגשות,  איזה  מיוחדים, 

הרבה,    יום  כך  כל  בזה  מתעסקים  אנחנו  ספורט. 

חברי   מבין  כאן  לנו  יש  חשוב.  כך  כל  שהוא  נושא 

יש   הקודמת.  במועצה  גם  ייאמר  אגב  המועצה, 

מישהי שהיא עם צרכים מיוחדים, ובאמת אני אומר  

אין   שנים,  מאוד  הרבה  העירייה  את  מכיר  אני  לכם, 

הזה   בתחום  ההשקעה  האחרונות  שבשנים  ספק  לי 

גדל  אגב.    ה היא  דרך  מספיקה  לא  גדלה  והיא  היא 

שאנחנו   חושב  ואני  ומאחר  מספיקה.  לא  והיא 

להמשיך   צריכים  אנחנו  הרבה,  כך  כל  בזה  עוסקים 

שלך   ההצעה  של,  סוג  ככה  זה  ולכן  זה  את  לעשות 

אנחנו   זה חשוב.  עיניים הנה כמה  גלגול  סוג של  היא 

ציון   לא  ממך  צריך  לא  אני  הזמן,  כל  זה  את  עושים 

ש  זה  ת ולא  מרגש,  זה  וכמה  חשוב,  זה  כמה  לי  גידי 

כחברה   שצריך  איתך  מסכים  אני  מרגש,  באמת 

וכל   ולסייע  ולתת  להכיל  שיכולה  מחברה  חזקה 
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ראויה  הכבוד.   היא  לירית  של  שההצעה  חושב  אני 

זה,   את  לעשות  נמשיך  אנחנו  ובהחלט  טובה,  והיא 

 תודה.  

 תודה אורן, עדי בבקשה.   עו"ד איתן צנעני: 

מאוד  לוי סקופ:   י עו"ד עד  חשוב  בנושא  מדובר  על  היי,  שמחה  ואני   ,

מתחברת   אני  שאמרתי  כפי  הזה.  המבורך  הדיון 

סבא   כפר  עיריית  אורן.  חברי  שאמר  לדברים 

שח"ק   ואגף  לירית  של  שירותים    –בהובלתה 

שפע   מקיים  וחברה,  בקהילה  קהילתיים  חברתיים 

אנשים   נושא  בכל  בנושא,  ועשייה  פעילויות  של 

סעיף  ע ונשים   לגבי  מוגבלויות.  לשאול,    2ם  רציתי 

ואני   אתכם,  ביחד  שנייה  הסעיף  את  קוראת  אני 

עיריית   הזו.  השאלה  את  ביחד  אותנו  לשאול  רוצה 

לבעלי   משרות  לפרסום  פורטל  תקים  סבא  כפר 

הזדמנויות   וכן  מוגבלויות,  עם  לאנשים  מוגבלויות, 

וכן   בפורטל  יפורסמו  המשרות  סבא.  בכפר  התנדבות 

לפרסם  יות  ו הזדמנ  יוזמנו  עסקים  בעלי  התנדבות. 

עניין   להדגיש  רוצה  אני  יפורסם.  והפורטל  משרות 

בפני   חסומות  להיות  שיכולות  משרות  אין  אחד, 

פתוחה   היא  באשר  משרה  כל  מוגבלויות,  עם  אנשים 

אין   ספציפיות.  משרות  אין  מוגבלויות,  עם  לאנשים 

סוגים   לייעד  לכשעצמה.  אפליה  זוהי  כזה.  דבר 

עם  מ מסוי  נשים  או  לאנשים  משרות  של  ים 

בתכלית   אסור  זה  אחר,  חלק  ולהדיר  מוגבלויות 

יעל   שנייה  דוגמא,  אתן  אני  חוקי.  לא  וזה  האיסור 

יכולים   או מורה לספורט,  גם מורה  דוגמא,  אני אתן 

למעשה   אין  מוגבלות.  עם  ונשים  אנשים  להיות 
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דוגמא   לי  ייתן  מישהו  אם  אשמח  אני  אחת,  משרה 

משרה  של  לא    אחת  מוגבלות  עם  אישה  או  שאדם 

כזו   משרה  אין  כזו,  משרה  אין  אותה.  למלא  יכולים 

משרה   כולל  גופני,  כושר  שדורשת  משרה  כולל 

שהיה   לכם  אזכיר  אני  דברים.  של  הרמה  שדורשת 

כדורסל   כדורגל,  שחקני  ושלשום.  בחדשות  אתמול 

גם   משחקים  להם,  שאין  שיאים  ושוברי  מצטיינים 

המשמעות   גפיים.  לא  ב ללא  היא,  התחתונה  שורה 

שהיא   משרה,  קיימת  שתהיה  ואסור  משרה  קיימת 

עצם   לכן  מוגבלות.  עם  ונשים  אנשים  בפני  חסומה 

עם   לאנשים  רק  שמיועד  פורטל  להקים  הרעיון 

אני   ולכן  אפליה,  מהווה  לכשעצמה  היא  מוגבלות, 

לעידוד   תכנית  לגבי  תוקף.  בכל  אליה  מתנגדת 

מוגבלויות  בעלי  לשילוב  חושבת    , מעסיקים  אני 

את   לצרף  זה  באמת  ביותר  הטוב    2שהרעיון 

ועדת  הוועדות.   עם  ביחד  תשב  נגישות  כשוועדת 

עצמם   לבין  בינם  ישבו  היו"רים  כל  וקודם  עסקים, 

עם גורמי המקצוע, יש יאפשר בצורה מיטבית באמת  

על   מברכת  שוב  אני  תכנית.  שהיא  איזה  להכין 

שבאמת  סבורה  אני  אבל  לדיון,  הנושא    העלאת 

זה,   את  לעשות  המיטבית  הדרך  את  למצוא  בשביל 

הזה   השילוב  בעד  נצביע  באמת  שכולנו  מציעה  אני 

ימנע   גם  הוא  מיטבי,  יהיה  הוא  לדעתי  הוועדות.  של 

נגישות   רק  של  העיסוק  את  שוב  העיסוק,  את  רק 

ויקדם   בנושא,  הנגישות  בנושא  שעוסק  מי  כל  ורק 

לנושא   והשוואה  הקבלה  לכם  אעשה  אני  זה.  את 

בקידום  ש נ  תתעסק  נשים  מועצת  רק  אם  הרי  ים. 
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לו.   מסכימים  לא  גם  שאנחנו  דבר  זה  העיר,  נשות 

ב  קרה  מה  לב  נושא    3-שימו  כל  האחרונות,  שנים 

נושא   להיות  הפך  מגדרי  שוויון  וקידום  נשים  קידום 

הנשים   יום  לראייה  סבא.  כפר  עיריית  כל  של 

ידי   על  עכשיו  סבא  כפר  בעיריית  מנוהל  הבינלאומי 

ואומר,    כל  לכת  אגדיל  אפילו  ואני  העיר.  אגפי 

או    10שהמטרה היא שבעוד   נצטרך    5שנים  לא  שנים 

מוחלט   מגדרי  שוויון  יהיה  כי  נשים,  מועצת  בכלל 

להיות   יצטרך  לא  שגם  היא  והמטרה  נצטרך.  ולא 

הנגישות תהיה   כי  הנגישות,  תיק  מישהו שיחזיק את 

שלא   ככה  אוטומטי,  יהיה  והשילוב  אוטומטית 

שאנחנו  ר נצט  ככול  אומרת  זאת  הזה.  התפקיד  את  ך 

בעל   רק  שלא  רוצים  אנחנו  ומתקדמות,  מתקדמים 

תפקיד אחד או אחת יישאו באחריות לשאת בדברים  

שוויון   וקידום  נשים  שקידום  כמו  ובאחריות.  האלה 

מעובדי   ואחת  אחד  כל  של  אחריות  זה  מגדרי 

מחויבים   פה  וכולנו  והאגפים,  העירייה  ועובדות 

שילוב  א לעשות   של  הזה  הנושא  גם  ככה  זה,  ת 

עובדים ונשים עם מוגבלויות, הוא לא רק העניין של  

לקחת   ההצעה  ולכן  אחר.  או  אחד  תפקיד  נושא 

עוד,   ולהוסיף  להרחיב  אפילו  אפשר  אגב  ודרך  ועדה, 

פתרון   תאפשר  היא  מצוינת,  שהיא  הצעה  היא 

עליכם  מקובל  זה  אם  מכולם  מבקשת  ואני    מיטבי, 

 ה.  ד להמליץ לווע 

 *** קריאות מהקהל *** 

   -לא, לא, סליחה אסנת, סליחה יעל  עו"ד איתן צנעני: 

   -ראש הנהגת  יעל סער: 
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 חשוב שישמעו אותך בבית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יעל סליחה  עו"ד איתן צנעני: 

לי   יעל סער:  יש  מה   5אני  חלק  לו  לתת  רוצה  אני    5-דקות 

  .  דקות שלי

 ר דיברת.  ב סליחה, את כ  עו"ד איתן צנעני: 

 לא, אנחנו פתחנו לדיון.   יעל סער: 

 *** קריאות מהקהל ***  

ה  ד"ר אסנת ספורטה:  את  לך  לתת  רוצה  קרן  רגע,  שלה.    5-מומי  דקות 

 אבל קח מיקרופון שתושבים ישמעו אותך.  

.. רק בהצעה לסדר.   עו"ד אלון בן זקן:   אין אפשרות.

ה  עו"ד איתן צנעני:  כל  עם  סליחה, סליחה,  יש  כ סליחה,  והרגישות  בוד 

 פה סדר. יש פה סדר.  

 רק בהצעה לסדר.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -אדוני היועץ המשפטי  עו"ד איתן צנעני: 

   -איתן אני חושבת שכדאי  ד"ר אסנת ספורטה: 

מדבר   עו"ד איתן צנעני:  לא  אחד  אף  אסנת.  סליחה  סליחה,  סליחה, 

   -גבוהה גבוהה על כלום, בבקשה. היועץ המשפטי 

 תתקדם, פשוט תתקדם.   ון בן זקן: ל עו"ד א 

 *** קריאות מהקהל ***  

 לא, אני רוצה לשאול.   עו"ד איתן צנעני: 

 שמה?   עו"ד אלון בן זקן: 

   -יש דבר כזה להעביר זכות דיבור  עו"ד איתן צנעני: 

 לא, לא.   עו"ד אלון בן זקן: 

 יש דבר כזה?   עו"ד איתן צנעני: 

 אין כזה דבר.   עו"ד אלון בן זקן: 

 לא.   איתן צנעני:   ד עו" 

.   עו"ד אלון בן זקן:   אין כזה דבר בתקנון



   02/03/2022 106    מן המנייןמועצה 

יכול   עו"ד איתן צנעני:  אתה  בבקשה  שלומי,  איך?  בבקשה?  שמך  מה 

או   כזה  מועצה  של  דיבור  זכות  לשום  קשר  בלי  לומר 

 משפטים בבקשה.    3-אחר, ממש ב 

 איתן תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

משהו  שלומי:  מעלה  סוף  שסוף  ליעל  תודה  צרכים    א'  על 

יש   שני,  דבר  כל.  קודם  זה  הזאת.  במועצה  מיוחדים 

הסעיפים   כל  עם  נכון?  עליה,  דיברת  פורים  חוברת 

שיש   האירועים  את  רק  למה  בעיר.  שיש  מה  כל  עם 

אותם   אין  אותה?  אין  מיוחדים  צרכים  עם  לילדים 

זה   את  שמים  למה  זבל,  עגלות  כאילו?  למה  שמה. 

מיש  שלנו?  הקהילתי  הבית  של  מוכן  ה בחצר  היה  ו 

העיר,   את  שמנקות  זבל,  עגלות  יהיה  שלו  שבחצר 

 שמנקות את הרחוב שלו?  

 שלומי, אני אענה לך על זה.   דני הרוש: 

 מישהו היה מוכן לזה?   שלומי: 

   -שלומי סליחה  עו"ד איתן צנעני: 

   -אני הייתי שמח לדעת מי נתן את ההחלטה  שלומי: 

 שלומי אני אענה לך.   דני הרוש: 

 ם את העגלות זבל.  י לש  שלומי: 

 אני אענה לך, כי אני הייתי היום שם.   דני הרוש: 

   -שנייה, שנייה  עו"ד איתן צנעני: 

 אני אענה לך.   דני הרוש: 

דיבור   עו"ד איתן צנעני:  בזכות  אתה  דני  תודה.  שלומי  שלומי, 

 בבקשה.  

מאוד.   דני הרוש:  לי  יקר  שאתה  יודע  ואתה  יקר,  איש  שלומי 

העגלות  את  שהניח  שגה.    , מי  העגלות  את  שהניח  מי 

 -אני הייתי היום, רק שנייה שלומי, שלומי, תן לי 
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 ... )מדבר ללא מיקרופון(   שלומי: 

לך.   דני הרוש:  לי להשיב  תן  לי להשיב לך.  לך. תן  לי להשיב  תן 

ברמה   אנחנו  כמה  יודע  אתה  שלומי  וחלילה,  חס 

אני   לענות  לי  תיתן  אם  שלומי,  שנייה  רק  האישית, 

אנ  הייתי    י אשיב.  אני  שלומי  במקום.  היום  הייתי 

 היום במקום.  

.   שלומי:   אני יודע, גם שמעתי את הפתרון

 שנייה.   דני הרוש: 

.   שלומי:   אני מציע... )מדבר ללא מיקרופון(

ניגש   דני הרוש:  בואו  עליכם,  מקובל  לא  הזה  הפתרון  אם  אז 

יודע   כמוך  מי  הולם.  פתרון  ונמצא  איתך,  יחד  ביחד 

  ,. הולכים  נ שאנחנו.. בקרוב  שאנחנו  רוזי,  פה  מצאת 

ב  משמעותית  מאוד  גינה  משהו    200,000-להקים   ₪

אז   הראשון.  בחלק  ההתחלה,  רק  זה  רוזי?  כזה 

אותם   שהניח  מי  בשיתוף.  הכול  את  נעשה  אנחנו 

להגיד   מה  לי  אין  להתנצל  מעבר  שגה.  שלומי,  שגה. 

   -אז אני מסביר לך בנושא הזה.  

 בן אדם...  ה אני רוצה לדבר עם   שלומי: 

לקראת   דני הרוש:  אנחנו  כאשר  לדבר,  עכשיו  הטעם  מה  שלומי 

 פתרון.  

.. לפעם הבאה.   שלומי:   ולהסביר לו.

ו  דני הרוש:  אני  יחד,  פתרון  נמצא  אנחנו  נצא  שלומי,  אתה 

יהיה   ושזה  הכול.  זה  יהיה,  זה  איפה  ונחליט  לשטח 

מי   הסיבה,  לא משנה מה  זה  עכשיו  כולם.  על  מקובל 

זה  את  שלומי,    . שם  לפתרון.  הולכים  אנחנו  כי 

 -מישהו שגה 

 ... )מדבר ללא מיקרופון(   שלומי: 
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 -אף אחד לא נתן לזה אישור  דני הרוש: 

 שלומי, תן לדני לסיים את דבריו.   עו"ד איתן צנעני: 

נתן   דני הרוש:  לא  אחד  אף  להשיב.  לי  נותן  לא  אתה  שלומי, 

מנה  לא  העירייה,  מנכ"ל  לא  אני,  לא  אישור,    ל לזה 

תשומת   את  שהסבו  וברגע  והניחו.  באו  פשוט  האגף. 

לא   הזה  הפתרון  היום,  לשטח  הגעתי  לנושא,  ליבי 

שום   אין  אחר,  פתרון  נמצא  בואו  עליכם?  מקובל 

יהיה   הכול  בעיה,  שום  אין  בסדר.  יהיה  הכול  בעיה, 

עם   אנשים  של  תעסוקה  לגבי  שצריך.  כמו  מסודר 

נמצא  צחי  האישית,  ברמה  אני  ,  ה פ   מוגבלויות. 

רק   ממך  שביקשתי  טועה  אני  אם  אותי  תקן  הגזבר. 

להכניס   לבעלי    2השנה  חלקיות  אומנם  משרות, 

במוקד   במקביל  צחי?  לא  או  אמת  מיוחדים,  צרכים 

עוד   גם  מעסיק  אני  צרכים    2העירוני,  בעלי 

מי   וכל  סבא  כפר  בעיריית  המשרות  כל  מיוחדים. 

גם   מוזמן,  אחרת  או  כזאת  תעסוקה  לקבל  שרוצה 

מענה.    לפנות  יקבל  והוא  אנוש,  למשאבי  גם  אליי, 

אנחנו הרבה מעל התקן כמו שהיא ציינה לירית. לכן  

זה   ואותי  מרגשת,  שהיא  שכמה  שלך,  ההצעה  כל 

שדיברה   למה  מצטרף  אני  אז  אישי.  באופן  מרגש 

את   לקבל  ממליץ  ואני  בסלע,  מילה  כל  בהחלט  עדי, 

 ההצעה של לירית, תודה.  

   -ההצבעות   2ני מעלה את  א תודה,   עו"ד איתן צנעני: 

 דקות סליחה.    5לא, יש לי   יעל סער: 

 רגע, רגע, אני גם רוצה לדבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 איך?   עו"ד איתן צנעני: 

 אני גם רוצה לדבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 דקות.    5וגם לי יש   יעל סער: 

   -אדוני היועץ המשפטי יש  עו"ד איתן צנעני: 

 על סדר היום.    א זה נוש  עו"ד אלון בן זקן: 

 אוקיי תודה, בבקשה.   עו"ד איתן צנעני: 

   -אז יעל בבקשה  ד"ר אסנת ספורטה: 

מה   יעל סער:  לכל  להתייחס  רוצה  אני  בעצם  אסכם.  אני 

לא   אחד  אף  ראשית  המועצה.  חברי  ידי  על  שנאמר 

עם   האנשים  כמות  סבא,  כפר  לעיריית  בתלונות 

נאמר   לא  שלב  בשום  מעסיקה.  שהיא  המוגבלות 

לא  נ שא  בכלל  זה  לתקן,  מעל  לתקן  מתחת  חנו 

שהיום   העובדה  על  דיברתי  אני    50%רלוונטי. 

ל   55%מהאנשים עם המוגבלויות מועסקים,   -בניגוד 

לצד    85% להסתכל  אפשר  הכללית.  באוכלוסייה 

ומה   בעיה.  יש  קיים, אבל  לא  זה  להגיד  השני, אפשר 

עם   לאנשים  גם  מיועדת  היא  משרה  כל  נכון  לעשות 

אמ ת מוגבלויו  קיים,  ה  .  הפער  אנשים  מה  בעיה.  יש 

דוגמא   על  דיברתי  קודם,  אמרתי  וכבר  מוגבלות  עם 

למצוא   להם  קשה  אפליה  אחת.  לא  וזו  תעסוקה, 

פורטל   הקימה  ישראל  מדינת  עובדה  פורטל,  להקים 

כזה.   פורטל  יש  מוגבלות.  עם  לאנשים  למשרות 

יודעים   לא  הם  אבל  שם,  לפרסם  מוזמנים  מעסיקים 

קיים.   שם. ההצעה שלי  ה שזה  לפרסם  לא טורחים  ם 

בגדול,   עושה  שהמדינה  מה  את  ניקח  בואו  הייתה 

ואני   יעבוד.  שזה  אצלנו  נעשה  בקטן,  אצלנו  ונעשה 

לפנות   צריכים  מוגבלות  עם  שאנשים  חושבת  לא 

ראש   לסגן  לפנות  או  העירייה  של  אנוש  למשאבי 

מצוינת   הזמנה  זו  תעסוקה.  למצוא  כדי  העיר, 
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אנש  אבל  לאינטרנט  י ונהדרת,  להיכנס  רוצים  ם 

איזה   או למצוא  מוגבלות,  לכתוב משרה לאנשים עם 

בין   שיחבר  הזה  האתר  את  שם  ויש  משרה,  שהיא 

באמת   זו  עבודה.  שמחפשים  אנשים  לבין  מעסיקים 

מנסים   שאתם  כמו  שערורייתית  כך  כל  הצעה  לא 

מצוינת   הצעה  הייתה  קודם  באמת.  אותה,  לצייר 

וקיבלנו אותה בידיים    , שהועלתה על ידי הקואליציה 

רוצים   שאתם  מה  כל  כאילו  נשמע  ועכשיו  פתוחות. 

באמת   ובאמת  שלכם.  לידיים  ההצעה  את  לקחת  זה 

לו,   חשוב  זה  כמה  אומר  אחד  כל  מביך,  זה  באמת 

משהו   איזה  נמציא  בואו  לא,  אבל  לו,  חשוב  זה  כמה 

מישהו   שם  על  כתוב  יהיה  לא  שזה  העיקר  אחר, 

 אחר.  

 ודה יעל, אסנת בבקשה.  ת  עו"ד איתן צנעני: 

ההצעה   ד"ר אסנת ספורטה:  על  מצביעים  שאתם  לפני  רק  רוצה  אני 

רק   אני  לירית,  שהעלתה  ההצעה  לבין  יעל  שהעלתה 

להקים   שהיא  אחת  הצעה  כאן  יש  לב,  שתשימו  רוצה 

של    עוד  המשמעות  מה  כבר  יודעים  אנחנו  ועדה, 

מענה   על  שמדברת  שנייה  הצעה  לבין  ועדות, 

אז   נמצא  ש קונקרטי.  הוא  איפה  יחליט  אחד  כל 

משמעותי   במענה  או  ועדה  בעוד  בתמיכה  בוועדה, 

 אמיתי.  

יעל   עו"ד איתן צנעני:  של  בהצעה  מתחיל  אני  להצבעה,  עובר  אני  טוב, 

את   לקבל  בעד  מי  לירית.  של  בהצעה  מכן  לאחר 

תהילה.   קרן,  אסנת,  יעל,  פינחס,  יעל?  של  ההצעה 

 מי נגד?  

 נגד, יש את ההצעה השנייה עכשיו.    א זה ל  עו"ד עדי לוי סקופ: 
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 לא, צריך להצביע קודם נגד.   יעל סער: 

נגד   עו"ד איתן צנעני:  רוצה  מישהו  ואם  בעד,  חייבים    2מי  ההצעות? 

 לקבל הצעה.  

השנייה.   עו"ד אלון בן זקן:  כנגד  אחת  להצביע  יכול  אתה  איתן,  איתן, 

 -זאת אומרת שאם הראשונה 

ייקרה   עו"ד איתן צנעני:  נגד  ם, אני  א ומה  רוצה להצביע לצורך העניין 

 שתיהן.  

להצביע,   עו"ד אלון בן זקן:  יכול  שאתה  אמרתי  יכול,  אתה  יכול.  אתה 

אחת   אם  השנייה.  כנגד  אחת  ההצעות  את  להציב 

 מתקבלת, השנייה נדחית מן הסתם.  

 טוב, טוב. מי בעד ההצעה של לירית?   עו"ד איתן צנעני: 

   -איתן, איתן  פינחס כהנא: 

שאני   ד איתן צנעני: " עו  כמו  לעבוד  לי  תנו  אותי,  תסבכו  אל  חברים, 

בעד   מי  אנחנו  אז  בבקשה.  לי  תפריעו  אל  מבין, 

ותהילה.   קרן  אסנת,  יעל,  פינחס,  יעל?  של  ההצעה 

עילאי,   דני,  איתן,  קובי,  ד"ר  אורן,  עדי,  נגד?  מי 

 פליאה, לירית.  

 איתן אני נמנעת.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אוקיי, עדי נמנעת.   י: נ עו"ד איתן צנע 

   -למה זה צריך להגיע למצב  פינחס כהנא: 

 סליחה, סליחה, פינחס אל תפריע לי.   עו"ד איתן צנעני: 

ונגד.   פינחס כהנא:   ... בעד 

 פינחס אל תפריע לי בבקשה.   עו"ד איתן צנעני: 

   -... לעשות את זה שתמצא  פינחס כהנא: 

 תפריע לי בבקשה.    אתה לא בזכות דיבור, אל  עו"ד איתן צנעני: 

   -את הדרך שעל הנושא הזה  פינחס כהנא: 

 פינחס אל תפריע לי בבקשה.   עו"ד איתן צנעני: 
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 זה לא מפריע לאנשים להצביע נגד?   פינחס כהנא: 

להצביע,   עו"ד איתן צנעני:  מה  לאנשים  תכתיב  לא  אתה  סליחה, 

בעד   מי  לירית.  של  להצעה  עובר  אני  אוקיי,  בבקשה. 

   ? ההצעה של לירית 

 מזל טוב להולדת ועדה חדשה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

פליאה,   עו"ד איתן צנעני:  עילאי,  דני,  איתן,  קובי,  ד"ר  אורן,  עדי, 

 לירית. תודה רבה.  

 

מס'   קולות    : 462החלטה  ברוב  בנושא  את  מאשרים  לירית  של  ההצעה 

 . תעסוקה והתנדבות של בעלי מוגבלויות בכפר סבא 

 . יתן, דני, עילאי, פליאה, לירית א עדי, אורן, ד"ר קובי,   -בעד 

 ותהילה.    קרן   אסנת, יעל,  ,  פינחס  -נגד  
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עובר להמשך סדר היום, סעיף   עו"ד איתן צנעני:  . אישור המלצת  6אני 

   -ועדת תמיכות, יש הערות? אפשר פה אחד? פה אחד 

כל   אדרת:   צחי בן  לרשימת  טכניים  תיקונים  מספר  איתן,  רגע 

סידורי   במספר  לתמיכה.  בקשה  שהגישו  העמותות 

עמותת  61-ו   60 לשנת  ,  התמיכה  הכל,  את    2021הזן 

   -₪   64,268הייתה  

 ?  7או    6רגע, אתה בסעיף   עו"ד איתן צנעני: 

 .  6סעיף   צחי בן אדרת: 

 אוקיי.    6 עו"ד איתן צנעני: 

הזן    ת הערו  צחי בן אדרת:  לעמותת  התמיכה  המצורפת.  לרשימה 
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לשנת   הכל  כפי    64,268הייתה    2021את  ולא   ₪

   -שנרשם. עמותת הזן את הכל קמחא דא פסחא 

 רגע, רגע, חכה רגע, תחזור עוד פעם בבקשה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 הזן את הכל.    60סעיף מספר סידורי   צחי בן אדרת: 

 כן.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

בשנת   : צחי בן אדרת  שהייתה  ולא    64,268הייתה    2021התמיכה   ₪

כאן   שנרשם  הכל    45,000כפי  את  הזן  עמותת   .₪

בשנת   שהייתה  התמיכה  פסחא,  דא    2021קמחא 

כאן    45,000 שנרשם  כפי  ולא  מספר    ₪64,268   .₪

לשנת    36סידורי   התמיכה  הייתה    2021אלומה, 

מספר    36,300 האחרון  והתיקון  שנרשם.  כפי  ולא   ₪

לשנת    49  סידורי  התמיכה  הייתה    2021סביון, 

לשנת    100,034 לאישור  ותמיכה   .₪2022  130,000  

עד   בפועל,  השתתפות  דמי  לפי  זה  מקרה  בכל   ,₪

 כאן.  

   -אוקיי תודה. הערות? אפשר  עו"ד איתן צנעני: 

אשלח   יעל סער:  גם  אני  טוב  מבקשת,  אני  שוב,  חוזרת  אני  כן. 

הסתייג  להביע  רוצה  רק  אני  במייל.  לעובדה  ו לך  ת 

ועדה    שחברי מועצה השתתפו  בוועדת תמיכות שהיא 

המנכ"ל   חוזר  מנכ"ל.  חוזר  ידי  על  שנקבע  מקצועית 

יכולים   להקים,  רוצים  מועצה  חברי  שאם  קבע 

רוצה   ואני  בתמיכות.  הם  שתדון  משנה  ועדת  להקים 

נכתב.   שהוא  כפי  מהנוהל  חלק  לכם  קיום  להקריא 

מינהל   שקיפות,  שוויון,  של  חיסכון,  ת עקרונות  קין, 

התמיכות   במתן  המידות  טוהר  על  ושמירה  יעילות 

העברת   שכל  מאחר  הרשות.  ידי  על  ציבור  למוסדות 

מסיבות   ולאפליות  להעדפות  להביא  עשויה  כספים 
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ובעקבות   ואחרות,  מגדרות  אישיות,  מפלגתיות, 

המדינה,   מבקר  ושל  שיפוטית  ציבורית  ביקורת 

הממשל  משרד  את  המחייבים  כללים    ה נקבעו 

כללים אלה מבקשים להבטיח   והרשויות המקומיות. 

שוויוני   באורח  ייעשה  בהם  ושימוש  כספים  הצעת  כי 

אלה   כללים  ליעדם.  יגיעו  כי  דאגה  מתוך  מקצועי 

הרשות   של  תמיכות  למתן  בנוהל  מפורטים 

הכללים   בעצם  וככה.  ככה  ידי  על  שהוכן  המקומיות 

ורק   אך  שמורכבת  ועדה  לנו  שתהיה  נקבעו  האלה 

או  כ ממנ  משפטי  יועץ  הרשות,  גזבר  הרשות,  "ל 

יו"ר   של  זהותו  את  יקבע  העירייה  מנכ"ל  נציגו. 

הרלוונטי   האגף  נציגי  יוזמנו  לישיבות  הוועדה. 

המועצה,   חברי  מוזכרים  לא  הבקשה.  לעניין  ברשות 

עירייה   עובדי  זה  אגף  נציגי   . וכו' תיקים  מחזיקי 

   -למיטב ידיעתי. לכן לא ברור לי 

   -זה כתוב שנציגי האגף זה עובדי, מיטב   ה איפ  אורן כהן: 

 בנוהל.   יעל סער: 

 לא, זה לא כתוב.   אורן כהן: 

   -בוודאי שכן. חוזר  יעל סער: 

 ממש לא.   אורן כהן: 

במדריך   יעל סער:  זה  לך,  אקריא  אני  רוצה  אתה  שכן.  בוודאי 

 לנבחר.  

   -יעל את יכולה לפנות אליי  עו"ד אלון בן זקן: 

   -משהו שהוא למיטב ידיעתך   ת אם את אומר  אורן כהן: 

סדר   עו"ד אלון בן זקן:  על  הנושא  לא  כרגע  זה  מלאה.  תשובה  ותקבלי 

   -היום 

 היועץ המשפטי ישב בוועדה.   אורן כהן: 
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 הנושא על סדר היום זה חלוקת התמיכות.   עו"ד אלון בן זקן: 

 זה נושא על סדר היום.   יעל סער: 

   -אוקיי  עו"ד איתן צנעני: 

וזו   ן: ק עו"ד אלון בן ז  כהן,  אורן  של  בהשתתפות  פגם  שום  נפל  לא 

 דעתי. אפשר להתקדם הלאה. תשובה תקבל.  

   -ערן, ערן  עו"ד איתן צנעני: 

 אם יש לך הערות לגופן של תמיכות, את מוזמנת.   עו"ד אלון בן זקן: 

 טוב. אני עובר להצבעה.   עו"ד איתן צנעני: 

   -רגע, רגע, יש לי שאלה ל  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 כן עדי בבקשה.   ו"ד איתן צנעני: ע 

מספר   עו"ד עדי לוי סקופ:  בעניין  שאלה  לי  לנפגעי    48יש  סיוע  מרכז 

בשנת   בתמיכה  מינית.  יש    11,450  2021תקיפה   ,₪

זה נמוך    9,680-פה ירידה ל  ₪. מה הסיבה? קודם כל 

 לכשעצמו. אבל מה הסיבה לירידה הזו?  

   . 1לדרגה    2זו ירידה מדרגה   צחי בן אדרת: 

 מה זה אומר?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 תכף אני אסביר. את יכולה רוזי כן.   צחי בן אדרת: 

התבחינים   רוזי נוימן:  שאחד  שקרה  מה  צודקת.  את  שלום, 

שמקבלות   שעמותות  שקבע  תבחין  זה  השנה  שהוסרו 

ב  שהיה  תבחין  חיצוניות,  על    2021-תרומות  הוחלט 

הק  הגזבר  עם  יחד  ועדה  כשהייתה  בזמנו  דם,  ו ידי, 

ותרומות   ממשרדים  תקציבים  שמקבלות  שעמותות 

ולכן   הוסר,  הזה  התבחין  סבא,  כפר  לעיריית  מחוץ 

עמותות,   למספר  ירדה  השנה  התמיכה  צודקת,  את 

 היא לא העמותה היחידה.  

 תודה רבה.   עו"ד איתן צנעני: 

שבשנה   יעל סער:  רונית,  של  הבית  עמותת  על  שאלה  לי  יש 
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 -₪   11,450שעברה קיבלה  

 מה המספר הסידורי יעל?   בן אדרת:   צחי 

קיבלה  .  42 יעל סער:  היא  שעברה  והשנה    11,450בשנה   ,₪

עם   הנשים  עבור  המיוחדת  התוספת  למרות 

ב  ירדה  היא  להבין    2,000-מוגבלויות,  אשמח  אני   ,₪

 למה.  

 אותו הסבר כמו שהייתה בעמותה הקודמת.   צחי בן אדרת: 

שאח  רוזי נוימן:  אבל  אגיד  כן  אני  לגבי    ד אכן.  ספציפי  הדברים 

ידי   על  באמצעותי  השנה  הוכרו  הם  רונית,  של  הבית 

נוסף   תקציב  מקבלים  והיום  הרווחה,  משרד 

באגף   שמוכרים  החברים  לכל  השמות  באמצעות 

משרד   שבעצם  קהילתיים,  חברתיים  שירותים 

ב  אותם  מממן  ב   75%-הרווחה  סבא  כפר  -ועיריית 

 .  ו בנוסף לתמיכה הזאת, כך שהם לא נפגע   25%

אני   יעל סער:  הנוער.  תנועות  על  לשאול  אשמח  אני  בנוסף 

   -₪ שזה   8,000-רואה שהשומר הצעיר ירד ב 

 יעל מה המספר הסידורי?   צחי בן אדרת: 

-, מ 15%-. אז תנועת השומר הצעיר ירד ב 31,  30,  29 יעל סער: 

-ירד ב   ₪31. הנוער העובד שזה    48,000-₪ ל   56,000

מ   20,000-ב   20% בעוד    78,000-ל   ₪   102,000-₪,   ,₪

בערך   של  תוספת  לה  נהיה  ירדה,  הצופים  שתנועת 

שזה    37,000 כ ₪15%,  ירד  עקיבא  ובני  אני  3%-.   .

בין   בדקתי  השתנה,  לא  הכל  הסך  להבין,  אשמח 

השינוי   למה  פשוט  להבין  אשמח  אני  הנוער.  תנועות 

 הזה בחלוקה.  

חניכים,  צחי בן אדרת:  מספר  זה  הזה  בעניין  המרכזי    התבחין 

מהווה   החלוקה    65%שהוא  ולכן  הניקוד.  מכלל 
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התקציב   סך  שאמרת,  כמו  אכן  השתנתה.  הפנימית 

 לא ירד.  

שזה   יעל סער:  כזאתי,  בצורה  השתנה  החניכים  מספר  אבל  כן, 

 מהחניכים?    20%הפערים? כאילו הנוער העובד ירדו  

אם תרצי נשלח אליך, הרפרנט המקצועי ישלח אליך   צחי בן אדרת: 

 וד.  ק גם את הני 

אני   יעל סער:  אז  עכשיו,  זה  על  להצביע  באים  אנחנו  אבל 

 שואלת שאלות.  

.   צחי בן אדרת:   אז השבתי

מרימים   עו"ד עדי לוי סקופ:  ממש  שהתקשרו,  לך  להגיד  יכולה  אני 

אני   לא.  או  רשומים  אם  לבדוק  בשביל  טלפונים 

אם   והלומד  העובד  הנוער  על  טלפון  קיבלתי  למשל 

לא  או  רשומה  שלי  ממש    . הבת  כללי.  באופן  סתם 

שזה,   אחרי  שעכשיו  משנה  ולא  אחד.  אחד  בודקים 

ממש   בודקים  עקרוני  באופן  אבל  חזרה,  היא  אז 

להעיד   יכולה  אני  אז  שם.  שם  הפרטנית  ברמה 

 מבחינה אישית.  

 טוב, עוד מישהו? אסנת בבקשה.   עו"ד איתן צנעני: 

התי  ד"ר אסנת ספורטה:  על  לחזור  יכול  אתה  שאלה.  רק  שהיה  ק כן,  ון 

 לגבי אלומה?  

 מה המספר הסידורי? אני מתנצל.   צחי בן אדרת: 

 אני בדיוק מחפשת את זה, שנייה אחת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  36הנה   עו"ד איתן צנעני: 

 אוקיי תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מה רצית לדעת?   צחי בן אדרת: 

 אמרת שיש תיקון ממה שכתוב במסמך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

בשנת   אדרת:   ן צחי ב  התמיכה  בפועל    2021כן.  ₪    36,300הייתה 
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 ₪.    6,300ולא כפי שנרשם  

 אוקיי בסדר, תודה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה.   צחי בן אדרת: 

מעלה   עו"ד איתן צנעני:  אני  אז  אוקיי,  להצבעה?  לעבור  אפשר  תודה. 

הספורט,   עמותות  למעט  העמותות,  כל  את  להצבעה 

 אפשר פה אחד?  

סבא   עדי לוי סקופ:   עו"ד  כפר  הפועל  על  להצביע  יכולה  לא  אני  רגע, 

 כדורגל.  

 רגע, אנחנו לא בספורט. שאר העמותות?   עו"ד איתן צנעני: 

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אוקיי לגבי כל העמותות למעט הספורט פה אחד?   עו"ד איתן צנעני: 

עד   יעל סער:  התמיכות  על  ההצבעה  מכל  להימנע  מבקשת  אני 

 חוות הדעת של היועץ המשפטי.    ת לקבל 

 אוקיי יעל נמנעת.   עו"ד איתן צנעני: 

אני   לירית שפיר שמש:  שפירא.  איזי  לגבי  מהצבעה  מנועה  אני  חברים 

 פעילה שם.  

מנועה   עו"ד איתן צנעני:  שהיא  לירית  למעט  אחד  פה  אז  אוקיי, 

 בעמותת בית איזי שפירא ויעל שנמנעה.  

   -בהפועל   ה ואני מנוע  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 

 

 

)לירית לא משתתפת בהצבעה   : 463החלטה מס'   על בית    מאשרים ברוב קולות 

,  7/2/2022( את המלצת ועדת תמיכות מתאריכים  איזי שפירא בלבד 

 . למעט עמותות הספורט   23/2/2022,  14/2/2022

פליאה,   -בעד  עילאי,  דני,  איתן,  קובי,  ד"ר  אורן,  פינחס,  לירית,  עדי, 

 . ה אסנת, קרן ותהיל 
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 .  יעל  -נמנעת  

 

ד"ר   עו"ד איתן צנעני:  הספורט.  לעמותות  עובר  אני  עכשיו  אוקיי, 

סבא.   כפר  בהפועל  נמנעת  ועדי  נמנעים  ואני  קובי 

 תודה.  

 לא, לא, רגע כל השאר בעד? אני נמנעת.   רו"ח תהילה מימון: 

מתמחים   יובל בודניצקי:  ולגופים  לעמותת  תמיכות  חלוקת  אישור 

   -2022לשנת  

 נמנעת במה?   יתן צנעני: א עו"ד  

 מכל הספורט.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אוקיי אז בואו שלא יהיה פה טעויות.   עו"ד איתן צנעני: 

לא   ד"ר אסנת ספורטה:  שאנחנו  משהו  יש  אולי  למה,  להבין  רגע  אפשר 

 רואים.  

   -קודם כל שנייה בנושא הספורט  עו"ד איתן צנעני: 

 חקת, אז אני לא.  ש בגלל שהבת שלי מ  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אוקיי הבנתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ואני   עו"ד איתן צנעני:  תהילה  קובי,  ד"ר  לספורט,  שוב  חוזר  אני 

ועדי   הספורט.  עמותות  בכל  הספורט,  בכל  נמנעים 

 נמנעת בהפועל כפר סבא.  

 אני מבינה שאתם על רקע דתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דתי בהחלט.   עו"ד איתן צנעני: 

 תהילה אפשר?   ספורטה:   ד"ר אסנת 

 היא לא חייבת.   דני הרוש: 

על   רו"ח תהילה מימון:  לעבור  רוצה  ואני  השלמות  ביקשתי  פשוט  אני 

הדברים, ועדיין לא עברתי עליהם. לא רוצה להצביע  

 בלי לעבור על זה.  

   -7אוקיי תודה. סעיף   עו"ד איתן צנעני: 
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 אפשר לדחות את ההצבעה על זה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא, לא. אישור חלוקת תמיכות  "ד איתן צנעני: ו ע 

   -יו"ר ועדת כספים שאני  ד"ר אסנת ספורטה: 

קשורה   רו"ח תהילה מימון:  לא  כספים  לא  ועדת  ועדת  אבל  לא,  לזה. 

 קשורה לזה, זה לא עובר בוועדת כספים.  

לסעיף   עו"ד איתן צנעני:  עובר  אני  ההצבעה.  את  אישור  7סיימנו   .

לעמ  תמיכות  לשנת  ו חלוקת  נתמכים  ולגופים  תות 

2022-   

 איתן לא הצבענו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 איך?   עו"ד איתן צנעני: 

עדיין   ד"ר אסנת ספורטה:  אני  הצבעתי,  לא  לפחות  אני  הצבענו.  לא 

   -מתלבטת. אני שומעת כאן 

 אז תצביעי.   דני הרוש: 

ההצבעה,   ד"ר אסנת ספורטה:  את  לדחות  מבקשת  אני  אומרת,  אני  שוב 

 ני מתלבטת.  א כי  

העמותות   עו"ד איתן צנעני:  כל  שוב,  חוזר  אני  שוב.  אחזור  אני  אז 

 למעט עמותות ספורט.  

 *** קריאות מהקהל ***  

חלופית   עו"ד אלון בן זקן:  כהצעה  נחשב  לא  זה  חלופית,  הצעה  לא  זה 

יש  בכלל   קובעת,  לא  והיא  פרוצדורלי,  עניין  זה  לא, 

 יו"ר לישיבה, תודה.  

שוב   י: נ עו"ד איתן צנע  חוזר  אני  בבקשה.  די  ערן,  ערן,  די!  ערן,  ערן, 

יש   הספורט  עמותות  למעט  העמותות  כל  להצבעות. 

 מישהו שמתנגד?  

 שם אישרנו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני חוזר לעמותות הספורט  עו"ד איתן צנעני: 

איזי   לירית שפיר שמש:  לגבי  שלי  ההסתייגות  את  מזכירה  אני  איתן, 
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 שפירא.  

 למען בית איזי שפירא בהחלט. יעל בעמותות?   צנעני:   ן עו"ד אית 

 אני נמנעת בכל.   יעל סער: 

כל   עו"ד איתן צנעני:  לגבי  להצבעה.  שוב,  חוזר  אני  אז  אוקיי. 

יעל   למעט  בעד  כולם  הספורט,  למעט  העמותות 

בית   לגבי  בהצעה  משתתפת  שלא  ולירית  שנמנעת 

שפירא.   יש איזי  הספורט,  לעמותות  עכשיו  עובר    אני 

   -מישהו שמתנגד? לא. מי נמנע? יעל 

שנוכל   ד"ר אסנת ספורטה:  כדי  הבאה,  לישיבה  להעביר  מבקשת  אני 

 ללמוד את זה לעומק, אני מתנצלת.  

 אוקיי, אז את לא מצביעה?   עו"ד איתן צנעני: 

   -לא, אני מעלה הצבעה חלופית  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לסדר.    אין הצעות חלופיות, זה לא הצעה  עו"ד איתן צנעני: 

הצעה   עו"ד אלון בן זקן:  זה  הזה,  בעניין  חלופית  הצעה  אין 

 פרוצדורלית.  

היועץ   עו"ד איתן צנעני:  הנחיית  לפי  חלופית  הצעה  אין  אוקיי 

 המשפטי, ולכן מצביעים. יעל נמנעת.  

 אם אין אפשרות אני אמנע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

קוב  עו"ד איתן צנעני:  ד"ר  נמנעת,  תהילה  נמנעת,  ואני    י אסנת 

משתתפת   לא  עדי  תומכים.  השאר  כל  נמנעים. 

תודה   אוקיי  סבא.  כפר  להפועל  בנוגע  בהצבעה 

 סיימנו.  

 

)עדי לא משתתפת בהצבעה על הפועל    : 464החלטה מס'   מאשרים ברוב קולות 

את   בלבד(  סבא  מתאריכים  כפר  תמיכות  ועדת  ,  7/2/2022המלצת 

 בנושא עמותות הספורט.    23/2/2022,  14/2/2022

   . קרן ו יעל,  ,  פינחס ,  ני, עילאי, פליאה, לירית ד עדי, אורן,   -עד ב 
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 , יעל ואסנת.  ד"ר קובי, איתן, תהילה  -נמנעים 

 

 ,  2022אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת   . 7

 לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים.   

 

 , אפשר לאשר פה אחד?  7עברנו לסעיף     עו"ד איתן צנעני: 

 ?  7? רגע, רגע, מה זה סעיף  7מה זה סעיף   אסנת ספורטה:   ד"ר 

של   עו"ד אלון בן זקן:  ההמצאה  כל  את  השלימו  שכבר  עמותות  אותן 

 המסמכים.  

 והשלימו מסמכים.    2021עמותות שאושרו בשנת   עו"ד איתן צנעני: 

 כן, כן, כן, בהחלט כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני עדיין נמנעת.   יעל סער: 

 אוקיי תודה, תודה. איך?   נעני: צ עו"ד איתן  

 אני עדיין נמנעת.   יעל סער: 

 פה אחד למעט יעל שנמנעת.  עדיין נמנעת.   עו"ד איתן צנעני: 

 

מס'   לשנת    : 465החלטה  תמיכות  חלוקת  קולות  ברוב  לעמותות    2022מאשרים 

את   שהשלימו  לעמותות  הרצ"ב  בטבלה  כמפורט  נתמכים  ולגופים 

   המסמכים הנדרשים. 

אורן,  לה,  י תה  -בעד  ד עדי,  איתן,  קובי,  לירית ד"ר  פליאה,  עילאי,  ,  ני, 

   . קרן ו   , אסנת, פינחס 

 יעל.   -נמנעים 

 

 .  2020הצגת דו"ח כספי פלגי שרון לשנת   . 8

 

 .  2020הצגת דו"ח כספי פלגי השרון לשנת    8סעיף   עו"ד איתן צנעני: 
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 מנכ"ל פלגי השרון כאן איתנו.   צחי בן אדרת: 

 קשה.  ב ב  עו"ד איתן צנעני: 

הדו"ח   אלעד תמרי:  את  פה  לנו  יש  תמרי.  אלעד  שמי  רבה,  תודה 

לשנת  2020של   ההשוואה  מספרי  ואת  אז  2019,   ,

בקצרה   אציג  אני  אליהם.  להתייחס  גם  אפשר  בעצם 

המצב   בעיקרון  והפסד.  רווח  הדו"ח  ואת  המאזן  את 

בהדרגה   שנים.  הרבה  די  כבר  יציב  התאגיד  של 

אנחנו  כי  ברכוש  עולים  הרבה    אנחנו  מבצעים 

יאיר,   וכוכב  סבא  כפר  הערים  ברחבי  השקעות 

בכוכב   ביוב,  רק  סבא  בכפר  אמונים.  אנחנו  שעליהם 

נשאר   הוא  השוטף  הרכוש  מבחינת  וביוב.  מים  יאיר 

החלוקה.   רק  השתנתה  דבר,  אותו  יותר  או  פחות 

השקעות   הרבה  יש  הוספנו,  אנחנו  הקבוע  הרכוש 

ג  אבל  הביוב,  בתחום  סבא  בכפר  בכוכב    ם בעיקר 

משפיעה   פחות  היא  אז  קטנה  יותר  הרבה  היא  יאיר, 

בהדרגה   אנחנו  ההתחייבויות  מבחינת  כספי. 

את   אומרת  זאת  הבעלים,  הלוואת  את  מחסלים 

שהיא   איזה  נשארה  בהקמה.  שלקחנו  ההתחייבויות 

לבנקים   והלוואות  השנה,  שתחוסל  לעירייה  הלוואה 

כאשר   זאת  יורדות.  מאחו שבהדרגה  התחלנו    ז אנחנו 

מעל   של  בארץ  גבוה  הכי  ואנחנו  80%מינוף   .

הטובים.   מן  מינוף  לאחוז  לעבור  בהדרגה  מצליחים 

לשדרוג   נוספות  הלוואות  לקחת  אולי  צריך  בהמשך 

מבחינת   מצוין.  הוא  המצב  כרגע  אבל  המט"ש, 

כאן   גם  השלישי,  לעמוד  עובר  אני  והפסד  הרווח 

בשנת   יש  יציבה.  היא  שיפור    2020התמונה  איזה 

עם  2019לשנת   מחלוקת  שהיא  איזה  לנו  יש  בגדול   .
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הגבייה   דמי  גובה  על  להיפתר  שצריכה  המים  מפעל 

קצת   לחסוך  הבטחנו  יציבות,  ההכנסות  גובים.  שהם 

הדבר.   אותו  נשאר  זה  בגדול  אבל  השירותים,  בעלות 

ל  עלתה  רווח  כולל    7.5-ושורת  זה  כאשר   ,₪ מיליון 

בשנת   הראשונה  שבפעם  למס  קרתה,    2020הפרשה 

זה  א  וביוב.  מים  לתאגידי  ממס  הפטור  שבוטל  חרי 

 .  2020-בעיקרון הדו"ח הכספי ל 

 תודה. צריך להצביע על זה אלון?   עו"ד איתן צנעני: 

 לי יש שאלה.   רו"ח תהילה מימון: 

 לי יש שאלה.   יעל סער: 

   -אני רוצה רגע לשאול  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לי יש שאלה.   רו"ח תהילה מימון: 

 תשאלי, תשאלי.   : ה ד"ר אסנת ספורט 

יכול   רו"ח תהילה מימון:  גבוה,  מאוד  עצמי  הון  פה  יש  להבין  רציתי 

התאגיד  למנכ"ל  השאלה  לא  שזו  אלינו  להיות  אלא   ,

לעשות   שלנו  האפשרויות  מה  ולצחי.  אצלנו  למנכ"ל 

בהמשך,   רווחים  למשוך  יכולים  אנחנו  האם  זה?  עם 

פה   יש  שצריך.  מה  כל  צריך,  אם  תקנון  לתקן  היום, 

 מיליון ₪?    100-ון עצמי קרוב ל ה 

תקציב   צחי בן אדרת:  במסגרת  בחשבון    2022תהילה,  לקחנו 

של   מדיניות    3דיבידנד  נרצה  כן  ואנחנו   .₪ מיליון 

 קבועה של חלוקת דיבידנד.  

הזה   יעל סער:  הדו"ח  עשה  מה  תוהה  אני  שאלה,  יש    9לי 

ביוני   חתום  הוא  אלינו?  הגיע  שהוא  לפני  חודשים 

לקח  2022מרץ    והיום   2021 למה  תוהה  אני   .9  

 חודשים להביא אותו להצגה למועצה.  

היה   אלעד תמרי:  לא  ארוכה  תקופה  במשך  שרון  בפלגי 
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התעכבה,   הממשלתית  המינויים  ועדת  דירקטוריון. 

הדו"חות   את  הבאנו  אז  דירקטוריון,  שהיה  וברגע 

 לאישור, הם היו מוכנים.  

 הבנתי תודה.   יעל סער: 

 תודה.   : עו"ד איתן צנעני 

 עוד שאלה אחרונה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן אסנת.   עו"ד איתן צנעני: 

בשיפור   ד"ר אסנת ספורטה:  להשקיע  כנראה  העתידי  הצורך  את  ציינת 

 המט"ש. על איזה סכום אנחנו מדברים?  

 יובל אתה רוצה להתייחס?   צחי בן אדרת: 

עם  יובל בודניצקי:  יחד  המים  רשות  מול  בדיונים  אנחנו    כרגע 

לשדרוג   הקשור  בכל  הנושא,  בכל  השרון  הוד  עיריית 

עוד   המים  רשות  בנושא.  חלופות  כמה  יש  המט"ש. 

הרגולטור.   היא  האחרונה,  המילה  את  אמרה  לא 

נעדכן   כמובן  אנחנו  אז  החלטה,  שתהיה  וברגע 

 ומינהלת המט"ש תפעל בהתאם להחלטה.  

 תודה.   עו"ד איתן צנעני: 

 תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אלון זה מצריך הצבעה או שזה רק הצגה? רק הצגה.   תן צנעני: י עו"ד א 

 

 .  70אישור הארכת שירות של תשעה עובדי עירייה מעבר לגיל   . 9

 

עירייה    9סעיף הבא אישור הארכת שירות של   עו"ד איתן צנעני:  עובדי 

לגיל   פה  70מעבר  אפשר  שצורפה.  לרשימה  בהתאם   ,

 אחד?  

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ן צנעני: ת עו"ד אי 
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מס'   אחד    : 466החלטה  פה  לגיל  את  מאשרים  מעבר  שירותם  של    70הארכת 

 עובדי העירייה: 

 ברטוב רומי, רכזת מדור תנאי שרות באגף משאבי אנוש.  *   

 דותן רות, מנהלת מרכז קהילתי באגף קהילה וחברה.  *   

 * ורדי רבקה יהודית, קופאית באגף התרבות.   

 אמן אתלטיקה ברשות הספורט.  מ   * זגלסקי מיכאל,  

 * חדיר גילדה לולו, טלפנית באגף שירותים חברתיים.   

 * יעקב הרצל, עובד משק באגף תרבות.   

 * אריאלה לפלר, ספרנית באגף תרבות.   

 * עודד כרמלה, אם בית אגף שירותים חברתיים.   

   * קופמן חיים, מפקח ניקיון מוסדות חינוך באגף חזות העיר.  

 .   31.8.2023עד לתאריך  ה  הארכ 

 

 עדכון הרכב ועדות העירייה.   . 10

 

 העירייה. יובל בבקשה.    עדכון הרכב ועדות  עו"ד איתן צנעני: 

החלטה:   יובל בודניצקי:  הצעת  ממה  1כן,  את  למנות  מאשרים   .

יובל לוי בוועדה לשימור אתרים.   שיינפיין כמ"מ של 

יעל סער כמ"מ של הדר לב 2 למנות את    יא . מאשרים 

ובוועדת מכרזים.   . מאשרים למנות  3בוועדת כספים 

ועדת   כיו"ר  העיר  ראש  של  כמ"מ  הרוש  דני  את 

 מל"ח.  

 תודה, אפשר פה אחד?   עו"ד איתן צנעני: 

. היום ממה הוא חבר ועדת  1יש לי שאלה לגבי סעיף   יעל סער: 
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היא   ההצעה  שלו.  מקום  הממלא  הוא  ויובל  שימור 

 מצליחה להבין.  א  בעצם להפוך בינם? אני פשוט ל 

.   עו"ד אלון בן זקן:   מה? לא הבנתי

הוא   יעל סער:  לוי  ויובל  שימור  ועדת  חבר  הוא  ממה  היום 

ביניהם   להפוך  היא  ההצעה  האם  שלו.  מקום  ממלא 

המקום?   ממלא  יהיה  וממה  ועדה  חבר  יהיה  שיובל 

 כי זה לא כתוב.  

 את בדקת את זה באתר?   עו"ד אלון בן זקן: 

 נכון.   יעל סער: 

לבדוק   "ד אלון בן זקן: עו  יהיה  אפשר  אז  באתר?  בדקת  אומרת,  כשאת 

 את זה.  

.   יעל סער:  אז אני שואלת, כי יש לנו נוסח שצריך להצביע עליו

 אז בואו נצביע על נוסח שהוא משקף את המציאות.  

יש   עו"ד איתן צנעני:  אם  בפנינו,  שמונח  מה  לפי  נצביע  אנחנו  שוב, 

 , אוקיי?  אה בעיה נתקן את זה בישיבה הב 

מאשרים   יעל סער:  ואנחנו  ועדה  חבר  הוא  ממה  פשוט  כי 

חבר   שהוא  בוועדה  מקום  ממלא  להיות  אותו  למנות 

 בה.  

 תדחו את הסעיף הזה לישיבה הבאה.   רו"ח תהילה מימון: 

 אוקיי, אוקיי.   עו"ד איתן צנעני: 

 .  3-ו   2אז אני מציע שנצביע על   יובל בודניצקי: 

שאני  לא לא,   עו"ד איתן צנעני:  מה  נעשה,  אולי  אז  שנייה,  שנייה,   ,

את   נבדוק  בינתיים  ידבר,  דקה  שביקש  מי  זה,  מציע 

 זה עם ממה, ונצביע לאחר מכן על זה. מקובל?  

 איפה ממה ויובל?   יעל סער: 

דקה?   עו"ד איתן צנעני:  ביקש  מי  אז  אוקיי  אותו.  נשיג  אסנת  בטלפון 

 בבקשה.  
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שביקשתי  ד"ר אסנת ספורטה:  היא  אבל  א   האמת  אחד,  דבר  על  הדקה  ת 

מה   את  שיניתי  אני  היום  כאן  שקרה  מה  בעקבות 

ביום   לי.  שיש  הדקה  את  ולנצל  להעלות,  רוצה  שאני 

יתקיים מרוץ כפר    12.3.22-שני, סליחה ביום שבת ה 

בהמשך   ז"ל.  בללי  זיו  סמל  רב  של  לזכרו  סבא 

פורטל   להקים  היום  כאן  שהעלינו  לסדר  להצעה 

על  צ   משרות עבור אנשים עם  ובנוסף  מיוחדים,  רכים 

על   השבוע,  ברשתות  שהופץ  הכואב  הפוסט  רקע 

מיוחדים   צרכים  עם  לילדים  הבית  של  החצר  הפיכת 

לכל   מכאן  לקרוא  רוצה  אני  זבל.  עגלות  של  לחניון 

הזה,   המרוץ  את  למנף  סבא  כפר  במרוץ  המשתתפים 

ולילדים   לאנשים  המודעות  להגברת  אותו  ולהקדיש 

מיוחדים.   צרכים  ששומע  אנ עם  מי  לכל  קוראת  י 

סרט   להצמיד  או  היד,  על  סגול  סרט  לקשור  אותנו 

את   מחבקים  אנחנו  גם  לומר  כדי  לחולצה,  סגול 

בכפר   המיוחדים  הצרכים  עם  הילדים  ואת  האנשים 

 סבא. תודה.  

 תודה. פינחס בבקשה.   עו"ד איתן צנעני: 

ברמה   פינחס כהנא:  כדורגל  אצטדיון  הקמת  על  הכריז  העיר  ראש 

לויטא  ופ איר  אצטדיון  במקום  הציטוט:  זה  אית. 

תכנון    500הכולל   שיטת  זו  לדעתי   . וכו' דיור  יחידות 

עיתונאים.   ומסיבת  אצטדיון  והקמת  תכנון  חדשה, 

הוועדה   חברי  גם  וכך  העיר  מועצת  חברי  אנחנו 

הנושא.   את  מכירים  לא  ובנייה,  לתכנון  המקומית 

פגוע מהבחי  להגיד שאני מרגיש אפילו    נה אני מוכרח 

יש   אולי  רמ"י.  עם  משמעותי  דבר  מסכמים  הזאת. 

שואל   מי  צופית.  לתמ"ל  קשר  שהוא  איזה  לזה 
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שאלות בסיסיות האם זה המקום המתאים, האם זה  

של   לאצטדיון  מגורים  להצמיד    10,000סביר 

תנועתית,   אידאלי  מיקום  זה  האם  ישיבה.  מקומות 

אוהד   שאני  להגיד  רוצה  אני  מימון.  מקורות  עלות, 

בשיא    גל כדור  נתניה  מכבי  ברכי  על  והתחנכתי 

ואחרים.   בר  האחים  מכנס,  שפילגר,  עם  תפארתה 

לגרים   סיוט  היה  זה  מגורים.  באזור  מיושן  אצטדיון 

ושבתות   וחניות  תנועה  מבחינת  לאצטדיון,  מסביב 

אצטדיון   בנו  האצטדיון,  את  הרסו  בנתניה  ורעש. 

כביש   ליד  הרכבת,  תחנת  ליד  התעסוקה,  אזור  ליד 

תכנון,  .  ארצי  לוועדת  יגיע  זה  הסכמים  לאחר  אצלנו 

ששואלי   יגידו  ואז  הנכונות,  השאלות  ויישאלו 

 השאלות פוגעים בספורט העירוני.  

 בבקשה.  פינחס תודה, לירית   עו"ד איתן צנעני: 

אני   לירית שפיר שמש:  תודה.  דיבור,  רשות  ביקשתי  גם  אני  אוקיי, 

הבינלאומ  השמיעה  יום  יחול  שמחר  לציין  י  רוצה 

ל 3.3.22 בקצרה  ליום    3-. אתייחס  רלוונטיים  דגשים 

רבים   אנשים  בשמיעה.  הירידה  מודעות  האחד  הזה. 

רבים   וקשיים  בשמיעה  ירידה  של  תהליכים  חווים 

לכל   קוראת  אני  סביבתם.  עם  בתקשורת  בעקבותיה 

את   ולנצל  שמיעה,  לבדיקת  לגשת  זאת  שחווה  מי 

החולים   קופות  באמצעות  כלל  בדרך  הזכאות, 

לפי  כי לר  לשמיעה  עזר  ואביזרי  שמיעה  מכשירי  שת 

אנשים  2הצורך.   השמיעה.  על  לשמירה  מודעות   .

ומזיקות,   גבוהות  בעוצמות  שמיעה  חווים  רבים 

אני   ועוד.  עבודה  במקומות  בהופעות,  באירועים, 

עוצמות,   להנמיך  המוזיקה  אוהבי  לכל  קוראת 
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שימוש   על  להקפיד  וכן  להיפגע,  בלי  ליהנות  ועדיין 

במקומות  י  באמצע  אוזניים  אטמי  דוגמת  בטיחות, 

ממשית.   אקוסטית  סכנה  שבהם  מודעות  3עבודה   .

עם   שהם  רבים  אנשים  בשמיעה.  ירידה  עם  לאנשים 

של   אתגרים  יום  מידי  חווים  בשמיעה  ירידה 

מספר   ברור...  לא  מהיר,  דיבור  דוגמת  תקשורת, 

כיום,   מסכות  בתנאי  שגם  אוסיף  רעש  בתנאי  אנשים 

לענו  מן  ת  ומתקשים  ורק  ובענייניות..., אך  במהירות 

הסיבה של חוסר השמיעה. אני קוראת לכולם לגלות  

רבה   תודה  נשכרים.  כולנו  ונצא  וסובלנות  סבלנות 

 ושנשמע רק דברים טובים.  

אנחנו   עו"ד איתן צנעני:  הבאה.  בישיבה  דקה  לך  נקזז  לירית.  תודה 

לסעיף   נכון.  10חוזרים  הבנת  יעל  שאמרת  כמו  אז   ,

ר  יהיה  וצ הם  וממה  חבר  יהיה  שיובל  כך  להחליף  ים 

רבה   תודה  אוקיי,  אחד?  פה  אפשר  מקום.  ממלא 

 הישיבה נעולה.  

 : פה אחד   מאשרים   : 764החלטה מס'  

. למנות את ממה שיינפיין כמ"מ של יובל לוי בוועדה לשימור  1 

 אתרים. 

למנות את יעל סער כמ"מ של הדר לביא בוועדת כספים ובוועדת    . 2 

 מכרזים. 

מל"ח.   . 3  ועדת  כיו"ר  העיר  ראש  של  כמ"מ  הרוש  דני  את  למנות 

    

 

 

            

 מנכ"ל העירייה   –  יובל בודניצקי             ראש העיר   –רפי סער  
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 ריכוז החלטות 
 

 הצעות לסדר.  . 2

 

העי  א.  מועצת  וחברי  חברות  להתנהלות  ובפרסום  ר  אמנה  הציבורי  בשיח 

 לציבור.   

 

מס'   בנושא    : 454החלטה  דיון  לקיים  אחד  פה  להתנהלות  מאשרים  אמנה 

 . חברות וחברי מועצת העיר בשיח הציבורי ובפרסום לציבור 

 

מס'   בנושא    : 455החלטה  ההצעה  את  קולות  ברוב  להתנהלות  מאשרים  אמנה 

 . ר בו חברות וחברי מועצת העיר בשיח הציבורי ובפרסום לצי 

ד"ר   -בעד  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר,  יובל, 

 קובי, אורן, עדי ותהילה. 

 . וקרן   אסנת פינחס, יעל,   -נגד  

 

 רכזי/ות מגדר ומיניות בחינוך.   ב. 

 

מס'   בנושא    : 456החלטה  ההצעה  את  קולות  ברוב  מגדר  מאשרים  רכזי/ות 

 . ומיניות בחינוך 

לירית,  -בעד  מאיר,  ד"ר  פ   יובל,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  ליאה, 

 , פינחס, יעל וקרן.  תהילה   , קובי, אורן, עדי 

 . אסנת  -נמנעת  

 

 עדכון התושבים לגבי פרויקט הנת"צ.   ג. 
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מס'   ההצעה    : 457החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . עדכון התושבים לגבי פרויקט הנת"צ בנושא  

מאיר,  -בעד  פליאה,  קובי,  י   לירית,  ד"ר  איתן,  דני,  עילאי,  ממה,  ובל, 

 . אורן, עדי, תהילה 

 . וקרן   אסנת פינחס, יעל,   -נגד  

 

 אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח   . 3

 כפר סבא.   

 

מס'   אחד    : 458החלטה  פה  מר  מאשרים  הנכנס,  העירייה  גזבר  של  מינויו  את 

מקרב   כדירקטור  אדרת,  בן  הכלכלית  עו צחי  בחברה  העירייה  בדי 

גזבר   דוידי,  צביקה  מר  של  במקומו  בע"מ,  סבא  כפר  לפיתוח 

 . העירייה היוצא, ובכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים 

 

 אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה לתרבות הפנאי   . 4

 בכפר סבא בע"מ.   

 

מס'   אחד    : 459החלטה  פה  מינויו  מאשרים  מר    של את  הנכנס,  העירייה  גזבר 

עובדי  מקרב  כדירקטור  אדרת,  בן  העירונית    צחי  בחברה  העירייה 

בכפר  הפנאי  דוידי,   -לתרבות  צביקה  מר  של  במקומו  בע"מ,    סבא 

במשרד   המינויים  ועדת  לאישור  ובכפוף  היוצא,  העירייה  גזבר 

 הפנים. 

 

 .  22/2/2022אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 5

 תקציב רגיל.   -  2022לשנת    1ף לסעיף מספר  עי העברות מס  א.  

 תקציב רגיל.   -  2021לשנת    12העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  
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 תקציב פיתוח.    –  2022לשנת    2העברה מסעיף לסעיף מספר   ג.  

 

מס'   קולות    : 460החלטה  ברוב  כמפורט  מאשרים  הכספים  וועדת  המלצות  את 

 : קמן דל בנושאים כ   22/2/2022בפרוטוקול הישיבה מיום  

 תקציב רגיל.   –  2022לשנת    1א. העברות מסעיף לסעיף מספר   

 תקציב רגיל.   –  2021לשנת    12ב. העברות מסעיף לסעיף מספר   

 . תקציב פיתוח   –  2022לשנת    2ג. העברה מסעיף לסעיף מספר   

מאיר,   -בעד  פליאה,  עילאי,  דני,  איתן,  קובי,  ד"ר  אורן,  עדי,  תהילה, 

 . לירית, ממה, יובל 

 . פינחס  -נגד  

 . וקרן   אסנת יעל,     -נמנעים  

 

 . המשך   -  הצעות לסדר  . 2

 

 תעסוקה והתנדבות של בעלי מוגבלויות בכפר סבא.   ד. 

 

מס'   בנושא    : 461החלטה  דיון  לפתוח  אחד  פה  והתנדבות  מאשרים  תעסוקה 

 . של בעלי מוגבלויות בכפר סבא 

 

מס'   קולות    : 462החלטה  ברוב  בנושא  את  מאשרים  לירית  של  ההצעה 

 . סוקה והתנדבות של בעלי מוגבלויות בכפר סבא תע 

 . עדי, אורן, ד"ר קובי, איתן, דני, עילאי, פליאה, לירית  -בעד 

 ותהילה.    קרן   אסנת, יעל,  ,  פינחס  -נגד  

 
 ,  14/2/2022,  7/2/2022אישור המלצת ועדת תמיכות מתאריכים   . 6

 23/2/2022   . 
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)לירית לא    : 463החלטה מס'   על בית    תתפת בהצבעה מש מאשרים ברוב קולות 

,  7/2/2022( את המלצת ועדת תמיכות מתאריכים  איזי שפירא בלבד 

 . למעט עמותות הספורט   23/2/2022,  14/2/2022

פליאה,   -בעד  עילאי,  דני,  איתן,  קובי,  ד"ר  אורן,  פינחס,  עדי,  לירית, 

 אסנת, קרן ותהילה. 

 .  יעל  -נמנעת  

 

)עדי ל   : 464החלטה מס'   משתתפת בהצבעה על הפועל  א  מאשרים ברוב קולות 

את   בלבד(  סבא  מתאריכים  כפר  תמיכות  ועדת  ,  7/2/2022המלצת 

 בנושא עמותות הספורט.    23/2/2022,  14/2/2022

   . קרן ו יעל,  ,  פינחס ,  ני, עילאי, פליאה, לירית ד עדי, אורן,   -בעד 

 ד"ר קובי, איתן, תהילה, יעל ואסנת.   -נמנעים 

 

 ,  2022לגופים נתמכים לשנת  ו   אישור חלוקת תמיכות לעמותות  . 7

 לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים.   

 

מס'   לשנת    : 465החלטה  תמיכות  חלוקת  קולות  ברוב  לעמותות    2022מאשרים 

את   שהשלימו  לעמותות  הרצ"ב  בטבלה  כמפורט  נתמכים  ולגופים 

   המסמכים הנדרשים. 

אורן,  תהילה,   -בעד  ד עדי,  איתן,  קובי,  פלי ד"ר  עילאי,  לירית אה ני,   ,  ,

   . קרן ו   , אסנת, פינחס 

 יעל.   -נמנעים 

 

 .  70אישור הארכת שירות של תשעה עובדי עירייה מעבר לגיל   . 9
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מס'   אחד    : 466החלטה  פה  לגיל  את  מאשרים  מעבר  שירותם  של    70הארכת 

 עובדי העירייה: 

 ברטוב רומי, רכזת מדור תנאי שרות באגף משאבי אנוש.  *   

 הילתי באגף קהילה וחברה.  ק   דותן רות, מנהלת מרכז *   

 * ורדי רבקה יהודית, קופאית באגף התרבות.   

 * זגלסקי מיכאל, מאמן אתלטיקה ברשות הספורט.   

 * חדיר גילדה לולו, טלפנית באגף שירותים חברתיים.   

 * יעקב הרצל, עובד משק באגף תרבות.   

 * אריאלה לפלר, ספרנית באגף תרבות.   

 אגף שירותים חברתיים.  ת  * עודד כרמלה, אם בי  

   * קופמן חיים, מפקח ניקיון מוסדות חינוך באגף חזות העיר.  

 .   31/8/2023הארכה עד לתאריך  

 

 עדכון הרכב ועדות העירייה.   . 10

 

 מאשרים פה אחד:   : 467החלטה מס'  

. מאשרים למנות את ממה שיינפיין כמ"מ של יובל לוי בוועדה  1 

 לשימור אתרים. 

ות את יעל סער כמ"מ של הדר לביא בוועדת  מנ מאשרים ל   . 2 

 כספים ובוועדת מכרזים. 

ועדת    . 3  כיו"ר  העיר  ראש  של  כמ"מ  הרוש  דני  את  למנות  מאשרים 

    מל"ח. 

 


