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תושבות   : ראש העיר  היום,  אותנו  שרואה  מי  לכל  טוב  ערב 

ה  עובדים    ר, עי ותושבי  העיר,  מועצת  וחברי  חברות 

אנחנו   העירייה.  מנכ"ל  העירייה,  בכירי  עובדות, 

יולי.   לחודש  המניין  שמן  מועצה  ישיבת  פותחים 

מכן   ולאחר  קצרים,  פתיחה  דברי  ממש  לנו  כשיש 

פשוט   אנחנו  תקופה  כל  כמו  הישיבה.  עם  נמשיך 

מהדברים   דווקא  נתחיל  הסבר.  דברי  קצת  מרכזים 

בסביבה,  ם י הטריוויאלי  עדיין  נמצאת  הקורונה   ,

 ולכן אני מציע לכולם להישמר, לתפוס קצת ריחוק.  

מאוד    הרבה  יש  יעבור.  הזה  שהגל  מקווה  ובאמת 

הדבר   הראשון.  הדבר  זה  אז  סבא,  בכפר  גם  נדבקים 

אנחנו   פרויקטים,  מספר  מקדמים  שאנחנו  השני, 

אירועים   של  בשורה  הקיץ  חופשת  את  התחלנו 

 ואירועי קיץ.  

נחום,    אלעד  של  ראשון  אירוע  שעבר  בשבוע  היה 

נכנס   המערך  כל  כמובן  בכיכר.  מהמם  אירוע  שהיה 

בבתי   הקיץ,  שיפוצי  של תחילת  אינטנסיבית  לעבודה 

פעילויות   של  ארוכה  בשורה  הילדים.  בגני  ספר 

עבודה   תכנית  לפי  איתם,  עובדים  הכל  בסך  שאנחנו 

הצרכים   כל  כמובן  ולפי  ומסודרת  מובנית 

הנושא  יי ונ העיר  כל  את  מקדמים  אנחנו  ובמקביל  ם. 

זו   כי  הנוער.  ובני  העיר  וילדי  לילדות  הפעילות  של 

כל   מורכבת.  יותר  קצת  תקופה  שהיא  תקופה 

מופיע בחוברת העירונית,   כל האירועים  הפרסום של 

 בפרסומים העירוניים.  

ופסטיבל ספורט שהיה    מפסטיבל הבירה בשבוע הבא 
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אירועים   טברנה,  יש  ספ נו השבוע,  צרפתיים,  ים, 

מופע שנסונים צרפתי, יש מופע קלאסי ברחבי העיר,  

קיץ   הנוער,  מסיבות  נכון.  יותר  קלאסיים  מופעים 

יש   באצטדיון,  אירועים  המשפחה,  לכל  מהסרטים 

עדן חסון בהמשך. ובאמת שורה   את שלום חנוך ואת 

את   מעשירות  הכל  שבסך  מאוד  יפות  פעולות  של 

גו  בעיר. הן  כאן  ותושבי העיר    ות רמ החיים  לתושבות 

 ליהנות מעשייה יפה ומכובדת לכל הקהלים.  

אתם    תשתיות,  בעבודות  קצת  ממשיכים  אנחנו 

גוריון,   בן  רחוב  באזור  בעיקר  זה  את  מרגישים 

וביוב.   מים  של  תשתיות  עבודות  שם  שמתבצעות 

הצוות   לפי  המים  יסתיימו,  הביוב  תשתיות  עבודות 

יסתיימ  כשבועיים  תוך  העבודות,  שמ ו  המקצועי  ה 

מה   כל  של  מאוד  מסיבית  לעבודה  נכנס  מכן  ולאחר 

כבישים,   מדרכות,  שזה  העיליות,  לתשתיות  שקשור 

שינויים   כולל  מכך  שמשתמע  מה  וכל  תאורה 

של   בצמתים  מהרחובות  בחלק  גיאומטריים 

 הרחובות.  

תנופה    שם  מרגישים  שאנחנו  חושב  אני  הכל  בסך 

כסד  מתבצעות  העבודות  מאוד.  בהתאם  ו   רן גדולה 

סוקולוב,   ברחוב  עבודה  עשינו  שנקבע.  זמנים  ללוח 

את   לחבר  כדי  מאוד  קצרה  עבודה  הסתיימה.  שכבר 

מאוד   מדרכה  הייתה  האחרות.  למדרכות  המדרכה 

לשביל   אותה  התאמנו  ולכן  סוקולוב,  באזור  צרה 

עד   שמגיע  לשביל  בהמשך  שמתחבר  קצר,  אופניים 

תשתי  של  פרויקטים  של  שורה  ועוד  כדי  ,  ות הרכבת. 

 להמשיך ולסגור על פערים.  
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העירייה,    ועובדי  עובדות  לכל  להודות  רוצה  אני 

זמן   זה  העשייה.  על  העירייה  ולמנהלות  למנהלים 

כולם.   של  המבורכת  העשייה  את  לסכם  טוב  באמת 

העירייה,   למנכ"ל  הדיבור  רשות  את  מעביר  ואני 

 בבקשה.  

 

 .שאילתות  . 1

 

 הגינות הקהילתיות.   א. 

 

 ערב טוב לכולם.   י: צק ני יובל בוד 

 טוב, אנחנו נתחיל עם השאילתות, בבקשה.   ראש העיר: 

בעיר   יובל בודניצקי:  הקהילתיות.  הגינות  בנושא  לשאילתה  מענה 

קהילתיות.    14קיימת   סבא גינות  נחשבת    כפר 

מקור   ומשמשת  הקהילתיות,  הגינות  בתחום  מובילה 

ועל   מתנדב  רכז  ידי  על  מובלת  קהילתית  גינה  ידע. 

טבעי  פ   די י  מכך  כנגזרת  התושבים.  מקרב  עילים 

בעוצמות   שונות  יש  הגינה  חיי  שבמהלך  הדבר 

 הפעילות, בהתאם למעורבות הקהילה.  

אזרחות    עידוד  הוא  מהגינות  אחת  כל  של  הייעוד 

הקהילה,   קשרי  חיזוק  הגינה,  באמצעות  פעילות 

משמשות   גינות  ותדמיתן.  השכונות  חזות  שיפור 

קהילת  לפעילות  לגידול  ,  ית כמוקד  סביבתי,  לחינוך 

הביולוגי.   המגוון  וטיפוח  ולשימור  מזון  תוצרת 

בעיר,   חמד  פינות  של  קיומן  את  מאפשרות  גינות 

חזות   מגוונת  שלהן  והנראות  בהן  הגינון  אופי  אשר 

גינון   מלבד  נוסף  עירוני  נוף  גם  ומאפשר  העיר, 
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עיריית   מסורתי.  סבא עירוני  מיוחד    כפר  דגש  שמה 

הקה  הגינות  משאבים  תי יל על  לכך  ומקציבה  ות, 

מנוסה   עירייה  עובד  מונה  שנה  כחצי  לפני  רבים. 

את   שמלווה  אגף  קהילתיות,  גינות  רכז  של  לתפקיד 

יחד   רבה.  ממשקים  ועבודת  תקציב  וכמובן  הפעילות 

הדק   האיזון  על  לשמור  הזמן  כל  חשוב  זאת,  עם 

עצמאית   פעילות  לבין  בגינה  העירייה  מעורבות  שבין 

התושבים,  עצמאותם  זא ו   של  את  לאפשר  מנת  על  ת 

ה  את  לשנות  לגינה    DNA-ולא  קהילתית  מגינה 

 ציבורית. שאלת המשך?  

 כן.   פינחס כהנא: 

 כן פינחס בבקשה.   ראש העיר: 

רבה   פינחס כהנא:  הערכה  הייתה  לשאילתה  המוצא  נקודת 

וברמה   הקהילתית,  המקומית  ברמה  הזה,  לפרויקט 

שאל  העולמית.  ברמה  וכמובן  אלות  ש   תי הארצית, 

היו   שגם  דברים  מתוך  ספציפיות  שאלות  שהם 

גינה,   כל  של  השטח  ייעוד  מה  למשל  שאלתי  בשטח. 

נשמעה   כי  שאלה,  סתם  לא  וזו  השאלה.  הייתה  זאת 

שזה   מקומות  שיש  המהנדסת,  ידי  על  טענה  למשל 

בינתיים   וניתן  ציבור,  לבנייני  שטח  שהוא  שטח 

כבר  הקהילתית  והגינה  קהילתית,  לגינה  א  ל   זמנית 

רוצה   כשהיא  כך  ואחר  עצים  ונטעה  ערוגות  עושה 

אז   עצים.  יש  לה  יגידו  אז  בניינים,  ולבנות  לבוא 

נמצא,   מה  ידע,  א'  מתוך  שאלות  הם  השאלות 

עם   יותר  הדוק  קשר  איזה  לעבור  צריך  שזה  הרגשה 

שאלה   זו  גינה.  כל  של  השטח  ייעוד  ומה  הציבור, 
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 פשוט של מידע.  

אנ  יובל בודניצקי:  אז  מה  אש י  אוקיי  שהשאלה  הבנתי  לא  אני  יב. 

לא   ולכן  הכוונה.  זאת  גינה  כל  של  השטח  ייעוד 

תשובה   קיבלת  הסעיפים  שאר  כל  אבל  לנושא.  עניתי 

הסקר,   לגבי  שלי  בתשובה  מדויק  מענה  מדויקת, 

לעודד   כדי  העירייה  עושה  מה  הגינות,  של  המצב 

 פיתוח של הגינות וכו'.  

המועצה, לפינחס,    בר לח אני אבקש מהמנכ"ל תעביר   ראש העיר: 

הקהילתיות,   הגינות  של  הקרקע  ייעודי  כל  את 

המועצה   לחברי  ותעבירו  אותם  תמפה  שהמהנדסת 

 בצורה מסודרת נשמח, בסדר?  

כל   יובל בודניצקי:  של  הייעוד  עם  מייל  נשלח  במייל.  אליו  נשלח 

וגינה.    גינה 

 תודה.   ראש העיר: 

 

 כבים פרטיים.  ר   עם תמרוץ עובדי העירייה שלא להגיע לעבודה   ב. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

שלא   יובל בודניצקי:  העירייה  עובדי  תמרוץ  בנושא  לשאילתה  מענה 

את   לנו  אין  פרטיים.  רכבים  עם  לעבודה  להגיע 

עם   לעבודה  שמגיעים  העובדים  כמות  לגבי  הנתונים 

שחלק   יודעים  בהחלט  אנו  זאת,  עם  יחד  רכבים. 

מש  בקרבת  מתגורר  מהעובדים  העירייה  י  רד ניכר 

חשיבות  רואה  העירייה  רגלית.  מגיע  רבה    ולכן 

בקרב   המודעות  להעלאת  דרכים  ותבחן  לנושא 

בתחבורה   או  ברגל  לעבודה  להגעה  העובדים 

 ציבורית. שאלת המשך?  
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איזה   פינחס כהנא:  לעשות  צריך  שכן  לזה  לכוון  הייתה...  השאלה 

שהעירייה   עובדים  במאות  מדובר  פעולה.  שהיא 

ל  גם  אז    ות הי צריכה  כאלה.  מהלכים  שמובילה  זאת 

כמה   לדעת  פרויקט  לעשות  שכדאי  כאן  גם  חושב  אני 

דברים   יש  כלים,  איזה  לראות  רכבים,  עם  מגיעים 

איך   בעולם.  גם  חושב  אני  בארץ  גם  כבר  כאלה 

רוצים   הלאומית  ברמה  אפילו  אנשים,  מודדים 

לשנות את הדברים האלה. איך מודדים את האנשים  

בכפר  שגרים  כל  בא ס   אלה  משתמשים  שלא  אלה   ,

אותם,   מודדים  איך  עבודה.  לצורכי  ברכב  הזמן 

הם   יודעים  שכולם  כמו  שהמשרדים  לעבודה,  להגיע 

איך   אחרות.  חניות  תופסים  שהם  מרכזי,  במקום 

ולבוא   הרכבים  את  להשאיר  העובדים  את  מודדים 

להגיד   תוכל  העירייה  אם  ציבורית.  תחבורה  עם 

הבאה   בשנה  ככה,  היו  הצלחנו    ה. ככ השנה  והנה 

את   לסדר  כלכליים  אולי  ודברים  הדרכה  בפעילויות 

אומרת   התשובה  המצב.  את  משפרים  אנחנו  אז  זה, 

 שכרגע זה לא פרויקט וחבל.  

רבה   יובל בודניצקי:  חשיבות  בזה  רואים  שאנחנו  עניתי,  אז  בסדר, 

בקרב   המודעות  להעלאת  דרכים  נבחן  ואנחנו 

 וכדומה.    ית ור העובדים שיגיעו ברגל תחבורה ציב 

רואים   ראש העיר:  אנחנו  מאוד.  נכון  פינחס  נושא  הוא  הנושא 

לפני   היום  סדר  על  היה  זה  הזמן,  כל  זה  את 

לתמרץ   אפשר  איך  לראות  באמת  שחשבנו  הקורונה, 

ברגל,   ביחד,  בצוותים,  שיגיעו  העובדים  את 

ממש   גרים  עובדים  מעט  לא  הרי  ציבורית.  בתחבורה 

ק  מאוד  וגם  העיר,  לעירייה.  ב  רו בסביבות  יחסית 
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אנחנו   נכון.   .. אבל. הבנה.  איזו  יש  שקצת  חושב  אני 

 נפעל גם בעניין הזה, צודק תודה. 

   

 הצגת תכנית תנועה לעיר.   ג. 

 

הצגת   יובל בודניצקי:  בנושא  לשאילתה  מענה  הבאה.  שאילתה 

במליאת   תוצג  התנועה  תכנית  לעיר.  תנועה  תכנית 

הקרו  החודשיים  במהלך  המקומית  אני    ם. בי הוועדה 

זה   איך  יודע  לא  אני  כי  החודשיים,  במהלך  אומר 

במהלך   אומר  אני  זה  בגלל  באוגוסט,  יהיה 

 החודשיים.  

לפני   ד"ר אסנת ספורטה:  שכבר  להזכיר  רק  רוצה  ב   3אני  -חודשים, 

תוצג    6.4.2022 שהתוכנית  הוחלט  הובטח  הוחלט, 

מגדירים   אתם  כרגע  אם  אז  קרה.  לא  וזה 

היא  הקרובים  מבקשת  וצ ת   שבחודשיים  אני  אז  ג, 

אנחנו   היום  שקורה  מה  כי  זה,  על  להקפיד  שננסה 

כשתוכנית   נקודתיות,  תכניות  לאשר  ממשיכים 

התשובה   את  נקבל  אנחנו  אז  מאושרת.  לא  המאקרו 

שבאמת   מבקשת  רק  אני  הקרובים.  לחודשיים  הזאת 

 תעמדו בהתחייבות הזאת, תודה.  

 

 ל התרבות.  יכ לה הליך בחירה להזמנת יצירת אמנות מסיבית   ד. 

 

בנושא   יובל בודניצקי:  לשאילתה  מכנה  ואחרונה.  רביעית  שאילתה 

התרבות.   להיכל  אמנות  יצירת  להזמנת  בחירה  הליך 

רזומה   בעל  ומוערך  מוכר  אמן  הוא  הנבחר  האמן 
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ובעולם. הרציונל הקבוע   בביצוע עבודות בארץ  עשיר 

להתקשרות   ביחס  ממכרז,  הפטור  הוראות  בבסיס 

עבודת  ערך  מנ א   לביצוע  כל  אין  ברור.  הוא  ות 

לעבודה   במכרז  ביותר  הזול  המחיר  לקביעת 

לאמן   ישיר  ביחס  עומד  שמחירה  אומנותית 

בישיבת   כאמור  מאושר  הוא  שלו.  ולמוניטין 

ב  האישור  26.5-הדירקטוריון  קבלת  עם  ומיד   ,

הכספיות   להבנות  התקשרות  חוזה  לאמן  הועבר 

  1.6-ב   תשלומים, אחת   2שסוכמו עימו. האמן שולמו  

סך   ב   50,000על  ואחת  סך    7.6-₪  ₪.    70,000על 

 שאלת המשך?  

אתה   עו"ד יוסי סדבון:  אם  העיר  ראש  את  לשאול  מבקש  אני  בהחלט. 

בניגוד   נמצא  לא  אתה  האמן,  הנושא  על  שהחליט  זה 

בבחירות   בך  תמך  שהאמן  העובדה  נוכח  עניינים 

יכול   אתה  לבחירתך?  בית  חוג  שלו  בסטודיו  וקיים 

 לא.  ו  א   להגיד כן 

 אני בחקירה יוסי?   ראש העיר: 

 לא. אני לא בחקירה, זאת שאלה אני מבקש תשובה.   עו"ד יוסי סדבון: 

אמן   ראש העיר:  וענונו  אריק  את  מכירים  כולם  הבנתי,  אני  אז 

 רציני מאוד.  

 זה לא קשור להיכרות.   עו"ד יוסי סדבון: 

 אמן מצוין. אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים.   ראש העיר: 

 גם אני מכיר אותו.   "ד יוסי סדבון: ו ע 

דרך   ראש העיר:  עבר  הכול  שנים.  מאוד  הרבה  אותו  מכיר  אני 

הכול   שמאי,  המשפטי,  הייעוץ  המשפטית,  המחלקה 

 בסדר, תודה. מכיר אותו.  

לכאורה   עו"ד יוסי סדבון:  אתה  לך  אומר  אני  שלך.  החלטה  זו  בסדר, 
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אומר  עוד  אני  עניינים,  ניגוד  של  במצב  ת  א   נמצא 

 דעתי על זה אחר כך.  

היועץ   ראש העיר:  את  אפשר  עמדתך,  את  שתגיד  אשמח  אני 

 -המשפטי אם יש פה ניגוד עניינים. גם הוא 

מכרז   עו"ד יוסי סדבון:  צריך  שלא  דעת  חוות  נתן  המשפטי  היועץ  לא, 

 והוא צודק.  

.   ראש העיר:   אוקיי

מ  עו"ד יוסי סדבון:  אני  אבל  מכרז.  צריך  לא  אמנים  ה  צפ ביצירת 

אחרים,   לאמנים  ייתן  קורא  קול  שיוציא  עיר  מראש 

ולא   ועדה מקצועית שתבחר את האמן הזוכה.  ויקים 

של   לתקציב  בקשה  מעביר  לא    330,000שהוא   ,₪

מי   מפרט  ולא  מיועד,  זה  למה  בדירקטוריון  מפרט 

ו  בוחרים.  ואיך  שיזכו  אחרי    5-האמנים  ימים 

  ההחלטה של העברת התקציב מעבירים מקדמות בלי 

על    יש ש  תקין  ומינהל  תקין  לך  נראה  זה  אם  חוזה. 

 הכיפאק.  

יוסי. כן, הצעות לסדר בבקשה.   ראש העיר:   תודה 

חתימות.   עו"ד יוסי סדבון:  בסבב  שהחוזה  לומר  רוצה  רק  אני 

עניינים.   ניגוד  במסגרת החוזה האמן חתום על טופס 

אין   הסתם  מן  אז  חתום,  הוא  שאם  מניח  אני  אז 

 ניגוד עניינים.  

שיש   סנת ספורטה: א   "ר ד  מעבירים  שכסף  ואומר,  אוסיף  רק  אני  אז 

שחוזר   לפני  תקין.  מינהל  של  עניינים  סדר  יש  חוזה. 

 חתום לא מעבירים כסף.  

 זה לא קשור.   יובל בודניצקי: 

 זה בהחלט קשור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני  ראש העיר: 
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 אני אשמח לשמוע את היועץ המשפטי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בסדר, זה לא שאילתה בבקשה  : יר הע ראש  

.   ד"ר אסנת ספורטה:   מה הוא אומר כאן

 הצעות לסדר, בבקשה.   ראש העיר: 

אנחנו   פינחס כהנא:  עקרוני,  יותר  גם  הוא  שהנושא  חושב  אני 

תהליך   דרך  של  הנושא  את  למועצה  כבר  הבאנו 

   -בחירת יצירות אמנות 

הקמת  ראש העיר:  לסדר,  בהצעות  אנחנו  פינחס  יות  רז ב   רגע, 

   -למים קרים 

 בסדר, אבל אנחנו דנים בנושא רחב.   פינחס כהנא: 

 הוא רוצה לדבר על נושא שהוא עקרוני ומהותי.   יעל סער: 

   -אני לא מתעסק  ראש העיר: 

שתהיה   פינחס כהנא:  מסודר,  בחירה  תהליך  שיהיה  רוצים  אנחנו 

   -מועצה ציבורית 

שמ  ראש העיר:  מי  יש  בבירוקרטיות  מתעסק  לא    סק תע אני 

שמתעסק   מקצועי  צוות  יש  בבירוקרטיות. 

על   חתמו  לא  או  הסכם  על  חתמו  בבירוקרטיות. 

   -הסכם או יצא צ'ק או לא צ'ק 

אם   פינחס כהנא:  בעיקרון.  מדבר  אני  ההסכם,  על  מדבר  לא  אני 

זה   ציבורית,  ועדה  להיות  צריכה  אז  אמן  בוחרים 

 מה שנאמר לנו בזמנו.  

 ה.  בז ל  יש צוות מקצועי שמטפ  ראש העיר: 
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 הצעות לסדר.  . 2

 

 הורדת יוקר המחייה וחיזוק עסקים עירוניים באירועים עירוניים.    א. 

 

במרחב   ראש העיר:  קרים  למים  ברזיות  הקמת  לסדר  הצעה 

 הציבורי, בבקשה.  

 זאת לא ההצעה הראשונה.   יעל סער: 

 איך?   ראש העיר: 

 מי מציג?   יובל בודניצקי: 

 ה.  נ זאת לא ההצעה הראשו  יעל סער: 

 מה יש? אה סליחה, מה ההצעה הראשונה.   ראש העיר: 

 הורדת יוקר המחיה.   יובל בודניצקי: 

העירוניים   ראש העיר:  העסקים  וחיזוק  המחיה  יוקר  הורדת 

 סליחה.  

 תודה.   יעל סער: 

 קפץ לי עמוד, בבקשה.   ראש העיר: 

של   יעל סער:  בפתחה  נמצאים  אנחנו  יודעים  שאנחנו  כמו  אז 

אפ  הקיץ,  הסטטי,  ש עונת  הרעש  את  בבקשה  לסדר  ר 

זה בתוך הראש שלי.   אני שומעת את  נסבל.  בלתי  זה 

בתחילת   עכשיו  נמצאים  אנחנו  אז  טוב.  יותר  קצת 

השנה   אורך  לכל  האירועים.  עונת  הקיץ,  עונת 

פסטיבל   כמו  אירועים,  מיני  כל  מארגנת  הרשות 

שהיה   שבועות  פסטיבל  הבא,  בשבוע  שיהיה  הבירה 

 -לפני 

   חוץ *** ב *** הפגנה  

סער,   ראש העיר:  את  סער  ביחד  נצא  בואי  לפה,  בואי  סער  יעל 
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 קדימה בבקשה את בזכות דיבור.  

   -אז אנחנו מארגנים  יעל סער: 

 אני מתנצל על הרעש.   ראש העיר: 

זה   יעל סער:  אנחנו מארגנים אירועים שונים לאורך השנה אם 

יום   אירועי  שבועות,  פסטיבל  הבירה,  פסטיבל 

והר  עבור  ב העצמאות  שנועדו  עירוניים  אירועים  ה 

בעצם   העירייה  האירועים  במסגרת  שלנו.  התושבים 

וימכרו   שיבואו  דוכנים  לבעלי  מכרזים  מפרסמת 

יש   האלה.  האירועים  במהלך  שתייה  ימכרו  אוכל 

איזה   שיש  זיהינו  אנחנו  ובעצם  שונות,  הופעות 

רואים   שאנחנו  באירועים  בעצם  שנמצא  פער  שהוא 

ע  מתקיימים,  מאמינים  ר שלא  שאנחנו  שונים  כים 

רואה   לא  אני  אבל  להיות שזה רק אנחנו,  יכול  בהם. 

כוס   בשבועות  היין  שבפסטיבל  להיות  יכול  זה  איך 

ב  נמכרה  גם    47-יין  זה  נגיש,  שהוא  מחיר  זה   .₪

לא   במסעדות  בברים  הגיוני,  לא  הוא  שבעיניי  מחיר 

מפלסטיק.    47משלמים   יין, בטח לא אחת  כוס  על   ₪

אנחנו  פרמטרים    אז  של  שורה  פה  הבאנו  בעצם 

נכניס   רשות  בתור  שאנחנו  שחשוב  חושבים  שאנחנו 

מחייבים,   שהם  פרמטרים  יהיו  ובעצם  אירוע.  בכל 

יותר לתושבים   נוכל גם לתת שירות טוב  ובעצם ככה 

רוצים.   שאנחנו  ערכים  ליישם  בעצם  נוכל  גם  שלנו, 

כוללת   ההצעה  בעצם  הראשון  סעיפים.    4הפרמטר 

הר  שתייה  א הסעיף  מתקן  יוצב  אירוע  בכל  אומר  שון 

ציבורי,   מצרך  וזה  חופשי  מצרך  זה  מים  ציבורי, 

מים.   שתיית  ולעודד  אותו  לספק  צריכים  ואנחנו 

אישיים   בקבוקים  להכניס  יוכלו  באירוע  משתתפים 
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באופן   הציבורי  במתקן  אותם  ולמלא  האירוע  לתוך 

שיגבו   או  מים  שנמנע  סיבה  שום  אין  ₪    10חופשי. 

כו  לפחות    ס על  בעיניי  באמת  שהוא  משהו  זה  מים. 

מספר   סעיף  הדעת.  על  מתקבל  אירוע  2לא  בכל   ,

דוכנים   להציב  מקומיים  לעסקים  עידוד  יהיה 

העידוד   יהיה  כיצד  פה  קובעים  לא  אנחנו  ולהשתתף. 

מטה   עבודת  במסגרת  ייקבע  העידוד  אופן  הזה, 

לייצר   שונות  שיטות  יש  ברבים.  ויפורסם  בעירייה 

אנ  חשוב  ח עידוד.  מאוד  שמאוד  חושבים  נו 

פרנסה   לעודד  יכולים  אנחנו  הזאת  שבהזדמנות 

מספר   סעיף  שלנו.  לעסקים  בכל    3נוספת  אומר: 

אירוע בחלק מהדוכנים תיקבע תקרה למחירון אוכל  

בירה   שכוס  יחליטו  המכרז.  מתנאי  וחלק  ושתייה 

לעלות   או    20צריכה  בעד    ₪25  מנת אוכל תימכר   ,₪

הדוכנים  מ ₪, כחלק    30או    25 בכל  לא  תנאי המכרז. 

טעם   למשל  שלמים  אירועים  יש  המנות.  כל  ולא 

את   לו  שינו  היום  אביב,  בתל  בזמנו  שהיה  העיר 

ב  נמכרות  המנות  שכל  תנאי    25-השם,  ואלה   ₪

לא,   ואם  מוזמן.  אתה  להשתתף  רוצה  אתה  המכרז. 

נדאג   אל  שאנחנו  סיבה  אין  אבל  בסדר.  גם  זה 

נגישים   ושתייה  אוכל  לציבור  ב שיהיה  השגה  רי 

מספר   סעיף  לאירועים.  אירוע  4שמגיע  בכל   ,

יהיו   החימום  הופעות  העירייה,  מטעם  מוזיקלי 

בהתאם   שייבחרו  מקומיות  ללהקות  משוריינות 

או   יהיה  מי  קובעים  לא  אנחנו  שוב  ועדה.  להחלטות 

יודעים   אנחנו  אבל  יהיה.  זה  איך  או  יהיה  מה 

ויש   לכישרונות,  לחשוף  הזדמנות  מעט  ל שכשיש  א 
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אנחנו    כישרונות  נפלאים.  כישרונות  בעיר,  אצלנו 

אנחנו   יכולים.  כשאנחנו  במה  להם  לתת  מתחייבים 

שירות   גם  לתת  שיכולה  ראויה,  החלטה  שזו  רואים 

האירועים   את  לחגוג  בעצם  וגם  לתושבים,  יותר  טוב 

כולם   את  ולקדם  העסקים  עם  התושבים  עם  לחגוג 

 ביחד. אז נשמח לתמיכת כולם.  

האירועים   ודניצקי: ב יובל   בכל  אחד,  סעיף.  סעיף  אענה  אני  אז  טוב 

שישי   כדוגמת  זאת  עושים  אנו  מתאפשר  הדבר  בהם 

קולרים,   שם  יש  באצטדיון,  הופעות  בוויצמן, 

שתיים,   וכדומה.  בפארק  ספיר  בקריית  ואירועים 

על   להסתמך  משתדלים  אנחנו  שניתן,  וככול  ככלל 

ר  בתנאי  לעמידה  בהתאם  מקומיים,  שוי  י ספקים 

שלוש,   וכדומה.  הבריאות  משרד  אישור  עסקים, 

עלות.   ללא  לתושבים  ניתנים  העירוניים  האירועים 

שבעלי   לכך  בכפוף  לתושבים  שירות  הם  המזון  דוכני 

משתדלים   אנו  ההקמה.  בעלויות  נושאים  הדוכנים 

לתקורות   בהתייחס  מקסימום  מחירי  לקבוע 

בשוק.   המחירים  מהמתקנים  ולעליות  בחלק  כן  כמו 

ללא  מ ל  מכרז.  מחירי  הינם  המחירים  באצטדיון,  של 

לאור האירוע האחרון שהיה. אנחנו שוחחנו   כל קשר 

סעיף   שנית.  יקרה  לא  וזה  הזכיין  אירוע  4עם  כל   ,

לשלב   ניתן  בהם  באירועים  אחר.  בקונספט  בנוי 

לדוגמא   משלבים.  אנו  מקומיים,  חימום  מופעי 

מ  למעלה  שולבו  הקיץ  פתיחת  הרכבים    7-באירוע 

אמנים  ק מ  עשרות  העצמאות  אירועי  ומיים. 

פסטיבל   ירושלים,  יום  אירועי  השתתפו.  מקומיים 

מקומיים,   הרכבים  היו  כן  גם  שעברה  בשנה  הבירה 
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נוער   אירועי  בכל  מקומיים.  הרכבים  היו  השנה  וגם 

אירועים   הרבה  ובעוד  מקומיים  הרכבים  מופיעים 

מבקשים   אנו  לעיל  האמור  כל  לאור  העיר.  ברחבי 

את  א להסיר   להסיר  בעד  מי  היום.  מסדר  ההצעה  ת 

 ההצעה מסדר היום?  

מים,   יעל סער:  על  להתחייב  רוצה  לא  אני  אומר  אתה  בקיצור 

לא   אני  לעסקים,  עידוד  על  להתחייב  רוצה  לא  אני 

   -רוצה להתעודד על 

 לא אמרתי, לא אמרתי את זה.   יובל בודניצקי: 

   -זה   זה מה שאמרת. אמרת אני משתדל לעשות את  יעל סער: 

 לא, לא אמרתי.   יובל בודניצקי: 

משתדלים   יעל סער:  ואנחנו  זה,  את  עושים  אנחנו  כלל  ובדרך 

 גם לעשות את זה.  

   -אמרתי שהשטח  יובל בודניצקי: 

 אז אתם לא רוצים להתחייב על הדברים האלה.   יעל סער: 

.   יובל בודניצקי:   אמרתי שהעבודות מוכיחות אחרת. זה מה שאמרתי

 ₪.    47-דות מוכיחות שכוס יין נמכרה ב ב העו  יעל סער: 

 לא, את מתייחסת למקרה חריג פרטי.   יובל בודניצקי: 

 וזה טופל.   ראש העיר: 

ב  יעל סער:  מים  בקבוקים    10-וכוס  לאנשים  ומכרו   ,₪

 בכניסה.  

אני   ראש העיר:  בואו  לקחת,  אפשר  אי  יעל  לקחת,  אפשר  אי 

של   שלם  מערך  פה  יש  הכל  בסך  קצת.  אעזור 

מכובדים,    ם אירועי  מאוד  יפים  מאוד  ופסטיבלים 

ספציפי   מקרה  היה  נהנית.  מאוד  שהעיר  חושב  ואני 

הובן.   זה  המסקנות,  פה תקלה, הוסקו  אחד שהייתה 

אבל   אחרת,  יהיו  האחרים  שהאירועים  מאמין  אני 



   06/07/2022 19    מן המנייןמועצה 
דבר   של  בסופו  כאלה  באירועים  שגם  להבין  צריך 

ויש   אירוע,  של  הפקה  של  עלויות  על  מדברים  אנחנו 

מקבל  ה פה   והציבור  ומרכיבים,  משתנים  מאוד  רבה 

 פה אירועים בחינם, בסדר? אז זה חלק מהעניין.  

בה   יעל סער:  שיהיה  ברזייה  לשים  למים?  יש  עלויות  איזה 

   -מים, ויהיה 

 יש ברזיות.   ראש העיר: 

 אין.   יעל סער: 

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

.  י העובדה היא שא  יעל סער:   ן

את   ראש העיר:  להסיר  בעד  מי  אותך.  אשכנע  לא  אני  קדימה, 

   -ההצעה מסדר היום? אה עילאי פה, עילאי 

 ראש העיר.   יובל בודניצקי: 

מי   ראש העיר:  ועדי.  אורן  קובי,  ד"ר  אמיר,  איתן,  העיר,  ראש 

ירדה   ההצעה  ויעל.  פינחס,  יוסי,  ודני.  ההצעה?  בעד 

ליש  הצטרפו  הבאה.  הצעה  היום,  יובל  י מסדר  בה 

 ועילאי. כן.  

 

מס'   ההצעה    : 499החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

באירועים  בנושא   עירוניים  עסקים  וחיזוק  המחייה  יוקר  הורדת 

 . עירוניים 

 עילאי, ראש העיר, איתן, אמיר, רפי, אורן, עדי ודני.   -בעד 

 . , פינחס ויעל יוסי  -נגד  

 

 הציבורי.    ב הקמת ברזיות למים קרים במרח  ב. 

 

 הקמת ברזיות למים קרים במרחב הציבורי.   יובל בודניצקי: 
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לראות   פינחס כהנא:  שנוכל  שילוט  שמים  אם  להעיר,  רוצה  אני  א' 

אני   בגב.  זה  את  לנו  לשים  הגיון  אין  התמלול,  את 

 חושב שזה גם לא מכובד.  

ל  ראש העיר:  יוצא  אני  דני הרוש מנהל את הישיבה,  זה    2-בשלב 

 דקות.  

 בבקשה פינחס.   הרוש:   י דנ 

חושב   פינחס כהנא:  אני  הקודם.  המשפט  על  אחזור  אני  אז  אוקיי, 

את   שישימו  מכובד  לא  זה  אז  מסך,  שמים  שאם 

לא   אם  התמלול.  את  לראות  שלנו  הגב  על  המסך 

מסך   כאן  שתשימו  או  אז  תשימו.  אל  אותו  צריך 

 קטן, או תמצאו פתרון אחר. זה לא מכובד.  

זה.  ח פינ  יובל בודניצקי:  את  העלית  זה,  לפני  איתך  דיברתי  אני  ס 

מכוון,   דבר  שום  פה  היה  לא  פעם,  עוד  אומר  אני 

 והצעתי גם שתשב בראש השולחן.  

לגב   פינחס כהנא:  ששמים  רואה  אולם,  מכין  לאולם,  מגיע  מישהו 

עם   הזה  המסך  את  האופוזיציה  חברי  כל  של 

זה   אומר,  שאני  מה  זה  מכובד.  לא  זה  אז  התמלול, 

 הכול.  

אותי   דני הרוש:  תחליף  בוא  פינחס,  אותי.  תחליף  בוא  פינחס, 

 אני אשב שם.  

ברזיות   פינחס כהנא:  הקמת  בנושא  היא  לסדר  ההצעה  הלאה.  טוב 

מתחממת   חמה  העיר  הציבורי.  במרחב  קרים  למים 

ומגוונים   רבים  כלים  לנו  ויש  הציבורי,  במרחב  גם 

מלאכותית,   הצללה  כמו  התופעה.  עם  להתמודד 

ע  לפזר  צ נטיעת  מוצע  התושבים  על  להקל  כדי  ים, 

ובאזורים שיש צורך, כמו מסלולי   בעיר במרכז העיר 

לאורך   כמובן  קרים.  מים  ברזיות  ורכיבה,  הליכה 
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נאה   מתנה  תהיה  זו  לדעתנו   . וכו' אופניים  מסלולי 

חגיגות   לכבוד  העיר  ואפשר    120לתושבי  לעיר.  שנה 

.  ה לעשות את זה גם בשיתוף עם מפעל המים והעיריי 

ולכן אנחנו מציעים שהעירייה תתכנן ותקים ברזיות  

מפעל   עם  הפעילות  תיאום  בניסיון  וזאת  קרים,  מים 

שישנם.   כאלה  מתקנים  כמה  על  יודע  אני  המים. 

אבל אנחנו עושים את הנת"צ, אני לא בטוח שלאורך  

 הנת"צ אפילו עשו מתקנים כאלה.  

העירו  יובל בודניצקי:  היערכות  בתוכנית  מרכזי  לשינוי  נ ציר  ית 

נקבעו   זה  בציר  העיר.  קירור  הינו  יעדים,    4אקלים, 

מים   בתשתית  קירור  אמצעי  תוספת  הינו  מהם  אחר 

שנת    10%-ל  עד  הרגל  הולכי  במסגרת  2025מצירי   .

ברזיות   וטיוב  להוספה  משימה  נקבעה  זה  יעד 

נקבעה   המשימה  הרגל.  הולכי  רשת  גבי  על  מקררות 

ה   2023-ל  לאור  תקציב.  תלוית  אנו  א והיא  לעיל  מור 

בעד   מי  היום.  מסדר  ההצעה  את  להסיר  מבקשים 

 להסיר את ההצעה מסדר היום?  

 קודם כל ישנן ברזיות פינחס, בתור אחד שרץ.   דני הרוש: 

רק   אורן כהן:  למה  מדרכות,  לשים  גם  לסדר  הצעה  תעשו 

 ברזיות.  

לך   דני הרוש:  אמר  קירור.  עם  ברזיות  יש  אז  במסלול,  שם  יש 

בר  הכי  אז  ו בצורה  ברזיות.  של  תוספות  יהיו  רה, 

 ההצעה הזאתי מיותרת.  

   -בתוכנית העבודה  יובל בודניצקי: 

 אתה עברת על בן יהודה, ראית שיש ברזיות נכון.   דני הרוש: 

 בוויצמן יש ברזיות? אין ברזיות.   יעל סער: 

   -גם בוויצמן פינת טשרניחובסקי יש  דני הרוש: 
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 ... הברזיות.   פינחס כהנא: 

 -אבל אנחנו דיברנו ש  : ש דני הרו 

 בגינות הציבוריות יש ברזיות.   יובל בודניצקי: 

 פינחס, ענה לך יובל תשובה כל כך יפה.   דני הרוש: 

   -נו אז מה הבעיה לקבל  יעל סער: 

ההצעה   דני הרוש:  את  להסיר  רוצים  אנחנו  בעיה,  שום  אין 

 מסדר היום.  

 למה?   יעל סער: 

נ  דני הרוש:   -ונה כ ככה. כי הוא נתן תשובה 

 כי אתם ילדים, זה הכול.   יעל סער: 

 לא.   דני הרוש: 

 כי דווקא.   יעל סער: 

 לא יעל.   דני הרוש: 

 כן.   יעל סער: 

 אני לא אכנס איתך לדיאלוג.   דני הרוש: 

   -אתה אומר  יעל סער: 

בבקשה   דני הרוש:  להצבעה,  הזאת  ההצבעה  את  מעלה  אני 

 יובל.  

חגי  פינחס כהנא:  לנו  יש  דני,  הצעתי  המים.  ג אני  מפעל  לך  יש  ות, 

במקום לבקש לצבוע את מיכלי המים, אז תעשה, יש  

. שנה, עד שנה.    לך..

   -פינחס, פינחס  דני הרוש: 

 מה הבעיה לשים את הברזיות האלה?   פינחס כהנא: 

שהיא   דני הרוש:  להיות  יכול  תשובה.  קיבלת  ממך,  מבקש  אני 

רוצה   אתה  מקובלת.  היא  עלינו  עליך,  מקובלת  לא 

עם  ע תציע   לעבודה  יוצאים  הדברים  הצעה.  וד 

 ההצעה או בלי ההצעה, אז מה זה רלוונטי?  
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את   פינחס כהנא:  לי  להראות  יכול  אתה  לי.  להראות  יכול  אתה 

זה   ואיפה?  ברזייה  כל  יקימו  מתי  העבודה?  תכנית 

 תכנית עבודה.  

 אני מעלה את זה בבקשה להצבעה.   דני הרוש: 

את   יובל בודניצקי:  להסיר  בעד  דני,  ה מי  עילאי,  היום?  מסדר  הצעה 

יוסי,   נגד?  מי  ועדי.  אורן  קובי,  ד"ר  אמיר,  איתן, 

 פינחס ויעל.  

 תודה.   דני הרוש: 

 מי נמנע?   יובל בודניצקי: 

ענת   עו"ד אהוד יובל לוי:  ד"ר  לחברתי  כבוד  ומתוך  נימוס  מתוך  אני 

ונושא העזרה   פלומר, שנושא הברזיות היה חשוב לה 

במ  שמסתובבים  חושב  ר לאנשים  אני  הציבורי.  חב 

 שתוספת ברזיות היא דבר חיובי, תודה יובל.  

 יובל נמנע תודה.   יובל בודניצקי: 

 

מס'   ההצעה    : 500החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . הקמת ברזיות למים קרים במרחב הציבורי בנושא  

 עילאי, דני, איתן, אמיר, רפי, אורן, ועדי.   -בעד 

 . ינחס ויעל פ ,  יוסי  -נגד  

 יובל.   -נמנע  

 

 מינוי ממונה התמודדות עם חום.   ג. 

 

עם   יובל בודניצקי:  התמודדות  ממונה  מינוי  אחרונה,  לסדר  הצעה 

 חום.  

לסדר   פינחס כהנא:  הצעה  הקודם.  מהנושא  גם  מנותק  שזה  לא 
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עם   התמודדות  ממונה  מינוי  בנושא  לדבר  באה 

נושא   העיר  במועצת  העלינו  פעמים  מספר  החום. 

נושא הצללה, שימור  ה  תמודדות עם משבר האקלים. 

עם   דו"ח התמודדות  את  בדו"ח, הצגנו  גם  ודנו  מים. 

קצת   היום  נוקטים  בעולם  ועוד.  האקלים  משבר 

שלא   אפילו  ערים  יש  הזה.  בנושא  דרסטיות  פעולות 

למכוניות   בשטחם  פרסומת  אפילו  מאפשרות 

נפגעים   בעיר  התושבים  מאוד.  מעניין  ולטיסות. 

יכולת  מ מאוד   שברשותם  פרטים  יש  החום.  נושא 

בבתים   שחייה  בריכות  בניית  של  לגל  עדים  ואנו 

ציבור   יש  קיימים.  בבתים  בריכה  ותוספת  פרטיים, 

מקומות   יש  לו.  חם  הוא  הציבורי  שהמרחב  רב 

לתושבים,   חום  מקלטי  עושים  שאפילו  בעולם 

במשבר   מיזוג.  עם  לאנשים  מנוחה  ומאפשרים 

מיידית   השפעה  את  ע האקלים  כשהצגנו  הערים.  ל 

בדצמבר   העיר  במועצת  שיצא  2021הנושא  נאמר   ,

אגף   ומנהלת  הסביבתית,  היחידה  של  בנושא  דו"ח 

למשל   מדויק.  ולא  כללי  שהדו"ח  הודתה  הקיימות 

במסגרת   לטעת  שהוחלט  לטעת,  שצריך  שמה  נכתב 

במשך    9,000הזאת   שנה  כל  ואנחנו    10עצים  שנים. 

בממוצ  נמצאים  שאנחנו  עצים    800-920של    ע יודעים 

לשנה. יחד עם זאת, נאמר שיש תכנית עבודה שנתית  

קיבלנו   לא  שהובטח  למרות  כה  עד  שתוצג.  בנושא 

לקבל   אפשר  הסביבתית,  היחידה  של  הדו"ח  את 

הוצגה   לא  כן  וכמו  אותה.  לראות  אפשר  אותה 

בעולם   ערים  יש  הזה.  בנושא  שנתית  עבודה  תכנית 

שמ  הזאת  הדרסטית  ההתחממות  קצין  י שלאור  נו 
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הציבור   על  את הפעילות שתגן  לתאם  שתפקידו  חום. 

משינויי האקלים והשפעות על התושבים, תיאום בין  

אני   אז  חיצוניים.  גורמים  ועם  העירייה  יחידות 

אני   בקרה,  של  אולי  מערכת  יש  שלעירייה  מודע 

גם   רואה  פעמים  הרבה  אני  כי  נושא,  שזה  חושב 

עיר  לבוא  יכולה  ערים,  בניין  לקחת  י בוועדת  יה 

של   מדרכה  לשים    50-60להקים  ולא  רחבה,  מ"ר 

שזה   שמישהו  שהחיבורים  רואה  ואתה   . שמה..

הצללה   שרוצה  הצללה,  שתהיה  שרוצה  הנושא, 

שהם   להתחממות  שקשורות  הנקודות  וכל  בכיכר, 

בהחלט   שמצדיק  נושא  שזה  חושב  ואני  יבוצעו. 

של   הנושא  כל  על  ממונה  שיהיה  אדם  שיהיה 

ה  עם  לא  ח ההתמודדות  זה  מיידי,  דבר  זה  כי  ום, 

שתוצג   מציעים  שאנחנו  מה  ולכן  עתידי.  דבר  איזה 

לנו   יש  אומרים  הזמן  כל  א',  שנתית  עבודה  תכנית 

של   ממונה  וימונה  עבודה.  תכניות  עבודה,  תכניות 

 התמודדות עם החום הזה.  

פ  דני הרוש:  כי  י תודה  להתייחס,  מעילאי  מבקש  אני  נחס. 

עבו  תכניות  לנו  יש  על  ד בהחלט  גם  מוסדרות,  ה 

 האגף שעילאי ממונה עליו, עילאי בבקשה.  

ב  הנדין: -עילאי הרסגור  חיים  שאנחנו  מרגיש  יש    2-אני  נפרדים.  עולמות 

אגפי   שאר  עם  ביחד  והחדשנות  הקיימות  אגף  את 

דרך   פורצת  מקיפה  מאוד  עבודה  שעושה  העירייה, 

מבחינה   מסוימים  במובנים  וגם  הארצית,  ברמה 

וי  העיר   ש בינלאומית.  במועצת  לסדר  ההצעות    את 

אפשר   אי  הרי  לגמרי.  אחר  עולם  מתארות  שהם 

ליישם   רוצים  עכשיו  ולהגיד,  קטנים  חלקים  לקחת 
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כל   בפינצטה  לבחור  זה,  את  ליישם  ורוצים  זה,  את 

הגדולה.   התמונה  את  לראות  מבלי  דברים  מיני 

תכנית   כתבה  סבא  שכפר  היא  הגדולה  והתמונה 

שינ  עם  להתמודדות  המקיפה  ו מקיפה  האקלים,  יי 

בשיתוף   ממשלה,  משרדי  בשיתוף  בישראל,  ביותר 

ולהשתתף   לשמוע  באו  שגם  גורמים  מאוד  הרבה 

קבוצות   בשיתוף  שלהם  הפידבקים  את  ולתת 

כאן   עשינו  השונים.  העירייה  אגפי  בשיתוף  תושבים 

מזה   נמצאת  השלמה  והתוכנית  גדולה,  מאוד  עבודה 

אפשר  אי  העירייה.  באתר  חודשים  לקחת    מספר 

הנושא   זה  עכשיו  ולהגיד:  ספציפי  אחד  נושא 

התמונה   את  לראות  בלי  ליישם  רוצים  שאנחנו 

 הכללית.  

  למה לא הצגתם את התוכנית למועצה?  יעל סער: 

שהיא   הנדין: -עילאי הרסגור  כפי  שהיא,  כפי  ליישם  צריך  התוכנית  לכן 

הצעה   להגיש  שבאנו  בגלל  עכשיו  להגיד  ולא  נכתבה. 

תעש  עכשיו  מצביעים    ו לסדר  לא  אתם  ואם  זה,  את 

 בעד זה אז אתם נגד, אתם אנטי סביבתיים, להיפך.  

 למה לא הצגתם את התוכנית במועצה?   יעל סער: 

   -להיפך אני מציע ש  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -יעל  דני הרוש: 

תכנית   יעל סער:  שכתבו  אומר  הוא  למה,  אותו  שואלת  אני 

   -נפלאה, אבל לא הציגו אותה 

   -סליחה יעל  : דני הרוש 

 למה לא הציגו אותה?   יעל סער: 

 הוא בזכות דיבור.   דני הרוש: 

אנחנו   הנדין: -עילאי הרסגור  שני  מצד  העבודה.  תכנית  במסגרת   ...
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לקיים   ההצעה  כמו  לסדר,  הצעות  מיני  כל  מקבלים 

באים   כך  ואחר  עצים.  לנטוע  ולא  שמיטה  שנת 

אפשר   אי  עצים.  נטעו  לא  שלמה  ששנה  ומתלוננים 

עם  ג לה  להתמודד  וצריכים  והיפוכו.  דבר  יד 

 ההשלכות של ההצבעות שהיו כאן במועצה.  

 עילאי תודה. כן פינחס.   דני הרוש: 

ודיברנו   פינחס כהנא:  התוכנית.  את  קראתי  אני  להגיד,  רוצה  אני 

תכנית   לא  היא  והתוכנית  נקודות.  הצגנו  כאן.  עליה 

אין   נכונים.  נתונים  לא  הם  שמה  הנתונים  עבודה. 

פשוט,    בה  דבר  אומרים  שאנחנו  מה  עבודה.  תכנית 

אחריות   ייקח  ושמישהו  העבודה,  תכנית  את  תביא 

קריטי,   דבר  זה  עבודה.  התוכנית  של  הביצוע  על 

קורה   מה  תראו  תעברו  ההתחממות  של  הנושא 

קריטי.   נושא  הוא  אחרות.  במדינות  אחרות,  בערים 

שיש   לך  אמרתי  אני  דו"ח.  יש  לי  אומר  אתה  אז 

לך שיש שם    דו"ח. אני  אני אומר  קראתי את הדו"ח. 

צריך   שאתה  נתון  שמה  יש  לך.  שקראתי  כמו  נתונים 

תיטע    9,000לטעת   אתה  לזה?  ערוך  אתה  בנה.  עצים 

לטיפול    9,000 עבודה  תכנית  כאן  תציג  בשנה?  עצים 

בצורה   לחבר  שצריך  אדם  שזה  חושב  אני  בחום. 

שיש   יודע  אני  התכנון.  ובין  הבינוי  בין  מקסימלית 

יודע, אני יושב בוועדת  ג א  ף קיימות, תאמין לי שאני 

הרבה   שהוא  חיבור  כאן  יש  אבל  סביבה.  איכות 

עבודה   תכנית  ואין  הזה.  לנושא  לזה  מעבר  הרבה 

 מפורטת.  

מנעתם   הנדין: -עילאי הרסגור  אתם  שנה.  במשך  נטיעות  מנעתם  אתם 

 נטיעות במשך שנה.  
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בסד  פינחס כהנא:  שעשינו  חושב  אני  הזה.  עם  את  ר אתה  עשינו   ,

החלטה   שזו  חושב  ואני  אחרים,  עם  בתיאום  זה 

 נכונה.  

. מנעתם נטיעות במשך שנה.   הנדין: -עילאי הרסגור   אתם בגלל התחנפות..

 זאת הייתה חלטה, אנחנו לא הולכים לעקור עיניים.   פינחס כהנא: 

 אתם מנעתם נטיעות במשך שנה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

ספט  פינחס כהנא:  בין  ייטעו  מ אנחנו  לזה  אנחנו    1,200בר  עצים. 

 לא הולכים לעקור עיניים לאף אחד, מה זה שייך.  

 בגללכם שנה אין נטיעות, בגללכם.   הנדין: -עילאי הרסגור 

.   עו"ד איתן צנעני:   עובדתית זה לא נכון

 אתה לא עונה לעניין כאן.   פינחס כהנא: 

 חברים רק שנייה.   דני הרוש: 

 ניין.  ע אתה לא עונה ל  פינחס כהנא: 

.   עו"ד איתן צנעני:   עובדתית זה לא נכון

.   פינחס כהנא:   אתה לא עונה לעניין

להזכיר   דני הרוש:  רוצה רק  כל עילאי אני  פינחס, קודם  שנייה. 

לגבי   שאמרת  מה  בהחלט  החלטה  שהתקבלה  לך, 

נשכח   לא  בוא  זאת  עם  יחד  אבל  הנטיעות, 

בחודש   השמיטה  שנת  לאחר  שמיד  שהתחייבנו 

א  שלא  ח ספטמבר,  העצים  יינטעו  השנה,  ראש  רי 

 ניטעו במהלך כל השנה.  

   -ו לא רק שיינטע  עו"ד איתן צנעני: 

 ועוד תוספת.   דני הרוש: 

 אלא תהיה תוספת.   עו"ד איתן צנעני: 

 נכון.   דני הרוש: 

שלא   עו"ד איתן צנעני:  חודשים  הכמה  בזכות  השמיטה,  בזכות  כלומר 

   -ניטעו עצים 
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 ת.  י בדיוק, חד משמע  דני הרוש: 

   -הנטיעות בעיר יגדלו ולא יופחתו. אז בבקשה  עו"ד איתן צנעני: 

 אבל העצים איבדו שנה של צמיחה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 זה לא שנה.   עו"ד איתן צנעני: 

זאת   דני הרוש:  עם  יחד  צודק.  ואתה  התיקון  על  תודה  איתן 

הכבוד,   כל  עם  ניטע    9,000פינחס  לא  אנחנו  עצים 

   -בשנה 

 ה מה שכתוב בתוכנית.  ז  יעל סער: 

 סליחה יעל.   דני הרוש: 

 אבל דני זה מה שבו ואומר פינחס.   יעל סער: 

 אני הבנתי מה שהוא אומר.   דני הרוש: 

שם   יעל סער:  שאנחנו    9,000כתוב  מסכימים  אנחנו  אז  עצים, 

 עצים.    9,000לא ערוכים לטעת  

 אנחנו לא ערוכים.   דני הרוש: 

רו  יעל סער:  אני  פינחס,  בעירייה  צ אומר  אדם  בן  שיהיה  ה 

התוכנית   את  לפועל  להוציא  אחראי  יהיה  שהוא 

בתחום   אותה  וליישם  שכתבנו  מה  לקחת  הזאת. 

ה  בתחום  אותה  ליישם  בזה  -הבינוי,  מבין  פינחס   ,

שהוא   אדם  רוצה  אני  אומר,  הוא  אבל  טוב.  יותר 

צריך   לא  זה  בזה.  לטפל  ברשות  מפתח  האיש  יהיה 

במיוחד  שיועסק  מישהו  שיש    . להיות  כמו  זה 

שהיא   רונה  טלי  נשים  קידום  על  ממונה  אחראית 

ככה   שלה.  נוסף  תפקיד  זה  תפקיד,  בעוד  עוסקת 

על   ממונה  להיות  שלו  שהתפקיד  אדם  להיות  יכול 

   -נושא ההתחממות 

 אבל יש, אבל יש.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 רק שנייה, עילאי, עילאי רק רגע.    דני הרוש: 



   06/07/2022 30    מן המנייןמועצה 
 פשוט יש.    יש,  הנדין: -עילאי הרסגור 

 יעל תודה.  דני הרוש: 

 באגף הקיימות והחדשנות יש.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -באגף הקיימות  דני הרוש: 

 פשוט יש.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -אני מקבל את הדברים של עילאי, ואכן אני  דני הרוש: 

 יש שם לאדם הזה?   יעל סער: 

זה   דני הרוש:  את  תעלה  בבקשה  זה,  את  להעלות  מבקש 

 צבעה, תודה.  ה ל 

 יש שם לאדם הזה?   יעל סער: 

מעלה   יובל בודניצקי:  אני  שלומית.  לה  וקוראים  היא  זאת  כן, 

מבקשים   אנו  לעיל  האמור  לאור  בבקשה,  להצבעה 

יובל,   בעד?  מי  היום.  מסדר  ההצעה  את  להסיר 

מי   עדי.  אורן,  קובי,  ד"ר  אמיר,  איתן,  דני,  עילאי, 

יוסי, פינחס, יעל.    נגד? 

 תודה.   : דני הרוש 

 

מס'   ההצעה    : 501החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . מינוי ממונה התמודדות עם חום בנושא  

 עילאי, דני, איתן, אמיר, רפי, אורן, ועדי.  יובל,   -בעד 

 . , פינחס ויעל יוסי  -נגד  

 

   44אישור הקצאת מבנה לעמותת אלו"ט במקרקעין הידועים כחלקה   . 3

 , למטרת מעון יום שיקומי לפעוטות על  15דניאל    ב ברחו   7594בגוש   

 הרצף האוטיסטי.   
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מבנה   יובל בודניצקי:  הקצאת  אישור  ראשונה   .. עוברים. אנחנו 

כחלקה   הידועים  במקרקעין  אלו"ט    44לעמותת 

דניאל    7594בגוש   יום  15ברחוב  מעון  למטרת   ,

היה   המבנה  האוטיסטי.  הרצף  על  לפעוטות  שיקומי 

לע  בהקצאה  שהיא  מ מבנה  הודיעה  היא  ניצן.  ותת 

אלו"ט   עמותת  ההקצאה.  את  להפסיק  מעוניינת 

מטרת   לטובת  בהקצאה  המבנה  את  לקבל  ביקשה 

עד   האוטיסטי  הרצף  על  לפעוטות  שיקומי  יום  מעון 

מ 3גיל   למעלה  מבוטל,  לא  מספר  יש  ילדים    20-. 

בעיר, שהיום מוסעים למקומות שונים. אנחנו   כאלה 

יש   נדרש.  שזה  אגף    גם חושבים  מנהלת  של  מכתב 

בנושא   נוימן אגף שח"ק  הזה.  לשירותי רווחה אורלי 

ועדת   המלצת  את  לאשר  רוצים  אנחנו  ולכן 

מיום   למבנה    4.7.22ההקצאות  מבנה  להקצאת 

דניאל   ברחוב  שיקומי    15אלו"ט  יום  מעון  למטרת 

 לפעוטות על הרצף האוטיסטי.  

 למה זה רק לשנה?   יעל סער: 

ש  יובל בודניצקי:  זה  מה  את  עשינו  הפורמליים  ההליכים  בגלל  קרה 

כי   השנה,  כבר  להירשם  יוכלו  שהם  כדי  לשנה,  רק 

עד   התנגדויות  להגיש  אפשרות  יש  והיה    14אז  יום,  

בשנה   כבר  ייפתח  שזה  זה  את  להביא  לנו  חשוב 

 הקרובה.  

 כי זה לשנה זה בהליך קצר יותר.   עו"ד איתן צנעני: 

   -זה יהיה הבנתי, אני מבינה, אבל   יעל סער: 

ארוכת   יובל בודניצקי:  נוספת  להקצאה  בקשה  יגישו  הם  במקביל 

של   לפרסום  כפופה  תהיה  כבר  שהיא  יום,    60טווח, 

.    45התנגדויות של   וכו'  יום 
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 .  100% יעל סער: 

זה   יובל בודניצקי:  את  עשינו  הזמנים  בלוחות  לעמוד  מנת  על  פשוט 

 כרגע לשנה.  

יובל. אנחנו יכולים  דני הרוש:   לקבל את זה פה אחד?    תודה 

 אני רוצה רק להגיד לפני ההצבעה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 סליחה. בבקשה.   דני הרוש: 

החשובה   הנדין: -עילאי הרסגור  המטרה  על  בהקצאה  תומך  כמובן  אני 

עושים   שבהם  למקומות  לב  לשים  חשוב  רק  הזאת. 

למבנה   מקום  להקצות  הכוונה  את  ראיתי  הקצאות. 

חש  הקטר.  גן  יובילו  במקום  לא  טובות  שכוונות  וב 

מקצים   איפה  טוב  טוב  לחשוב  חשוב  ולכן  לעוול. 

לא   רק  האלה.  מבנים למטרות  חשוב שיוקצו  מבנים. 

במקומות   ציבוריים  גנים  חשבון  על  זה  את  לעשות 

 שקיימים כבר הרבה זמן ואנשים נהנים מהם.  

 תודה עילאי.   דני הרוש: 

 פה מדובר במבנה קיים.   יובל בודניצקי: 

 פה מדובר במבנה קיים,  וכמובן שאין לנו התנגדות.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 ברור תודה.   דני הרוש: 

 מי בעד?   יובל בודניצקי: 

 אפשר לקבל את זה פה אחד?   דני הרוש: 

 פה אחד.   יובל בודניצקי: 

 

מס'   מיום    : 502החלטה  הקצאות  ועדת  המלצת  את  אחד  פה  מאשרים 

לעמותת   4.7.2022 מבנה  דניאל    להקצאת  ברחוב  )חלקה    15אלו"ט 

הרצף  7594גוש    44 על  לפעוטות  שיקומי  יום  מעון  למטרת   )

 האוטיסטי.  
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 .  21/06/2022אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 4

 .  2022מרץ    1הצגת דו"ח רבעון   א.  

 .  2022תקציב שוטף לשנת    5העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 .  2022ב תב"ר לשנת  תקצי   8העברות מסעיף לסעיף מספר   ג.  

 

ועדת כספים מתאריך   יובל בודניצקי:  לנו פה את אישור המלצות  יש 

רבעון  21/6/2022 דו"ח  הצגת  זה  הראשון  בסעיף   .

   -. סעיף שני זה העברות מסעיף לסעיף 2022למרץ  

 אפשר לעבור כל אחד בנפרד?   יעל סער: 

ו  יובל בודניצקי:  ב'  האלה  הסעיפים  שני  בסדר?  שנייה,  זה    ג' -רק 

 העברות מסעיף לסעיף, זהו. כן בבקשה.  

שיש   יעל סער:  ראשונה  שאלה  הרבעוני,  הדו"ח  לנושא  אז  כן, 

שבעצם   רואה  אני  עצמיות.  הכנסות  לנושא  זה  לי 

אמורים    130הקציבו   כשהיינו  השנה,  לכל   ₪ מיליון 

ל  ל   32-להגיע  הגענו  ראשון  ברבעון   ₪   24-מיליון 

של   בפער  אנחנו  כלומר   ,₪ בקצב    25%מיליון  פחות, 

מה   בתקציב.  הצפויות  העניין  לצורך  ההכנסות, 

קצב,   באותו  להמשיך  הולכים  אנחנו  שאם  שאומר 

במינוס   נהיה  שקבענו    30אנחנו  מהצפי   ₪ מיליון 

והסתכלתי   הלכתי  אחר.  ובעצמיות  בתקציב  לעצמנו 

רבעון   היה    4בדו"ח  שעברה  בשנה  שעברה.  שנה  של 

של   ביצוע  ת   93לנו  לעומת   ₪ של  מיליון    98קציב 

לנו   היה  שעברה  בשנה  כבר  אומרת  זאת   .₪ מיליון 

של   עצמיות  לא    35הכנסות  אני  אז  פחות.   ₪ מיליון 

של   יעד  בתקציב  קבענו  בכלל  איך  מיליון    130מבינה 
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באותו   לעמוד  הולכים  שאנחנו  רואים  ואנחנו   ,₪

לא   אנחנו  אם  שלי  השאלה  אז  שעברה.  שנה  של  קצב 

   צריכים לעשות תיקון בתקציב. 

 לא, הפער אמור להיסגר.   צחי בן אדרת: 

 איך?   יעל סער: 

אחר   צחי בן אדרת:  לעצמיות  הכל  סך  אסביר.  ₪,    7.9אני  מיליון 

לך   יש  מיוחדים,  מענקים  אל  זה  את  לראות  אפשר 

פחות.    3פלוס   כרגע  הוא  הפער  כלומר   ,₪ מיליון 

גם   לקבל.  צריכים  שאנחנו  הכנסות  יש  ובנוסף 

במ  שזה  הכלכלית  עוד  מהחברה  השנה  מיליון    2הלך 

אמור   שוב  שהפער  שונים  חשבונאיים  ורישומים   ,₪

 להיסגר. אנחנו אל תשכחי ברבעון הראשון.  

עצמיות   יעל סער:  לנו  שיהיה  מאמין  עדיין  שאתה  אומרת  זאת 

ל   130אחר של   מיליון ₪ של שנה    93-מיליון ₪ ביחס 

 יותר.    40%שעברה. כלומר  

לש  צחי בן אדרת:  מתייחס  לא  על  אני  מסתכל  אני  שעברה,  נה 

להגיע  2022תקציב   אמורים  אנחנו  כן,  זה   ,

 למספרים האלה.  

.   יעל סער:   אוקיי

 נכון לעכשיו כמובן.   צחי בן אדרת: 

שדיברתם   יעל סער:  ראיתי  שלא  לי,  שיש  השנייה  השאלה 

וההשפעה   הריבית  עליית  נושא  היא  בישיבה,  עליה 

ב  בעיר.  כאן  לנו  שיש  המימון  החזרי  ודשים  ח   3-על 

ב  עלתה  הריבית  מ 1%-האחרונים  ביותר  כבר.    1%-. 

שמרבית   לי  נאמר  בישיבה  שבישבנו  אחרונה  ופעם 

תיק   אם  פריים.  מבוסס  שלנו  ההלוואות  תיק 

ה  סביב  הוא  שלנו  והריבית    3-ההלוואות   ₪ מיליון 
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ב  עוד  1%-עלתה  לנו  שיש  אומר  זה   ,3    ₪ מיליון 

אשמ  אני  אז  נכון.  סופרת  אני  אם  בשנה,  ח  מימון 

שהרי   הצפי,  ומה  הזה  בנושא  המצב  מה  להבין 

 כבר.    2.75%-אומרים שעד סוף שנה הבאה עולים ל 

 מה השאלה?   צחי בן אדרת: 

בהחזרים   יעל סער:  לעכשיו  נכון  לנו  שיש  השינוי  מה 

שהולך   הצפי  ומה  המימון?  בעלויות  השנתיים, 

 להיות? ואיך אנחנו מתכוננים לזה?  

את   צחי בן אדרת:  נעשה  אבוא  אנחנו  אני  שצריך  וככול  האומדנים 

 לוועדת כספים ונעדכן.  

ב  יעל סער:  עלתה  כבר  הריבית  להיום,  נכון  זה  1%-אבל  איך   ,

 משפיע?  

של   צחי בן אדרת:  דו"חות  על  מדברים  אנחנו  היום,  עלתה  הריבית 

עלתה   הריבית  מרץ.  סוף  עד  כלומר  ראשון.  רבעון 

   -לדעתי 

היום.   יעל סער:  היום,  במרץ,  לא  אתמול  לא,  יולי,  עכשיו 

ב  עלתה  על  0.5%-הריבית  דנים  אנחנו  אבל  כן,   .

כך   כל  לא  אני  הכספיים.  הדו"חות  על  הרבעון, 

הכספיים   לדו"חות  נכון  השאלה.  את  להבין  מצליח 

 אלה המספרים.  

העיר,   יעל סער:  במועצת  פה  אנחנו  כי  שאלה,  שואלת  אני 

רוצה   אני  העירוני.  התקציב  בנושא  דנים  ואנחנו 

תיק    להבין  על  הריבית  עליית  של  ההשפעה  מה 

שאנחנו   השנתיות  המימון  ועלויות  שלנו  ההלוואות 

 משלמים.  

 אני אעשה תחשיב ככול שתרצי, ואני אעביר אליך.   צחי בן אדרת: 

 מיליון ₪?    3זה רחוק מהמציאות שכבר עלה   יעל סער: 
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השאלות   דני הרוש:  את  תשאלי  לתקציב.  בדיון  לא  אנחנו  יעל 

 דיון על תקציב. זה עבר ועדת כספים.    , אין פה -ה 

 הדו"ח הוא בכלל על העבר.   אורן כהן: 

   -אני מנסה להבין, אנחנו מועצת  יעל סער: 

 רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, בבקשה איתן.   דני הרוש: 

לתת   עו"ד איתן צנעני:  אפשר  כזאת  שלשאלה  חושבת  באמת  את 

 תשובה בשלוף?  

 כן.   יעל סער: 

 כן?   עני: עו"ד איתן צנ 

 כן.   יעל סער: 

 אני חושב שלא, וגם הגזבר חושב שלא.   עו"ד איתן צנעני: 

של   יעל סער:  הלוואה  לך  יש  שאם  חושבת  ₪    300אני  מיליון 

 . אתה אמור לדעת מה השינוי.  1%-והריבית עולה ב 

הוא   עו"ד איתן צנעני:  יבדוק,  והוא  התשובה,  את  הגזבר  לך  עלה  אז 

 ייתן תשובה.    יעשה חשבון. במידת הצורך 

 יעל, כל הנושאים האלה דנו בהם בוועדת כספים.   דני הרוש: 

 זה לא בפרוטוקול.   יעל סער: 

לך   דני הרוש:  יש  אם  כספים.  בוועדת  בהם  דנו  רגע,  סליחה 

עם   לשבת  מוזמנת  את  ספציפיות  שאלות  שהם  איזה 

שזה   חושב  לא  אני  התשובות.  את  תקבלי  צחי, 

ש  אותו  לשאול  להתחיל  של  פונג.  המקום  פינג  אלת 

לעניין   לא  זה  חושב.  אתה  ואולי  חושב,  אתה  אם 

 בכלל.  

   -זה בדיוק המקום  יעל סער: 

 זו דעתי.   דני הרוש: 

   -אנחנו מועצת העיר  יעל סער: 

 לא, זה לא המקום.   דני הרוש: 
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 בוודאי שכן.   יעל סער: 

 לדעתי זה לא המקום.   דני הרוש: 

   -לא המקום לדון בנושא, האם  יעל סער: 

 זה לא המקום לדון ולפרט.   י הרוש: דנ 

 זה לא עניין של דיון או לא דיון,   עו"ד איתן צנעני: 

 עם כל הכבוד.   דני הרוש: 

לא   עו"ד איתן צנעני:  זו  שלך,  לשאלות  תחשיבים  לבצע  צריך  זה 

זה   תשובה בשלוף. מה המשמעות של עליית הריבית. 

המספרים.   של  בדיקה  לעשות  תחשיב,  לעשות  צריך 

לא   ישיבת  הוא  כדי  תוך  בשלוף  זה  את  לעשות  יכול 

 מועצה.  

זה גם מורכב, צריך לוח סילוקין מהבנק,   צחי בן אדרת:  יותר מזה, 

 מיליון ₪.    300זה לא תחשיב אחוז כפול  

.   יעל סער:  שלי השאלות  עם  נמשיך  בוא  אז  טוב,  כן.  די  זה 

מכירת   מכרז  נושא  על  שעברה  פעם  דיברנו  ככה, 

שבדיוק  אמרתם  אז    מקרקעין.  מעטפות,  יש  עכשיו 

 נשמח לדעת אם הוא נסגר.  

זה   צחי בן אדרת:  אגב  אעדכן.  שאני  או  לעדכן,  רוצה  אתה  יובל 

  ..  קשור.

 יעל עוד פעם בבקשה.   יובל בודניצקי: 

לא   יעל סער:  שאמרתם  שהיה,  מקרקעין  מכירת  מכרז  היה 

אם   לדעת  רציתי  מעטפות.  הגיעו  מעטפות,  היו  נסגר 

 דיברנו על זה.    הוא נסגר, כי בזמנו 

 את מדברת על הזכויות?   יובל בודניצקי: 

 נכון.   יעל סער: 

מפורסם,   יובל בודניצקי:  שזה  שלישית  פעם  זו  מכיוון  אז  אוקיי. 

דירקטוריון   של  החלטה  יש  הצעה,  אף  הוגשה  ולא 
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גופים   עם  ומתן  משא  לנהל  ברשותי  והצוות  החכ"ל 

 אופציונליים ולהגיע לסיכום בנושא.  

 בנתי.  ה  יעל סער: 

 אוקיי שאלות לגבי ועדת הכספים.   ראש העיר: 

 אני עדיין בשאלות. אני פה בשאלות.   יעל סער: 

 אז שאלה תשובה.   ראש העיר: 

פארק   יעל סער:  לאירוע  שהתייחסו  ראיתי  שואלת.  אני  כן, 

מודה    200,000מים   אני  וכו'.  מכניסים  מוציאים   ,₪

הולך   זה  מהפרוטוקולים,  להבין  הצלחתי  שלא 

אמר    200,000ות  לעל  פירי  ואז  שכן,  אמר  צחי   ,₪

אני אשמח   אז  נאמר שלא.  ואז  נאמר שכן,  ואז  שלא, 

 להבין.  

מול   צחי בן אדרת:  הכנסות  בפרוטוקול,  גם  זה  את  הבהרתי 

 הוצאות, מכירת כרטיסים מול הוצאות.  

היה    200,000סגור   יעל סער:  לא  זה פשוט  כי  סגור, אוקיי.   ?₪

נושא  מהפרוטוקול.  של    ברור  האחרון  בעמוד  נוסף, 

מארנונה   הכנסות  על  מדובר  הרבעוני  הדו"ח 

רבעוני,   דו"ח  שזה  ולמרות   .' וכו משרדים  מגורים, 

להבין   אשמח  אני  אז  השנה.  לכל  הכנסות  מצוינות 

 למה.  

 איפה? תכווני אותי בבקשה.   צחי בן אדרת: 

 .  8דו"ח רבעוני עמוד מספר   יעל סער: 

 מה השאלה?   צחי בן אדרת: 

זה   סער:   יעל  למה  השנה.  כל  של  כספים  זה  השנה?  כל  זה  למה 

 בדו"ח הרבעוני? כאילו איפה הרבעון?  

למה   צחי בן אדרת:  השאלה.  את  להבין  מצליח  לא  אני  יודע,  לא 

 השטחים הם שנתיים?  
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חיוב   יעל סער:  הכל  סך  זה  למה  ההכנסות.  ההכנסות,  לא, 

דו"ח   זה  הרבעון?  איפה  הרבעון?  איפה  שנתי, 

   רבעוני. 

 אני לא מצליח להבין את השאלה, אני מתנצל יעל.   צחי בן אדרת: 

על   יעל סער:  שיש  בטופס  אבל  ראשון,  רבעון  של  דו"ח  זה 

לא   השנה,  כל  של  ההכנסות  מצוינות  הארנונה 

עד   הכנסנו  מה  רבעון,  של  הכנסות  להופיע  אמורות 

 עכשיו בארנונה?  

להבין,   צחי בן אדרת:  מצליח  לא  באמת  אני  יודע,  מתנצל.  לא  אני 

 אם תרצי אני אסביר לך בנפרד.  

נתונים   יעל סער:  שמכיל  דו"ח  פה  יש  ברור.  לא  מה  הבנתי  לא 

למה   רבעוני.  דו"ח  על  מסתכלים  כשאנחנו  שנה,  על 

 יש פה נתונים לשנה שלמה.  

 אין לי, אין לי תשובה. לא יודע להגיד.   צחי בן אדרת: 

   -זה לא אמור להופיע פה  יעל סער: 

בצורה   ראש העיר:  התשובה  את  לה  תעביר  צחי  מציע  אני  טוב 

 מסודרת, אוקיי?  

 בסדר.   צחי בן אדרת: 

 כבר מחר.   ראש העיר: 

 אחרי שתבין מה שהיא שאלה, אז תעביר לה טוב?   דני הרוש: 

 כבר מחר. כן, תודה.   ראש העיר: 

 עוד שאלות?   יובל בודניצקי: 

אינפורמטיב  פינחס כהנא:  קצת  זה  א'  לשאול  רציתי  אני  כן,  י, 

האם   בינלאומי.  טניס  לטורניר  העברה  שיש  ראיתי 

לעשות   שאפשר  ברמה  שהם  טניס  מגרשי  לנו  יש 

 טורניר בינלאומי? מישהו יודע?  

את   אורן כהן:  תארח  סבא  שכפר  מהאיגוד  מאוד  גדול  רצון  יש 
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איזה   על  יודעים  שהם  בוודאי  הזה,  הטורניר 

   -מגרשים מדובר. אני מתפלא עליך שאתה חושב ש 

   -לא, זאת אומרת  נחס כהנא: פי 

השאלה?   אורן כהן:  מה  מה.  יודע  לא  או  בינגו  יעשו  אולי  שהם 

 גם אני לא מבין את השאלה.  

טורניר   פינחס כהנא:  לעשות  שהולכים  ראיתי  אני  השאלה, 

   -בינלאומי 

מה   אורן כהן:  בינלאומי?  טורניר  יש  למה  מתפלא  אתה  האם 

 השאלה?  

שאנ  פינחס כהנא:  שמח  מאוד  ששאלתי  ואני  מה  מארגנים,  חנו 

טורניר   לקלוט  שיכול  טניס  מגרש  לנו  יש  האם 

וסטנדרטים   המגרש  איכות  מבחינת  בינלאומי 

להשכיר   שצריך  או  ששאלתי.  מה  זה  בינלאומיים? 

 מגרשים כאלה.  

 התשובה היא בוודאי.   אורן כהן: 

 איזה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 התשובה היא בוודאי.   אורן כהן: 

 .  יפה  פינחס כהנא: 

 איזה מהם אורן?   ד"ר אסנת ספורטה: 

הטורניר,   אורן כהן:  את  לארח  ערוכים  היו  המגרשים   ...

 ובסופו של דבר זה יהיה בירוקה.  

שם?   ד"ר אסנת ספורטה:  יש  מגרשים  מבחינת  3?  2כמה  מספיק  זה   ?

 התחרות?  

 יותר ממה שציינת.   אורן כהן: 

 כמה יש שם?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ה להציע מה? תסבירי לי מה השאלה.  את רוצ  אורן כהן: 

של   ד"ר אסנת ספורטה:  לשאלה  התשובה  את  להבין  רגע  רוצה  אני  לא, 
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 פינחס.  

של   אורן כהן:  השאלה  כספים.  ועדת  של  בדיון  אנחנו  אבל 

עכשיו   מה  תשובה.  קיבל  מדובר,  מה  על  היא  פינחס 

 כמה מגרשים, אם זה זה.  

   פינחס ואסנת תעשו סיור בירוקה.  דני הרוש: 

   -מגרשים   2השאלה שלי בירוקה יש   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, אז את טועה.   דני הרוש: 

 אז כמה יש? כמה יש להבנתך?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  6 אורן כהן: 

אני    6 ד"ר אסנת ספורטה:  זה, בסדר.  נבדוק את  בירוקה? אנחנו  מגרשים 

 , ואנחנו נבדוק את זה.  2יודעת  

   -לגבי טוב, שאלות נוספות   ראש העיר: 

   -יש לי שאלה  פינחס כהנא: 

להתמקד   ראש העיר:  מבקש  אני  הכספים,  ועדת  לגבי  פינחס 

.. כן שאלות.    בוועדת הכספים, לא בנושא.

   -נתונים מתוך ועדת הכספים  פינחס כהנא: 

 פינחס קדימה תשאל.   ראש העיר: 

   -אני לא יושב בוועדות, אני מקבל חומר  פינחס כהנא: 

 ן.  הצוות ממתי  ראש העיר: 

שואל   פינחס כהנא:  אני  שעושים,  רואה  אני  החומר,  את  קורא  אני 

 זה הכול.  

 הצוות ממתין, תשאל בבקשה.   ראש העיר: 

הולכים   פינחס כהנא:  המים  האם  שאלה,  לי  יש  ראיתי,  ניקוז... 

בצומת   הטיפול  כל  והאם  הכללית,  הניקוז  למערכת 

 הוא הולך, הוא מתואם עם הצומת.  

ת  ראש העיר:  התשתיות  המהנדסת  אגף  ומנהל  תשובה  לך  יתן 

 בעניין, בסדר.  
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המים   פינחס כהנא:  את  לשמר  של  מתוכנן  כרגע  תהליך  כאן  אין 

 -האלה 

אני   ראש העיר:  הסבר.  תקבל  מפורט.  תכנון  לפרויקט,  תכנון  יש 

כהנא.   לפינחס  תשובה  ייתן  גיטליץ  ששמעון  מבקש 

 בבקשה.  

ר  פינחס כהנא:  גוריון, שזה  בן  של שדרוג  חוב ראשי אצלנו,  הנושא 

יכול   מישהו  השדרוג.  כל  לקצה  מקצה  הולך  והוא 

להגיד מה הוא כולל? האם הוא כולל הטמנת חשמל?  

 האם הוא כולל, מה כולל כל העבודה של השדרוג?  

   -גם פה תקבל תשובה תפעול ממנהל אגף  ראש העיר: 

 ממי?   פינחס כהנא: 

 תשתיות.  שמעון גיטליץ ייתן לך תשובה, מנהל אגף   ראש העיר: 

בוועדת   צחי בן אדרת:  מפורטת  בצורה  זה  את  הסביר  אגב  הוא 

 הכספים.  

תקבלו   ראש העיר:  בסדר,  אבל  תשובה.  נתן  הוא  בסדר,  זה 

 תשובה תפעולית.  

חשבון   פינחס כהנא:  ועל  הרצל  ברחוב  החנייה  את  עושים  איפה 

 מה?  

בנושאים   ראש העיר:  הבקשות  כל  את  תרכז  פינחס  דבר.  אותו 

אנ  כרגע  האלה.  מדבר  אתה  תקציב,  על  מדברים  חנו 

   -על תכנון ביצוע. כל הנושאים המתוכננים 

.   פינחס כהנא:  .  ... העברת כסף.

   -כל הנושאים האלה  ראש העיר: 

   -אני צריך לאשר כסף לשיפוץ בן גוריון  פינחס כהנא: 

 הכול בסדר.   ראש העיר: 

   -אני רוצה לראות האם יש שם ברזי מים  פינחס כהנא: 

מהצוות   עיר: ראש ה  מלאות  תשובות  תקבל  תשובות,  תקבל  אתה 
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כל   עם  במייל  פנייה  מכתב  להם  תעביר  המקצועי. 

   -השאלות שקשורות 

   -אתם עכשיו מבקשים מאיתנו להצביע  יעל סער: 

 לנושא התכנוני, ותקבל תשובות מלאות.   ראש העיר: 

יודעים   יעל סער:  לא  אנחנו  להצביע,  מאיתנו  מבקשים  אתם 

 על מה.  

   -אז על מה אנחנו מצביעים  חס כהנא: פינ 

   -אתם מצביעים על תכנון של פרויקט  ראש העיר: 

.   יעל סער:  .  לא, אנחנו מצביעים על.

   -אני יכול לתת לכם תשובות  ראש העיר: 

 תיתן.   יעל סער: 

 והצוות המקצועי ייתן לכם תשובות יותר מפורטות.   ראש העיר: 

 אז תיתנו תשובות.   יעל סער: 

   -על כל נושא. אנחנו מדברים כרגע על נושא כספי  ראש העיר: 

   -לא, הנושא הכספי  יעל סער: 

 ועדת כספים.   ראש העיר: 

 הוא שלוב בנושא של הביצוע.   יעל סער: 

   -אין פה שום דבר שלוב, יש צוות מקצועי  ראש העיר: 

. חניות ברחוב הרצל   500,000אתם מבקשים   יעל סער:  ..₪-   

   -ני לא יעל, יעל, יעל א  ראש העיר: 

 איזה חניות? איפה?   יעל סער: 

   -יעל אני רוצה להסביר לך משהו  ראש העיר: 

..   400,000למה צריך   יעל סער:  .₪-   

שום   ראש העיר:  עבר  לא  זה  לפה  מגיע  שזה  חושבת  את  אם 

הפרויקט,   על  שישבו  מתכננים  יש  טועה.  את  תהליך, 

תקציבית,   זה  את  לכמת  דאגו  בכמויות,  אותו  אמדו 

את  דרך    הגדירו  אותו  ומעבירים  הפרויקט,  עלות 
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הפרויקט   מגדירים,  ואז  למועצה.  הכספים  ועדת 

רוצים  Xעולה   אם  הפעולות.  כל  את  שקיבלו  אחרי   ,

בן   של  הפרויקט  כולל  פרויקט,  כל  על  מפורט  הסבר 

של   רק  לא  הוא  גוריון  בן  של  שהפרויקט  אגב  גוריון, 

הוא   מאוד,  מורכב  פרויקט  הוא  סבא,  כפר  עיריית 

מפעל  פרוי  של  גם  השרון,  פלגי  תאגיד  של  גם  קט 

הזרוע   שהיא  הכלכלית,  החברה  של  וגם  המים 

עיריית   של  סבא הביצועית  לנו  כפר  יש  אומרת  זאת   .

שחלקו    3פה   מורכב,  פרויקט  שמנהלים  תאגידים 

שאלות   יש  אם  הכספים.  לוועדת  לכאן  מגיע  הוא 

בסדר,   להתבצע.  אמור  מה  או  החשמל,  הטמנת  לגבי 

החשמ  לא  הטמנת  מתבצעת.  לא  הזה  בשלב  ל 

לחברת   גם  שקשורות  סיבות,  של  משורה  מתבצעת 

כל   הבשורה,  וזו  יתבצע  שכן  מה  ולעלויות.  חשמל 

הוחלפה,   הביוב  תשתית  כל  הוחלפה,  המים  תשתית 

לבצע   הכלכלית  החברה  תיכנס  שבועיים  בעוד  וכרגע 

שצריך   שאלות  זה  אז  העיליות.  התשתיות  את 

המקצוע  לצוות  אותם  ברשותכם  להפנות  ואני  י, 

 תקבלו את התשובות.  

את   יעל סער:  שירימו  תוכים  לפה  תביאו  הבאה,  בפעם  רפי 

יודעים   לא  אנחנו  היד,  את  שנרים  רוצים  אתם  היד. 

   -על מה 

 חבל שאת מתייחסת לזה בצורה כזאת.   ראש העיר: 

 אבל אתה מתייחס לזה ככה.   יעל סער: 

 אוקיי טוב.   ראש העיר: 

   -תנו לאשר דברים מבקשים מאי  יעל סער: 
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מקבלת   ראש העיר:  את  תוכים,  על  מדברים  לא  שאנחנו  מכיוון 

   -תשובות 

לא,   יעל סער:  הסברים.  אין  מדובר,  מה  על  יודעים  לא  אנחנו 

 אבל אין תשובות.  

   -את מקבלת תשובות  ראש העיר: 

   -אבל הנה שאלתי אותך שאלה  יעל סער: 

 באמת מנומקות, ומנומסות.   ראש העיר: 

 ₪ איפה שמים חניות?    400,000מה עושים עם   יעל סער: 

 יעל תודה.   ראש העיר: 

.   יעל סער:  'לא יודע'  אתה אומר לי 

 תודה.   ראש העיר: 

רוצים   יעל סער:  אתם  איך  אז  לי.  עונים  שאתם  מה  זה 

 שנצביע? איך? 

לא   ראש העיר:  הכי  בלאו  שאת  מבין  אני  תראי  רבה.  תודה 

.. ועדת      -כספים הצבעת גם על התקציב, אז זה.

 אז שוב פעם תחזור לטיעון הזה?   יעל סער: 

 נכון, כי לא הצבעת על תקציב.   ראש העיר: 

   -נכון, כל פעם  יעל סער: 

   -כל מה שקורה פה היום בעיר  ראש העיר: 

לאותו   יעל סער:  חוזר  אתה  אז  ענייני...  דבר  על   .. פעם. כל 

 דבר.  

ב  ראש העיר:  היום  שמתבצעת  הגדולה  העשייה  כל  עיר  תקשיבי, 

סבא  על  כפר  הצבעת  לא  כי  לעמדתך,  בניגוד  היא   ,

 תקציב, בסדר?  

 נכון, אז אסור שתהיה לי דעה על כלום.   יעל סער: 

   -נכון, תודה. כולל הפסטיבל בירה  ראש העיר: 

ותוכי   יעל סער:  תוכי,  לפה  אבוא  גם  אני  אז  בעיה.  אין  נכון, 
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 שנשים עליו גם מסכה.  

מסביב  ראש העיר:  הדברים  כל  את  כולל  לבזבז  חבל  חבל,  אז   .

 הזמן של כולם.  

 נכון.   יעל סער: 

   -אפשר לאשר את המלצות ועדת  ראש העיר: 

   -זה פשוט זלזול שלא להאמין  יעל סער: 

 הכספים?   ראש העיר: 

אמיתיות,   יעל סער:  שאלות  שואלים  ואנחנו  קוראים  אנחנו 

   -ואתם אומרים לנו לא צריך לענות תשובות 

   -ר את המלצת ועדת, אוקיי תודה מי בעד לאש  ראש העיר: 

 תשאלו טעות, תשאלו טעות.   יעל סער: 

קרדיט   ראש העיר:  הרבה  פה  שקיבלתם  חושב  אני  רבה.  תודה 

   -וכבוד 

 לא קיבלנו שום תשובה ושום כלום.   יעל סער: 

תפנו   ראש העיר:  תשובה,  לכל  לכם  יענה  המקצועי  והצוות 

 אליהם ויענו לכם בהתאם.  

 איפה הם?  איפה הם?   יעל סער: 

 תאמינו לי המערכת מסודרת.    ראש העיר: 

 הם לא פה.   יעל סער: 

   -הם לא פה, תקבלי בכתב. מי בעד לאשר  ראש העיר: 

 אני אצביע לפני שאני אקבל תשובה.   יעל סער: 

מתאריך   ראש העיר:  הכספים  ועדת  מי  21.6.2022המלצות   ?

יובל, לירית,    בעד? 

   -דני, איתן, ד"ר קובי, אורן עילאי, ראש העיר,   יובל בודניצקי: 

 אמיר.   ראש העיר: 

 עדי, אמיר לא ראיתי סליחה.   יובל בודניצקי: 

 אורן.   ראש העיר: 
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 אמרתי, אורן ועדי. מי נגד?   יובל בודניצקי: 

 מי נגד?   ראש העיר: 

 יעל, פינחס, יוסי ואסנת.   יובל בודניצקי: 

 תודה.   ראש העיר: 

מס'   א   : 503החלטה  קולות  ברוב  כמפורט  מאשרים  הכספים  ועדת  המלצות  ת 

 בנושאים כדלקמן:   21/6/2022בפרוטוקול הישיבה מיום  

 . 2022מרץ    1. הצגת דו"ח רבעון  א  

 . 2022תקציב שוטף לשנת    5העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 .  2022תקציב תב"ר לשנת    8ג. העברות מסעיף לסעיף מספר   

לירית,   -בעד  אית יובל,  דני,  העיר,  ראש  אורן,  עילאי,  רפי,  אמיר,  ן, 

 ועדי.  

 . ואסנת   , פינחס, יעל יוסי  -נגד  

 

 ₪.    840-דיווח על קבלת תרומה בסך של כ  . 5

 

 נושא הבא.   ראש העיר: 

כ  יובל בודניצקי:  של  בסך  תרומה  קבלת  על  נתקבלה    840-דיווח   .₪

כ  של  בסך  המשלחת    840-תרומה  מחברי   ₪

בתור   פה  שלהם  ביקור  במסגרת  גרמניה,  ממולהיים 

שנערך  ע  סיור  במהלך  התקבלה  התרומה  תאומה.  יר 

כמובן   העירוני.  בפארק  החי  בפינת  המשלחת  לחברי 

לקבל   משפטית  מבחינה  הנדרשים  ההליכים  כל  נעשו 

רוצים   עכשיו אנחנו  דיווח.  וזה  את התרומה הזאתי. 

העירונית   החברה  של  הכספי  הדו"ח  את  להציג 

לשנת   פנאי  פה  2021לתרבות  איתנו  נמצאת   .

 ית החברה שרון פז.  מנכ"ל 
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 תודה.   שרון פז: 

את   ראש העיר:  מקבלים  עליו,  שעברנו  הנושא  לגבי  רק  אגב 

הסוגיות   כל  הכספים.  ועדת  ואת  מראש  יום  הסדר 

המקצועי   לצוות  תפנו  מקצועיות,  שאלות  לכם  שיש 

 לפני ישיבת המועצה, תקבלו את כל התשובות.  

   -ים שעות לפני אנחנו מקבל   48מה זה מראש?   יעל סער: 

   -תודה. דיווח על קבלת תרומה בסך  ראש העיר: 

שאלות   יעל סער:  לשלוח  לקרוא,  להספיק  אמורים  אנחנו 

 לקבל תשובות?  

 אפשר לאשר את זה? אה דיווח אוקיי.   ראש העיר: 

 

 הצגת דו"ח כספי החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ   . 6

 .   2021לשנת   

 

ב  ראש העיר:   בקשה שרון פז.  הצגת דו"ח כספי 

 תודה רבה. קודם כל ערב טוב נעים מאוד.   שרון פז: 

מנהלת החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא,   ראש העיר: 

 בבקשה.  

שהדו"חות   שרון פז:  אציין  אני  כל  קודם  מאוד.  נעים 

ב  החברה  של  דירקטוריון  ידי  על  אושרו  -הכספיים 

שבעיניי  26.5.22 הנקודות  את  אציג  כרגע  אני  הן  . 

ואת   הדו"חות  את  להסביר  כדי  החשובות, 

אתם   כל  קודם  אז  השנה.  במהלך  שלנו  ההתנהלות 

שנת   יודעים  שאתם  כפי  היה    2021יודעים,  עדיין  זה 

התחלנו   השנייה  במחצית  הקורונה.  משבר  שנת 

והצלחנו   מהירה,  מאוד  בצורה  מהמשבר  לצאת 
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כעיקרון   פשוטה.  לא  שנה  עם  להתמודד  באמת 

מציג  הכספי  אבל    הדו"ח  איזון.  בעצם  כמעט  גירעון 

₪, שזה באמת הישג יפה מאוד.    50,000-גירעון של כ 

תקציב,   שהצגנו  למרות  כי  לזה  להגיע  הצלחנו 

  .₪ כמיליון  של  גירעון  של  תחזית  הצגנו  בתקציב 

של   האגפים  זה.  על  להתגבר  באמת  הצלחנו  אבל 

עודפים   עוד  להכניס  טובה  בצורה  הצליחו  החברה 

אנח   .₪ מיליון  חד  של  שיפוי  לשמחתי  קיבלנו  גם  נו 

שכמובן   הצהרונים,  של  בתחום  מהממשלה  פעמי 

ברבעון   זוכרים  אתם  אם  לו.  זקוקים    4היינו 

לפעילות   לעבור  צריכים  היינו  ראשונים  חודשים 

הצריך   וזה  למיניהם.  בידודים  קטנות,  בקבוצות 

גדולה. אז קיבלנו   יותר  הרבה  כמובן השקעה כספית 

בצו  ממשלתי  שיפוי  העלות.  גם  את  שכיסתה  יפה,  רה 

כמעט   סיימנו  כי  לכך,  בהתאם  הצלחנו  כעיקרון 

כ  של  החברה  של  היתרות  על  לשמור  גם    5-מאוזנים 

שנת   לסוף  נכון   ₪ והראינו  2021מיליון  ראינו   .

נכנסנו   שבו  השנה,  של  השנייה  למחצית  שבהמשך 

אנחנו   שלנו,  הקטגוריות  בכל  טובה  לפעילות  כבר 

למחזור   לחזור  אני  התחלנו  אם  מעודד.  עסקים 

לשנת   זה  את  של  2020משווה  מחזור  על  שם  היינו   ,

ב   54 סיימנו   .₪ של    2021-מיליון  מיליון    65מחזור 

לשנת   חיובית  מאוד  אינדיקציה  גם  וזה   .₪2022  ,

במחזור   לעלות  נמשיך  נעלה במחזור,  גם  שמה אנחנו 

של   בניהול  שינויים  כמה  לנו  היו  גם  שלנו.  הפעילות 

במחל  עברנו  החברה,  השונים.  באגפים  השונים  קות 

כל   אציין שכמעט  גם  אני  מאוד טובה.  בצורה  זה  את 
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מתוך   קידום  היה  מנהלים,  של  מחדש  האיוש 

בעד.   ואנחנו  גאים  בהחלט  אנחנו  זה  שעל  החברה, 

מבחינת   נקודות  כמה  אציין  אני  רוצים,  אנחנו  אם 

החינוך   של  התחום  בכל  שאמרתי  כמו  המגזרים. 

צהרונים  ילדים,  המשלים,  גני  וצהרוני  מעונות   ,

עבור המעונות, שיפוי   גם  כספי,  קיבלנו באמת שיפוי 

גדולה,   יותר  כספי  שיפוי  צהרונים  קטן.  כספי 

של   בזמן  השוטפת  הפעילות  לטובת  נוצלו  שכמובן 

למסלול   חזרו  והעשרה  פנאי  חוגים,  קורונה.  המשבר 

מאוזנת.   בצורה  לסיים  והצליחו  יוני,  מחודש  החל 

סיוע    2022חזר לקראת שנת    ן ריו הקונסרבטו  לקבלת 

פסטיבל   הפסטיבל,  פלוס  מהעירייה  מלאה  בצורה 

שבמסגרת   כמובן  חזר.  הרבה  לשמחתי  הנושפים 

אז   התושבים,  לרווחת  עירונית  ופעילות  האירועים 

זה   עם היציאה מהמשבר שהיה קשה קצת לנבא מתי 

יצאנו   השנה  של  השנייה  מחצית  אבל  ייקרה, 

לפע  וחזרנו  אירועים  מהמשבר  של  מלאה  ילות 

הושקעו   שם  גם  וכמובן  התושב.  לרווחת  עירוניים 

הקיץ   מפעלי  את  סיימנו  גם  ואנחנו  נוספים.  כספים 

עד    10,000עם    2021של   שוטפת  בפעילות  ילדים 

אציין   רק  אני  כסיכום,  טובה.  בצורה  אוגוסט  אמצע 

כלליים.   עתירת  דברים  חברה  אנחנו  הפעילות  ניהול 

שאתם  כפי  אדם  שירות    כוח  נותנים  אנחנו  יודעים. 

אדם   הכוח  את  להחזיר  הצלחנו  באמת  אז  בעיקר. 

מתקופה לא קצרה של חל"ת, בהחלט סוג של משבר,  

כל   את  כמעט  החזרנו  עליו.  להתגבר  הצלחנו  אבל 

אנחנו    . .. מלאה.  לפעילות  טובה  בצורה  העובדים 
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ממשיכים   ואנחנו  לשמור  המשכנו  זאת  עם  יחד 

ההו  נושא  כל  על  ההכנסות  לשמור  עם  בתיאום  צאות 

של   שהמשבר  ברגע  וחודשית.  שבועית  ברמה  שלנו, 

ולחזור   להשתנות  התחיל  מאי  סוף  לקראת  הקורונה 

כל   החזרנו  יוני  בתחילת  כבר  אנחנו  מלאה,  לפעילות 

טובה   פרונטלית  לפעילות  החברה  של  התחומים 

שאפו   מגיע  באמת  זה  ועל  מיידית.  בצורה  ומלאה, 

וכמ  החברה.  עובדי  איגום  לכל  עם  ממשיכים  ובן 

העירייה,   אגפי  כל  עם  הפעולה  ושיתופי  המשאבים 

הנקודות   יותר  או  פחות  זה  חדשים.  נושאים  וקידום 

הדו"חות   את  שמסכמים  המובילות  מבחינתי 

של   אשמח  2021והפעילות  אני  שאלות  יש  אם   ,

 לענות.  

ועל   ראש העיר:  השיחה  ועל  הפירוט  על  באמת  שרון  רבה  תודה 

 הקולחת. כן בבקשה.    האינפורמציה 

רוצה   ד"ר אסנת ספורטה:  אני  שרון  כל  קודם  משהו,  לומר  רוצה  אני 

התפקוד   על  באמת  הרבה,  הערכתי  את  להביע  לומר, 

ה  אין    -בכל  השנתיים האחרונות.  כל  זה  לא שנה,  זה 

מאתגרות,   מאוד  מאוד  מאוד  היו  שהם  ספק 

פעמיים   או  ביום  פעמיים  היו  שלפעמים  והשינויים 

ה  יצירתיות,  בשבוע,  גמישות,  מאוד  הרבה  צריכו 

זה   על  לומר  רוצה  ואני  מאוד,  מהירה  התארגנות 

 תודה רבה.  

ועובדות של   שרון פז:  זה בעיקר באמת תודות לעובדים  תודה. 

 החברה בהחלט.  

 בהחלט אני מסכימה איתך. וגם לניהול דרך אגב.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כנ"ל כן.   שרון פז: 
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שנת  שאלה  ד"ר אסנת ספורטה:  בין  כספית  מבחינה  הפרדה  יש  האם   ,

של   הכספי  בניהול  הגדול  החופש  ובין  הלימודים 

 הצהרונים?  

מפעלי   שרון פז:  את  יש  נפרדים,  סעיפים  גם  יש  בהחלט, 

הפעילות   וכמובן  לחלוטין.  נפרד  משהו  זה  הקיץ, 

 השוטפת לפי שנת הלימודים.  

ההכנסות,  ד"ר אסנת ספורטה:  את  לראות  יכולה  אני  את    איפה  הוצאות, 

 כל הפירוט בעצם גם של השנה וגם של החופשים?  

אוכל   שרון פז:  ואני  הפירוט,  את  באמת  גם  לנו  יש  אז 

לפי   זה  את  מציגים  שאנחנו  נספח  לנו  יש  להעביר. 

 תחומי פעילות. אחד מהם זה מפעלי הקיץ.  

 אוקיי בסדר, אז אני אשמח לקבל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בסדר גמור.   שרון פז: 

 המון תודה.   ר אסנת ספורטה: ד" 

 תודה רבה. כן מישהו נוסף?   ראש העיר: 

.   יעל סער:  כללי הוא  היום  הדו"ח  דומה,  די  שלי  השאלה  כן, 

הוצאות   כמה  הכל  בסך  רק  יודעים  אנחנו  כלומר 

משנה   לא  רווח,  הפסד  שורת  היו,  הכנסות  כמה  היו, 

ביאור   לנו  אין  אבל  גודל.  בסדרי  שולי  ככה  גם  זה 

תחומי  מולטי  לפי  חברה  היא  החברה  ם. 

גם  ת דיציפלינרי  יול"א,  גם  צהרונים,  גם  לכם  יש   ,

הרבה   יש  הקונסרבטוריון,  גם  הפסטיבל,  גם  קיץ, 

לקבל   יכולים  לא  ואנחנו  פעילות,  תחומי  הרבה 

שמחים   היינו  אז  מהם.  אחד  כל  לגבי  מצב  תמונת 

שכולל   ביאור  שהוא  איזה  היה  בדו"ח  גם  אם  לראות 

לח  או  התחומים,  לנו  את  להבהיר  יוכל  אם  ילופין 

 את הנושא.  
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יש   שרון פז:  בהחלט,  יש  עצמו  הכספי  בדו"ח  שגם  חושבת  אני 

גמור.   בסדר  מגזרים,  לפי  בעיה  אין  פירוט  לנו 

לנו את הדו"ח  100% שהבאתם  תודה  להגיד  ורציתי   .

 ישר עם אישורו, אני מאוד מעריכה את זה, תודה.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 אני רוצה להוסיף רפי.   קופ: עו"ד עדי לוי ס 

 כן עדי.   ראש העיר: 

לכל   עו"ד עדי לוי סקופ:  הצוות  לכל  ח"ח  באמת  להוסיף  רוצה  אני 

צוות   לכל  לדסי,  לרונן,  לשרון,  להנהלה,  החברה, 

יוצאת   באמת  עבודה  על  המחלקות,  ומנהלות  מנהלי 

יותר   הרבה  לגירעון  צפי  באמת  היה  הרגיל.  מגדר 

מ  עבודה  פה  הייתה  יומיומית,  גבוה,  ביותר  אומצת 

לייצר   וגם  הגירעון  את  לצמצם  גם  באמת  בשביל 

באמת   ומגיע  הכבוד  כל  באמת  אז  מצוינת.  פעילות 

העובדים   לאחרון  ועד  מהמנהלת  הצוות  לכל 

הזו   בשנה  גם  הזו  בתקופה  גם  אגב  ודרך  והעובדות. 

פה   ההירתמות  אדם,  ובכוח  בסייעות  חוסרים  שיש 

בשביל  הרגיל  מגדר  יוצאת  ובשביל    היא  לסייע 

 לעזור, ובאמת כל הכבוד.  

כמובן   שרון פז:  שלכם  התודות  את  אעביר  ואני  רבה,  תודה 

 למנהלים מנהלות עובדים ועובדות, תודה.  

טובת   ראש העיר:  את  לציין  גם  רוצה  אני  טוב,  נוסף?  מישהו 

חשובה   מאוד  כזרוע  הנמצאת  החברה  היא  החברה. 

של  שבסופו  זרוע  העירונית.  בפעילות  גם    פה  דבר 

השינויים   של  הזו  בתקופה  למערכת  מאוד  מסייעת 

הרי   הקורונה.  בגלל  לנו  שיש  גדולים  כך  הכל 

צוותים   לנו  יש  עדיין  נעלמה,  לא  עדיין  הקורונה 
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הכל   בסך  אבל  מורכבות.  מאוד  מאוד  ובעיות  חולים 

נכונה,   טובה,  בצורה  המשבר  את  עברה  החברה 

משובח.  אדם  כוח  עם  בקפידה  מנוהלת  אז    אחראית, 

המנהלות   ולכל  והעובדים  העובדות  לכל  רבה  תודה 

 ומנהלים.  

 תודה.   שרון פז: 

 

 ₪    10,000אישור המלצת ועדת תמיכות לחלוקת תמיכה נוספת בסך   . 7

ן.       לעמותות מזו

 

ועדת   ראש העיר:  המלצת  אישור  הבא,  לסעיף  ממשיכים  ואנחנו 

בסך   נוספת  תמיכה  לחלוקת  ₪    10,000תמיכות 

 . תודה רבה שרון.  לעמותת מזון 

 תודה רבה.   יובל בודניצקי: 

אישור   ראש העיר:  הכספים.  ולאיש  לצוות  גם  רבה  תודה 

 המלצות ועדת תמיכות בבקשה.  

אפריל   יובל בודניצקי:  מחודש  בישיבתה  העיר  מועצת  הסבר,  דברי 

למתן  2022 הכספית  ועדת  המלצת  את  אישרה   ,

של   בסך  תקציב  לתמיכות    10,000תוספת   ₪

מיום  בעמותו  בישיבתה  התמיכות  ועדת  מזון.  ת 

התמיכה    22.6.2022 תוספת  חלוקת  על  המליצה 

בפרוטוקול   המפורט  באופן  המזון  לעמותות  כאמור 

את   מאשרים  ההחלטה:  הצעת  שמצורף.  הוועדה 

המלצת ועדת התמיכות כמפורט בפרוטוקול ישיבתה  

של  22.6.22מיום   יומה  לסדר  צורף  העתקו  אשר   ,

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

 אושר פה אחד.   יובל בודניצקי: 

 

מס'   את    : 504החלטה  אחד  פה  כמפורט  מאשרים  התמיכות  ועדת  המלצת 

מיום   ישיבתה  יומה  22/6/22בפרוטוקול  לסדר  צורף  העתקו  אשר   ,

 .  של המועצה 

 

 ,  2022אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת   . 8

 תות שהשלימו את המסמכים הנדרשים.   לעמו  

 

 הנושא הבא.   ראש העיר: 

נתמכים   יובל בודניצקי:  ולגופים  לעמותות  תמיכות  חלוקת  אישור 

המסמכים  2022לשנת   את  שהשלימו  לעמותות   ,

חלוקת   את  לאשר  רוצים  אנחנו  פה  גם  הנדרשים. 

 התמיכות לעמותות ולגופים.  

פ  ראש העיר:  לאשר  הזה  הנושא  את  גם  פה  אפשר  אושר  אחד?  ה 

 אחד.  

 

מס'   לשנת    : 505החלטה  תמיכות  חלוקת  אחד  פה  לעמותות    2022מאשרים 

המסמכים   את  שהשלימו  לעמותות  הרצ"ב  בטבלה  נתמכים  ולגופים 

   הנדרשים. 

 

 .  2022אי קיום ישיבת מועצה שמן המניין בחודש אוגוסט   . 9

 

 סעיף הבא.   ראש העיר: 

קיום  יובל בודניצקי:  אי  זה  הבא  המניין    סעף  שמן  מועצה  ישיבת 
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אוגוסט   מכוח  2022בחודש  מחליטה  העיר  מועצת   .

שלא    5סעיף   העיריות,  לפקודת  השנייה  לתוספת 

אוגוסט   בחודש  המניין  שמן  מועצה  ישיבת  לקיים 

 . מי בעד? אפשר פה אחד?  2022

 אפשר פה אחד? תודה רבה.   ראש העיר: 

 

מס'   מ   : 506החלטה  כי  אחד  פה  מחליטה  העיר  סעיף  מועצת  לתוספת    5כוח 

זימונן   מועצה,  ישיבות  בדבר  )תקנון  העיריות  לפקודת  השנייה 

בחודש   המניין  שמן  מועצה  ישיבת  לקיים  שלא  בהן(  והנוהל 

   . 2022אוגוסט  

 

יוסי   ראש העיר:  דברים.  להגיד  אחת  דקה  ביקש  סדבון  יוסי 

 בבקשה, אתה ברשות דיבור.  

לרכישת  עו"ד יוסי סדבון:  להתייחס  מבקש  על    אני  האומנות  יצירת 

של   העיר  ראש  סבא ידי  המינהל  כפר  לכללי  בניגוד   ,

את   שבחר  זה  הוא  העיר  שראש  הוברר  התקין. 

את   והביא  היצירה  מחיר  את  איתו  סיכם  האמן, 

את   שהביא  מבלי  הדירקטוריון,  לאישור  התקציב 

הדירקטוריון.   לידיעת  שנבחר  האמן  בדבר  המידע 

י  מחייבת  אינה  אומנות  יצירת  למכרז  רכישת  ציאה 

שיהיה,   ככל  מוערך  אמן  בחירת  ברורים.  והטעמים 

העיר   סבא תושב  משיקולים    כפר  להיעשות  חייב 

היה   העיר  ראש  עניינים.  ניגוד  ונטול  מקצועיים 

היכרות   בגלל  בעניין,  לעסוק  עצמו  לפסול  צריך 

האמן   של  הפוליטית  והזיקה  האמן  עם  מוקדמת 

 אליו.  
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רוצה להזכיר לכולם שיהודה     בן חמו ראש העיר  אני 

אמונים   והפרת  מרמה  של  עבירה  בגין  נחקר  הקודם 

עניינים בעת   ניגוד  בגלל שהעמיד את עצמו במצב של 

על   וחתם  כחלון,  רפי  חברו  של  בבקשות  שטיפל 

ראש   ועסקיו.  לנכסיו  הנוגעות  בבקשות  היתרים 

לכלל   הזדמנויות  שוויון  לאפשר  צריך  היה  העיר 

ולא  הצעה  להגיש  סבא,  כפר  לוועדה  אמני  פשר 

העירייה   מענה  הזוכה.  האמן  את  לבחור  המקצועית 

תקין,   מינהל  מכללי  הבוטה  לחריגה  מענה  נותן  אינו 

אמנות   יצירת  ליצירת  הקשור  בכל  השקיפות  והעדר 

את   הפר  העיר  ראש  לטעמי  גבוה.  כספי  ערך  בעלת 

 אמון הציבור במעשיו אלה.  

   -תודה רבה יוסי על דברי  ראש העיר: 

לדעתי   עני: עו"ד איתן צנ  לגמרי,  מוגזמת  הייתה  ההשוואה  יוסי 

אחרת,   או  כזאת  פעולה  לבקר  יכול  אתה  נסחפת. 

 אבל להשוות את זה לעבירה פלילית.  

שראש   עו"ד יוסי סדבון:  אומר  רק  אני  דבר,  שום  השוויתי  לא  אני 

 -העיר 

 זה מה שאמרת בפועל.   עו"ד איתן צנעני: 

ניגוד עניינים, זה מה שאני    ראש העיר פעל במצב של  עו"ד יוסי סדבון: 

   -אמרתי, והזכרתי 

חמו   עו"ד איתן צנעני:  בן  שיהודה  פלילית  לעבירה  זה  את  השווית 

 הואשם בה.  

ניגוד   עו"ד יוסי סדבון:  על  נחקר  עיר  ראש  שבעבר  גם  והזכרתי 

 עניינים. ופה לטעמי זה ניגוד עניינים.  

 נחקר הורשע.   עו"ד איתן צנעני: 

העיר  נח  עו"ד יוסי סדבון:  ראש  של  ההחלטה  ולטעמי  והורשע.  קר 
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 והפעולה שלו, היא פעולה בניגוד עניינים מובהק.  

החוכמה.   ראש העיר:  דברי  על  רבה  תודה  יוסי,  מאוד  יפה 

 הישיבה סגורה.  

 

 

 

            

 מנכ"ל העירייה   –  קי יצ יובל בודנ             ראש העיר   –רפי סער  
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 ריכוז החלטות 

 

 הצעות לסדר.  . 2

 

 הורדת יוקר המחייה וחיזוק עסקים עירוניים באירועים עירוניים.    א. 

 

מס'   ההצעה    : 499החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

באירועים  בנושא   עירוניים  עסקים  וחיזוק  המחייה  יוקר  הורדת 

 . עירוניים 

 יר, איתן, אמיר, רפי, אורן, עדי ודני.  הע עילאי, ראש   -בעד 

 . , פינחס ויעל יוסי  -נגד  

 

 הקמת ברזיות למים קרים במרחב הציבורי.   ב. 

 

מס'   ההצעה    : 500החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . הקמת ברזיות למים קרים במרחב הציבורי בנושא  

 עילאי, דני, איתן, אמיר, רפי, אורן, ועדי.   -בעד 

 . , פינחס ויעל יוסי  -  גד נ 

 יובל.   -נמנע  

 

 מינוי ממונה התמודדות עם חום.   ג. 

 

מס'   ההצעה    : 501החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . מינוי ממונה התמודדות עם חום בנושא  

 עילאי, דני, איתן, אמיר, רפי, אורן, ועדי.  יובל,   -בעד 

 . , פינחס ויעל יוסי  -נגד  
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   44מבנה לעמותת אלו"ט במקרקעין הידועים כחלקה  ת  אישור הקצא  . 3

 , למטרת מעון יום שיקומי לפעוטות על  15ברחוב דניאל    7594בגוש   

 הרצף האוטיסטי.   

 

מס'   מיום    : 502החלטה  הקצאות  ועדת  המלצת  את  אחד  פה  מאשרים 

דניאל    4/7/2022 ברחוב  אלו"ט  לעמותת  מבנה  )חלקה    15להקצאת 

מ 7594גוש    44 למטרת  הרצף  עו (  על  לפעוטות  שיקומי  יום  ן 

 האוטיסטי.  

 

 .  21/06/2022אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 4

 .  2022מרץ    1הצגת דו"ח רבעון   א.  

 .  2022תקציב שוטף לשנת    5העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 .  2022תקציב תב"ר לשנת    8העברות מסעיף לסעיף מספר   ג.  

 

מס'   ק   : 503החלטה  ברוב  כמפורט  ול מאשרים  הכספים  ועדת  המלצות  את  ות 

 בנושאים כדלקמן:   21/6/2022בפרוטוקול הישיבה מיום  

 . 2022מרץ    1. הצגת דו"ח רבעון  א  

 . 2022תקציב שוטף לשנת    5העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 .  2022תקציב תב"ר לשנת    8ג. העברות מסעיף לסעיף מספר   

לירית,   -בעד  דנ יובל,  העיר,  ראש  אורן,    י, עילאי,  רפי,  אמיר,  איתן, 

 ועדי.  

 . ואסנת   , פינחס, יעל יוסי  -נגד  

 

 ₪    10,000אישור המלצת ועדת תמיכות לחלוקת תמיכה נוספת בסך   . 7

ן.       לעמותות מזו



   06/07/2022 61    מן המנייןמועצה 
 

מס'   את    : 504החלטה  אחד  פה  כמפורט  מאשרים  התמיכות  ועדת  המלצת 

מיום   ישיבתה  יומה 22/6/22בפרוטוקול  לסדר  צורף  העתקו  אשר   ,  

 .  ל המועצה ש 

 

 ,  2022אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת   . 8

 לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים.    

 

מס'   לשנת    : 505החלטה  תמיכות  חלוקת  אחד  פה  לעמותות    2022מאשרים 

המסמכים   את  שהשלימו  לעמותות  הרצ"ב  בטבלה  נתמכים  ולגופים 

   הנדרשים. 

 

 .  2022שמן המניין בחודש אוגוסט    צה אי קיום ישיבת מוע  . 9

 

מס'   סעיף    : 506החלטה  מכוח  כי  אחד  פה  מחליטה  העיר  לתוספת    5מועצת 

זימונן   מועצה,  ישיבות  בדבר  )תקנון  העיריות  לפקודת  השנייה 

בחודש   המניין  שמן  מועצה  ישיבת  לקיים  שלא  בהן(  והנוהל 

   . 2022אוגוסט  

 


