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 כפר סבא עיריית  
 ישיבת מועצה מן המניין  פרוטוקול

 14/09/2022,  בתשפ"י"ח באלול , ירביעמיום  
 
 

   משתתפים: 

 ראש העיר  רפי סער 

 חבר המועצה   עו"ד אהוד יובל לוי 

 ראש העיר   סגן חבר המועצה,   אורן כהן 

 ראש העיר חבר המועצה, סגן   עו"ד איתן צנעני 

 חבר המועצה  אמיר קולמן 

  ה ת המועצ חבר  ד"ר אסנת ספורטה 

 ראש העיר ומ"מ  חבר המועצה, סגן   דני הרוש 

  חברת המועצה  הדר לביא 

  חבר המועצה  עו"ד יוסי סדבון 

  חברת המועצה  לירית שפיר שמש 

 חבר המועצה  מאיר מנדלוביץ' 

  חבר המועצה  ממה שיינפיין 

 חבר המועצה  עו"ד סמי ריכטר 

  חברת המועצה  עו"ד עדי לוי סקופ 

 ה עצ חבר המו  הנדין -עילאי הרסגור 

  חבר המועצה  פינחס כהנא 

 חברת המועצה  פליאה קטנר 

 חבר המועצה  צביקה צרפתי 

  חברת המועצה  עו"ד קרן גרשון חגואל 

  חבר המועצה  ד"ר רפי קובי 

 
   : חסרים 

 חברת המועצה  יעל סער 
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  מוזמנים: 

 מנכ"ל העירייה   יובל בודניצקי 

 יועמ"ש העירייה   עו"ד אלון בן זקן 

 ל עוזרת מנכ"  מיטל קולין 

 מבקר העירייה  דוד ציון תורג'מן 

 גזבר העירייה  צחי בן אדרת 

 
 

   על סדר היום:

 . הצהרת אמונים של חבר המועצה, עו"ד סמי ריכטר  .1

 : ת שליש מחברי המועצה בנושא דיון בבקש  .2

 הפרות חוזרות ונשנות של החוק ושל הנחיית ועדת הבחירות בנושא אי שימוש     א. 

   ת. טי בכספי ציבור לצרכי תעמולה פולי  

 ₪ בהתקשרות מהעירייה.    100,000בחירת תומכת פוליטית לקבלת   ב. 

.   ג.   החזרת כספי ציבור שהוצאו ללא חוזה חוקי

 חברי דירקטוריון.    2סירוב לכנס ישיבת דירקטוריון בהתאם לדרישת   ד. 

 שידור ישיבת ועדת תכנון ובנייה.   ה. 

 שאילתות:  .3

 כינוס ישיבת דירקטוריון לפי חוק.     א. 

 חוב שנתי / חודשי של עיריית כפר סבא.    זר הח  ב. 

 שאילתה חוזרת.    –תכנית מתאר כוללנית   ג. 

 קליטה סלולארית בשכונת סביוני הכפר.  ד. 

 צפייה ביוטיוב בגני עירייה.   ה. 

 סגירת גני עירייה בעיר.  ו. 

 השגת גבול לכאורה בשימוש בכספי ציבור.   ז. 
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 חינוך מונטסורי בעיר.  ח. 

 אי של הורים במערכת החינוך. שר א   בעיות בנתוני  ט. 

 פינוי האשפה ומיחזור.   י. 

 מעקב ובקרה מכונות הניקיון החדשות.   יא. 

 הצעות לסדר:  .4

 הצטרפות כפר סבא לשירות "נעים בסופ"ש".    א. 

 "קוד לבוש" במוסדות החינוך.   ב.  

 צדק חלוקתי בין ענפי הספורט בעיר.  ג. 

 סבא.  ר  כפ שנה ל   120-שילוב אומני העיר באירועי ה  ד. 

 .  2023אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת   .5

 .  23.8.2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך   .6

 מחיקת חובות.     א. 

 .  2022שנת    –העברות מסעיף לסעיף תב"רים   ב. 

 .  2022שנת    –העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל   ג.  

 אישור קריאת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול איינזברג.  .7

לשנת  חל ר  אישו  .8 נתמכים  ולגופים  לעמותות  תמיכות  שהשלימו  2022וקת  לעמותות   ,

 את המסמכים הנדרשים.  

בכפר   .9 הפנאי  לתרבות  העירונית  בחברה  הציבור  נציגי  מקרב  דירקטור  מינוי  אישור 

 סבא בע"מ. 

 .  70אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל   .10

 מתן היתר לעבודה נוספת לשני עובדי עירייה.   .11

 .  2022ישיבת מועצה שמן המניין בחודש אוקטובר  ם  יו אי ק  .12
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אתחיל  ראש העיר:  הישיבה.    אני  את  נתחיל  ואנחנו  בקצרה,  ממש  ככה 

אחד,   ההזדמנות.  את  ננצל  קצרים,  עדכונים  בכמה  ממש 

תשפ"א,   לשנת  לבגרות  הזכאות  נתוני  פורסמו  השבוע 

מצוינות. העיר    , תודה לאל   , ואנחנו עוד פעם קיבלנו בשורות 

נוספת.  סב ר  כפ  עלייה  פעם  עוד  הפרמטרים  בכל  עלתה  א 

לבגרות,    91.2% של    91.2%זכאות  עלייה  משנה    1.2%שזה 

לנו   היה  קודמת  שנה  שב 90%קודמת.  רואים  אנחנו   .-3  

יש   לבגרות.  זכאות  בנושא  עליי מתמדת  יש  האחרונות  שנים 

שניגשים   התלמידים  באחוז  נוספת  משמעותית  עלייה 

אנג   5לבחינות   וגם    5-ו ת  לי יחידות  מתמטיקה.  יחידות 

מ  למעלה  של  רואים    4.6-עלייה  ואנחנו  מצטיינת,  בבגרות 

הרצוג,   ספר  בבית  בביקור  הייתי  היום  התוצרים.  את  ממש 

 זכאות לבגרות.    99.1%בתיכון הרצוג. תיכון מצטיין עם  

שעוסק     מי  לכל  גדולות  תודות  למסור  מפה  רוצה  אני  ולכן 

בתי  מנהלי  למנהלות  מורים,  ספ ה   במלאכה,  מורות  ר, 

כל   עם  אסנת,  החינוך  אגף  למנהלת  כולם,  החינוך  צוותים 

באמת   אגף  לנו  יש  מצוינת.  עבודה  שעושים  עצמו  האגף 

 מצוין.  

השלטון     כל  לכאן  מגיעים  לראשונה  לכאן,  מגיעה  מחר 

בשעה   סבא  לכפר  הכוסית    11:00המקומי  הרמת  בבוקר. 

הת  זה  כלל  בדרך  ערים.  ראשי  של    ים קי המסורתית 

לאזור   המקומי  השלטון  כל  מחר  הגיעו  לבקשתי  במודיעין, 

כס/  הכוסית    50תעשייה  הרמת  את  מארחים  אנחנו  לוואלי. 

מאוד   אותנו  מכבד  וזה  המקומי,  השלטון  של  המסורתית 
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לכאן,   להגיע  שבחר  מי  לכל  להודות  רוצה  אני  אז  מאוד. 

ועדת   את  יומיים  פה  לנו  היה  במקביל  שלנו.  הקולגות  ולכל 

גם  ת  שו הנגי  ישראל.  של  המקומי,  השלטון  הייתה  של  היא 

 ועידה משמעותית מאוד.  

הרבה  ה   ועוד  לפיד,  ליהי  הממשלה  ראש  אשת  גם  לפה  גיעה 

נמצא   הנגישות  נושא  איך  רואים  ואנחנו  מכובדים.  מאוד 

ואני שמח שבחרו בנו כאירוח. מכיוון   בראש סדר עדיפויות, 

היום,  סדר  על  נושאים  מאוד  הרבה  לנו  מזמין    ני א   שיש  רק 

שיתקיים   סליחות,  לאירוע  מחר  להגיע  שרוצה  מי  את 

רונן   סבא  כפר  מכבי  נציג  לפה  הגיע  הישיבה  בפתח  בכיכר. 

לו,   נעניתי  לבקשתי  אז  מילים,  כמה  להגיד  שביקש  מדברי 

סבא   כפר  מכבי  לשם.  לבוא  יכול  אתה  בבקשה.  רונן  אז 

גיל  שנקרא  כגוף  סבא  בכפר  לפעול  שהחלה  גול  -אגודה 

משמעותי  מס ך  במש  כגוף  הוכר  כשנתיים  לפני  שנים.  פר 

כ  בו  יש  ונערים   600-מאוד,  רגל  ילדים  כדור  שמשחקים   ,

 ברמה הגבוהה ביותר. בבקשה רונן.  

אותי   רונן מדברי:  שהזמנתם  לכם  תודה  העיר,  לראש  תודה  רבה.  תודה 

סבא   כפר  תושב  אני  שהציגו,  כמו  מדברי  רונן  שמי  לדבר. 

ואנ  הירוקות.  ספר.    3ר  כב י  מהשכונות  בבתי  פה  ילדים 

כבר   סבא  כפר  מכבי  עמותת  כיו"ר  בעצם    3מכהן  שנים. 

מאוד,   לי  חשוב  וזה  להדגיש,  לי  חשוב  והכי  הקמתה.  מיום 

לי מאחוריי   משפחות שלהם,    600יש  בני  ואלפי אלפי  ילדים 

מיני   כל  לאחרונה  כי  פוליטי,  גוף  אף  מטעם  מדבר  לא  ואני 

א  דברים.  מיני  כל  אמרו  דבר אחד.  ב   ני אנשים  על  לדבר  אתי 
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בספורט.   תמיכות  על  מאוד  גדול  דיון  פה  להיות  הולך 

יש   סבא  בכפר  כסף.  על  הוא  בתמיכות  הדיון  שתמיד  הבעיה 

אי   של  סוג  ויש  מגרשים.  מקצים  איך  של  מובנית  בעיה 

חשוב   מועדון,  לכל  כסף  שמקצים  לפני  לסדר.  שצריך  שוויון 

יש   סבא  כפר  מכבי  עובד.  זה  איך  ילדים.    600  לה שיראו 

עתיר   פה,  ותיק  הכי  המועדון  שהוא  סבא  כפר  הפועל 

לו   יש  מועדונים    1,200זכויות,  ובית"ר  עלייה  ילדים. 

זוכה    150-200ותיקים מאוד,   כפר סבא  ועדיין מכבי  ילדים. 

אומר   כשאני  אבל  והכול,  חדשים  אנחנו  נכון  לפירורים. 

  18  בא שיש אי שוויון בהקצאה, אז צריך להבין שיש בכפר ס 

ב  נמצאים  אנחנו  יסודי,  ספר  בתי  של  לא  0-מגרשים   .1  

סבא  0אפילו,   כפר  הפועל  זה  11.  בגודל.  מהם  חצי  אנחנו   .

כפר   ילדים.  של  ספורט  זה  רעים,  פה  אין  רעים,  הם  כי  לא 

 סבא גדלה. כפר סבא גדלה.  

גם    לקבל  זכאים  והם  ילד,  מאף  שונים  לא  שלנו  והילדים 

אין אף אחד   הקריטריון לקבלת  חל שמ בית ספר, אבל  על  יט 

בית ספר. יש לנו בית ספר אחד שהוא חטיבה. יאללה שיהיו  

איך   על  עכשיו  מדבר  לא  אני  דשא.  מגרשי  שני  דבר  בשקט. 

 מקצים ומה מקצים.  

כל    בזה  מתעסקים  שכולם  יודע  אני  עכשיו  מגרש.  אין  לנו 

רק   אנחנו  בסוף  אבל  בלגן,  הרבה  עושים  ושאנחנו  הזמן, 

דבר   שיהיה    ד, אח רוצים  ברגע  אחיד.  קריטריון  קריטריון. 

לקבל   נוכל  מגרשים  שיהיה  אחרי  קל.  יהיה  הכול  קריטריון 

אין   לנו  לכולם,  כסף  תחלקו  אתם  עכשיו  הכסף.  את  גם 
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ויותר מזה, אחרי זה נשמח אם   מגרש לקבל עליו את הכסף. 

השלב   זה  אבל  כולם.  כמו  סכום  אותו  את  נשלם  שנשלם  גם 

ה  את  אני  אז  אבל    3-4-הבא.  קיבלתי,  שלי  תהילה  דקות 

והבשורה   בשורה.  חייב  אני  אליהם,  חוזר  שאני  הילדים 

תקן,   שתעשו  מועצה,  חברי  העיר  ראש  אדוני  לצאת  צריכה 

כבר   זה  השנה  המגרשים,  את  מחלקים  איך  תקבעו  פשוט. 

ככה.   להתקדם  אפשר  אי  אחרת  משהו.  הבאה  לשנה  הלך, 

 אני מודה לכם על הזמן.  

מכבי  ר   דה תו  ראש העיר:  עם  מאוד  טובה  פגישה  לנו  הייתה  רונן.  בה 

 כפר סבא. אנחנו מבינים שיש, סליחה? כן מאיר.  

   -רפי, אולי נפתח את הישיבה, נכבד את סמי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -בדיוק אז זהו מאיר  ראש העיר: 

 -ריכטר שהגיע לפה. יש לי גם תשובה לאדון הזה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בה.  ר   דה תו  ראש העיר: 

   -שמביאים לפה... בצורה של עמותה, מדברים על  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -שנייה יובל  ראש העיר: 

 עסק, בואו נדבר לעניין.  בית  ילדים, למעשה מסתירים פה   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בואו, תודה רבה.   ראש העיר: 

 אני לא מכיר, מי אדוני?   רונן מדברי: 

אה  עו"ד אהוד יובל לוי:  שנראה י   וד אני  עסק  הקמתם  שאתם  חושב  אני  לוי,    ובל 

   -כמו עמותה 

   -בואו אנחנו לא  ראש העיר: 

מגרשים   רונן מדברי:  על  משתלטים  אתם  אבל  ספר,  בית  מקימים  ואתם 

 של אחרים.  
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 תודה,   ראש העיר: 

לבדוק   עו"ד אהוד יובל לוי:  צריכים  אנחנו  קריטריונים,  על  מדבר  כשאתה  אז 

   -את הנושא לעומק 

 יובל תודה, תודה רבה. הכול ייבדק.   ר: עי ה   ראש 

 כי ההתנהלות שלכם רחוקה מאוד מקריטריונים מקובלים.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 טוב.   ראש העיר: 

 אתה גר מול המגרש בגאולים נכון?   רונן מדברי: 

 תודה.   ראש העיר: 

מהשכונה,   עו"ד אהוד יובל לוי:  למנוע  רוצה  אתה  הבית.  את  לי  מצלם  ואתה 

 את מה שעשו ברחוב טהון נכון?    ות עש ול 

   -חבר'ה תודה רבה  ראש העיר: 

 נעשה קריטריונים ונבדוק אתכם לעומק, אל תדאג.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

וגדלה   ראש העיר:  נדבר ברמה המערכתית. העיר כפר סבא צמחה  אנחנו 

ילדים   מאוד  הרבה  לשמחתנו  לנו  ויש  מאוד,  והתפתחה 

וח  ספורט  כדורגל,  ערכים.  וך ינ שמשחקים  באותם  הם   .

הסתם   מן  וגדלה  צמחה  וכשהעיר  חינוך.  בעצם  זה  ספורט 

כבר   העיר  מהנדסת  נוספים.  אימונים  מגרשי  להקים  צריך 

הקמת   של  פרוגרמתי  בתכנון  והחלה  המדוכה,  על  נמצאת 

 מגרש אימונים נוסף שייעוד לילדות וילדי כפר סבא.  

להפרי  צביקה צרפתי:  רוצה  אני  העיר  ראש  אומר    לך ע  אדוני  כשאתה  דקה, 

איפה   סבא,  כפר  של  המפה  על  האצבע  על  תצביע  דברים... 

הולך להיות המגרש. אני אחד שעסקתי בזה המון שנים, עם  

חיפשנו   הקודמים.  המהנדסים  עם  מיטלברג,  שאול 

   -מקומות 
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 מצאנו מקום.   ראש העיר: 

 בוא תציג איפה.   צביקה צרפתי: 

   -המקום המיועד  ראש העיר: 

 בוא תציג איפה, אל תמכור לוקשים.   : תי רפ צביקה צ 

   -בסדר, אתה תיתן  ראש העיר: 

 אתה יכול למכור לוקשים לאלה שלא מכירים.   צביקה צרפתי: 

 טוב.   ראש העיר: 

 אני מכיר את המערכת.   צביקה צרפתי: 

זה   ראש העיר:  גם הצגתי את  ואני  הנתונים  מכיוון שאני קצת מכיר את 

   -חום ח  שט בפני העמותה. יש אזור, יש  

 לא עמותה, מועצת העיר.   צביקה צרפתי: 

הישן.   ראש העיר:  הקברות  בית  באזור  שנמצא  מאוד  משמעותי 

   -המתכננת עיריית כפר סבא יחד עם מהנדסת העיר 

למעונות   צביקה צרפתי:  מיועד  היה  הישן,  הקברות  בית  ליד  חום  עזוב, 

 סטודנטים.  

 הפרויקט התבטל.   ראש העיר: 

   -א בו  צביקה צרפתי: 

 הפרויקט התבטל.   ראש העיר: 

   -בוא תציג, בוא תציג  צביקה צרפתי: 

 טוב חבר'ה פתחנו את ישיבת המועצה.   ראש העיר: 

 בטח, כי העברת את מעונות הסטודנטים למקום אחר.   צביקה צרפתי: 

 תודה. קדימה ישיבת מועצה נפתחה, נושאים לסדר היום.   ראש העיר: 

   -יזו מילה א   יד רגע, אני רוצה להג  פינחס כהנא: 

 בסוף הישיבה פינחס ביקשת דקה, בסוף הישיבה. תודה.   ראש העיר: 
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   -על הנושא הזה, אתה מדבר, הוא מדבר  פינחס כהנא: 

.   ראש העיר:   לא, זה לא נושא לדיון

 הוא מדבר, גם אני רוצה לדבר.   פינחס כהנא: 

   -חבר'ה זה לא נושא לדיון. ביקש  ראש העיר: 

 נקבל את חברינו קודם כל.    או בו  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -דקות   2חבר'ה ביקש יו"ר העמותה   ראש העיר: 

 אז תעשה קריטריונים למי אתה נותן לדבר.   פינחס כהנא: 

   -אין קריטריונים ואין שום דבר  ראש העיר: 

 זה לא יכול להיות ככה.   פינחס כהנא: 

 אין פה דיון, נכון.   ראש העיר: 

   -רפי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

יו"ר עמותה, סליחה אנחנו פתחנו  יר: הע ש  רא     -ביקש 

 חבר חדש הגיע בוא נקבל אותו.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 פתחנו את ישיבת המועצה, בבקשה.   ראש העיר: 

 

 . הצהרת אמונים של חבר המועצה, עו"ד סמי ריכטר   . 1

 

סמי   ראש העיר:  החדש  המועצה  חבה  את  בברכה  לקדם  רוצה  אני 

 ריכטר, ברוך הבא.  

 עו"ד סמי ריכטר הוא חבר לשכה.   אהוד יובל לוי: ד  ו" ע 

ריכטר,   ראש העיר:  סמי  עו"ד  לי.  מפריע  אתה  יובל  ריכטר,  סמי  עו"ד 

של   מהפעילות  חלק  להיות  המועצה  לחדר  הבא  ברוך 

מתקבלות   בעצם  כאן,  בעיר  ביותר  החשובות  החלטות 
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את   להציג  מילים,  כמה  להגיד  רוצה  אתה  אם  ההחלטות. 

אנח  אז  אנחנו  צ   נו עצמך.  אז  אמונים,  הצהרת  יש  ריכים, 

 נשמח לשמוע.  

ולמלא באמונה   עו"ד סמי ריכטר:  ישראל  מתחייב לשמור אמונים למדינת  אני 

 את שליחותי במועצה.  

 תודה רבה סמי, בהצלחה גדולה מאוד.   ראש העיר: 

 תודה רבה.   עו"ד סמי ריכטר: 

 

 דיון בבקשת שליש מחברי המועצה בנושא: .  2

 

 ימוש  מ זרות ונשנות של החוק ושל הנחיית ועדת הבחירות בנושא אי  חו ת  הפרו    א. 

 בכספי ציבור לצרכי תעמולה פוליטית.   

 

יש   ראש העיר:  הראשון  הנושא  היום.  סדר  על  נושאים  לנו  יש  טוב, 

מסוימים.   בנושאים  המועצה  מחברי  שליש  בבקשות  דיונים 

 סעיף ראשון א', מי מציג?  

חו  עו"ד יוסי סדבון:  לעבור  ש   שב אני  אפשר  שעברה,  בפעם  זה  על  דיברנו 

 להצבעה.  

 אוקיי, אז המנכ"ל יענה.   ראש העיר: 

הבחירות   יובל בודניצקי:  לקראת  מזכיר,  משרד    2018בשנת  אני  פרסם 

איסור   לעניין  לרבות  מיוחד,  מנכ"ל  בחוזר  הנחיות  הפנים 

חוזר   בחירות.  תעמולת  לצורכי  ציבוריים  בנכסים  שימוש 

נוסף לע  זה צפוי להתפרסם בקרוב, טרם הכניסה    ין ני מיוחד 
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לרבות   לעת  מעת  המפורסמות  ההנחיות  הבחירות.  לשנת 

העיר   הנהלת  לידיעת  מובאות  הבחירות  ועדת  החלטות 

בעצם   שנאמר  כמו  שוטף.  באופן  הרלוונטיים  והאגפים 

   -אנחנו עושים את זה בשוטף, ולכן 

 מבחינתנו אפשר לקבל את ההצעה כמו שהיא.   ראש העיר: 

 מבחינתנו לקבל את הצעת ההחלטה.   בל בודניצקי: ו י 

 בסדר? מקובל?   ראש העיר: 

 בואו נעלה להצבעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, הצבעה פה אחד.   ראש העיר: 

 יש פרוטוקול. אוקיי, אז בבקשה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אז התקבלה פה אחד.   ראש העיר: 

 .  קראו את הצעת ההחלטה ונצביע  ד"ר אסנת ספורטה: 

 הצעת ההחלטה בעצם אומרת, תקריא את ההצעה מנכ"ל.   ראש העיר: 

הציבור   יובל בודניצקי:  נבחרי  לכלל  הבהרה  יוציא  העירוני  המשפטי  היועץ 

 בנוגע להתנהלות החוקית בנושא זה.  

ומצוינת   ראש העיר:  טובה  החלטה  רבה.  תודה  אחד?  פה  לקבל  אפשר 

 בלאו הכי מתבצעת ותיושם.  

 

החליטה  ו מ  : 514מס'    החלטה  העיר  העירוני  עצת  המשפטי  היועץ  כי  אחד,  פה 

החוקית   להתנהלות  בנוגע  הציבור  נבחרי  לכלל  הבהרה  יוציא 

 בנושא זה.  

 

 ₪ בהתקשרות מהעירייה.    100,000בחירת תומכת פוליטית לקבלת   ב. 
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לקבלת   ראש העיר:  פוליטית  תומכת  בחירת  שני,  מי    100,000נושא   ,₪

 מציג?  

כמו    יר הע ראש   הדר לביא:  התנהלת  לא  אתה  כי  הועברה  ההחלטה 

בעד,   שמצביעים  שהבנת  זה  על  ישיבה  לפוצץ  אז  שצריך. 

   -ועכשיו לנכס את זה אליך 

.   ראש העיר:   אוקיי

 זה לא לקיחת אחריות.   הדר לביא: 

   -יפה. סעיף זה, מי מציג את בחירת תומכת פוליטית  ראש העיר: 

יתרחש,  הדר לביא:  לא  זה  אז  אחריות  את  א  ל   תיקח  להציע  נצטרך 

 ההצעות האלה.  

 כבר אנחנו בסעיף ב'. בבקשה.   ראש העיר: 

אני אומר כמה מילים, אפשר לסדר את המיקרופון? אני לא   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שומעת את עצמי. עיריית כפר סבא פרסמה 

 שומעים מצוין.   ראש העיר: 

ש  ד"ר אסנת ספורטה:  לגיוס  קורא  קול  פרסמה  סבא  כפר  שתיתן  חב ל  עיריית  רה 

בינוי   פינוי  פרויקט  את  ותלווה  קהילתית,  עבודה  שירותי 

הגישו   למכרז  חלופה  למעשה  זה  הזה  הקורא  לקול  יוספטל. 

מדיה    3 חברת  לינק.  מדיה  חברת  ונבחרה  מועמדות,  חברות 

ראויה   אישה  ברק,  שקד  מירית  של  בבעלותה  נמצאת  לינק 

שנבחר  היא  הזאת  החברה  דבר  של  בסופו  הדעות.    ה. לכל 

העיר  ו  ראש  בין  הקשר  את  מכירים  שאנחנו  זה  לאור  אנחנו 

לבחון   כדי  המסמכים  את  ביקשנו  ברק,  שקד  מירית  לבין 

מי   ובין  העיר  ראש  בין  עניינים  לניגוד  חשד  היה  האם 

מאוד   הופתענו  שאנחנו  לומר  חייבת  אני  במכרז.  שזכתה 
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בתוך   שהיו  שגילינו  מהותיים  פגמים  או  כשלים  של  מרצף 

הזה  אסקור  ,  התהליך  האלו    5ואני  הפגמים  ולאור  מהם. 

אותה   של  הזכייה  על  ההחלטה  את  להחזיר  מבקשים  אנחנו 

הפגמים   את  מחדש  שתבחן  ההתקשרויות,  לוועדת  חברה 

במינימום   מדובר  הראשון  הפגם  בתהליך.  זיהינו  שאנחנו 

או   מכרז  שמפרסמים  פעם  בכל  שאלות.  לשאלת  שניתן  זמן 

למציעי  זמן  פסק  ניתן  קורא  ללמוד  פו ם  קול  א'  טנציאליים, 

בדרך   לעירייה.  הבהרה  שאלות  ולהגיש  ההליך,  מסמכי  את 

ל  שבוע  בין  של  זמן  לתת  מקובל  להפתעתנו    10-כלל  ימים. 

וחצי   יומיים  שניתנו  השלב    –גילינו  לטובת  ורבע  יומיים 

ולא   סביר  לא  שהוא  זמן  בפרק  מדובר  הדעות  שלכל  הזה, 

זה  הזה,  במכרז  שהיה  נוסף  פגם  ביקש  ה ש   ריאלי.  הליך 

חברת   של  במקרה  בעבודה.  ניסיון  של  שנים  של  מינימום 

עבודות   המגישה,  שעשתה  עבודות  הוכרו  לינק  מדיה 

הדבר   תקין.  לא  בעבודה,  כניסיון  התנדבותיות  ציבוריות 

שירות.   נתנה  היא  שלהן  מחברות  המלצות  נדרשו  השלישי, 

היו   לא  מההמלצות  שחלק  לגלות  מאוד  מאוד  הופתענו 

נתנה להם שירות, אלא מאנשים שהיו    ות בר בעצם מח  שהיא 

תקין.   לא  הדעות  לכל  שזה  הציבורי,  למאבק  שלה  שותפים 

שהייתה   מניחה  אני  הניקוד שם,  בניקוד.  טעויות  היו  בנוסף 

דבר   טעות.  הייתה  הניקוד  של  בחישוב  אבל  סופר,  טעות 

שהיה   הדיון  את  שיסביר  פרוטוקול  לראות  ביקשנו  נוסף, 

הניקוד  מתן  קיבלה  .  לפני  אחת  חברה    5חברה  נקודות, 

הפערים    15אחרת   פשר  מה  להבין  ניסינו  סעיף,  באותו 
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שום   אין  שלנו  ככה  פרוטוקול,  נוהל  לא  ולהבנתנו  האלו, 

הוא   פרוטוקול  יש  אם  האלו.  הפערים  מאיפה  להבין  יכולת 

אותו.   לראות  נשמח  אנחנו  בהחלט  אז  לנו,  הוצג  לא  פשוט 

אי  ידיעתנו  למיטב  להיום  המהותי  פר ן  נכון  והפגם  וטוקול. 

על   הוכרז  לא  שלב  שבשום  בעצם  הוא  הזה,  שבהליך  ביותר 

ברק   שקד  מירית  להזכיר  רוצה  אני  עניינים.  לניגוד  חשד 

בבחירות   התפוזים  סיעת  בראש  כשהגענו  2018התמודדה   .

מירית   השני,  לסיבוב  התמודד  העיר  וראש  השני  לסיבוב 

ו  בו  תומכת  שהיא  כך  על  הכריזה  ברק  אליו.  טר מצ שקד  פת 

כך   על  לה  והודה  ביחד,  שניהם  של  תמונה  פרסם  העיר  ראש 

הסכם   גיבשו  שהם  כך  על  והצהיר  ותומכת  מצטרפת  שהיא 

בו,   תמכה  היא  הזה  ההסכם  שבגין  ביניהם,  עקרונות 

במינימום   שלפחות  היה  הראוי  מן  פוליטית  וכשותפה 

שהיא   איזה  יקבלו  ההתקשרויות  ועדת  חברי  שבמינימום 

על   שום  ות הש הודעה  ובדיקתנו  ידיעתנו  למיטב  הזאת.  פות 

חברי   האם  היום  עד  יודעת  לא  אני  נעשה,  לא  מזה  דבר 

עניינים   ניגוד  כאן  שיש  ומכיוון  כך.  על  ידעו  הוועדה 

הזה   התהליך  את  להחזיר  צורך  שיש  חושבת  אני  מובהק, 

אמור   לא  מכאן  אחד  אף  ההתקשרויות.  ועדת  לתוך  אחורה 

זה  הזאת,  העבודה  כן אנחנו  א  ל   לעשות את  בסמכותנו, אבל 

האלו   הפגמים  וכל  והיה  הזכייה.  מחדש  שתיבחן  מבקשים 

נברך   כמובן  אנחנו  תזכה,  לינק  מדיה  חברת  ועדיין  יתוקנו 

שורה   על  עין  יעלים  שמישהו  להיות  יכול  לא  אבל  הדבר.  על 

של   התקשרות  תהליך  בתוך  כאלו  מהותיים  פגמים  של 
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אנחנו מבקשים  ש   עה ז ההצ העירייה שנעשה מכספי ציבור. א 

את   מחזירה  העיר  מועצת  אותה:  קוראת  ואני  להעלות, 

של   מחודשת  לבחינה  ההתקשרויות  לוועדת  ההתקשרות 

 עמידה בתוקף החוקי והערכי של ההתקשרות. תודה.  

 מישהו נוסף? תודה רבה.   ראש העיר: 

למר  עו"ד אהוד יובל לוי:  מעסיק,  הייתי  אני  עניינים,  לניגודי  חשש  בגלל    ות רפי, 

 זה לא מופיע. אני לא יכול להשתתף בהצבעה.  ש 

 תודה.   ראש העיר: 

 ואני לצערי חושב שלא הכול מופיע שם.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 תודה. בבקשה, כן מנכ"ל העירייה ישיב.   ראש העיר: 

קורא   יובל בודניצקי:  קול  פרסום  לאחר  נעשתה  הספק  בחירת  ראשון  דבר 

ובשיתוף   הדין,  להוראות  הרשות  ול פע ובהתאם  עם  הדוק  ה 

לכל   אשיב  אני  עכשיו  עירונית.  להתחדשות  הממשלתית 

הזמן   פרק  הקצבת  לגבי  לאחת.  אחת  פה  שנאמרו  הטענות 

והיו   ככול  שבועיים.  היה  שניתן  הזמן  פרק  סביר...  שאינו 

מעת   שקורה  כפי  השאלות,  הגשת  זמן  את  להאריך  מבקשים 

   -ן זמ לעת בתהליכים כגון אלה, היה ניתן להאריך את ה 

 יובל אתה מטעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בקשות אלה לא התקבלו.   יובל בודניצקי: 

קורא   ד"ר אסנת ספורטה:  הקול  וחצי,  יומיים  היה  השאלות  של  לזמן  יובל, 

עד   וניתן  חמישי  יום  של  במקומונים  חמישי,  ביום  פורסם 

   -יום שלישי 

   -אני מבקש, מנכ"ל העירייה  ראש העיר: 

 בצהריים. זה יומיים וחצי.    12:00  עה בש  ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -מנכ"ל העירייה  ראש העיר: 

 חשוב לדייק בפרטים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -רגע, שנייה, שנייה סליחה  ראש העיר: 

   -הקול הקורא  יובל בודניצקי: 

 רגע שנייה מנכ"ל העירייה,   ראש העיר: 

   סך הכל הזמן עד להגשה סופית היה שבועיים.  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הקשיבו קשב רב  ראש העיר: 

שניתן   ד"ר אסנת ספורטה:  הראשון  הזמן  פרק  על  היא  שלנו  ההערה  אבל 

 לשאלות.  

   -אני מבקש  ראש העיר: 

   -אז אני מבקשת רק שהתשובה תהיה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני מבקש גם ממך, סליחה  ראש העיר: 

 .  חר א   קשורה לטענה שהעלינו, ולא תתייחס למשהו  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -דקות   5סליחה, סליחה, חבל שאת לא מקשיבה, היה לך   ראש העיר: 

   -אני מקשיבה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל המנכ"ל מדבר.   ראש העיר: 

   -אבל אני מבקשת שהתשובה תתאים  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל המנכ"ל מדבר.   ראש העיר: 

 לטענה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לדבר.  ראש העיר:  למנכ"ל  תיתני  לו  נכ מ   אבל  תני  מדבר,  העירייה  "ל 

מנכ"ל    5לדבר,   הקשבנו.  שאמרת,  מה  את  אמרת  דקות 

לו   תני  יגיד,  שהוא  מה  את  אומר  המקצוע  איש  העירייה 

להפריע.   לא  מבקש  אני  שלו,  הדברים  את  את  להגיד  לכבד 

 המנכ"ל, כן.  
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בקשה   יובל בודניצקי:  או  שאלה  עולה  שהייתה  ככול  חוזר  פעם  עוד  אני 

ה  את  שמחים    ן, זמ להאריך  היינו  לעת,  מעת  קורה  שזה  כמו 

ב  פורסם  הקורא  הקול  כזאתי.  בקשה  הייתה  לא  -להאריך. 

ב   8.4.22 היה  ההצעות  להגשת  האחרון  .  25.4.22-והמועד 

תנאי  2סעיף   כל  עבודה.  כניסיון  ציבורית  בפעילות  הכרה   ,

מידה   אמות  פי  על  המשפטית  הלשכה  ידי  על  נבחנו  הסף 

מראש.   שפורסמו  לא  ב   גם אחידות  הנוסף  הניסיון  סעיף 

צירף   פה  גם  זה.  את  הזכרת  יתר,  ניקוד  בעיה.  שום  מצאנו 

העבודות   שכל  חושבים  אנחנו  ולכן  מפורטות,  המלצות 

ידו בשירות אותם ממליצים, תואמות את פירוט   שבוצעו על 

ב  מדובר  עדיין  מקרה  בכל  הנדרשות.  נקודות    5-העבודות 

בין הניקוד שקיבל  ולאור הפער  צעה הזוכה לבין  הה ה  בלבד, 

כדי לשנות את התוצאה הסופית.   בכך  יתר ההצעות, אז אין 

לא   הפנייה,  בכתב  ומהאמור  בחנו  אנחנו  עניינים,  ניגודי 

חשש   אפילו  או  עניינים  ניגוד  של  קיומו  על  להסיק  ניתן 

לראש   פוליטית  או  אישית  זיקה  כל  הוכחה  לא  ואף  לכך. 

 .  העיר 

 המשפט האחרון? לא שמעתי.  ל  ע   סליחה אתה יכול לחזור  הדר לביא: 

קיומו   יובל בודניצקי:  על  להסיק  ניתן  לא  הפנייה,  ממכתב  מהאמור  אמרתי 

כל   הוכחה  לא  ואף  לכך.  חשש  אפילו  או  עניינים  ניגוד  של 

 זיקה אישית או פוליטית לראש העיר.  

של   ד"ר אסנת ספורטה:  והצהרה  העיר,  לראש  אחת  העיר  מתמודדת  של,  חברה 

   -יבשו הסכם עקרונות, אין פה חשש שג ך  ראש העיר על כ 

   -שוב פעם אני חושב  ראש העיר: 
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 אין פה חשש לקשר פוליטי? זיקה פוליטית?   ד"ר אסנת ספורטה: 

פה   ראש העיר:  יש  לאן  להבין  מנסה  אני  לכם,  להגיד  רוצה  אני  תראו 

   -את החתירה. מנכ"ל העירייה מדבר 

   ר. אל תנסה להבין, זה מאוד ברו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין פה שום דבר, אני לא עוסק בזה.   ראש העיר: 

 יש פה ניגוד עניינים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לא   ראש העיר:  בזה,  מתעסק  לא  בזה,  עוסק  לא  בזה,  עוסק  לא  אני 

לא   המכרז,  את  הכנתי  לא  המכרזים,  בוועדת  ישבתי 

   -מתעסק בזה, לא מתעסק בוועדת מכרזים. מנכ"ל העירייה 

   -חד לא בא והתלונן עליך. הבקשה שלנו א   אף  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא, הגישה שלך  ראש העיר: 

   -היא מכיוון שיש כאן ניגוד עניינים ברור ומובהק  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אבל אני, חבר'ה תקשיבו  ראש העיר: 

 להחזיר את זה לוועדת ההתקשרויות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

כזאת.  ראש העיר:  בצורה  דיונים  לקיים  ניתן  פעם  אנ ו   לא  מסביר  י 

המקצועית,   העמדה  זו  מסביר,  העירייה  מנכ"ל  נוספת. 

עם   מתעסק  לא  אני  משפטנים,  פה  יש  המשפטית.  העמדה 

המשפטיים,   היועצים  גם  הכיוונים  מכל  זה  את  בחנו  איזה, 

   -על אחת כמה וכמה שמכירים את מירית 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   אז אני אשמח להעביר את השאלה ליועץ המשפטי

אבל   עיר: ה   אש ר  משפטי.  יועץ  בבקשה  תשובה,  ייתן  המשפטי  היועץ  אז 

פעם,   עוד  מבקש  אני  פעם,  עוד  מבקש  אני  סליחה,  המנכ"ל 

אני   הדיון,  את  מנהלת  לא  את  הדיון.  את  מנהלת  לא  את 

אנשי   את  לכבד  לדבר.  העירייה  למנכ"ל  לתת  מבקש 
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המקצוע. מנכ"ל העירייה מדבר וכל שנייה מפריעים לו. תנו  

שיש  ל  כ" למנ  מה  את  יגיד  המשפטי  היועץ  מכן  לאחר  לדבר, 

שהוא   כמו  שיצביע  אחד  וכל  להצבעה.  ונעלה  להגיד,  לו 

מכרוז.   בהליך  פה  מדובר  הכל  בסך  מצפונו.  צו  רוצה, 

ישראל   במדינת  ציבור  לשיתוף  תקציב  קיבלה  העירייה 

מכרז,   הוציא  תקציב.  קיבלו  עירוני.  להתחדשות  מהרשות 

מה שבחרו. מי שניהל את המכרז  ת  א   ניגשו מועמדים, בחרו 

המקצוע,   אנשי  זה  המכרז  את  שכתב  מי  המקצוע,  אנשי  זה 

אחרי   המשפטי.  והיועץ  העירונית  להתחדשות  והרשות 

ואני   בקצרה,  המשפטי  היועץ  דבריו,  את  יסיים  שהמנכ"ל 

 מעלה להצבעה, בבקשה.  

אליכם   יובל בודניצקי:  נכתבו  האלה  הדברים  שכל  אוסיף  רק  אני  טוב 

ראיתם,  ענ במ  אתם  מפורט.  במכתב  שלכם,  לפנייה  ה 

שאת   נקודות  מספר  לגבי  פה  הערתי  רק  אני  אותו.  קיבלתם 

 העלית עכשיו. אלון היועץ המשפטי, אתה רוצה להתייחס?  

כן, אוקיי תודה. אז כמו שאמר המנכ"ל, הבחירה של הספק   עו"ד אלון בן זקן: 

ה  להוראות  בהתאם  קורא,  קול  שפורסם  אחרי    ן. די הייתה 

בשיתוף   היה  קורא  הקול  איכות.  ומדדי  סף  תנאי  כלל  הוא 

את   מממנת  גם  היא  עירונית.  להתחדשות  הרשות  עם  פעולה 

ביותר   הגבוה  הציון  את  קיבל  שנבחר  ספק  הזה.  השירות 

ידי   על  כזוכה  נבחרה  וההצעה  המציעים.  מיתר  ניכר  בפער 

מילא   הספק  עניינים.  ניגוד  לעניין  ספק  מקצועית.  ועדה 

עולה    של ן  שאלו  מהם  חיים.  קורות  צירף  עניינים,  ניגוד 

ענייני  ניגוד  לזימון    ם שאין  בדרישה  שהוא.  סוג  מכל 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 14/09/2022ניין בת מועצה מן המ ישי

 
 

 22 
 

לא   אסנת,  בדבריך  עכשיו  גם  כמו  המניין,  מן  שלא  הישיבה 

ניגוד   של  לקיומו  הראיות  את  או  הנימוקים  את  פירטתם 

הביעה   יועצת  שאותה  לכאורה  התמיכה  מלבד  עניינים, 

הע  ראש  של  השימוש  2018שנת  ב   יר במועמדות  גם  אז   .

הבחירות,   במערכת  העיר  ראש  עם  תמיכה  הסכם  במילים 

לידיעת   הובא  לא  כזה  שהסכם  מכיוון  מוריד.  ולא  מעלה  לא 

אם   הסכם.  כזה  קיים  אם  ספק  ידיכם.  על  לא  גם  העירייה, 

בו   יש  אם  לבחון  היה  ניתן  אז  הסכם,  כזה  מציגים  הייתם 

ענ  ניגוד  של  קיומו  חשש  להעלות  פגמים  ני יי כדי  ולגבי  ם. 

פניתם   בפנייה  קורא.  קול  בהליך  שהתקיימו  לכאורה 

שאלות   כשיש  כלל  בדרך  אגב  ענייניות.  תשובות  וקיבלתם 

מהמשתתפים   מגיעות  הם  הזה,  מהסוג  פגמים  על  טענות 

הצעה.   שהגישו  ההליך,  את  שמציעים  מאלה  בהליך,  עצמו 

שהם  מניח  ואני  משתתף.  של  כזו  פנייה  שום  מכיר  לא    אני 

 ל לא חשבו שנפל פגם בהליך.  כל ב 

 תודה רבה, אני מעלה להצבעה.   ראש העיר: 

ימים לפני הבחירות,    5אני יכולה לשאול אותך משהו אלון?   ד"ר אסנת ספורטה: 

ראש    5,  2018באוקטובר   הסופיות.  הבחירות  לפני  ימים 

את   זה,  את  לכם  ושלחתי  שלו,  הפייסבוק  בדף  פרסם  העיר 

הזה.  הפוסט  של  שלו,    וא ה   הצילום  ההודעה  את  צילם 

התמיכה,   על  ברק  שקד  למירית  מודה  שהוא  כך  על  שיצאה 

להסכם   בכפוף  זה  את  עשה  שהוא  כך  על  מודיע  והוא 

שהוא   הדברים  היו  מה  שם  פירט  והוא  איתה,  עקרונות 

   -התחייב אליה. והשאלה שלי האם מבחינתך 
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   -מה היו הדברים שהוא התחייב אליהם  עו"ד אלון בן זקן: 

   -האם מבחינתך  ת ספורטה: סנ א   ד"ר 

   -אבל זה העניין, מה הדברים  עו"ד אלון בן זקן: 

   -זאת איזה שהיא הוכחה או אסמכתא  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא.   עו"ד אלון בן זקן: 

 לזיקה פוליטית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

איזה   עו"ד אלון בן זקן:  מביאים  הייתם  אם  חושב.  לא  אני  התייחסתי,  אז 

   -מה בדיוק הוא אמר   רו בי שהוא הסכם, תס 

הוא   ד"ר אסנת ספורטה:  שעליו  ההסכם  את  ממנו  לבקש  העיר  לראש  פנית  האם 

 הצהיר?  

משהו   עו"ד אלון בן זקן:  או  קואליציוני  הסכם  כדי  שעולה  הסכם  היה  אם 

הסכם   שאין  מניח  אני  אבל  מפורסם.  היה  גם  הוא  כזה, 

   -כזה 

 אצלי אין הסכם כזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ואם יש בבקשה.   בן זקן:   ון אל עו"ד  

   -ראש העיר שהצהיר שיש  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אלון בוא נעשה את זה  צביקה צרפתי: 

 האם פנית אליו לבקש ממנו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני אעשה את זה פשוט. אותה אחת  צביקה צרפתי: 

 את מוזמנת לפנות ולבקש ממנו, בבקשה.   עו"ד אלון בן זקן: 

זו  ו א  צביקה צרפתי:  היא  עניינים,  ניגוד  שאלון  את  שמילאה  אחת  תה 

זאת   העיר.  ראש  עם  קשר  לה  שהיה  לכתוב  צריכה  שהייתה 

   -אומרת היא ביודעין 

 אבל זה עניין שלה.   עו"ד אלון בן זקן: 
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   -לא חשפה, ההיפך הייתי מאוד מעריך אותה  צביקה צרפתי: 

   מה זה חשפה? אתה יודע מה יש לחשוף?  עו"ד אלון בן זקן: 

 הייתי מאוד מעריך אותה, איך תבקש?   צביקה צרפתי: 

 אני מניח שאין לה מה לחשוף.   עו"ד אלון בן זקן: 

לא   צביקה צרפתי:  גם  האחרים  המשתתפים  יודע.  לא  אתה  יודע,  לא  אתה 

 יודעים, כי חלקם אולי לא כפר סבאים.  

   -אני רוצה להזכיר לך  עו"ד אלון בן זקן: 

   -רגע  צביקה צרפתי: 

עניינים   בן זקן: ן  לו עו"ד א  ניגוד  שאלון  קיבלתי  שאני  לך  להזכיר  רוצה  אני 

 מכל אחד ואחד מכם.  

   -רגע, רגע  צביקה צרפתי: 

 אני לא שואל שאלות.   עו"ד אלון בן זקן: 

 אלון, אלון, אז עכשיו יש שאלות.   צביקה צרפתי: 

 לא, לא, לא,   עו"ד אלון בן זקן: 

 עכשיו יש שאלות.   צביקה צרפתי: 

   -בבקשה, תביאו הסכם  בן זקן: ן  לו עו"ד א 

 אז עכשיו נחשף ניגוד עניינים.   צביקה צרפתי: 

לא   עו"ד אלון בן זקן:  הוא  אם  עניינים,  ניגוד  של  נושא  בוחן  לא  אני  סליחה, 

   -עומד מהמועמד עצמו 

   -אין לי טענה אליך  צביקה צרפתי: 

   -שיש ראיות חיצוניות  עו"ד אלון בן זקן: 

   -לי הטענה ש  צביקה צרפתי: 

   -אין ראיות חיצוניות  עו"ד אלון בן זקן: 

 הטענה שלי היא לא אליך.   צביקה צרפתי: 
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 אין מה לבדוק.   עו"ד אלון בן זקן: 

צריכים   צביקה צרפתי:  היו  בדבר  המעורבים  אליך.  לא  היא  שלי  הטענה 

בסדר.   שזה  גם  להיות  יכול  בסדר,  זה  היה,  ולהגיד,  לקום 

 חסך כל הדיון הזה.  נ   יה אבל היו צריכים לחשוף את זה, וה 

   -אלון, ההסכם החתום  הדר לביא: 

 ספקולציות.   עו"ד אלון בן זקן: 

גילו   הדר לביא:  שלא  מבינה  אני  אצלי,  כאן  לפנינו  החתום  ההסכם 

על   הצהיר  לא  העירייה  וראש  שעשיתם,  בבירור  אותו 

במסגרת   זה  את  נעשה  שלא  בעיה  לי  אין  פה.  הוא  ההסכם, 

החו  אבל  המועצה,  להמשיך    ים מר ישיבת  אפשר  אז  קיימים. 

 את זה לאחר ישיבת המועצה, אם זה מקובל על עמיתיי.  

בעד   ראש העיר:  מי  בבקשה.  להצבעה,  זה  את  מעלה  אני  חבר'ה,  טוב 

 הצעת ההחלטה?  

 אם אפשר להקריא את הצעת ההחלטה.   הדר לביא: 

 כן.   ראש העיר: 

ההחלטה:   יובל בודניצקי:  מחזי הצעת  העיר  ה ר מועצת  את  רות  קש הת ה 

בתוקף   עמידה  של  מחודשת  לבחינה  ההתקשרויות  לוועדת 

 חוקי וערכי של ההתקשרות.  

 מי בעד?   ראש העיר: 

 מי בעד?   יובל בודניצקי: 

יוסי וקרן. מי נגד? סמי ריכטר   ראש העיר:  פינחס, הדר, צביקה, אסנת, 

בריאות,   איתן  אמיר,  קובי,  ד"ר  שלום  אורן,  עדי,  נמנע. 

עי  העיר,  ראש  ויובל    י, לא אורן,  ממה  מאיר,  לירית,  פליאה, 

לא   יובל  דני?  אותך  שכחתי  איך  שכחתי?  ודני  נמנע. 
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 משתתף, נמנע. תודה רבה.  

רק   הנדין: -עילאי הרסגור  שהייתה הצבעה,  להגיד כמה מילים אפילו  רוצים  אנחנו 

 כדי להבהיר את הנושא של ההצבעה.  

 לא שומעים.   יובל בודניצקי: 

.   ראש העיר:   כן עילאי

שלו,   ה קטנר: יא פל  הבנק  חשבון  את  בדק  שלא  למי  להזכיר  רוצה  רק  אני 

עבודתנו   את  פה  עושים  אנחנו  מתנדבים.  הם  מועצה  שחברי 

שלי,   השנייה  הקדנציה  זו  נאלצתי,  למשל  ואני  בהתנדבות, 

המון   על  לוותר  למשל  כעצמאית  השנים  במהלך  נאלצתי 

   -דברים, שכנראה שאם לא הייתי חברת מועצה 

 סליחה, מה הנושא? מה הנושא שעל סדר היום?   א: הדר לבי 

שירות   פליאה קטנר:  לתת  למשל  כמו  עליהם,  לוותר  צריכה  הייתי  לא 

   -לעיריית כפר סבא 

 אנחנו בנאומים מהמקום?   הדר לביא: 

   -או לתת שירות  פליאה קטנר: 

 על הנושא הקודם, הבנתי.   הדר לביא: 

איתן  פליאה קטנר:  להיות  יכול  שאולי  אני  יג נ   לעיריות  עכשיו  עניינים.  וד 

תוהה, זה בסדר כמובן כי כשבן אדם מגיע להתנדב בתפקיד  

שהוא   דבר  זה  בחשבון,  האלה  הדברים  את  לוקח  הוא  כזה, 

ואני לקחתי אותו בחשבון. אבל צריך לזכור   ולגיטימי,  הוגן 

ואני   למשל.  אקזיט  שעשה  מישהו  עם  התחתנו  כולם  שלא 

כ  הזה.  הדבר  מגיע  איפה  עד  במישהי  מד י  תוהה  ובר 

שהתמודדה, זאת אומרת היא אפילו לא הפכה להיות חברת  

על   אוסרים  שאנחנו  הזה  העניין  מגיע  איפה  ועד  מועצה. 
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זה   כאילו  העירייה.  עם  בהתקשרות  לבוא  עצמאיים  אנשים 

מגיע ליש אדוות כאלה נורא נורא גדולות, ואני חושבת שזה  

 דבר שבאמת צריך לחשוב עליו.  

 ה פליאה.  רב ה  תוד  ראש העיר: 

 

קולות  : 515מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  את    מועצת  להחזיר  לאשר  לא 

עמידה   של  מחודשת  לבחינה  התקשרויות  לוועדת  ההתקשרות 

 בתוקף חוקי וערכי של ההתקשרות.  

רפי,   : בעד  אורן,  פליאה,  אמיר,  עדי,  עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן, 

 . וממה   , מאיר לירית 

 . אסנת, יוסי וקרן   ה, יק פינחס, הדר, צב  : נגד 

 סמי.  נמנע: 

 עו"ד אהוד יובל לוי לא השתתף בהצבעה.  

 

 החזרת כספי ציבור שהוצאו ללא חוזה חוקי.   ג. 

 

בהתאם   ראש העיר:  דירקטוריון  ישיבת  לכנס  סירוב  הבא,  נושא 

 חברי דירקטוריון.    2לדרישת  

סירבת   הדר לביא:  אתה  העירייה  ראש  פשוט,  ישיבת  הנושא  לכנס 

של  יו ור דירקט  בקשה  למרות  ופנאי,  לתרבות  החברה  של    2ן 

 חברי דירקטוריון, ובניגוד לחוק החברות, רשום פה פקודה.  

 סליחה, דילגתי סליחה.   ראש העיר: 

 .  3רגע, רגע, סעיף   יובל בודניצקי: 

 החזרת כספי ציבור שהוצאו ללא חוזה חוקי, כן.   ראש העיר: 
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 אני מציג.   עו"ד יוסי סדבון: 

 בבקשה.    ן כ  ראש העיר: 

עם   עו"ד יוסי סדבון:  ההתקשרות  דבר  פורסם  חודשיים,  לפני  יולי  בחודש 

של   בעלות  אומנות,  יצירת  לביצוע  כולל    330,000אמן  זה   ₪

ללא   קורא,  קול  שיצא  ללא  בוצעה  הזו  ההתקשרות  מע"מ. 

העיר   ראש  החלטת  כך.  על  שהחליטה  מקצועית  ועדה 

   -התקבלה מעל ראשה של תאגיד התרבות 

 יוסי זה לא החלטת ראש העיר.   ר: עי ה   ראש 

 -שנייה, שנייה  עו"ד יוסי סדבון: 

 תדייק.   ראש העיר: 

 לא משנה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 לא, אבל תדייק, זה לא החלטת ראש העיר, בסדר?   ראש העיר: 

   -אז אני אשמח לשמוע מי החליט, בכל אופן  עו"ד יוסי סדבון: 

 יש צוות מקצועי.   ראש העיר: 

 רק שנייה, תן לי לגמור אל תפריע לי.   בון: סד י  עו"ד יוס 

לא   ראש העיר:  זה  כי  סתם,  דברים  תגיד  אל  לך,  מציע  רק  אני  אבל 

 נכון, אני לא החלטתי.  

 בסדר, ראש העיר לא החליט,   עו"ד יוסי סדבון: 

 נכון.   ראש העיר: 

מהעניין   עו"ד יוסי סדבון:  וכתוצאה  האמן.  עם  התקשרות  על  שהחליט  מישהו 

ב  התקשרות  ש   לי הזה  של  הזה  שהנושא  בלי  התאגיד,  יתוף 

ידיעתו. עקב הסערה   עם האמן הגיע לתאגיד התרבות, וללא 

האמן   בו  חזר  הזאת,  מההתקשרות  כתוצאה  שהתפרצה 

שהוא   גם  הובהר  כך  כדי  ותוך  העבודה.  את  לבצע  מהכוונה 
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מקדמה   ההסכם    120,000קיבל  חתום.  הסכם  ללא   ,₪

רק   נחתם  הוא  נחתם  ואנחנו    חר לא נחתם, אם  קבלת הכסף. 

מבקשים   ואנחנו  הביטול,  לאחר  כחודשיים  כרגע  נמצאים 

לספק   חוזה  בלי  שהועברו  כספים  להעביר  תפעל  שהעירייה 

 חיצוני בחזרה לציבור.  

 תודה רבה, מישהו נוסף? אוקיי. בבקשה מנכ"ל העירייה.   ראש העיר: 

ל   26/5/22בתאריך   יובל בודניצקי:  החברה  דירקטוריון  הפנאי  בו תר אישר  ת 

 את ההתקשרות עם האמן לצורך רכישת יצירת האומנות.  

אני   עו"ד יוסי סדבון:  הפרוטוקולים.  את  לי  יש  סליחה,  סליחה,  סליחה, 

את   אישרו  לא  התקציב,  את  אישרו  לדייק,  מבקש 

 ההתקשרות עם האמן. אני מבקש לדייק.  

ש  הדר לביא:  מה  זה  דירקטוריון,  חברת  אני  מדייק,  המועצה    ה, הי חבר 

מה   על  ויכוח  בגלל  אושרו,  לא  עדיין  גם  והפרוטוקולים 

 שהיה.  

 טוב.   ראש העיר: 

אישור   יובל בודניצקי:  לאחר  ורק  אך  הועברו  לאמן  כספים  ממשיך.  אני 

המסגרת   וסגירת  ההתקשרות  את  החברה  דירקטוריון 

עם   ליצירה.  הדרך  אבני  בסיס  על  כמקדמה  התקציבית 

ש  עבודה  לביצוע  הסכם  נחתם  האמן,    טל בו האמן  ידי  על 

החזר   על  עומד  האמן  בעניין.  הציבורית  ההתנפלות  לאחר 

בדירקטוריון   נדון  זה  נושא  לו.  שנגרמו  ההוצאות  מלוא 

ותפעל   הכספים  את  הוציאה  אשר  הפנאי,  לתרבות  החברה 

לאחר   לה,  שניתנו  המשפטיות  הדעת  חוות  פי  על  זה  בעניין 

ל  שהייתה  מזכיר  אני  החברה.  דירקטוריון  שיבת  י   נו אישור 
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נשאלו   נידון,  הנושא  אוגוסט.  חודש  בסוף  דירקטוריון 

מהיועץ   תשובות  קיבלו  הדירקטוריון,  חברי  ידי  על  שאלות 

 המשפטי, ואנחנו ממשיכים בהליך שנקבע.  

 אני מבקשת להוסיף.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

אני מבקשת להתייחס לדברים שנאמרו, ולהעמיד דברים על   ד"ר אסנת ספורטה: 

   דיוקם. 

   -סליחה אסנת, סליחה אסנת  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 היי אפשר להעיר?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אין בעיה אני אדבר אחריך בהחלט.   ד"ר אסנת ספורטה: 

שהנושא   עו"ד עדי לוי סקופ:  אציין  אני  החברה,  יו"ר  מקום  כממלאת  תודה. 

משפט  דעת  חוות  הוגשה  בדירקטוריון.  חברי  .  ית נדון 

הדירקטוריו  וחברות  מסמכים    ן הדירקטוריון  לקבל  ביקשו 

נדון   הנושא  הנושא,  את  אישרנו  טרם  אנחנו  משלימים. 

יהיה   אפשר  אז  סופית,  החלטה  וכשתתקבל  החברה.  בתוך 

טרם   אבל  אותה.  ולהציג  הסופית  ההחלטה  את  להביא 

בעניין   גם  שאלות,  יש  ובהחלט  סופית,  החלטה  התקבלה 

 יידון בתוך הדירקטוריון.  ל  כו חוות הדעת. וה 

בתוך     נדון  להיות  צריך  הדירקטוריון  שבתוך  הנושא  כל 

דירקטוריון   יש  ובשביל  חברה  יש  זה  בשביל  הדירקטוריון. 

לא   זה  העיר  מועצת  כאן,  הזה  הנושא  העלאת  עצם  לחברה. 

שהוא   הזה.  הנושא  את  להעלות  המתאימה  הפלטפורמה 

הדירקטורי  בתוך  במחלוקת  שנוי  ויתקבלו  ,  ון בהחלט 

 החלטות בנושא בהמשך.  
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הבקשה.   עו"ד יוסי סדבון:  את  למשוך  אבקש  אני  עדי,  של  ההבהרות  נוכח 

 אחרי החלטות אם יהיה צורך נעלה את זה מחדש למועצה.  

 תודה רבה, נושא הבא.   ראש העיר: 

 מי מציג?   יובל בודניצקי: 

 

 ריון.  טו רק חברי די   2סירוב לכנס ישיבת דירקטוריון בהתאם לדרישת   ד. 

 

דירקטוריון   הדר לביא:  ישיבת  לכנס  סער  רפי  של  סירוב  הוא  הנושא 

של   ולבקשה  לחוק  בהתאם  הזה  בנושא  חברי    2בדיוק 

התפטר    דירקטוריון  מהם  אחד  ופנאי,  לתרבות  החברה 

חוק   בגלל.  אם  יודעת  לא  אני  זה.  מקרה  לאחר  מתפקידו 

   -החברות קובע שיש 

התפטר   ראש העיר:  שלא  מבטיח  התפטר    לל בג אני  הוא  בגלל,  ולא  זה 

 מסיבותיו.  

 אני אשמח אם לא תקטע את מה שאני אומרת.   הדר לביא: 

 לא, פשוט חבל, לדייק. איך יוסי סדבון אמר? תדייקו. כן.   ראש העיר: 

רוצה   הדר לביא:  אתה  אם  הסיבה,  מה  יודעת  לא  אני  שאמרתי  כפי 

ויש   הישיבה,  את  מנהל  אתה  הסיבה,  מה  ולהגיד  להתבטא 

 יבור.   ד   לך 

.   דני הרוש:  .  זה לא נעים.

 זה לא נעים פשוט. זה איש ראוי ומוערך.   ראש העיר: 

את   הדר לביא:  להשלים  לנו  לתת  תוכל  אם  קוטע,  הזמן  כל  אתה 

זמן   לך  שיש  בטוחה  אני  העלינו,  שאנחנו  ההצעה 
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 להתייחסות.  

 בבקשה.   ראש העיר: 

.. חבל.   דני הרוש:   אבל הדר, מכיוון שהוא לא פה.

של   ר לביא: ד ה  לבקשה  שבהתאם  קובע  החברות  חוק  שאמרתי    2כפי 

, אני לא זוכרת אם  דירקטוריון דירקטורים, מזמנים ישיבת  

תוך   או  שבוע  מתוך  תוך  לנו  שנאמר  מה  לפי  שבועיים. 

החברה, אתה סירבת לזמן ישיבה כזאת. מעבר לזה שזה לא  

זומן בכל זאת,    בסמכותך, זה לא חוקי. להגיד אחר כך שזה 

שתקיים סד ב  כדי  לתקשורת  לפנות  נאלצנו  אז  החוק,    ר.  את 

חברי   בתור  לא  בטח  בזה.  מעוניינים  לא  .  דירקטוריון אנחנו 

לי   נראה  זה  בחוק,  לעמוד  זה  ממך  מבקשים  שאנחנו  מה  אז 

שהיועץ   זה  פה,  מציעים  שאנחנו  ומה  ברורה.  די  בקשה 

לזימון   ברור  נוהל  יפיץ  סבא  כפר  עיריית  של  המשפטי 

יופץ    וריון קט יר ד ישיבות   הנוהל  העירוניים.  בתאגידים 

 לחברי הדירקטוריון ולמנהלי החברות העירוניות.  

 תודה רבה, מישהו נוסף?   ראש העיר: 

   -גם כאן אני אבקש להתייחס. יש נוהל מסודר  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 נכון.   ראש העיר: 

 בחוק החברות.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

.   ראש העיר:   תודה עדי

ע  לעמוד   וי סקופ: ל   די עו"ד  צריך  הזה  הנוהל  ואכן  שמגדיר.  החברה  של  ובתקנון 

בניגוד   בה.  תמכתי  אני  הבקשה  את  כשהגשתם  ולכן  בו. 

העיר,   במועצת  נדון  להיות  צריך  שהנושא  שהוצגה  לעמדה 

השתלשלות   את  זוכרת  את  אם  לחברה.  חזרתי  שוב  אני 
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ישיבת   את  לכנס  שלך  לבקשה  במענה  העניינים. 

נדון  ,  הדירקטוריון  להיות  צריך  שהנושא  בתשובה  נענינו 

נדון   להיות  צריך  שהנושא  השבתי,  ואני  העיר.  במועצת 

יש   חברה,  יש  העמדה.  על  חוזרת  ואני    דירקטוריון בחברה, 

החברה.   בתוך  נידונים  להיות  צריכים  הדברים  לחברה, 

למשהו   נוהל  יוציא  לא  סבא  כפר  עיריית  של  משפטי  ויועץ 

החברות  בחוק  קבוע  הכול  בת ו   שהוא  ולכן  החברה.  של  קנון 

 צריך להיות בתוך החברה.  

אוגוסט   ראש העיר:  חודש  גם  היה  פשוט  ישיבה,  התקיימה  שכך  ומאחר 

את   להוריד  אפשר  האם  והעסק,  בחופשות  עמוס  חודש  והיה 

 זה מסדר היום או להצביע? התקיימה ישיבה.  

פה   הדר לביא:  יש  עדי  אבל  היום.  מסדר  זה  את  אוריד  ם  די צד   2אני 

צד   גם  היא  העירייה  זה.  על  ודיברנו  חשוב  וזה  למטבע 

היא   החוזה.  על  שחתמה  זאת  היא  האמן.  עם  בהתקשרות 

פה   ונאמר  העיר,  מועצת  כחברי  פה  ואנחנו  מזה.  חלק 

לא   הוא  שהתיאור  חושבת  אני  קודם,  ציבורית  התנפלות 

הנושא   על  ציבורית  תרעומת  הייתה  בהחלט  אבל  מדויק, 

ובסדר  והגיוני  העיר.  הו ש   הזה,  כמועצת  לשולחננו  יבוא  א 

אותו   מיצינו  לא  ועוד  תם  לא  עוד  שהוא  מרגישה  אני 

 מהרבה סיבות.  

בתוך    הדיון  לגבי  שלך,  העמדה  את  מקבלת  אני 

ישיבות   על  להילחם  נצטרך  שלא  מקווה  אני  הדירקטוריון, 

לטפל    דירקטוריון  שנמשיך  מאמינה  ואני  שלהם,  הקיום  על 

 רה את זה.  סי מ   בזה במישור הזה. אז אני 
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ישיבת   ראש העיר:  הייתה  יומיים  לפני  את האוזן,  רק לסבר  רבה.  תודה 

ישיבת    דירקטוריון  מחר  הכלכלית,  החברה    דירקטוריון של 

מתקיימות   הדירקטוריון  ישיבות  השרון.  פלגי  תאגיד  של 

 כסדרן. נושא הבא. בבקשה.  

אין   הדר לביא:  אז  זימנת,  לא  אתה  כי  כסדרן,  התקיימו  לא    מה הן 

 כסות.  ל 

.   ראש העיר:   תודה, נושא הבא, כן

 תיקח אחריות.   הדר לביא: 

 אני לוקח אחריות, תודה.   ראש העיר: 

 נהדר.   הדר לביא: 

 

 שידור ישיבת ועדת תכנון ובנייה.   ה. 

 

מי   יובל בודניצקי:  ובנייה.  תכנון  ועדת  ישיבת  שידור  הבא,  נושא 

 מציג/מציגה?  

העיר,  ער ב   חודשים   9לפני   ד"ר אסנת ספורטה:  מועצת  לישיבת  לכאן  הבאנו  ך 

לציבור,   והבנייה  התכנון  ועדת  ישיבות  את  לפתוח  בקשה 

להסכמה   להגיע  הצלחנו  בזמנו  לצערי  בלייב.  אותם  לשדר 

רק את הישיבות של המליאה, שעוסקות בהתחדשות   לפתוח 

את   מחדש  היום  מביאים  אנחנו  בנייה.  ובמתחמי  עירונית 

כל  את  לפתוח  המקורית  המליאה  יש ה   ההצעה  של  גם  יבות, 

שוועדות   ויודעים  מאמינים  אנחנו  כי  המשנה.  ועדת  של  וגם 

חשובות   מאוד  רגישות,  מאוד  ועדות  הם  והבנייה  התכנון 
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של   הרכה  כבטן  נחשבות  הם  בהם.  שיש  הסיכון  מבחינת 

פוליטי   ואתנן  שחיתות  מעשי  הרבה  המקומי.  עובר  השלטון 

   -קידם תפ ת  בוועדות האלו. הרבה ראשי ערים איבדו א 

 אתנן פוליטי?   ראש העיר: 

   -ואת כיסאם, וגם מרצים עונש  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אסנת את לא מתכוונת אלינו, את רוצה לדייק.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

חושב   ראש העיר:  אני  פוליטי,  אתנן  אומרת  את  לא,  שאת  מקווה  אני 

 שזה משהו מאוד רגיש, שאני חושב שצריך להתנסח אחרת.  

 אז אני אחזור על הניסוח שלי,   ספורטה: ת  סנ ד"ר א 

 בדיוק.   ראש העיר: 

   -בוועדות תכנון ובנייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

את   ראש העיר:  פה,  לוקח  וזה  מאוד,  מאוד  רע  נשמע  זה  פוליטי  אתנן 

המשנה   בוועדת  המועצה  חברי  כל  את  ושמה  לוקחת 

 במליאה במקום לא טוב.  

 זה האשמות זדוניות.   דני הרוש: 

 אני מתכוונת למה שאני אומרת.   ת ספורטה: סנ א   ד"ר 

ישראל   עו"ד אהוד יובל לוי:  במדינת  יש  שתדייקי.  מבקש  אני  אסנת  לא,  לא, 

בכפר   מדברת  כשאת  אבל  בירושלים.  הולילנד  כמו  סיפורים 

   -סבא 

   -יובל, יובל  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני רוצה לשמוע שאת לא מתכוונת  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אל תתקן אותי אוקיי?   רטה: פו ס   ד"ר אסנת 

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

 לא, אל תתקן אותי.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -אני רק מבקש ממך להבהיר  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -אני הבהרתי, אני עומדת  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -את מתכוונת לכפר סבא  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 ילה שאני אומרת.  מ   כל מאחורי   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שנניח שאת מתכוונת לכפר סבא?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -אני עומדת מאחורי כל מילה שאני אומרת, אם תקשיב  ד"ר אסנת ספורטה: 

 את מתכוונת לכפר סבא?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -אם תקשיב למה שאני אומרת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יובל, אתנן פוליטי.   ראש העיר: 

 אז תבין למה אני אומרת. ואני אחזור על דבריי.   פורטה: ס   נת ד"ר אס 

בוועדות   עו"ד אהוד יובל לוי:  להבין,  רוצה  אני  בוועדות,  אומרת  את  לא,  לא, 

 שאני יושב בהן?  

בוועדות התכנון והבנייה אני חוזרת ואני לא חוזרת בי. אני   ד"ר אסנת ספורטה: 

 חוזרת על מה שאני אומרת.  

 בכפר סבא?   י: עו"ד אהוד יובל לו 

קוטעת   ד"ר אסנת ספורטה:  לא  אני  אוקיי?  לדבר  בבקשה  לי  תן  יובל,  יובל, 

 אותך.  

בערפילות   עו"ד אהוד יובל לוי:  הארץ  בכל  רפש  מטילה  את  מדברת?  לא  את  אבל 

 הענן.  

   -יובל  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני רוצה לדעת את מתכוונת לכפר סבא?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

אודה   ה: ד"ר אסנת ספורט  אני  העיר  ראש  אז  העיר?  ראש  הישיבה  את  מנהל  מי 

לי   ותאפשר  הישיבה,  את  ותנהל  בטלפון,  תדבר  לא  אם  לך 

 את זכות הדיבור שלי.  
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   -סליחה כמי שחבר בוועדה לתכנון בכפר סבא  עו"ד אהוד יובל לוי: 

כמו   ד"ר אסנת ספורטה:  שלי,  הדיבור  זכות  על  שתשמור  מצפה  אני  העיר  ראש 

 של אחרים.    על ר  שאתה שומ 

לטובת   ראש העיר:  נכונה,  מאוד  בצורה  להתנסח  שכדאי  חושב  אני 

באתנן   המועצה  חברי  כל  את  פה  ולהאשים  לקחת  העניין. 

חברי   כל  את  מאשימה  את  האם  משנה,  בוועדות  פוליטי 

חברי   את  מאשימה  את  האם  ישראל?  במדינת  המועצה 

  המועצה בעיריית כפר סבא? 

   -למה שהיא אומרת   בו שי אני מציע שתק  הדר לביא: 

 הייתי מתנסח בצורה יותר מכבדת.   ראש העיר: 

   -חברת המועצה  הדר לביא: 

   -סליחה, סליחה  עו"ד יוסי סדבון: 

 ותבינו את דבריה.   הדר לביא: 

יובל   ראש העיר:  בבקשה.  תדברי  לאסנת,  דיבור  זכות  אבקש  אני  אבל 

 תעיר לה אחר כך.  

   -ת מר או כל מה שחברתי פה   עו"ד יוסי סדבון: 

 כן אסנת.   ראש העיר: 

 אני אישרתי לו לדבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

היו   עו"ד יוסי סדבון:  וכבר  רגיש,  נושא  זה  ובנייה  תכנון  של  הזה  שהנושא  זה 

לא   אחד  אף  הזה.  בתחום  ערים  ראשי  נפלו  שבהם  מקומות 

   -מאשים את עיריית כפר סבא 

 ... )מדבר ללא מיקרופון(   דני הרוש: 

   -בהחלט  : טה ור ד"ר אסנת ספ 

   -לא, אף אחד לא מאשים את עיריית כפר סבא  עו"ד יוסי סדבון: 
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   -כן, בהחלט בוועדות תכנון ובנייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ואין לנו ראיות  עו"ד יוסי סדבון: 

 יוסי, אתה נמצא בכל ועדות המשנה.   ראש העיר: 

 -בוועדות תכנון ובנייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ון נכ  עו"ד יוסי סדבון: 

אני   ד"ר אסנת ספורטה:  בי,  חוזרת  לא  שאני  ברור  החלטות,  לפעמים  מתקבלות 

 מתכוונת לזה.  

 ... שתקבלי גם תביעה.   דני הרוש: 

נכון,   ד"ר אסנת ספורטה:  לא  שהוא  דבר  שאמרתי  חושב  אתה  אם  מוזמן,  אתה 

   -אתה מוזמן 

 דני, לא שמעתי מה אמרת, אתה לא מדבר לרמקול.   הדר לביא: 

נגדך.   ורטה: ספ ת  ד"ר אסנ   לתבוע אותי חד משמעית, אם אתה חושב שאמרתי 

אותו.   ד"ר אסנת ספורטה:  שומעים  לא  אז  למיקרופון,  מדבר  לא  הוא  אסנת 

 אתה תוכל לחזור?  

 אז תדבר למיקרופון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -כשאני אחליט לדבר אני אדבר  דני הרוש: 

   -כן אסנת בואי תמשיכי  ראש העיר: 

..  נת בי  דני הרוש:   יים תמשיכי.

 דני מאיים, פשוט תאיים למיקרופון שנשמע.   הדר לביא: 

 דני חבל באמת, מיותר. בבקשה אסנת תמשיכי.   ראש העיר: 

 הדר לא שמעתי אותך.   דני הרוש: 

.   ראש העיר:   בבקשה תמשיכי

מילה  ד"ר אסנת ספורטה:  לכל  מתכוונת  אני  כי  ואומר,  אחזור  הסיבה  אני  כי   ,

אנחנו   ועדות  קש מב שבגינה  את  לפתוח  דורשים  או  ים 
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מחטא   השמש  שאור  מכיוון  היא  לציבור,  והבנייה  התכנון 

יתנהלו   האלו  שהוועדות  שככול  מאמינים  אנחנו  דבר.  כל 

ולאתנן   לשחיתות  למעשה  הסיכון  יותר,  גבוהה  בשקיפות 

את   קצת  שמכיר  מי  כל  משמעית  חד  וכן  ויקטן.  ילך  פוליטי 

האל  הוועדות  של  בכלל  את  ו   ו, הפעילות  שמכיר  מי  כל 

את   הגדיר  המדינה  מבקר  המדינה.  מבקר  של  הדו"חות 

המקומי.   השלטון  של  הרכה  כבטן  הבנייה  התכנון  ועדות 

חוזרת   ואני  גבוהה.  היא  האלו  בוועדות  שנמצאת  השחיתות 

 ואומרת ואני לא מתנצלת על מה שאני אומרת.  

 זה נורא.   ראש העיר: 

 אני מדברת על עובדות.    ת, דו אני מדברת על עוב  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יוסי אתה יושב שם.   ראש העיר: 

 לא ספקולציות לא המצאות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני חייב להגיד לך  ראש העיר: 

   -ולכן אני אומרת  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -סליחה  ראש העיר: 

 ואל תקטע אותי בבקשה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 טוב, נגמר הזמן.   ראש העיר: 

נעים   ה: רט פו ד"ר אסנת ס  לא  שזה  מבינה  אני  בבקשה.  אותי  תקטע  אל  לא, 

לא   מאוד  משתדלת  שאני  כמו  אותי  תקטע  אל  אבל  לשמוע, 

 לקטוע אותך.  

 כן בבקשה.   ראש העיר: 

לקטוע   ד"ר אסנת ספורטה:  לא  משתדלת  מאוד  אני  שטויות,  מדבר  כשאתה  גם 

אומרת   אני  ולכן  טעם.  עם  דברים  פה  מדברת  ואני  אותך. 
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מב  לפני    ים קש אנחנו  שעשינו  המשימה  את    9להשלים 

   -חודשים. ולפתוח את כל ישיבות התכנון והבנייה 

 ... )מדבר ללא מיקרופון(   דני הרוש: 

   -תן לה לדבר דני, יש לך עוד דקה. תוספת  ראש העיר: 

   -וגם אני אעבור את הדקה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 סליחה, תוספת של דקה.   ראש העיר: 

   -אני אעבור את הדקה   אם ם  ג  ד"ר אסנת ספורטה: 

 קיבלת תוספת של דקה.   ראש העיר: 

ואני   ד"ר אסנת ספורטה:  בי,  שבחרו  תושבים  אלפי  בשם  כאן  עומדת  אני 

שלא   מבקשת  ואני  לומר.  לי  שיש  מה  את  להשלים  מבקשת 

   -תעמוד עם סטופר 

 דקות.    5יש לך   ראש העיר: 

ה  ד"ר אסנת ספורטה:  את  ולא  המהות  את  נקדיש  אנחנו  אתה  ני טכ כי  אם  קה. 

סדרי   על  משהו  אומר  זה  הזמנים,  ואת  הטכניקה  את  מקדש 

והמהות   המהות.  את  לקדש  מבקשת  אני  שלך.  העדיפויות 

מקווה,   מאוד  אני  ואומרת,  חוזרת  ואני  תקין.  מינהל  היא 

שעשינו   להשלים את המשימה  מחברי המועצה  ואני מבקשת 

המועצה   9לפני   ישיבות  כל  של  פתיחה  ולאשר  ,  חודשים. 

שהשקיפות   שככול  לידי  בכל  מאמינה  אני  בלייב.  שישודרו 

מה   שאין  למי  אומר  אני  ולכן  תפחת.  השחיתות  תגבר 

אמור   הוא.  נהפוך  לזה,  להתנגד  אמור  לא  אז  להסתיר, 

לפעול לטובת הגברת השקיפות. ההצעה שאנחנו מביאים זה  

ועדת   ישיבות  כל  את  חי  בשידור  תשדר  סבא  כפר  שעיריית 

והבניי  והציבור  ג   ה. התכנון  המשנה.  ועדת  וגם  מליאה  ם 
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ארכיון   מתוך  השידור,  לאחר  גם  בישיבה  בהם  לצפות  יוכל 

 השידורים של העירייה.  

 טוב.   ראש העיר: 

 תודה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

יוסי.   ראש העיר:   תודה. כן, עוד מישהו נוסף? בבקשה 

 -אני הייתי  עו"ד יוסי סדבון: 

   -ת לחוץ לזוז קצ י  רפי, אנ  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 שנייה יוסי, ואתה תענה.   ראש העיר: 

 אני צריך לזוז.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 יובל אתה תענה. יוסי בבקשה.   ראש העיר: 

 אתה רוצה לדבר יובל? אני אתן לך את הזכות.   עו"ד יוסי סדבון: 

 לא, בבקשה יוסי.   ראש העיר: 

 לפני שאתה הולך.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -ישיב בשם א  הו  ראש העיר: 

 הוא צריך להשיב?   עו"ד יוסי סדבון: 

 כן, גם הוא ישיב.   ראש העיר: 

   -אני חושב  עו"ד יוסי סדבון: 

 לא רק הוא.   ראש העיר: 

משודרים   עו"ד יוסי סדבון:  להיות  חייבים  הם  למליאה  שעולים  שהדברים 

שנוגעים   עקרוניים  דברים  שזה  הפשוט  מהטעם  בחי, 

לעררי  או  פיתוח  ועדת  כא ם  לתוכנית  של  החלטות  על  לה 

להיות   חייבות  המליאה  ישיבות  הזה  שבעניין  המשנה, 

חושב   אני  חלק.  לשדר  החלטה  קיבלנו  אומנם  משודרות. 

שלי,   דעתי  זאת  צריך,  אלא  חלקים,  רק  להתנות  צריך  שלא 
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המשנה   ועדת  חבר  אני  למליאה.  לצמצם  צריך  ההצעה  שאת 

שם   הישיבות  ובנייה,  ט   5-6לתכנון  זה  אם  וף יר שעות,   .

ואני   ומקצועית,  שקטה  בצורה  זה  את  נעשה  לא  אנחנו 

הצעה   זאתי  להצבעה,  לעלות  המליאה  לנושא  לפחות  מבקש 

ועדת   את  שלא  ודאי  ובנייה,  תכנון  ועדות  כל  את  לא  שלי, 

תהיה   המשנה  ועדת  שגם  שמח  שהייתי  למרות  המשנה. 

חשופה. אבל אני מבין את הצורך ביעילות ומקצועיות, ואני  

 ש לדעתי לעשות את זה רק למליאה.  בק מ   הייתי 

 טוב.   ראש העיר: 

 אני מבקש גם לדבר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 ללא סייגים.   עו"ד יוסי סדבון: 

 רפי, ברשותך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

יוסי, אני חושב שאמרת, בעיקר לאור  ראש העיר:     -תודה 

 ... בטעם וחוכמה.   דני הרוש: 

זה  ראש העיר:  לאור  הוועדות,  את ש   בעיקר  לכל  מלאים  שותפים  ם 

גם   הוועדות,  של  הפעילות  גם  האופן  את  רואים  ואתם 

מאוד   הרבה  עם  לעומק  פה  שנכנסים  נושאים  של  היכולת 

תבדקו,   שאם  חושב  גם  אני  אחראית,  מקצועית,  חשיבה 

את   אותך  שואל  אני  תמיד  התקבלו,  ההצבעות  כל  כמעט 

שזה  חושב  ואני  דעתכם.  מה  עמדתכם  מה  ה  רב ה   פינחס 

 יותר נכון, ברגע שאתם מסכימים אז זה יותר נוח.  

 אני רוצה להגיד מילה.   פינחס כהנא: 

   -ראש העיר ברשותך, תראו  עו"ד אהוד יובל לוי: 

פינחס  ראש העיר:  מישהו  עוד  יש  אם  דקה.  יובל  רגע,  עילאי,  שנייה   ,
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בואו   אז  מאיר.  גם  בסבלנות.  תחכה  בסדר?  ישיב,  יובל 

עילאי  פינחס,  פה  ,  נעשה  תישאר  אתה  יובל  יובל.  מאיר, 

 .  20:00היום עד  

 גם אני רפי.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 מי? גם עדי.   ראש העיר: 

שרוצה   ראש העיר:  מי  כל  קדימה,  אז  גמור.  בסדר  ריכטר  סמי  גם 

 -בזכות דיבור 

 רגע, רפי לא, לא, פתחנו לדיון סליחה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

בס  ראש העיר:  רוצה שתשיב  פינחס    20:30עד  .  וף אני  כן  היום.  פה  אתה 

 בבקשה.  

גם   פינחס כהנא:  ואני  במליאה.  כמובן  המשנה,  בוועדת  יושב  אני  גם 

הדיונים   שאת  לדיון,  זה  את  הבאנו  שפעם  סברתי,  כך  חושב 

בוועדת   גם  ואנחנו  לציבור.  להביא  חייבים  המליאה  של 

נושא שהוא משמעותי מהותי, בדרך כלל אנחנו   משנה כשיש 

יש  א   ים כחבר  אם  מעביר,  אחד  כל  או  מחליטה,  הוועדה  ו 

חוץ   משמעותיים  נושאים  ויש  משמעותי  שהוא  נושא 

 מההתחדשות העירונית.  

הראוי    מן  והמליאה  למליאה,  זה  את  מביאים  אנחנו 

ברור,   עיקרון  הוא  השקיפות  של  העיקרון  לציבור.  שתשודר 

כן   גם  שהמשנה  בזה  מעשית  תועלת  שום  רואה  לא  ואני 

צעד  ז   את יביאו   שנתקדם  חושב  אני  ולכן  לציבור.  ה 

 משמעותי, אם הדיונים של המליאה ישודרו.  

 תודה פינחס, עילאי.   ראש העיר: 

דיוני   הנדין: -עילאי הרסגור  את  לפתוח  בהצעה  תומך  שאני  אציין  אני  כל  קודם 
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לשידור.   דברים.  המליאה  כמה  לזה  בקשר  להגיד  חייב  אני 

רה, שחלק מהדיונים  בי ס   אני מודע לכך שיש סכנה לא בלתי 

רואים   אנחנו  ענייניים.  ופחות  פופוליסטיים  להיות  יהפכו 

עם   להתמודד  נצטרך  אנחנו  לצערנו.  העיר  במועצת  זה  את 

הישר   השכל  גם  אלא  התקופה  רוח  רק  שלא  דברים  יש  זה. 

גם   להנהיג,  רק  לא  מנסים  שאנחנו  הדמוקרטית  והרוח 

נמ  בלתי  שהם  דברים  יש  בעיר.  הזמן  כל  ולכן  ים נע לשפר   .

לפעמים   המליאה.  דיוני  את  לפתוח  הוא  הנכון  הדבר 

היה   מזמן  לא  באמת,  לפעמים  אמוציונליים,  מאוד  הדיונים 

לנושא   בקשר  אמוציונלי  מאוד  הייתי  שאני  במליאה  דיון 

שודר,   לא  הוא  לשמחתי  ואולי  להגיד.  חייב  אני  תחבורתי, 

זה   את  עושה  שאני  בי  לחשוד  היה  אפשר  עוד  אחרת  כי 

 קבל קהל או משהו כזה.  ל   יל בשב 

ישודרו, הקהל    והדברים  זה,  להגיד את  בעתיד אני לא אוכל 

נהיה   מאמין  אני  אנחנו,  לפעמים  ישפוט.  הציבור  ישפוט 

ולקבל   עניינית  בצורה  לדבר  נוכל  וכן  מאופקים,  יותר 

כפי   יגלשו  הדיונים  אולי  לפעמים  ענייניות.  החלטות 

גולשים  במועצה  כאן  הדיונים  שהם  מפ ל   שלפעמים  גנים, 

מהותיים   דברים  באמת  מאשר  צר,  פוליטי  אופי  בעלי  יותר 

חושב   אני  זה,  עם  לחיות  מוכן  אני  הציבור.  לטובת  שהם 

יתנהגו   וחברותיי  שחבריי  מקווה  ואני  הנכון.  הדבר  שזה 

 באחריות גם כשהדיונים ישודרו.  

כפר    תושבי  הציבור,  הדיונים  פתיחת  שבעקבות  מקווה  ואני 

ייחשף   כאן  בו לע סבא,  עושים  שאנחנו  חשובה  מאוד  דה 
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לא   פרויקטים.  אישור  מאחורי  שיש  הרבות  להתלבטויות 

נכונה. בדרך כלל   יש החלטה  ולבן, לא תמיד  זה שחור  תמיד 

אלמנטים   וגם  חיוביים  אלמנטים  גם  שכוללת  החלטה  יש 

עושים   אנחנו  שלנו.  העבודה  וזאת  יותר,  בעייתיים 

ת  למען  בהתנדבות  רובנו  וזאת    בי וש תפקידנו,  סבא.  כפר 

להיחשף   וגם  עלינו  לפקח  גם  התושבים  עבור  דרך  עוד  תהיה 

דבריי,   בתחילת  שאמרתי  כמו  ולכן  עושים,  שאנחנו  למה 

 אני וסיעת מר"צ תומכים בהצעה.  

לי   מאיר מנדלוביץ:  הפריע  נורא  רק  אני  תומכים,  אנחנו  אמר  שעילאי  כמו 

א  לזווית  מסביב  דווקא  הזאתי  התמיכה  של    חת הצביעה 

ציידי  ו  איזה  פה  שיש  מרגיש  אני  פלילי.  סמי  אחד  לכיוון 

תפקידנו   מונח.  במקומם  כבודם  שמסתובבים,  שחיתויות 

 הוא לערב את האוכלוסייה.  

יהיו    שאנשים  בשביל  זה  המליאה,  שידור  של  והחשיבות 

הבית,   ליד  להם  שקורה  ממה  חלק  ירגישו  מעורבים,  יותר 

הבית.   ליד  שקרה  מה  קרה  למה  דברים    או ול ויבינו  דווקא 

בעד,   אנחנו  אז  לעניין.  לא  היו  ובעיניי  פה,  שנאמרו  אחרים 

 אבל חשובה גם הסיבה, תודה.  

   -רפי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 סמי ריכטר.   ראש העיר: 

כך.   עו"ד סמי ריכטר:  אחר  הרי  תענה  אתה  יובל  לשאול,  בבקשה  רוצה  אני 

רגיל   תושב  היה  שעה  לפני  עד  אתמול,  שעד  אחד  בתור 

אנשים  וט פש  כולם  שואל.  באמת  אני  לא?  בעצם  למה   ,

בעצם   למה  פלילי.  בסמי  נוגע  לא  בכלל  זה  בסדר?  ישרים, 
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 לא?  

   -רפי ברשותך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

לא   עו"ד סמי ריכטר:  עוד  זה,  את  קיבלתי  שלשום  אני  כי  להצביע,  לי  קשה 

שאני   משהו  על  להצביע  לי  נוח  לא  לך,  אומר  אני  הספקתי. 

 בו, אבל באמת כתושב למה לא?    לט שו לא ממש  

 אני אחסוך לך, זה בסדר.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 .  כן, עדי, דני, יובל  ראש העיר: 

חושבת   עו"ד עדי לוי סקופ:  אני  המליאה,  של  השידורים  בפתיחת  תומכת  אני 

היה   זה  השבוע,  פתוח  היה  קניאל  של  שהשידור  זה  שעצם 

זו  לא  כבר  אני  שעבר,  בשבוע  או  כן.    ת. כר השבוע  השבוע 

אחרי   להסתכל,  לשבת  יכלו  התושבים  כל  עצמו,  בעד  דיבר 

דברים   גם  כי  דמוקרטית,  חגיגה  היה  זה  שאלות.  לשאול  זה 

של   והיכולת  לציבור,  לתקשר  מאוד  קשה  מעמיקים.  כאלה 

שאלות   לשאול  גם  כדי  ותוך  אמת  בזמן  לצפות  הציבור 

ליו  זה סופר חשוב. אני רוצה להודות  וי  ל   בל ולהיות מעורב, 

חברי היקר, שעורר את הנושא הזה מחדש. גם סביב קניאל,  

 בשיתוף פעולה מלא. מבחינתי זה מבורך.  

השידור    הייתה  באמת  ביותר  הטובה  שהדוגמא  חושבת  אני 

מעט   היה  אומנם  ענייני.  סופר  דיון  והיה  נפתח  זה  השבוע. 

היה   הדיון  אבל  במליאה,  להשתתף  שיכלו  וחברות  חברים 

מעמיק,   טובות    וד מא מאוד  החלטות  והתקבלו  יסודי, 

תודה   להגיד  ורוצה  זה,  על  מברכת  אני  מבחינתי  אז  מאוד. 

 על הקידום של הנושא, תודה יובל.  

ויובל.   ראש העיר:   תודה רבה עדי, נכון מאוד. כן דני 
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יוסי, דברי הטעם והחוכמה,   דני הרוש:  אני רוצה להתחבר לדברים של 

ור  דופי  שהטילה  קודם   . חבר  .  פש להבדיל.. שאני  מכיוון 

על   יוסי  אותך  לברך  רוצה  אני  אז  בוועדה,  יוסי  עם  ביחד 

במאת   איתם  מסכים  אני  שבהחלט  והטעם,  החוכמה  דברי 

 האחוזים, לפתוח את הישיבות של המליאה בצורה נכונה.  

דברים    ואמרת  המשנה  לוועדת  גם  שותפים  שאנחנו  מכיוון 

ד"ר  שדיברה  הדברים  על  לחזור  וממש  ת  סנ א   נכונים. 

את   אומר  אני  לא,  לא,  באנשים.  דופי  שהטילה  ספורטה, 

ורמזה   דבריי.  את  אומר  אני  דבריה,  את  אמרה  היא  דבריי, 

   -רמזים שבהחלט מקוממים את כל החברים כאן 

   -דני אמרתי דברים ברורים  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא סליחה, אני לא הפרעתי לך אסנת.   דני הרוש: 

 זים, אמרתי דברים ברורים.  רמ א  לא, רק ל  ד"ר אסנת ספורטה: 

אתננים   דני הרוש:  ברורים.  דברים  לא  הם  לך.  הפרעתי  לא  לא,  לא, 

אני   לכן  בוועדה,  חברה  לא  שאת  מכיוון  סיפורים.  מיני  וכל 

יוסי   שלנו  החבר  יושב  הדיבור.  את  עכשיו  ארחיב  לא 

כבדות   בהחלטות  פעולה  משתפים  ואנחנו  איתנו,  שנמצא 

מעניינות  שבהחלט  שלא  ת  א   משקל,  דבר  וכל  התושבים. 

עד   אז  למליאה.  זה  את  מעבירים  זה,  את  אמר  פינחס  נראה 

ואחרים   כאלה  אימה  סרטי  איזה  לצייר  לבוא  כאן, 

של   לדברים  רק  להתחבר  רוצה  בהחלט  אני  אז  שמתרחשים, 

 יוסי, ושל חבריי מאיר וכולם. תודה.  

 כן איתן.   ראש העיר: 

תומכי  עו"ד איתן צנעני:  שאנחנו  מגיעים  בפ ם  כמובן  למליאה  המליאה.  תיחת 
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על   ערעורים  או  גדולים  דברים  גדולות,  תכניות  דברים, 

זאת,   עם  יחד  מקום.  יש  ובהחלט  משנה,  ועדת  של  החלטות 

לעיתים   פרטניים.  מקרים  לסייג  מקום  שיש  סבור  אני 

מגיעים   לעיתים  תושבים,  של  פרטיים  מקרים  מגיעים 

כערעו  מגיע  זה  כלל  בדרך  שכנים,  של    על ר  סכסוכי  החלטה 

 ועדת המשנה.  

ועולים    הפרטנית,  ברמה  תושב  של  מקרים  מגיעים  לעיתים 

לא   ואני  האחרונות.  מהשנים  מקרים  וכמה  כמה  בראש  לי 

או   בעיה  יש  לתושב  שאם  וראוי  שנכון  שכנים    2חושב 

בדברים   לצפות  יוכלו  סבא  כפר  תושבי  שכל  שמתקוטטים 

   -האלה, ולכן אני מציע לסייג את ה 

החלטה    100%אתה   סדבון:   סי יו עו"ד   תקבל  המליאה  כזה  במקרה  צודק, 

 שהנושא הזה לא ישודר. אבל כל מקרה לגופו כחריג.  

חריגים   עו"ד איתן צנעני:  במקרים  סמכות  יש  שלמליאה  פה  נקבע  אנחנו  אז 

 פרטניים להחליט לא לשדר. כן, מחמת צנעת הפרט בהחלט.  

נו  פינחס כהנא:  כשמעלים  כלל  בדרך  פרטני,  ,  שא צנעני,  קורא  שאתה  מה 

בגלל   אלא  שהייתה,  להחלטה  הסכמה  אי  בגלל  לא  זה 

בדרך   לא מביאים  ולכן  הזה.  לסכסוך  .. מעבר  הזה. שהנושא 

לא   משנה,  בוועדת  אחראיים  מספיק  ואנחנו  למליאה  כלל 

לא   ודעתנו  בהצבעה  שהפסדנו  בגלל  למליאה  מביאים 

למליאה  מביאים  הסיפור.  לא  זה  שי   התקבלה,  ש  נושאים 

 ם משמעות שהיא משמעות עירונית.  לה 

   -פינחס  עו"ד איתן צנעני: 

לעשות   פינחס כהנא:  להתחיל  תתחיל  לסייג,  תתחיל  אל  זהו, 
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   -קריטריונים 

   -פינחס  עו"ד איתן צנעני: 

   -ואם יש אחד כזה שיהיה מקרה כזה שעבר  פינחס כהנא: 

אני   עו"ד איתן צנעני:  פינחס  תשמע  אחד?  באותו  בו  נפגע  חבר  ה  שנ   14אז 

תרצה   אם  אבל  כאן,  אפרט  לא  אני  לך,  אומר  ואני  מליאה, 

ככה   מקרים  מספר  לשלוף  יכול  אני  הישיבה,  בסוף 

נעים,   לא  מאוד  מאוד  שיהיה  פרטניים  מקרים  מהזיכרון, 

פה   לקבל  ולכן  בזה.  יצפו  סבא  כפר  שתושבי  מביך  מאוד 

צודק   נכון  אמר,  שיוסי  הסייג  נכון.  לא  זה  גורפת,  החלטה 

כחלק  יי על מקובל   אותו  לקבל  שצריך  חושב  אני   ,

 מההחלטה.  

ועדת   פינחס כהנא:  בכל  נמצא  אני  דוגמאות כאלה.  לא חושב שתמצא  אני 

ו   שהבאנ הדברים  כל  כאלה,  דוגמאות  תמצא  לא  משנה, 

אל   אז  עירונית,  משמעות  להם  שיש  דברים  הם  הפרטניים 

 תתחיל...  

 לכל דבר יש משמעות.   עו"ד איתן צנעני: 

זה   : נא פינחס כה  ומה  זה פרטני  ... לקריטריונים מה להביא ומה לא, ומה 

   -לא פרטני 

עירונית. ועדיין אני בטוח שאם היית,   עו"ד איתן צנעני:  לכל דבר יש משמעות 

ש  אבל  עליך,  לדבר  רוצה  לא  רבים    2-טוב  תושבים 

שמישהו   חדש  התושבים  שאחד  שהיה.  מקרה  ומתקוטטים, 

וז  בו,  ונקם  נגדו  הצביע  זה  הג ה  בוועדה  תשמע  למליאה,  יע 

חושב   באמת  אתה  בעבר.  היה  זה  מביך,  מאוד  מאוד  היה 

ולא יהיה לנו את   זה,  יראו את  שצריך שכל תושבי כפר סבא 
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נראה   זה  זה?  את  ישדר  שלא  במקום  להחליט  הדעת  שיקול 

 לך סביר?  

 רפי ברשותך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 כן יובל בבקשה.   ראש העיר: 

חברים זה נושא שיש לי ככה המון המון חום אליו. יושב פה   י: עו"ד אהוד יובל לו 

לפני   עליו.  תסתכלו  אז  המצלמה,  את  אליי  מכוון  ברק  דני 

לישיבות    14 נכנסו  גל  ואריה  ניישלוס  ויוסי  ברק  דן  שנה 

והתחילו לצלם ביחד איתי בתיאום. אז   מועצה עם טלפונים 

מצלמו  מכניסים  שאנחנו  זה  על  משטרה  לנו  הזמינו  ת  עוד 

את  לח  הפעלנו  ישיבות.  היה    18דר  לי  גם  המפורסם.  א' 

שלא   ואחרים,  כאלה  חוק  גורמי  ידי  על  מאוים  להיות  זכות 

ולשדר,   למועצה  הצילום  את  להכניס  אז  חוק.  זה  מה  הבינו 

יכולים   אתם  לתכנון,  הוועדה  בישיבות  גם  פתיחות  לפתוח 

 להגיד שאתם אמרתם לשמש שתזרח.  

הו   את  שפתח  מי  בפועל  ראש    דה וע אבל  פה  יושב  לתכנון, 

שבמהלך   והבקשות  שהפעלתי  הלחץ   .. סער,. רפי  העיר 

של   ממצב  יצאנו  התקדמו.  לנו    0הקדנציה  יש  פתיחות, 

רק   לא  באינטרנט,  שנמצאים  תמלילים  גם  היום 

שאנחנו   במצב  היום  נמצאים  אנחנו  תמלילים.  פרוטוקולים 

לרבות   ומצולמות,  פתוחות  ישיבות  וכמה  כמה  עברנו  כבר 

 קי דעות קלים קשים.  לו חי 

צולמה    עוד לפני שאמרתם שתזרח השמש  הישיבה האחרונה 

רצינו   כי  אותה,  קטענו  שלפניה  שבישיבה  אחרי  במלואה, 

השתמשנו   לא  פעם  אף  כולם.  פני  מול  יהיה  שהכול 
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כל   בחדרה  שיישארו  מציע  אני  לחדרה.  ששמורים  בביטויים 

מור  לכאן  לנו  יביאו  שלא  חדרה,  של  ך.  דר ה  הסטנדרטים 

מכפר.   אנחנו  סבא,  כפר  של  הצנועים  דרך  המורה  עם  אנחנו 

הראשונים   בין  במועצה  גם  הישיבות  את  פתחנו  סבא  בכפר 

לתכנון   הוועדה  את  לזה.  שהתנגדו  אנשים  הרבה  נגד  בארץ, 

 פתחנו.  

ברור    בשלמות.  פתחנו  עכשיו  גדולים,  בפרויקטים  פתחנו 

ש  צנעה  על  לשמור  נרצה  שאנחנו  נושאים  סוכי  סכ ל  שיהיו 

דברים שאין מקום להביא   והרבה  ירושות  שכנים, משפחות, 

הצבעות   גם  העליתי  אני  בושה  בלי  פינחס,  אותם. 

המועצה   חברי  שכל  חשבתי  כי  למליאה  העליתי  שהפסדתי, 

שהיה   מה  וזה  מסוימים,  בנושאים  דעתם  את  לתת  צריכים 

הגיע   זה  החלטה,  קיבלה  כשהמועצה  וגם  לקרות.  צריך 

ה  הדור  ולא    יר צע לערר.  האלה  העררים  את  לקחת  ידע  גם 

 פעם לתקן דברים שקרו.  

שיש    להגיד  שהעז  מי  כל  א'  לכולם,  הכבוד  כל  עם  אז 

כפר   על  שידבר  מי  בעלמא.  לדבר  שימשיך  בעלמא,  שחיתות 

לעניין.   שידבר  לו  כדאי  שלנו  סבא,  קשים  דעות  חילוקי 

היו   קפה,  מכוס  יותר  כלום  לנו  יצא  לא  שבחיים  כמתנדבים 

לראש  ו  הי וי  תודות  גם  משודרים,  הם  כולם.  של  הפנים  מול 

הצוות   פעם  שלא  הצוות  של  לנכונות  שלי,  לעבודה  העיר, 

נעים.   לא  וזה  משודרת,  ביקורת  וזה  ביקורת,  מול  עומד 

אנחנו   נעימים,  להיות  שמתחייבים  אנשים  לא  אנחנו 

השידורים   כשישודרו  פעם  לא  ענייניים.  להיות  מתחייבים 
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ים שבכלל לא טורחים להגיע. דברים  בר ח   הבאים נראה שיש 

 קשים, דברים שאנחנו מחזירים אותם לדיון חוזר.  

לא    הם  להם,  קשה  הזאת  ההתנדבות  שבכלל  אנשים  יש  אבל 

כל   קודם  לסדר,  בהצעות  לנו  להטיף  כשבאים  אז  מגיעים. 

כל   עם  בישיבות,  ולהשתתף  שלהגיע  בזה  לנו  להטיף  צריך 

כמו   הנושא,  לסיכום  אז  להגיד    תי מר שא הכבוד.  קודם, 

פתוחות   כבר  הישיבות  גדולה.  חוכמה  זה  תזרח  שהשמש 

רלוונטית.   לא  כבר  היא  ההצעה  הכבוד  כל  ועם  מצולמות, 

   -אבל תודה שהעליתם אותה 

 לא כולם, לא כולם. יש החלטה שלנו רק חלקם.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -יוסי, בפועל הישיבות  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 פועל, לא בפועל.  ב   לא  עו"ד יוסי סדבון: 

 הישיבות מצולמות משודרות.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 זה לא נכון.   הדר לביא: 

   -אם נחליט  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -ממש לא, ממש לא, רק המליאות שעוסקות  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -סליחה, הישיבה האחרונה שודרה בשלמותה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 רק האחרונה.   הדר לביא: 

 לא, רק בהתחדשות עירונית ופינוי מתחמים.   אסנת ספורטה: ר  ד" 

   -לא, לא, סליחה היא שודרה בשלמותה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אבל זאת המציאות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ואנחנו העלינו את הקו הזה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   במליאות רק חלקי

 אומר לא נכון יובל.  ה  את זה לא נכון, מה ש  פינחס כהנא: 
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 אבל אתה אומר דברים לא נכונים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

מבקשים   עו"ד אהוד יובל לוי:  אתם  מדברים  כשאתם  עכשיו,  מדבר  אני  אבל 

 במה.  

 אבל תדייק, תאמר דברים נכונים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ראש העיר, ראש העיר  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 ם לא נכונים.  רי דב אבל אתה אומר   פינחס כהנא: 

לא   עו"ד אהוד יובל לוי:  כי  בגבורה,  להגיד  רוצה  אני  עמד,  העיר  ראש  סליחה, 

הציבור   אז  בשידור,  גם  היו  בינינו  הדעות  חילוקי  גם  פעם 

אבל   תזרח,  שהשמש  להגיד  יכולים  אתם  הכול.  את  רואה 

לשאלה   סמי,  לכם.  מודה  אני  אקטואלית,  לא  כבר  ההצעה 

 שלך.  

ה   גם  ענו  לפעמים  רי חב תראה,  שהם  נושאים  יש  שלך,  ם 

עולים למליאה וזה לא פרויקטים גדולים או יזמים גדולים,  

קשים,   לפעמים  שהם  נושאים  יש  משפחות.  של  עניינים  זה 

לאתר   מגיעים  דין  פי  על  הם  ממילא  לשידור.  נעימים  לא 

לשדר.   חייבים  תמיד  לא  הבוצה  את  כהחלטה.  האינטרנט 

שמח  אני  העיר,  לראש  תודה  אני  בש ש   אז  אנחנו,  הזה  לב 

כי   אקטואלית,  לא  היא  שההחלטה  תחליטו  שאתם  מקווה 

 זה כבר קורה. ושיהיה לכולנו גם שנה טובה יום טוב.  

 זה לא נכון.   פינחס כהנא: 

 תודה רבה יובל. בואו נחדד את הנושא ונקדם.   ראש העיר: 

 רגע, יובל לאן אתה הולך?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -בעיקרון  ראש העיר: 

 יובל תמתין, לאן אתה הולך? תחכה להצבעה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 
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 או שתגיד שאתה בעד.   אורן כהן: 

 יש הצבעה אבל יובל.   ראש העיר: 

.   עו"ד עדי לוי סקופ:  .  בעד ההצעה.

עוד   ראש העיר:  פליאה סליחה.    30נו, אתה בעד הבעד? תחכה  נו.  שניות 

 רגע פליאה, פליאה בבקשה.  

 ווה שהפעם לא יפריעו לדבריי.  מק י  אנ  פליאה קטנר: 

 יובל למה אתה אומר שההצעה לא אקטואלית סליחה.   פינחס כהנא: 

 שנייה רגע פינחס, פליאה.   ראש העיר: 

להתחדשות   פינחס כהנא:  שקשורים  דברים  רק  לשידור  מעלים  אנחנו 

   -עירונית 

 עכשיו יובל יישאר פה עד סוף הישיבה, מצוין.   ראש העיר: 

.   לוי: ל  וב עו"ד אהוד י  שלי העיר,  ראש  של  החלטה  יש  אקטואלית,  לא  ההצעה 

בישיבה האחרונה? המעטים שכן   הייתם  הדברים משודרים, 

בקדנציה,   שלך  היעדרות  אחת  פעם  ראיתי  אני  אתה  טרחו, 

היעדרות,   כל  לי  שספרו  אלה  כמו  לא  אומר.  לא  אני  אז 

מקווה   אני  להגיע  טרח  שלא  מי  אני.  גם  הם.  בריאים  שיהיו 

הישיבה  בב א  שהו  אקטואלית,  לא  ההחלטה  מלאה.  ריאות 

 נפתחה.  

לאשרר   אורן כהן:  מציע,  שאתה  ההחלטה  על  להצביע  רוצים  אנחנו 

 אותה, את מה שאתה מציע.  

 -רגע, זכות דיבור  ראש העיר: 

יובל?   פינחס כהנא:  משנה  ועדת  של  נוכחות  גיליון  להוציא  רוצה  אתה 

 בוא תוציא.  

   -פינחס  ראש העיר: 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 14/09/2022ניין בת מועצה מן המ ישי

 
 

 55 
 

 פינחס אתה חבר מצטיין.   ובל לוי: י   וד עו"ד אה 

 ממש חוצפה.   פינחס כהנא: 

 הוא החמיא לך.   ראש העיר: 

 אתה חוצפן גדול.   פינחס כהנא: 

 אני החמאתי לך. חוץ ממך.     עו"ד אהוד יובל לוי: 

 הוא החמיא לך.   ראש העיר: 

 אני מקווה שסמי ילמד ממך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אה זכות דיבור, בבקשה פליאה.  לי לפ שנייה יובל, תן   ראש העיר: 

כמו   פליאה קטנר:  הזה.  העניין  בעד  כן  שאני  להגיד  חייבת  אני  טוב, 

במובן   יותר  לנו  חשוב  שהוא  דבר  זה  מקודם,  אמר  שעילאי 

בקדנציה   ובנייה  תכנון  חברת  הייתי  אני  השקיפות.  של 

משך   מאוד    5הקודמת  סיפורים  המון  הגיעו  ובאמת  שנים, 

של  אישיים,  חברי  מי פע מאוד  שאנחנו  הרגיש  פשוט  זה  ם 

על   ולא  מגשרים.  או  פסיכולוגים  תקן  על  יושבים  הוועדה 

אז   ובנייה.  תכנון  עם  להתעסק  שאמורים  ציבור  נבחרי  תקן 

   -לשאלתך סמי? סמי כן? אמרתי נכון? אז זה כאילו 

 חבר לשכה עו"ד ריכטר בשבילך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

מ  פליאה קטנר:  שם  עם  אחת  נכון.  חד יו בתור  הוגה  שאני  לוודא  רציתי   ,

שנאמרו   למילים  בנוגע  להגיד  לי  חשוב  מאוד  אחד  דבר  אבל 

פליליים,   דברים  ובנייה  בתכנון  שנעשים  שחושב  מי  פה. 

למשטרה   שייגש  רלוונטי,  לא  הוא  הצילום  של  הנושא 

אז   זה,  על  זה  את  למרוח  לנסות  ככה  סתם  זה  אם  בבקשה. 

 זה סתם פופוליסטי.  

ברורה.  ו ת  ראש העיר:  מאוד  בצורה  הנושא  את  אסכם  אני  רבה,  דה 
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של   לנושא  שקשור  מה  בכל  המובילות  הערים  אחת  אנחנו 

מאוד,   טובה  בצורה  עובדות  ובנייה  תכנון  וועדות  שקיפות. 

רוצה להודות לחברי   מקצועית מאוד, רצינית מאוד. אני גם 

דני   וגם  יוסי  וגם  פינחס  גם  בה  שיושבים  משנה,  ועדת 

   -ורן וא ל  ואיתן ויוב 

 שעות בלי הפסקה.    5 עו"ד אהוד יובל לוי: 

מאוד   ראש העיר:  מאוד  ארוכות  ישיבות  הם  האלה  הישיבות  ולעיתים 

לא   אנחנו  המשנה  ועדת  את  וכן,  מאוד  רציניות  מאוד, 

דנים   אנחנו  לחלוטין.  מקצועיות  ישיבות  הם  כי  משדרים 

 טיים, יש שיח בריא ונוקב.  שם בנושאים גם אישיים, פר 

 ויש פרוטוקול ותמלול.   דלוביץ: מנ ר  מאי 

הגונה   ראש העיר:  הכי  בצורה  מוצג  והכול  ותמלולים  פרוטוקולים  יש 

בדרך   אני  ההחלטות  כל  ברשתות.  ושקופה  וחוקית  וישרה 

על   דברים  לרמז  שמנסה  למי  שלי  הטון  את  נותן  לא  כלל 

הטון.   את  נותן  לא  אני  כולנו.  על  מרמז  הוא  הוועדה, 

ש  כך  כדי  עד  הזמן  יל אפ להיפך,  כל  בי  מפצירה  המהנדסת  ו 

תמיד   הוועדה,  לחברי  נותן  אני  דעתך,  את  עמדתך  את  תגיד 

מצביעים   טובה  עמדתכם  עמדתכם.  מה  דעתכם  מה  אומר 

במקומות   אלא  עמדה,  נוקט  לא  אני  בסדר.  וזה  ובעד 

מקום   יש  כן  הישיבה.  את  לנהל  לעזור  רק  שצריך  מסוימים 

 בישיבות המליאה.  

שנאמ   כמו  גם  דעים.  ו   ר, ופה  תמימות  פה  שיש  חושב  אני 

הצוות   הזיכרון.  את  לרענן  רוצה  רק  ואני  פתחנו,  אנחנו 

במליאה.   השידורים  של  הפתיחה  עם  בנוח  חש  לא  המקצועי 
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ענייני.   פחות  שיח  של  סוג  לאיזה  זה  את  שיהפוך  מחשש 

שידור   של  יישמנו  אנחנו  שאותה  ראשונה  החלטה  והחלטנו 

פי  של  גדולים  מתחמים  של  והתחדשות  י  נו ישיר  בינוי 

להחלטה   נצמדנו  ולכן  ההחלטה.  הייתה  זאת  עירונית. 

ונצמדים   אותה  מכבדים  החלטה  יש  אם  אומרת  זאת  הזאת. 

 אליה.  

שוב    פה  שהיה  מכיוון  ויובל,  עדי  של  בקשתה  האחרון  בדיון 

פעם מתחמים משמעותיים מאוד, והם לא דווקא התחדשות  

אנ  אז  קניאל,  של  הנושא  ועלה  מן  חו י  עירונית,  שיש  שב 

שידעו   כדי  לציבור,  ומורכב  חשוב  כך  כל  נושא  להציג  הטעם 

של   פשוטות  הלא  ההתמודדויות  ואת  קורה  מה  בדיוק 

היום   שהתוצאה  חושב  שאני  קניאל,  כמו  האלה  האירועים 

יותר   הרבה  מדויקת,  יותר  הרבה  טובה,  יותר  הרבה  היא 

ע  נשארתי  לא  אני  נוספים,  נושאים  היה  ד  נכונה תחבורתית. 

אבל  סו  אחרות,  מסיבות  הישיבה  והיא  ף  התקיימה  הישיבה 

 שודרה כולה.  

לשידור    מסודרת  בצורה  המליאה  ישיבת  את  פתחנו  ולכן 

הנושא   על  רק  בעיה לקבל הצבעה  אין  לי  האחרונה.  בישיבה 

הוא   באמת  המליאה  של  שהנושא  חושב  אני  המליאה.  של 

יו  נוגעים  יש לה אספקטים אחרים, שהם  והמשנה    תר חשוב, 

אדם  ל  להיות  יכול  זה  בנייה,  היתר  להיות  יכול  זה  פרט. 

זה   שכנים,  בין  סכסוך  להיות  יכול  זה  פרטי,  בית  שבונה 

והוא   בריכה,  להקים  שהחליט  אדם  של  נושא  להיות  יכול 

בונה   שהוא  בבריכה  ידונו  סבא  כפר  תושבי  שכל  רוצה  לא 
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בין   שוני  יש  ולכן  הקרובה.  מהסביבה  רק  אלא  שלו,  בבית 

ה  יותר  נה מש ועדת  פשוטים  נושאים  מאוד  בהרבה  שדנה   ,

לקבל   אפשר  אם  לכן  הזה.  הנושא  מאשר  יותר,  פעוטים 

 -החלטה פה אחד 

נושאים   אורן כהן:   ... קולות, רוב  ויהיה  שבמידה  איתן  של  הסייג  עם 

 פרטניים.  

   -מלבד נושאים שקשורים לפרט על נושאים אישיים  ראש העיר: 

 -אפשר להציע  עו"ד אלון בן זקן: 

 לא, שתתקבל החלטה בכל מקרה לגופו.   יוסי סדבון:   "ד עו 

 אפשר להציע נוסח של החלטה?   עו"ד אלון בן זקן: 

 כן.   ראש העיר: 

 אני רוצה לראות אם הבנתי אתכם.   עו"ד אלון בן זקן: 

 כן.   ראש העיר: 

תשדר   עו"ד אלון בן זקן:  סבא  כפר  עיריית  זה,  את  אקריא  את  אני  חי  בשידור 

מלי  ישיבות  דיונים  ו   את כל  למעט  ובנייה,  תכנון  עדת 

גם   מציע  ואני  נקודתיות.  תכניות  ו/או  להיתר  בבקשות 

שהתקיימה   החלטה  במקום  תבוא  זאת  שהחלטה  להוסיף, 

מיום   העיר  פרשנויות    1/12/21במועצת  למנוע  כדי  רק 

 סותרות.  

כך   עו"ד קרן גרשון חגואל:  אחר  גם  זמינות  יהיו  שהישיבות  לציין  בבקשה  ואפשר 

 חוזרת?    יה פי לצ 

מבקש   עו"ד יוסי סדבון:  רק  אני  בסדר.  ההחלטה  כל  קודם  המשפטי,  היועץ 

על   עניין  של  לגופו  בהחלטה  ישודרו  לא  פרטניים,  שמקרים 

עניין   מעלה  ומישהו  מתכנסת  המליאה  אם  המליאה.  ידי 
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החלטה   נקבל  ממנו,  ידעו  העיר  תושבי  שכל  ראוי  שלא  פרטי 

 שלא משודר ולא ישודר.  

 במליאה עצמה?   זקן:   בן ן  עו"ד אלו 

 כן, כן.   עו"ד יוסי סדבון: 

כיוון   עו"ד אלון בן זקן:  המליאה,  לפני  האלה  ההחלטות  את  להחליט  צריך  אז 

 שמכינים אמצעי שידור מראש.  

   -בסדר, אז יעבירו בהודעה שהנושא הזה מתבקש  עו"ד יוסי סדבון: 

יוסי, עשינו את זה כב  עו"ד אהוד יובל לוי:   בה פעמים.  הר ר  נחליט במקום 

 נחליט במקום.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -במקום קיבלנו החלטה. פתחנו ככלל  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 יובל אז תצביע נגד, אין בעיה. תצביע מה שאתה רוצה.   הדר לביא: 

יובל  עו"ד יוסי סדבון:     -לא, לא, רק רגע 

   -ן אלון אתה יכול להוסיף שזה יהיה גם זמי  עו"ד קרן גרשון חגואל: 

 יוסי דבר איתי כן.   ראש העיר: 

יש   עו"ד יוסי סדבון:  מישהו  ואם  מראש,  לדעת  אפשר  הפרטניים  המקרים  את 

זאת   אחרונה.  נקודה  אחרי,  זה  את  נשים  אנחנו  השגה,  לו 

הפרטני,   הדיון  את  ונמשיך  הדיון  את  נסגור  לדיון,  אומרת 

 ונקבל החלטה כל מקרה לגופו.  

ש  עו"ד איתן צנעני:  צריך  יום  ור הג מראש  סדר  כשיש  יראו  המקצועיים  מים 

או   סכסוכים  או  פרטניים  מקרים  רואים  שהם  מליאה,  של 

או   יום  סדר  בתחילת  אותם  ישימו  או  הזה,  מהסוג  דברים 

 בסוף סדר היום כמקשה אחת.  

 זאת ההחלטה, בסדר?   ראש העיר: 

שההחלטות   ד"ר אסנת ספורטה:  להוסיף  מבקשת  אני  המשפטי  היועץ  אלון,  רק 
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לצפות  ו  מר ייש  אפשר  שיהיה  כדי  העירייה  באתר  בארכיון, 

 בהם גם אחרי.  

 היועץ המשפטי לא מנסח את ההחלטות.   הדר לביא: 

 לא עניין משפטי.   עו"ד אלון בן זקן: 

אני   ד"ר אסנת ספורטה:  זה  בגלל  המקורית,  ההחלטה  בהצעת  חלק  זה  לא, 

 מבקשת להוסיף את זה.  

 לטות.  הח ה   היועץ המשפטי לא מנסח את  הדר לביא: 

 אז בוא תדייק את ההחלטה.   ראש העיר: 

מליאת   עו"ד אלון בן זקן:  ישיבות  כל  את  חי  בשידור  תשדר  סבא  כפר  עיריית 

בבקשות   דיונים  למעט  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הוועדה 

   -להיתר ו/או תכניות נקודתיות. לא צריך 

   -אבל בצורה כזאת זה מחריג את כל ה  פינחס כהנא: 

 מהישיבות.    50%זה מוריד   ה: רט פו ד"ר אסנת ס 

דברים   פינחס כהנא:  על  כאן  דיברו  ועדת משנה. הם  של  כל ההחלטות  את 

   -מיוחדים. אתה 

 בקשות להיתר ו/או תכניות נקודתיות.   עו"ד אלון בן זקן: 

שקשורים   ד"ר אסנת ספורטה:  דברים  להיות  חייבות  לא  להיתר  בקשות  לא, 

 לסכסוכי שכנים.  

 חלטת המליאה.  ה ב  עו"ד יוסי סדבון: 

 אמרתי נקודתי. בהתאם להחלטת המליאה.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -ההצעה צריכה להיות בהתאם להצעה של עו"ד צנעני  הדר לביא: 

 באותה ישיבה, בסדר?   עו"ד אלון בן זקן: 

לצנעת   הדר לביא:  הבקשה,  סוג  לא  הפרט.  צנעת  שדינם  בעניינים 

 הפרט.  
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 -החלטת מליאה  ממה שיינפין: 

   -את רושמת  לון בן זקן: א   "ד עו 

 בכפוף להחלטת המליאה באותו רגע.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

,   ממה שיינפין:  המקצועי לצוות  גם  בהתאם  נכון,  דבר  העלה  איתן  סליחה, 

 צריך גם איתו להתייעץ.  

אם   עו"ד יוסי סדבון:  בעיה.  אין  בזה  נעמוד  אנחנו  בסדר.  זה  לא,  לא, 

 ו בהתחלה, ולא נשדר.  א   וף המליאה תחליט, זה יהיה או בס 

   -נכון, או בסוף או בהתחלה  הנדין: -עילאי הרסגור 

יידע מתחילים לשדר.   עו"ד אהוד יובל לוי:   בסוף, בסוף. הציבור 

   -אני רוצה להגיד עד שהיועץ המשפטי מנסח  הנדין: -עילאי הרסגור 

עצמה.   עו"ד אלון בן זקן:  המליאה  בישיבת  ויכוחים  למנוע  רוצה  פשוט  אני 

 להבין יש פה החלטה של מועצת עיר.  ך  רי צ 

   -אני מציע ככה  ראש העיר: 

 אולי כדאי לנסח את זה טיפה יותר טוב.   עו"ד אלון בן זקן: 

 כן עילאי, אתה רוצה לעזור בניסוח?   ראש העיר: 

יובל   הנדין: -עילאי הרסגור  לחברי  תודה  להגיד,  רציתי  שמנסחים  בזמן  אני  לא, 

נ  הקודמת  בקדנציה  שעוד  הזכות  ק  אב לוי  עצם  על  איתנו 

משהו   זה  שעכשיו  העיר.  מועצת  ישיבות  את  לצלם  בכלל 

משהו   ישיבות מליאה,  על  עכשיו אנחנו מדברים  טריוויאלי. 

 אז צריך גם לזכור את זה בפרופורציה.  שנראה חלומי.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 תודה עילאי.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

את  ראש העיר:  ננסח  אנחנו  אז  את  ה  ז   טוב,  תתחיל  כזאת.    2בצורה 

 הפסקאות.  
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מליאת   עו"ד אלון בן זקן:  ישיבות  כל  את  חי  בשידור  תשדר  סבא  כפר  עיריית 

דיונים בבקשות להיתר   ובנייה. למעט  ועדה מקומית לתכנון 

   -ו/או תכניות נקודתיות 

   -אז אפשר להציע, למעט דיונים  עו"ד עדי לוי סקופ: 

דיונים   ד"ר אסנת ספורטה:  כפי שיוחלט  ש  שי למעט  הפרט,  צנעת  סוגיה של  בהם 

   -על ידי הוועדה. ואז אותם אפשר 

 זה לא צנעת הפרט, זה היתרים, זה לא צנעת פרט.   ראש העיר: 

 להעביר לסוף הישיבה ולא לשדר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   עו"ד אלון בן זקן:   זה לא הקריטריון

   -טוב. כפי שאמרת, מהנדסת  ראש העיר: 

צנעת   י: לו ל  עו"ד אהוד יוב  מפאת  הוק  אד  בהחלטה  שיוקפאו  פרקים  למעט 

 הפרט.  

הנושאים   ראש העיר:  את  תציג  הישיבה  יום  בסדר  העיר  מהנדסת 

   -האלה 

יוציא   עו"ד אלון בן זקן:  אני חושב שכדאי לתת לצוות המקצועי להחליט, הוא 

מה   במפורש  השם  יהיה  בזימון  תחשבו  אתם  אם  זימון. 

לייב. אם אתם תחשבו שיש  ב   דר הולך להיות מוקלט או משו 

אז   בלייב.  משודר  להיות  הוא  גם  צריך  שכן  מסוים  נושא 

 תביעו את דעתכם בתחילת הישיבה.  

את   עו"ד אהוד יובל לוי:  לעצור  לעת  הוועדה רשאית מעת  הכלל שמשדרים הכול. 

 השידור.  

תגיע   פינחס כהנא:  לא  וגמרנו.  זה,  את  תגמור  המשנה  שוועדת  אפשר 

 ם.  חי כו לוועדה עם וי 

   -חבר'ה משדרים את הכול במליאת הוועדה לתכנון למעט  עו"ד אהוד יובל לוי: 
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 פינחס זה הכי טוב.   ראש העיר: 

 נושאים מסוימים שיוחלט עליהם.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

הגיעו   ראש העיר:  פרטיים  או  אישיים  שנושאים  לב  שמנו  אנחנו 

 למליאה, ואנחנו מעדיפים לסגור את המשנה. בסדר? 

דיונים   עדי לוי סקופ:   "ד עו  למעט  לקבוע  אפשר  אז  למליאה,  יגיע  זה  אם  אבל 

בנוסף    ם שפומביות  ולקבוע  הצדדים.  בפרטיות  לפגוע  עלולה 

יום   לסדר  המליאה  חברי  לבקשת  יכנס  כזה  נושא  שכל 

 להחלטה.  

בהם   עו"ד אלון בן זקן:  הדיון  עירונית,  התחדשות  של  תכנית  שגם  חושב  אני 

.. זה   הקריטריון.  א  ל   עלול לפגוע.

   -טוב, אני מציע ככה, היועץ המשפטי  ראש העיר: 

 איך? זה לא פרטי. אז איך?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -אנחנו נמשיך בסדר היום, היועץ המשפטי תנסח החלטה  ראש העיר: 

יהיו   עו"ד אהוד יובל לוי:  לתכנון  הוועדה  של  המליאה  ישיבות  ניסחנו.  רפי,  לא 

למעט   משודרות  שבהם    בי לג פתוחות  מסוימים  נושאים 

הפרט   צנעת  של  מסיבות  לשדר,  לא  יוחלט  ישיבה  באותו 

 וכיוצא בזה.  

שהם   עו"ד אלון בן זקן:  הוק  אד  הוועדה  מליאת  החליטה  בהם  דיונים  למעט 

 לא ישודרו.  

.   ראש העיר:   אוקיי

זה   פינחס כהנא:  את  נגמור  בואו  במליאה.  להתווכח  שכדאי  חושב  לא  אני 

משנה.   את  חנ אנ בוועדת  מכירים  הדברים,  כל  את  שומעים  ו 

   -הנושאים 

 בסדר, בסדר.   עו"ד יוסי סדבון: 
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 -מה שפינחס אומר  ראש העיר: 

 אני לא מדבר על ההחלטה.   פינחס כהנא: 

   -מה שפינחס אומר זה נכון. הוא אומר בעצם  ראש העיר: 

 שוועדת המשנה תחליט האם זה ישודר או לא.   פינחס כהנא: 

בוועדת  גי שי נושא   ראש העיר:  יוחלט  למליאה,  משנה  ועדת  לאחר  ע 

 .  המשנה שהנושא לא ישודר 

 בסדר גמור.   עו"ד יוסי סדבון: 

 בסדר גמור, זה מקובל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מקובל.   ראש העיר: 

השמירה   ד"ר אסנת ספורטה:  של  העניין  את  להוסיף  שוב  מבקשת  אני  רק 

לשחז  אפשר  שיהיה  כדי  העירייה,  אתר  של  ר  בארכיון 

דרך  ול  המקורית  בהצעה  מופיע  זה  ללייב.  מעבר  גם  צפות 

 אגב.  

 קודם כל זה ברור מאליו שזה נשאר בארכיון.   ראש העיר: 

יוכל   ד"ר אסנת ספורטה:  הציבור  זה.  את  נוסיף  בואו  אז  מאליו  ברור  זה  אם 

   -לצפות בישיבה גם לאחר הישיבה 

 בסדר גמור, מקובל.   ראש העיר: 

 שידורים של העירייה.  ה   ון בארכי  ד"ר אסנת ספורטה: 

לי זה ברור מאליו. אני לא חושב שצריך להיות משהו שהוא   ראש העיר: 

 לא הגיוני.  

 אז בואו נקרא את הנוסח ונסיים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   השידור החי יכול להישאר אחר כך בארכיון

   -הקלטות הישיבות  עו"ד אלון בן זקן: 

.   ראש העיר:   וההקלטות, כן
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.   "ד אלון בן זקן: ו ע   הקלטות הישיבות תשמרנה בארכיון

   -כמו כן דבר. תראו  ראש העיר: 

 אוקיי, אז יש לנו נוסח מקובל?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני רוצה להגיד לכם משהו  ראש העיר: 

 אפשר להצביע?   עו"ד יוסי סדבון: 

על   ראש העיר:  מדברים  אם  משהו.  לכם  להגיד  רוצה  אני  שנייה, 

על  ז  א   שקיפות,  מדברים  אם  שקיפות.  חצי  עושים  לא 

יישאר   שזה  ברור  זה  שמשודר,  ברור  זה  אז  שקיפות, 

להסריט   יכול  מישהו  אז  משודר  זה  אם  היום  כי  בארכיון. 

 את זה גם ככה.  

 זה גם ברור שיראו מי לא מגיע לישיבות.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

המשנ  ראש העיר:  ועדת  להמלצת  בהתאם  הניסוח  זה  אז  וף.  בס ה  טוב, 

השידורים כמובן ישמרו בארכיון. לכן אפשר להוריד את זה  

   -מסדר היום 

 לא, אפשר להצביע. לקרוא שוב את הנוסח ולהצביע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אפשר לקבל את זה פה אחד את ההצבעה?   ראש העיר: 

 חבר'ה פה אחד, ותזרח השמש. קדימה. שנה טובה לכולם.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 שנה טובה יובל.   : יר ראש הע 

 שנה מצוינת. אני יכול לדעת למה אתה הולך?   עו"ד יוסי סדבון: 

 

העיר   : 516מס'    החלטה  אחד  מועצת  פה  תשדר  כי  החליטה  סבא  כפר  עיריית 

ובנייה.   לתכנון  מקומית  ועדה  מליאת  ישיבות  כל  את  חי  בשידור 

דיונים בב  שהומלץ על    קשות להיתר ו/או תכניות נקודתיות למעט 

בארכיון הו י  יד  יישמרו  השידורים  לשדרם.  שלא  המקומית    ועדה 

 השידורים.  
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 שאילתות: .  3

 

 כינוס ישיבת דירקטוריון לפי חוק.    א. 

 

 הפרות חוזרות ונשנות, כן.  הגענו פה לשאילתות.   ראש העיר: 

 אנחנו עוברים לשאילתות.   יובל בודניצקי: 

 אנחנו חוזרים על אותם נושאים.   ראש העיר: 

 כינוס ישיבת דירקטוריון לפי חוק.   זקן:   בן ן  עו"ד אלו 

 כן. דיברנו על זה קודם,   יובל בודניצקי: 

 קיבלתם תשובה על כינוס דירקטוריון. אפשר לרוץ עם זה?   ראש העיר: 

לדון   יובל בודניצקי:  להמשיך  רוצים  שאתם  או  היום  מסדר  זה  את  להסיר 

 בזה?  

 טוריון.  רק די אפשר לרוץ עם זה? דיברנו על כינוס   ראש העיר: 

או   יובל בודניצקי:  היום  מסדר  זה  את  להוריד  אפשר  פעם,  עוד  שואל  אני 

 שאתם רוצים לדון בזה?  

 אפשר לרוץ? חבר'ה?   ראש העיר: 

 הדר? אסנת? פינחס?   יובל בודניצקי: 

הבאה   ראש העיר:  שאילתה  התשובה.  את  לקבל  אפשר  המשפטי  היועץ 

גם  דירקטוריון  ישיבת  כינוס  לשאילתה  נענינו.  ל  ע   מענה  זה 

היוע  עם  לרוץ  בדיון    ץ אפשר  כבר  תשובה  ניתנה  המשפטי? 

 שהיה מקודם.  

 -זה בסדר גמור. אם הם מקבלים את התשובה  עו"ד אלון בן זקן: 
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שכבר   ראש העיר:  שאילתות  שזה  מכיוון  השאילתות,  עם  לרוץ  אפשר 

 היו בדיון? 

 כן.   דובר: 

ישיבת  ראש העיר:  כינוס  השאילתה  אז  תודה.  קטוריון  יר ד   אוקיי 

 קיבלתם תשובה.  

 

 החזר חוב שנתי / חודשי של עיריית כפר סבא.  ב.  

 

כפר   ראש העיר:  עיריית  של  חודשי  שנתי  חוב  החזר  בנושא  שאילתה 

חודש   לסוף  שנערכה  בסימולציה  תשובה.  כאן  יש  סבא. 

לגדול   צפוי  ההחזר  סך  עדכני  למידע  בהתאם  אוגוסט, 

במשכנ  ההתייקרויות  לאור   ₪ כרגע  ות תא בכמיליון  מתנהל   .

הלוואה   יהיה  ההחזר  מקור  בנושא.  הבנקים  עם  ומתן  משא 

או   החוב,  בגובה  הלוואה  נטילת  למדיניות  בהתאם  בנקאית 

התקופה.   בסוף  שייוותר  ככול  קרנות  מיתרת  לחילופין 

 שאלת המשך? תודה.  

 

 שאילתה חוזרת.    –תכנית מתאר כוללנית  ג.  

 

כ  ראש העיר:  יש  כוללנית.  מתאר  השאילתה  מ   אן תכנית  לשאילתה.  ענה 

בשאילתה   שנכתבו  כפי  האוכלוסייה  תחזית  בפניכם.  מונחת 

עומד   התיקון  על  האוכלוסייה  ותחזית  נכונה,  הייתה  לא 

 תושבים.    187,000-היום על כ 
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.   פינחס כהנא:  .  לפחות את התמצית תגיד, מה הציבור מבין מהתשובה.

ה בבקשה על  לת אי לציבור יש את השאילתה. תקרינו את הש  ראש העיר: 

השאילתה   השאילתה.  זאת  יראה.  שהציבור  כדי  המסך, 

על   מדברים  ואנחנו  הכוללנית.  המתאר  תכנית  על  מדברת 

שנכתבה   אוכלוסייה  נכון.    210,000תחזית  לא  זה  תושבים, 

על   מדברים  ל   187,000אנחנו  הבאות,    20-תושבים  שנים 

לכך  מעבר  נוסף  עשור  עוד  קצת  גם  יהיה  שזה  מאמין  .  ואני 

מורכבים.   עבודה  בהליכי  הכוללנית  המתאר  תכנית 

את   מלא  ובאופן  מחדש  לתקן  החלטה  הצעת  של  משמעותה 

נערכו   העבודה  הליכי  במסגרת  המתאר.  תכנית  מסמכי  כלל 

עם   ישיבות  ספור  ממשלה,  אין  משרדי  יועצים,  מתכננים, 

מעודכנים   רבים  מסמכים   . וכו' ניקוז  רשות  תחבורה,  משרד 

הו  לאישור  מעודכנת,    דה וע הועברו  הפרוגרמה  המחוזית. 

יש   אך  בעבר,  שאושר  התחבורה  נספח  עקרוני,  אישור  קבלת 

יש   כי  הבינוי,  של  ונספחים  תשריטים  נוספים,  שינויים  בו 

הועבר   התוכנית  תקנון  עקרוני.  אישור  קיבלנו  פה, 

סיבובי   עוד  וצפויים  המחוזית,  התכנון  בלשכת  לתיקונים 

רבים   מסמכים  בנוסף  בהליכי    רו עב תיקונים.  ונמצאים 

של   ההחלטה  במסגרת  זאת  כל  לצד  שונים.  ועדכון  אישור 

לתמ"א   התייחסות  ישנה  המחוזית,  המופקדת    70הוועדה 

שזה   המחוזית,  הוועדה  להתייחסות  והועברה  אלה  בימים 

ישפיע   זה  כיצד  יודעים  טרם  אנו  מורכבת.  מאוד  סוגיה  גם 

ואז  ייתכן  ועדכונה.  הכוללנית  המתאר  תכנית  רש  יד ת   על 

להכין   נידרש  שבעקבותיה  המחוז,  של  מתקנת  החלטה 
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תיקונים מהותיים נוספים לעדכון כלל המסמכים. לצד זאת  

התכנון   לקידום  חסם  מהווה  אינה  המתאר  תכנית  כי  יודגש 

מלא,   בשיתוף  מולה  פועלים  ואנו  המחוזית,  התכנון  בלשכת 

מתוך   העיר,  לעתיד  תכניות  לקידום  מלא  בשיתוף  ממש 

מ  כשיתקבל  לל תכ ראייה  חוק  פי  על  ואזורית.  מקומית  ת 

לפי   החדשים  המסמכים  את  לפרסם  לחוק,    106אישור  ב' 

התכנון   לשכת  הנחיות  פרסום  לנוסח  בהתאם  יפורסמו  הם 

 המחוזית.  

כי   פינחס כהנא:  המשך.  שאלת  של  בצורה  זה  את  נעשה  רק,  רוצה  אני 

ה  את  רק  כאן  תכנית  -מונים  לנו  שאין  לזה  חסרונות  אין   ,

זה  ר  תא מ  האם  זה,  את  אשאל  אני  ואז  מאושרת.  כוללנית 

לוקח   זה  א'  מאושרת,  כוללנית  מתאר  תכנית  שבהעדר  נכון 

אם   אומרת  זאת  תכנון.  ועדת  של  בהחלטות  עצמאות  לנו 

לנו   נותנים  אז  כוללנית,  מאושרת  מתאר  תכנית  לנו  הייתה 

שאלה   היא  הזמן  של  גם  השאלה  ולכן  סמכויות.  יותר  הרבה 

כי   תכנית    ום הי קריטית.  לנו  שיש  כאילו  מתנהלים  אנחנו 

וחצי   שנתיים  ועברו  זה.  את  מציינים  וסטטוטורית  מופקדת 

אדם,   כוח  שאין  מענה  קיבלנו  חודשים  כמה  לפני  ורק 

בסך   זה  הזה.  הדבר  את  לסיים  צריך  אבל  בסדר.  ושיהיה 

 הכל כן פוגע בנו שאין לנו תכנית מתאר כוללנית מאושרת.  

רבה   ראש העיר:  ומיכל  נח פי תודה  העיר  מהנדסת  לך  שידוע  כפי  ס. 

לנושא של   גדולים  אדריכלית העיר ממש משקיעות מאמצים 

כתבו   שהם  כמו  סיבות  מספיק  יש  אבל  המתאר.  תכנית 

זה   אחרי  עוקבים  ואנחנו  עיכובים,  שיש  המפורטת  בתשובה 
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שיכולה   טובה  הכי  בצורה  זה  אחרי  עוקבות  הן  ממש, 

 להיות.  

 

 סביוני הכפר.   נת כו קליטה סלולארית בש ד.  

 

מנכ"ל   ראש העיר:  בבקשה  הכפר.  סביוני  בשכונת  סולארית  קליטה 

 העירייה.  

התנגדות   יובל בודניצקי:  יש  לפיה  שציינתם  הטענה  מכירים  לא  אנו 

סלולאריות.   אנטנות  להצבת  הכפר  סביוני  בשכונת  תושבים 

התקשורת   משרד  מול  הזה,  בנושא  מטפל  אישי  באופן  אני 

הסלולאר  תורן  מצ ל   וחברות  להצבת  מתאים  מקום  יאת 

יותקנו אנטנות סלולארית   לחברות הסלולאר שעליו  משותף 

שהפתרון  מקווה  באמת  ואני  בשכונה.  לקליטה  מענה    שיתנו 

אני   התושבים.  כלל  של  רצונם  ולשביעות  בהקדם  יימצא 

ב  נוספת  פגישה  שיש  התקשורת    18.9.22-מעדכן  משרד  עם 

 בנושא.  

 ירייה. שאלת המשך?  הע ל  תודה רבה מנכ"  ראש העיר: 

כשנתיים,   הדר לביא:  כבר  ציבורי  התכנוני  היום  סדר  על  הזה  הנושא 

הנושא   התקשורת  ובמשרד  מהתושבים  מבינה  שאני  מה  לפי 

 תלוי בנו. מתי אנחנו מתכוונים לפתור את זה?  

 המנכ"ל ענה.   ראש העיר: 

 .  בה עניתי, אני יכול לחזור שוב אם את רוצה על התשו  יובל בודניצקי: 

 ימים זה הולך להיפתר?    4בפגישה עוד   הדר לביא: 
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התקשורת   יובל בודניצקי:  משרד  ידי  על  שמועלות  ההצעות  פעם  עוד  לא, 

העלו   שהם  ההצעה  התקבלו.  לא  כה  עד  הסלולאר  וחברות 

הזה,   התורן  את  לשים  כיכר,  באמצע  הייתה  לאחרונה 

ב  הייתי  אני  החולים.  החולים,    2-ובבית  בבית  פגישות 

ב   שם ל  ונתק  אנחנו  עכשיו  מקיימים    18.9.22-בהתנגדות. 

על   נוסף  כן    2סיור  גם  להם  נציע  אנחנו  להם.  שיש  נקודות 

תלוי   לא  זה  הפתרון.  את  שנמצא  ונקווה  חלופיים.  אתרים 

 רק בנו.  

 תודה על הפירוט.   הדר לביא: 

לא   ראש העיר:  אחד  אף  היום,  סדר  על  באמת  הזה  הנושא  רבה.  תודה 

סולא  אנטנה  שגרים  ת  רי רוצה  התושבים  גם  לביתו.  סמוך 

התנגדות.   יש  אז  התושבים  לבתי  מתקרב  שזה  ככול  שם 

עוד   יש  לתושבים.    2ולכן  שהתחייבנו  כפי  נוספות,  נקודות 

התקשורת,   במשרד  הסלולאריות  החברות  בפני  אותם  נציג 

 ונראה איך מתקדמים עם זה.  

 

 צפייה ביוטיוב בגני עירייה.   ה. 

 

ב  ראש העיר:  עירייה. באמת אני רוצה    שא נו שאילתה  גני  צפייה ביוטיוב 

הזה   לעניין  מתייחסים  שאנחנו  אומרת  שהתשובה  להגיד 

במסגרת   אחד,  בגן  אחד  במקרה  מדובר  בחומרה.  ממש 

מחיקת   ביצע  המחשוב  אדף  העירייה.  תחת  יולי  קייטנת 

בגן   עולים  לא  שהם  לתכנים  חסימה  שיש  וידא  היסטוריה, 
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ז  עם  יחד  הגנים.  ובשאר  לשימוש  ,  את זה  צורך  קיים 

הגננות   כלל  לכך  בהתאם  זה.  את  מכירים  ואנחנו  ביוטיוב 

זאת   באפליקציה  הולם  לשימוש  הדרכה  קיבלו  והסייעות 

 ואנחנו מקווים שלא ייקרה שוב. שאלת המשך?  

אשמח   הדר לביא:  אני  אחד.  מגן  יותר  פנייה  כללו  אליי  שהגיעו  הפניות 

כלל  מבחינה  מוודאים  אנחנו  איך  א'  מ   ית להבין  ערכתית, 

שהגיעו   שהמקרים  מבינה  שאני  כיוון  היו?  מקרים  כמה 

רק   הם  זה  1למערכת  אליי  שהגיעו  המקרים  לפחות  אבל   ,

מ  זיכרוני  1-יותר  למיטב  אנחנו  4.  איך  להבין  רוצה  ואני   .

מסכימה   שאני  האלה  הערכים  תחת  מערכתי  מהלך  מבצעים 

פיקוח   ועם  תכנים,  חסימת  עם  ביוטיוב  שימוש    מן איתם, 

 סתם.  ה 

בבקשה   ראש העיר:  לך,  תשיב  הנושא  על  שאמונה  החינוך  אגף  מנהלת 

 אסנת.  

לכולם  אסנת חכמון:  טוב  יודעים  ערב  שההורים  אגיד  כל  קודם  אני   ,

דברים   כשמתנהלים  לנו  ולהגיד  נאותה  בצורה  אלינו  להגיע 

אלינו   הגיע  מטופל.  אלינו  שמגיע  מה  וכל  תקינים.  לא  שהם 

ביר  שאלנו  אחד,  בזמן    ו, רנ מקרה  אחד  בגן  אחד  מקרה  היה 

המחשוב,   מאגף  הגיעו  רגע  באותו  העירייה.  תחת  הצהרון 

מחיקת   הגנים,  בשאר  וידוא  עשו  ההיסטוריה,  את  מחקו  גם 

כולכם   שאתם  כמו  ויוטיוב  תכנים,  חסימת  היסטוריה, 

גם   הדרכות  העברנו  ולכן  לגמרי,  לחסום  אפשר  אי  מכירים 

לשימו  הגננות  את  וגם  הסייעות  ועשינו  נכ ש  את  ביוטיוב.  ון 

 את זה בצורה כוללנית.  
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 בגן הספציפי הזה או הדרכות לכולם?   הדר לביא: 

 כולם, כולם.   אסנת חכמון: 

   -כל הגננות והסייעות של העירייה  הדר לביא: 

 כולם, כולם.   אסנת חכמון: 

 ושל החברה לתרבות ופנאי?   הדר לביא: 

 כולם.   אסנת חכמון: 

 לשמוע. תודה.    חה שמ מצוין, אני   הדר לביא: 

 תודה.   אסנת חכמון: 

 תודה רבה אסנת על התשובה המקצועית.   ראש העיר: 

אפשר לתת להם לצפות בישיבות המליאה ביוטיוב, אולי זה   הנדין: -עילאי הרסגור 

 יהיה פתרון.  

 נכון.   ראש העיר: 

 בטוחה שזה מאוד יעניין את ילדי הגן.   הדר לביא: 

 

 סגירת גני עירייה בעיר.  ו. 

 

ציבור.   ראש העיר:  בכספי  ושימוש  לכאורה  גבול  השגת  בנושא  שאילתה 

   -התשובה היא כדלקמן 

 דילגת על שאילתה.   הדר לביא: 

   -שטח הקרקע המדובר הינו בבעלות  ראש העיר: 

 דילגת על שאילתה.   הדר לביא: 

 על מי דילגתי? אה גני עירייה, כן. בבקשה מנכ"ל.   ראש העיר: 

י דמוגרפי מדויק, וזאת בשל ירידה בילודה בעיר  פו מי לאחר   יובל בודניצקי: 
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השנה   גנים.  פחות  לפתוח  השנה  נאלצנו  האחרונות,  בשנים 

וזאת   הגנים,  בין  ושוויוניות  ההוגנות  לחוסר  תיקון  ביצענו 

של   הממוצע  על  שמירה  בעקבות    28.2תוך  בגן.  ילדים 

נפתחו   לא  מתוכם    12התיקון  אחד    1גנים  גן  מיוחד,  חינוך 

ל  עד  ל   גן הוסב  ו 3ידה  לגנים    3-,  כאכסניה  משמשים  גנים 

שתיים,   בשוטף.  כעת  בשנת    5שמשפצים  נסגרו  גנים 

ותשפ"א.   תשפ"ב  גנים  3הלימודים  של  סגירה  או  פתיחה   .

אנו   שנה  תחילת  בכל  הדמוגרפיים  בנתונים  ורק  אך  תלויה 

החלטות.   מתקבלות  לכך  ובהתאם  דמוגרפי,  ניתוח  מבצעים 

אזור  4 בהם    13ימים  קי ע  כרג   ן אוסישקי .  ילדים.    386גנים, 

של   גנים    29.7ממוצע  נפתח  הצורך  במידת  בגן.  ילדים 

 נוספים.  

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

רבות,   הדר לביא:  שנים  בו  דנים  שאנחנו  נושא  הוא  ממוצע  של  הנושא 

ולהערכתי   הנוכחי.  המקצועי  הצוות  של  זמנם  לפני  גם 

א  לא  בהכרח,  משקף  לא  הוא  נוספים  תון  הנ ת  ולהערכת 

כך   הרצוי.  את  בהכרח  לא  וגם  בגן,  ילדים  כמות  של  השכיח 

של   ממוצע  שאנחנו  להגיד  ההתעקשות  את  מבינה    28שאני 

על   פה  מדברים  שאנחנו  מכיוון  אבל  שנסגרו    17גנים,  גנים 

בגדול    3-ב  סבא  כפר  אוכלוסיית  בעוד  האחרונות,  שנים 

כבר   שהעלינו  לתופעה  ובמקביל  שעברה,  שנה  למעט  גדלה 

לגנים  פ   מה כ  מעבר  של  אחרים  ובפורומים  פה  גם  עמים 

שקיימים   גנים  עוד  לפתוח  היא  שלנו  היכולת  הפרטיים. 

כדי   דבר,  לשום  משמשים  ולא  היום  ריקים  הם  פיזית, 
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פחות   לא  שהוא  השכיח  את  ולהוריד  הממוצע,  את  להוריד 

על   לדעתך  אשמח  אני  ולכן  שאלה,  לא  אומנם  וזה  חשוב. 

 את זה ההורים.  ם  שי הנושא. אבל אנחנו מרגי 

אסנת,   ראש העיר:  בבקשה  תודה.  נאום.  לא  זה  ההמשך,  שאלת  מה 

 תיתנו דקה הסבר.  

 עכשיו יש שאלת המשך או אין שאלת המשך.   הדר לביא: 

   -לא, את יכולה לשאול, אבל את מטילה פה  ראש העיר: 

 אמרתי שאין לי שאלה.   הדר לביא: 

 גף תענה לך.  הא ת  שאלת שאלה אז בבקשה אסנת מנהל  ראש העיר: 

 לא, אמרתי שאין לי שאלה.   הדר לביא: 

 אה אין לך שאלה, אז זה היה נאום.   ראש העיר: 

 בהחלט.   הדר לביא: 

 אז אני אבקש לשאול שאלות, חבל על הזמן של כולם.   ראש העיר: 

   -בהחלט חבל  הדר לביא: 

תקבלי   ראש העיר:  אז  נאום  שנאמת  מכיוון  זאת  שבכל  חושב  ואני 

 ת ממנהלת אגף החינוך. בבקשה אסנת.  עי צו תשובה מק 

,   אסנת חכמון:  מקצועי מאוד  תהליך  עברנו  האחרונה  שבשנה  חושבת  אני 

למחשוב,   האגף  עם  ויחד  לאסטרטגיה  האגף  עם  יחד 

וכן   תיכון.  ועד  גן  מגיל  שצריך  כמו  דמוגרפי  מיפוי  שלעשות 

גם   וזה  שנולדו,  התלמידים  כמויות  של  ירידה  יש 

הלמ"  לפי  ואנחנו  ש   ס, סטטיסטית  האלה,  בשנתונים  נולדו 

בעיר   בילודה  שנים  לאורך  הזאת  הירידה  את  רואים 

חזרה   נגדל  שאנחנו  תקווה  כולנו  אנחנו  הצעירים.  בגילאים 

הגנים   של  ההתאמה  אבל  בעיר.  ילדים  הרבה  עוד  וייוולדו 
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יש   כן  שתיים,  אחד.  זה  משמעית,  חד  לילודה  בהתאם  היא 

בסו  הוא  הממוצע  לממוצע.  פי  עי ף  משמעות  ועל  רוני. 

של   תקנים  לנו  ומאשר  אותנו  בודק  החינוך  משרד  הממוצע 

החינוך   משרד  גנים.  סגירת  גנים,  פתיחת  סייעות,  גננות, 

את   להתאים  צריכים  ואנחנו  שלנו,  הרגולטור  בסוף  הוא 

ויש   שקורה.  למה  משמעות  יש  כן  אכן  אז  לרגולטור.  עצמנו 

שה  אזורים  ויש  מלאים,  יותר  קצת  שהם  ת  קצ ם  אזורים 

קיבלנו   שקיבלנו,  החלטה  כל  זאת  עם  יחד  מלאים.  פחות 

בלי   זזנו  לא  אומרת  זאת  העירונית.  ההורים  הנהגת  עם  יחד 

היה   שזה  הסכמתם,  את  לקבל  בלי  שלהם,  ייחודיות  בקשות 

ישבנו   דבר  כל  ולכן  קודמות.  בשנים  נעשה  שלא  תהליך 

עירוני.   תהליך  בכל  עושים  שאנחנו  כמו  עצמנו,  את  ובחנו 

איפה  הל בת גם   עצמנו,  את  ובודקים  יושבים  אנחנו  הזה  יך 

לקחים   מפיקים  טוב,  פחות  עבד  איפה  טוב,  יותר  עבד 

 לתהליך בשנה הבאה, כדי להמשיך ולהשתפר.  

   -תודה רבה אסנת  ראש העיר: 

 -משרד החינוך לא  הדר לביא: 

 תודה רבה על כל העבודה שאתן עושות כל השנה.   ראש העיר: 

 ה, אם תרשה. אל ש   הנה יש לי  הדר לביא: 

לא   ראש העיר:  סיזיפית  עבודה  פה  עושות  המנהלות,  לכל  החינוך  לאגף 

 פשוטה, מורכבת, זה לא רק השיבוץ עצמו, זה הרבה מעבר.  
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 השגת גבול לכאורה בשימוש בכספי ציבור.   ז. 

 

   -גת גבול ש ואנחנו בשאילתה הבאה בנושא ה  ראש העיר: 

 אפשר לשאול שאלה?   הדר לביא: 

מענה   : ראש העיר  הלאה.  ממשיכים  אנחנו  לא,  בשימוש,  לכאורה 

שטח   ציבור.  בכספי  בשימוש  לכאורה  השגה  לשאילתה 

הקרקע המדובר הינו בבעלות רמ"י. מושב צופית קיבל לפני  

בדבר   ישראל,  מקרקעי  מרשות  ראשונה  הודעה  כשבועיים 

מדובר   בתוכנית.  הנכללים  המקרקעין  את  לפדות  כוונתם 

ו  מגודר,  שאינו  את  כ ל בשטח  ולבצע  להיכנס  מניעה  כל  אין  ן 

מקרקעי   הרשות  ידי  על  מתוקצבת  המודדים  עלות  המדידה. 

 ישראל. שאלת המשך?  

פועלים   הדר לביא:  אנחנו  סמכות  איזה  מתוקף  משפטית  להבין  נשמח 

 בשטחי רשות אחרת.  

 כן, יועץ משפטי.   ראש העיר: 

מדובר   עו"ד אלון בן זקן:  בישיבה.  עכשיו  בדיוק  נענה  לא  ש ב זה  שהוא  טח 

את   בדיוק  זוכר  לא  אני  המודדים,  חוק  לפי  ולכן  מגודר, 

שנתקלים   ברגע  בפועל  להיכנס.  בעיה  שום  אין  שלו,  השם 

 בהתנגדות, מתקפלים. וזה לדעתי מה שקרה כאן.  

 תודה.   הדר לביא: 

תכנית   ראש העיר:  מקדמים  אנחנו  המשפטי.  היועץ  רבה  תודה  טוב, 

הצעיר  הזוגות  לטובת  של    ם י משמעותית  דיור  סבא.  בכפר 

המקום.    2,000 בני  צעירים  לזוגות  דיור    1,000יחידות 
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מודדים   קדימה,  רצים  אנחנו  ולכן  להשכרה.  דיור  יחידות 

 את השטחים, ונתקדם בצורה הכי טובה שיכולה להיות.  

 מספרים שאתה אומר כמובן לא בתוכנית שאנחנו רואים.   הדר לביא: 

 אנחנו רצים קדימה.    תודה רבה, תודה רבה.  ראש העיר: 

 אין לך מה להודות.   הדר לביא: 

   -שאילתה בנושא חינוך מונטסורי  ראש העיר: 

 תגיד אמת.   הדר לביא: 

התלמידים,   ראש העיר:  ירידת  כמו  אגב  האמת.  את  אומרות  העובדות 

 הכול ברור לנו.  

 

 חינוך מונטסורי בעיר.  ח. 

 

פת  ראש העיר:  בעיר.  מונטסורי  חינוך  לשאילתה  גנים  ח י מענה  ת 

גן   שביקש  מי  כל  דרישה.  פי  על  תיעשה  נוספים  מונטסורים 

כ  המכיל  גן  כרגע  קיבל  בתי    22-מונטסורי  למנהלת  ילדים. 

חינוכית   אג'נדה  על  להחליט  האוטונומיה  את  יש  הספר 

 בתיאום עם הקהילה ועם אגף החינוך. שאלת המשך?  

 

 בעיות בנתוני אשראי של הורים במערכת החינוך.  ט. 

 

של   ר: י ע ראש ה  אשראי  בנתוני  בעיות  בנושא  שאילתה  הבאה,  שאילתה 

בהליך   השוטפת  העבודה  במסגרת  החינוך.  במערכת  הורים 

חוב   בדבר  עסקאות  הודעות  נשלחות  רבעון  בכל  קביעת... 
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שיחות   מתבצעות  הדין  משורת  ולפנים  בנוסף  כספי. 

אכיפתי   להליך  העברה  טרם  וזאת  החייבים  לרוב  טלפוניות 

בסוף   כ ו ח משפטי.  נשלחו  יולי  ב   700-דש  לחייבים  -הודעות 

השוטף,    4 הגבייה  הליך  במסגרת  האחרונות.  השנים 

תקינות   לגבי  ורציפה  שוטפת  בדיקה  מבצעת  העירייה 

  .. שוטף. גבייה  בהליך  מדובר  כאמור  הרישום,  הכרטיסים... 

 כתוצאה מתקלה בהזנת נתוני אשראי. שאלת המשך. תודה.  

המשך.   הדר לביא:  שאלת  יש    , ב שו יש  מתושבים,  אלינו  שמגיע  מהמידע 

לא   זה  מרגישים,  שתושבים  ומה  פה  שנאמר  מה  בין  פער 

ההודעות   אבל  נכון.  לא  שהוא  משהו  פה  שנאמר  אומר 

את   קצת  טלטלו  בעיר  אנשים  למאות  יולי  בסוף  שהגיעו 

א'   המקצועיים  מהדרגים  מכם  מבקשת  ואני  התושבים, 

אמ  באיזה  שניתן.  ככול  לעומק  זה  את  אנחנו  ע צ לבדוק  ים 

מה   לפי  כי  דחיפות.  ובאיזה  התזכורת,  הודעות  את  שלחנו 

לא   שלהם,  מהתחושה  שוב  מעידים,  לפחות  שהתושבים 

ראו   שהם  זמן  בטווח  להם  הגיע  ולא  התזכורות  להם  הגיעו 

 את זה, או לפחות שהם היו מצפים.  

רוצה   יובל בודניצקי:  אתה  הגזבר  צחי  לבדוק.  ונמשיך  בודקים  אנחנו 

 להרחיב?  

ב  צחי בן אדרת:  הזה.  בעניין  פניות  קיבלתי  לא  פשוט  אני  הפניות    2-לא, 

להם   היו  כלומר  הזה.  בעניין  דובר  לא  הדר,  אליי  שהעברת 

 בעיות אחרות. אבל לא בעניין שציינת.  

לא   הדר לביא:  אני  ישירות,  אליכם  לפנות  התושבים  את  מפנה  אני 

גם   המסר  את  לכם  העברתי  אבל  עבר,  בדיוק  מה  יודעת 
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שהתושבים  ש י  בצורה  הגיעו  החוב  לגביית  הבקשות  ירות. 

שזה   להיות  יכול  סטנדרטי,  שזה  להיות  יכול  לה.  ציפו  לא 

 לא. אני רק מבקשת שתבדקו.  

לא   צחי בן אדרת:  אנחנו  קבועה,  סדורה,  עבודה  היא  העבודה  בסדר, 

 משנים מנוהל הרגיל שלנו.  

 ברור.   יובל בודניצקי: 

 

 פינוי האשפה ומיחזור.   י. 

 

האשפה   יובל בודניצקי:  פינוי  לשאילתת  מענה  הבאה.  שאילתה  טוב 

משמעותי   נושא  אכן  הוא  בפסולת  הטיפול  נושא  ומיחזור. 

 ובעל משקל רק בניהול עיר.  

 מה הייתה השאילתה?   פינחס כהנא: 

ניהול   יובל בודניצקי:  במדיניות  להוביל  ממשיכה  סבא  כפר  מוצגת.  הנה 

בארץ  היחידה  העיר  והיא  של    פסולת,  בהפרדה  דוגלת  אשר 

הדרך   היא  זו  עירונית  תשתית  ורטובה.  יבשה  פסולת 

וראו   אמיתי,  מיחזור  לאפשר  והמשמעותית  האמיתית 

את   שינה  הסביבה  להגנת  שבמשרד  העובדה  את  כתמיכה 

לא   כרשות  אנו  זו.  להפרדה  אותה  והתאים  המדיניות 

של   בשלב  עוד  בנושא  וחינוך  הסברה  מהלכי  להוביל  חדלים 

ה  הפורמלית  נ ג ילדי  החינוך  במערכת  למבוגרים.  ועד  ים 

שלב   על  גם  משמעותי  דגש  ושמים  ובקהילה,  פורמלית  והלא 

זה   הצריכה.  בהפחתת  במיקוד  בזרם  היותר  הרב  מוקדם 
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אפשר   אי  זאת  עם  יחד  אחד.  מספר  הגורם  אגב  דרך 

הפער   את  לקרוא  ניתן  בו  המדינה  מבקר  מדו"ח  להתעלם 

הת   העגום  בהעדר  המדינה  חוסר  ת ש מבחינת  הלאומיות,  יות 

אלה   כל  הפסולת.  בתחום  קרטלים  וקיום  בתקציבים 

שורשי   אמיתי  שינוי  של  ניסיון  כל  מבטלים  כדי  עד  מקשים 

ושיפור   התהליכים  את  ליעל  המקומיות  הרשויות  מצד 

בשירות של אגף   מרכזי  יעד  והסביבה, שהינם  איכות החיים 

זה.   בתחום  העוסק  העיר,  נעשתה  חזות  שעברה  בשנה 

פתרונות  ש ר ב  בנושא  ומקיפה  משמעותית  עומק  עבודת  ות 

הפסולת   זרמי  ניהול  ושיפור  לייעול  אפשריים  ומהלכים 

ופרסה   הקיים  את  סקרה  אשר  רקע  בעבודת  מדובר  בעיר. 

נבחנו וממשיכים   לעתיד. במהלך השנה האחרונה  אפשרויות 

  .. פיילוט. כגון  שונים,  פעולה  ושיתופי  פתרונות  להיבחן 

מי  מרכזי  נשלחת  ז ח שדרוג  החומים  הפחים  תכולת  ועוד.  ור 

לו טובלן, באמצעות חברת   לאתר לקליטת פסולת שקוראים 

המפעילה   מפעת  חברת  עם  התקשרות  בחוזה  ואנחנו  מפעת. 

שנת   סוף  עד  בתוקף  הוא  והחוזה  במקור,  להפרדה  מתקן 

2024  . 

איכות   הנדין: -עילאי הרסגור  ועדת  וחברי  שעברה,  שבשנה  להוסיף  רוצה  אני 

של  ב י הסב  מאוד  רבות  שעות  היו  בוודאי.  זאת  זוכרים  ה 

הדיונים   כל  ועדות,  שידור  על  דיברנו  ואם  בנושא,  דיונים 

הזה   הנושא  על  הרבה  דיברנו  בפייסבוק.  מוקלטים  נמצאים 

גדולות   תכניות  גם  ויש  פסולת,  וטיפול  אשפה  הפרדת  של 

שיתופי   ויש  עכשיו  שמתגבשות  הסביבה  להגנת  המשרד  עם 
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וכמוב  לא    ן פעולה.  כמובן  הוא  בארץ,  איתו  שהתחלנו  המצב 

בהפרדת   דבקה  אחרות  לערים  בניגוד  סבא  כפר  אבל  טוב. 

הסביבה   להגנת  כשהמשרד  גם  ורטוב,  יבש  לזרמים  האשפה 

ועזבו את השיטה   וגם כשרשויות אחרות התייאשו  לא תמך, 

אנחנו   ועכשיו  המשכנו  אנחנו  מצוינת.  שיטה  שהיא  הזאת, 

ל  מהמשרד  שבחים  להחזיר  ג ה מקבלים  שרוצה  הסביבה,  נת 

ורוצה גם לגרום לרשויות אחרות לעשות   את השיטה הזאת, 

להמשיך  רוצים  שאנחנו  כמובן  זה.  .. את  להיות    ,. יכול 

ו  בו  נתחיל  ואנחנו  אדיר,  יכול  פרויקט  ואני  אותו.  נעשה 

ביוטיוב   לצפות  פשוט  אפשר  אבל  זה,  על  האמת  שעות  לדבר 

 ונדבר ככול שנצטרך.    עוד נמשיך בשידורי הוועדה. אנחנו  

 אני רוצה שאלה.   עו"ד קרן גרשון חגואל: 

באמת   פינחס כהנא:  אותו  שנחפף  בשביל  כבד  מידי  יותר  הנושא  סליחה, 

טבלה.   כאן  ותראו  הם  הסופיים  הנתונים  כזאת.  בצורה 

   -אנחנו עולים 

   -פינחס, למה באמת, אתה יודע אנחנו בחודש מצוין  ראש העיר: 

   -שואל שאלות   לא, אני  פינחס כהנא: 

   -שנייה, שנייה, רגע שנייה, למה לחפף  ראש העיר: 

   -ואני מקבל הרצאה מה עשינו  פינחס כהנא: 

   -אני לפעמים באמת, אתה כל פעם מפתיע  ראש העיר: 

   -אני כתבתי שבשאילתה  פינחס כהנא: 

תכבד   ראש העיר:  שיושבים,  מקצוע  אנשי  פה  יש  לחפף,  הזילות  כאילו 

 חיפף?    אותם. למה לחפף? מי 

 אבל לא עונים על השאלות.   פינחס כהנא: 
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   -אז תשב עם אודי  ראש העיר: 

 לא, אני ישבתי עם אודי.   פינחס כהנא: 

   -תשב עם אודי  ראש העיר: 

.   פינחס כהנא:   ישבתי

   -תשב עם דני  ראש העיר: 

   -לא, לא, סליחה  פינחס כהנא: 

 תשב עם אסף.  ראש העיר: 

   -המועצה   י ר סליחה, אני רוצה שחב  פינחס כהנא: 

נותן לך אישור, הנה עילאי פה   ראש העיר:  שב עם הצוות המקצועי, אני 

 -לידי 

   -לא, לא, הנושא הוא יותר מידי  פינחס כהנא: 

   -אני רוצה רק בתרבות, רק בתרבות להגיד לחפף  ראש העיר: 

   -אבל אני שאלתי שאילתה  פינחס כהנא: 

 זה כאילו אתה זורק אותם.   ראש העיר: 

 שהכנתי אותה ולא עונים לעניין.   : פינחס כהנא 

 טוב.   ראש העיר: 

   -אנחנו צריכים לדעת  פינחס כהנא: 

 טוב בסדר.   ראש העיר: 

אני   פינחס כהנא:  שאלות,  שואל  ואתה  עולה.  שלנו  ההטמנה  שאחוז 

בוועדת   שנעשתה  הנהדרת  העבודה  על  בשאילתה  ציינתי 

 איכות סביבה. אבל אנחנו נמצאים בתהליך רגרסיבי.  

 מה השאלה?   יר: ע ה ראש  

 והזמן רב.   פינחס כהנא: 

 מה השאלה?   ראש העיר: 
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ואנחנו   פינחס כהנא:  הזה,  בנושא  קשה  עבדנו  כזאת,  היא  השאלה  אז 

טובה,   שלנו  השיטה  ויורד.  הולך  מיחזור  של  במצב  נמצאים 

למה   בניגוד  זה  יותר.  מטמינים  אנחנו  אבל  טוב,  הכול 

האחו  ברורים,  הם  והאחוזים  לעשות.  ברורים,  י ז שצריך  ם 

ל  עלינו  ב   79%-78%-אנחנו  זה.    66%-והיינו  לפני  שנה 

שנשאלה   כמו  עושים  אנחנו  מה  בירידה.  זה  היא  השאלה 

   -כאן, לאן נשלחה זה אמרנו 

 מה השאלה פינחס? שאלה, שאלה.   ראש העיר: 

 מה עושים?   פינחס כהנא: 

 מה עושים.   ראש העיר: 

היא  פינחס כהנא:  מה  על  הוועדה  הייתה  מה  מה    לא  זה,  אנחנו  ישבה, 

 עושים?  

   -אני חושב שכולנו, אני אתן לך תשובה  ראש העיר: 

   -אנחנו כרגע נקודת המוצא שאנחנו בהטמנה  פינחס כהנא: 

 לא, שאלת המשך לשאילתה.   ראש העיר: 

 ... אז מה אנחנו עושים?   פינחס כהנא: 

 טוב תודה.   ראש העיר: 

 .  על זה בוועדה   אני מציע שאנחנו נדבר  הנדין: -עילאי הרסגור 

 עילאי, תשובה קצרה מה אנחנו עושים.   ראש העיר: 

לא   הנדין: -עילאי הרסגור  כאן  כי  בוועדה,  זה  על  נדבר  שאנחנו  שכדאי  חושב  אני 

  .  נוכל להתייחס לזה..

   -תודה רבה, אז יתייחסו לזה בוועדה  ראש העיר: 

יש  הנדין: -עילאי הרסגור  יש  הבא  בשבוע  להגיד,  רוצה  רק  אני  בוועדה,  ב י רגע,  ה 

בישיבה   אפשר  אבל  שלה,  היום  לסדר  נכנס  לא  הזה  הנושא 
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אז   מכן,  לאחר  רב  זמן  שתהיה  רוצה  לא  אני  זה,  שאחרי 

 ..  נוכל.

 רק שנדע שאנחנו בתהליך רגרסיבי במיחזור נקודה.   פינחס כהנא: 

 כל הזמן, כל הזמן.   ראש העיר: 

 לפי נתונים מהאתר של העירייה.   פינחס כהנא: 

 עיה היא זה לא כפר סבא, הבעיה היא זה מדינת ישראל.  ב ה  ראש העיר: 

 

 מעקב ובקרה מכונות הניקיון החדשות.   יא. 

 

מכונות   ראש העיר:  ובקרה  מעקב  בנושא  הבאה  שאילתה  קדימה, 

של   וייעול תמידי  לשיפור  פועלת  החדשות. העירייה  הניקיון 

נבנתה   זו  במסגרת  ועסקיה.  העיר  לתושבי  השירות  איכות 

עו  המרחב    ם ל תפיסת  את  מנקים  איך  של  מתודולוגית 

הוכנסו   המשאבים  תמהיל  שונה  זו  תפיסתה  לאור  הציבורי. 

שיטות פיקוח ובקרה חדשניות מאוד. המרחב הציבורי סווג  

ציר   כגון  מאפיינים  לפי  שונות,  ברמות  ניקיון  מענה  למתן 

שבסך   תראו  אתם  וכו'.   ' וכו הליכה  שבילי  ראשי,  תנועה 

פוע  המשאבים  כל  כולל  י ל הכל  הציבורי,  במרחב  כיום  ם 

הפיקוח   ועוד.  טנדרים  טיאוט,  ומכונות  שטיפה  מכונות 

והתושבים,   הקבלנים  מול  העת  כל  פועלים  האזור  ומנהלי 

בסעיף   הטענות  לעת.  מעת  כן    4ומתייעלים  על  מוכרות,  לא 

יינתן   הצורך  במידת  כאמור.  אליהם  להתייחס  ניתן  לא 

שי  נעשה  בה  המים  כמות  פרטני.  הינה  ו מ מענה  יומי  ש 
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 קוב לכל העיר. שאלת המשך.    2,500-בממוצע כ 

   -עוד פעם האם  פינחס כהנא: 

.   ראש העיר:   לא שומע פינחס, מיקרופון

.   פינחס כהנא:  .    -. האם נערכת בקרה על תוצאות 1.

 מיקרופון, מיקרופון, לא שומעים.   ראש העיר: 

שהוא,  פינחס כהנא:  מאמץ  כאן  יש  אומרת  זאת  שאלה,  זה    נשאלה  באמת 

כלי חדש. אז א' שאומרים הועלו טענות תושבים, אני טוען,  

בקווים   הולכים  הם  המקומות.  את  לכם  מראה  ואני 

   -עיקריים. השבילים הירוקים 

 מה השאלה?   ראש העיר: 

נכ  פינחס כהנא:     -נים ו במקומות שהם לא 

פינחס, שאלה בבקשה, שאלה. שאלה. תשובה שאלה.   ראש העיר:  שאלה 

   מה השאלה? 

   -אני יכול להקריא את השאלות עוד פעם, רק תענו  פינחס כהנא: 

 , אם יש לך שאלת המשך.  לא, ענינו לך על השאלות  ראש העיר: 

 לא, אתם לא עונים על השאלות.   הדר לביא: 

 זה שאלת המשך.   פינחס כהנא: 

 ענו על השאלות.   ראש העיר: 

 השאלות ברורות. תקשיבו לשאלה.   הדר לביא: 

 , שיקשיב לתשובה.  א ל  ראש העיר: 

 הקשיב לתשובה, אומר לא עניתם על השאלה.   הדר לביא: 

   -אני אגיד לכם עוד פעם  ראש העיר: 

 עכשיו נסו שוב.   הדר לביא: 

סבא   ראש העיר:  כפר  לעיר  נכנסו  חדשה,  ניקיון  תפיסת  שלי,    14בשפה 
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נמדדים   הרכב  כל  טכנולוגיים,  כולם  חדשים.  שטיפה  רכבי 

טכנו  מערכת  ידי  כמה  ו ל על  בדיוק  יודעים  טובה.  מאוד  גית 

בקרה   ויש  הרכב,  כל  סביב  מצלמות  יש  יום.  כל  נוסע  הרכב 

כמו   נשטפת  סבא  כפר  העיר  כל  הניקיון.  של  הנושא  כל  על 

אתר.   בכל  מקום  בכל  בעולם,  היה  שלא  מה  באירופה 

שנופלים   לפירות  מצוין  פתרון  לנו  נותנת  גם  השטיפה 

ב  הולך  שהיה  מי  בעבר  רוטשילד  ח ר מהפיקוסים.  הרצל  וב 

שכבה   הייתה  ללכת,  יכל  לא  הכלנית,  רחוב  האזורים,  ובכל 

כולל   נשטפים,  האלה  הרחובות  היום  פרי.  של  ס"מ  כמה  של 

ואתם   מוקפדת,  בצורה  נשטפים  ועוד,  ועוד  הימים  ששת 

מעבר   הזאת.  הטראומה  את  עוברת  הכל  בסך  שהעיר  רואים 

ציבור.   של  טענות  שהיה  מקומות  שהיו  נכון  ל ו פ לזה  -נים 

את  106 לומדים  עדיין  הקבלנים  המקומות,  את  מאתרים   ,

מסודרת.   בצורה  פנייה  ולכל  מקום  לכל  ומגיעים  העיר, 

לסדר   בהצעה  אנחנו  תשובה.  קיבלתם  המים  כמות 

   -הצטרפות כפר סבא 

 ?  ת האם יש כאן בקרה סיסטמתי  פינחס כהנא: 

   -יש בקרה, אתה מוזמן  ראש העיר: 

   -לך   אז אני אומר  פינחס כהנא: 

   -יש מערכת שליטה ובקרה  יובל בודניצקי: 

במדינת   ראש העיר:  כדוגמתה  שאין  ובקרה  שליטה  מערכת  יש  פינחס 

ישראל. כפר סבא במקרה הזה כמו במקרים אחרים מובילה  

 מאוד.  
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 הצעות לסדר: .  4

 

 הצטרפות כפר סבא לשירות "נעים בסופ"ש".   א. 

 

ב  ראש העיר:  נעים  שירות  סבא  כפר  לסדר  לבקשת  ו ס הצעה  שבוע,  ף 

 מר"צ מוסרת.  

 

 "קוד לבוש" במוסדות החינוך.  ב.  

 

פה.   ראש העיר:  אין  עדי,  חינוך.  במוסדות  לבוש  קוד  לסדר  הצעה 

העיר,   הנהלת  חברי  בקרב  משמעותי  מאוד  שיח  היה  מאיר? 

עליהם   שמוסכמת  הצעה  יש  ולכן  החינוך.  אגף  עם  יחד 

 יין.  נ ע ונקריא אותה. מאיר תקריא, כן מאיר יציג את ה 

 -אני רוצה להציג את העניין  מאיר מנדלוביץ: 

   -אם זה הנהלת העיר החליטה, אז למה  עו"ד קרן גרשון חגואל: 

שתתחיל   מאיר מנדלוביץ:  לעדי  הכבוד  את  אתן  שאני  או  שעדי,  בטוח  אני 

 לפניי.  

זה   ראש העיר:  העיר  הנהלת  כשאני  העיר.  בהנהלת  עדי  בבקשה.  עדי 

 בבקשה עדי.    , י בכירי העירייה לרבות עד 

הזה   עו"ד עדי לוי סקופ:  היום  סדר  שבהגשת  לומר  לי  חשוב  הדברים  בראשית 

בעצם   אני  נשים,  מועצת  ושכיו"ר  הלימודים,  שנת  בפתיחת 

צעירות,   ונערות  בנות  הורים  אלפי  של  קולם  את  משמיעה 
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יום   מידי  ושסובלות  עשייה,  של  שנים  לאורך  אליי  שפנו 

והמביש  המתמשך  או   מהעיסוק  בבית    ך ר עם  המכנסיים 

אותו.   ולהפסיק  אותו  לסיים  ולתמיד  אחת  שהגיע  הספר, 

פרדיגמה   לשנות  ניסיון  נעשה  רבות  ששנים  אציין  אני 

ולהימנע מהטעמת סטריאוטיפים ותפיסות מגדריות שגויות  

הבנות   של  גופן  את  הופך  הדבר  צעיר.  מגיל  כבר  ומזיקות 

מעוות  מסר  למעשה  להם  ומשדר  שלילי,  לעיסוק    מרכז 

שלי   הסדר  בהצעת  שלהם.  החיצוני  הדימוי  לגבי  לחלוטין 

למועצת   קוראת  בעצם  אני  מר"צ,  סיעת  עם  ביחד  היום 

את   ולבחון  ולתמיד,  אחת  הזאת  לתופעה  קץ  לשים  העיר 

יישום,   ברי  שוויוניים  שיהיו  הספר,  בתי  של  הלבוש  תקנוני 

ומביש.   פומבי  באורח  יאכפו  ושלא  מכנס,  אורך  הגדרת  ללא 

ה  סבא  מגדרי,    א י כפר  בשוויון  שדוגלת  שוויונית,  עיר 

ונערות,   בנות  נשים  והדרת  החפצת  נגד  נחרצות  ויוצאת 

כבוד   תעודת  תהיה  למעשה  העיר  מועצת  של  כזו  והחלטה 

כעיר   סבא  כפר  של  החזון  את  תממש  ובעצם  כולה,  לעיר 

משך   עולה  הזה  שהנושא  לציין  רוצה  אני  שנים,    4שוויונית. 

ה  הקיץ  הגעת  עם  שנה  אנחנו  ו נ בכל  לדיון.  עולה  הזה  שא 

ילדות   על  וקראנו  שמענו  קיץ  מידי  האחרונות  בשנים 

מכנסיים   עם  שהגיעו  סבא,  בכפר  וגם  הארץ,  מרחבי  ונערות 

ונערות   בנות  על  גם  כמו  ומפלה,  משפיל  ליחס  וזכו  קצרות 

קיץ   בימי  ארוכים  מכנסיים  עם  הספר  לבית  לבוא  שנאלצו 

על  הזה  הנושא  סבא  בכפר  גם  פעמים    ה לוהטים.  לדיון 

לבית   נערות  של  כניסה  נאסרה  שבהם  מקרים  אם  רבות. 
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ונשלחו   שננזפו  בנות  קצרות.  במכנסיים  לבוש  בשל  ספר 

מכנסיים   עם  שהגיעו  נערות  מכנסיים.  להחליף  הביתה 

למעשה   היום  ועוד.  ועוד  הספר  לבית  קבע  דרך  ארוכים 

המכנסיים   שאורך  קובעים  הספר  בתי  תקנוני  שלנו  בבדיקה 

גובה חצי ירך ומטה. אני רוצה להסביר  ג ב יהיה   ובה ברך או 

השיח   הזה,  הנושא  את  שהעלינו  מאז  באמת  אני  לכם, 

אלינו   פונים  הולכים,  שאנחנו  מקום  לכל  פשוט  בנושא 

ממש   יש  לדיון.  הנושא  את  שהעלינו  תודה  לנו  ואומרים 

כך   בכל  נוגע  והוא  מאחר  הזה,  הנושא  סביב  גדולה  סערה 

רגישות.  נקודות  כיו"ר    הרבה  גם  לכם  להסביר  רוצה  אני 

שלי,   במקצוע  דין  כעורכת  שעבודתי  כמי  וגם  נשים  מועצת 

מה   לכם  להסביר  רוצה  אני  נשים.  בזכויות  בו  עוסקת  אני 

התמקדות   היא  במכנסיים  ההתמקדות  למה  ההתמקדות, 

הזה   הנושא  ראשית  ובנערות.  בבנות  פוגעת  כך  כל  שהיא 

ות  סטריאוטיפים  צעיר  בגיל  כבר  מגדריות  י פ מטמיע  סות 

הנערות   בגוף של  את העיסוק  והופך  ומזיקות,  שגויות  מאוד 

מסר   להם  משדר  זה  שלילי.  לעיסוק  מרכז  שלילי.  לעיסוק 

הגוף   את  ומקשר  שלהם,  החיצוני  המראה  לגבי  מעוות 

כסוג של אובייקט   ואותם  ומיניות,  פיתוי  עם  כנערות  שלהם 

היחס  שנית,  בו.  ולהתבייש  אותו  להסתיר  שיש  המפלה    מיני 

הוא   הבנות  של  שהגוף  הבנים  את  ללמד  למעשה  יכול  לבנות 

לאחרים   מותר  למעשה.  הכלל  נחלת  הוא  להן,  רק  שייך  לא 

מותר   למורה  או  למורה  ואם  לגביו.  להתערב  לגביו,  להעיר 

הכיתה   לחבר  גם  מותר  יהיה  דבר  של  בסופו  אז  להעיר, 
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קוד   אם  שגם  לומר  רוצה  אני  אך.  היינו  זה  כי  להעיר, 

מפלה,    ש הלבו  הוא  למעשה  הלכה  הנייר,  על  שוויוני  נראה 

מכנסיים   נמצאים  ולא  כמעט  א'  האופנה  ברשתות  שכן 

מאוד   שהרבה  יוצא  וכך  ירך,  חצי  או  ברך  בגובה  קצרים 

שתלמידים   בעת  בו  ארוכים,  מכנסיים  עם  מגיעות  נערות 

יום. אני סיפרתי בשבוע שעבר, שעשינו תצפיות   יום  מגיעים 

מב  ספר  לבתי  החטיבות    י ל מחוץ  באחת  בשמות,  לנקוב 

תצפית,   וכל    43עשינו  ארוכים  מכנסיים  עם  הגיעו  נערות 

למעט   קצרים,  מכנסיים  עם  הגיעו  שהגיעו    2הנערים  נערות 

אז   גם.  קצרים  מכנסיים  ארוכים,    43עם  מכנסיים  עם    2עם 

יותר   טיפה  היה  המצב  תיכון  ספר  בבית  קצרים.  מכנסיים 

ש  עם   22-מיטיב,  הגיעו  ו   נערות  ארוכים  עם    11-מכנסיים 

רק   מתוכם  קצרים,  מכנסונים    2או    1מכנסיים  עם  הגיעו 

מייצג.   היה  לא  באמת  שזה  ככה  פרטיים,  אברים  שחושפים 

ארוכים,   מכנסיים  עם  מגיעות  שהן  או  שהנערות  שאומר  מה 

סבירים   שהם  קצרים  מכנסיים  עם  מגיעות  שהן  או 

שהי  התעסקות  היא  הזאתי  ההתעסקות  כל    א לחלוטין, 

יהיה   אפשר  ואם  ובנערות.  בבנות  כל  קודם  ופוגעת  מבישה 

של   התמונה  את  להראות  אפשר  יובל  התמונה,  את  להראות 

 הנערה ששלחתי לך?  

עכשיו,   יובל בודניצקי:  להתחבר  פה  יכולים  לא  אנחנו  לא,  לצערי  לא,  לא, 

  ..  כי כולם.

שאנ  עו"ד עדי לוי סקופ:  נערה,  של  תמונה  האימהות  אחת  לי  שלחה  בטוחה    י אז 

ברור   היה  הצג,  על  פה  זה  את  לראות  מצליחים  היינו  שאם 
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קיבלה   והיא  מכובד,  לא  שהוא  דבר  שום  בזה  שאין  לכולם 

וחשוב  הערת משמעת.   ברור לכולנו שהיא הרגישה מושפלת. 

האכיפה   הרי  שוויוני,  הוא  הלבוש  הקוד  עם  שגם  להגיד  לי 

ולא  הבנות  כנגד  נאכף  זה  לרוב  שוויונית.  לא  היא  כנגד    שלו 

בשביל   הזאת,  האפליה  את  למנוע  בשביל  ובאמת  הבנים. 

של   באורך  הזאת  סופית  האין  ההתעסקות  את  למנוע 

מבתי   מאחד  דוגמא  לקחת  נוכל  ולתמיד,  אחת  המכנסיים 

אורך   עם  מתעסקים  לא  אנחנו  שקבע  בשרון.  הספר 

מכנסיים   עם  לבוא  מכם  מבקשים  אנחנו  אבל  מכנסיים, 

זה   מה  מכובד.  מכבד,  שיח.  כ מ באורך  זה  על  גם  יש  ובד? 

מתחילת   הזה  ספר  בבית  אחד  אירוע  היה  לא  ופלא  והפלא 

לא   אנחנו  שידרו  פשוט  כי  מכנסיים,  עם  בעיה  עם  השנה 

אורך.   על  נעיר  לא  אורך,  נמדוד  לא  האורך,  עם  מתעסקים 

פרטיים,   אברים  יחשוף  לא  שזה  מכובדת  בצורה  תבואו 

לפני  אומר  שאני  דבר  עוד  הסיפור.  נגמר  אקריא    ובזה  שאני 

שנים אנחנו מנסים לקדם את הנושא    4את הצעת ההחלטה.  

ב  כבר  ביקשנו    2019-הזה,  ואני  מנדלוביץ  מאיר  חברי 

שוב   זה  את  להעלות  ביקשנו  חינוך.  בוועדת  זה  את  להעלות 

אני רשמתי רשימה   עלה. בשנה האחרונה  לא  זה  ושוב.  ושוב 

ביק   11של   בהם.  הזה  והנושא  חינוך,  לוועדת  י  ת ש נושאים 

ומשכך   נדון.  לא  וזה  חינוך,  בוועדת  יידון  שזה  ושוב  שוב 

כמה   הזה  בנושא  שינוי  לעשות  הצלחנו  שלא  שנים,  ואחרי 

נושא   וזה  מאחר  העיר,  מועצת  של  לפתחה  כאן  מגיע  זה 

עיר   היא  סבא  שכפר  באמת  היא  ההחלטה  הצעת  אז  רוחבי. 
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נגד   נחרצות  ויוצאת  מגדרי,  בשוויון  הדוגלת  שוויונית 

ו  הלבוש בבתי הספר  ד ה החפצת  קוד  ונשים.  נערות  בנות,  רת 

הבאים   העקרונות  בסיס  על  יקבע  בעיר  הממלכתיים 

הקהילה,   של  מלא  בשיתוף  ייקבע  הלבוש  תקנון  כדלקמן: 

יישום.   ובר  מגדרית  מבחינה  שוויוני  יהיה  הלבוש  תקנון 

שלחלוטין   מה  קצרים,  במכנסיים  הגעה  יתיר  הלבוש  תקנון 

מהג  וימנע  מאליו,  ותקנון  ר ד מובן  המותר.  המכנס  אורך  ת 

תבייש   אשר  פומבית  בצורה  אופן  בשום  ייאכף  לא  הלבוש 

להיכנס   לתת  לא  לדוגמא  התלמידות.  או  התלמידים  את 

דבר   כל  או  למזכירות,  לשלוח  הביתה,  לשלוח  ספר,  לבית 

אנחנו   שאם  חושבת  אני  לבייש.  שעלול  פומבי  שהוא  אחר 

ועצם   הזו,  ההחלטה  את  נקבל  ולתמיד  של  י ק אחת  ומו 

זה.   על  מברכת  ואני  מבורך  כבר  זה  מבורך,  כבר  זה  השיח, 

היום   כזו  החלטה  תוציא  העיר  שמועצת  מאוד  אשמח  ואני 

כפר   לעיר  וכבוד  חג  של  יום  יהיה  זה  עבורנו  ידיה.  תחת 

שנפסיק   שברגע  לכם  מבטיחה  גם  אני  השוויונית.  סבא 

ייעלם,   ופלא  הפלא  הזה  הנושא  המכנס,  באורך  להתעסק 

י  לכאן  ל ע ולא  קיצוניים  באמת  מקרים  למעט  לדיון,  יותר  ה 

יותר   בדברים  ונתעסק  הזה  הדבר  את  נשחרר  פשוט  ולכאן. 

גופן של הבנות, הנערות והנשים. תודה   מהותיים, ונכבד את 

 רבה.  

 תודה. מאיר בבקשה.   ראש העיר: 

הזה   מאיר מנדלוביץ:  בנושא  שעקבית  לעדי  להודות  רוצה  כל  קודם  אני 

פעם. אנחנו לא מדברים פה רק על נושאים    ד ו ומעלה אותו ע 
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פה   העקרוניים  והנושאים  אנחנו  עקרוניים,  חשובים.  הם 

יום. ומאז שפתחנו את   יום  מדברים על משהו שקורה בפועל 

מלא   מלא  לי  הגיעו  פוסט,  שפרסמתי  מאז  גם  באמת  הנושא 

בשביל   רק  לפה  להביא  ניסיתי  דברים.  ומלא  דיווחים 

אבל  הבנות,  את  לישיבת    שתתרשמו  מתבגרות  להביא 

לפחות   אחת  אבל  לי.  עבד  לא  טוב,  רעיון  לא  זה  מועצה 

מי   רואים,  אתם  כאלה,  מכנסיים  אז  מכנסיה.  את  לי  תרמה 

הערה.   לקבלת  גרמו  כך,  אחר  מוזמן  מקרוב  לראות  שירצה 

לתלמידה   שאמרה  מנהלת  אלא  פורמלית,  הערה  לא  עכשיו 

ה  מה  עכשיו  פעם.  עוד  זה  עם  תגיעי  אל  מידה  ל ת בבקשה 

היא   רואים?  אנחנו  מה  באמת,  קורה  ומה  עשתה?  הזאת 

רוצה   לא  היא  כי  ארוך,  עם  תבוא  פשוט  הבאה  בפעם 

חלק   בתצפיות.  ראתה  שעדי  המספרים  נוצר  וככה  להסתבך. 

אז   ספר,  בתי  לגבי  שאלות  מיני  כל  אותי  שאלו  מהאנשים 

ספר   בתי  יש  עולה,  פחות  הנושא  שבהם  ספר  בתי  יש  באמת 

י  קצת  הייתי  ת ו שהנושא  לא  בטח  העיר  במועצת  עולה.  ר 

ורחימו,   ובדחילו  הפרטים  בפרטי  בעצמנו  להתעסק  רוצה 

ברמת   ייפתר  שזה  רוצים  אנחנו  ייפתר,  שזה  רוצים  אנחנו 

כשיהיה   הבאה  בפעם  אם  זה  של  המבחן  ובסוף  ספר.  בתיה 

יגיע   בנות  של  אחוז  ואותו  בנים  של  אחוז  אותו  אם  חמסין 

הצל  אז  ארוכים,  בג'ינס  .  נ ח לא  . יותר. קצת  בצורה  לפחות  ו 

 -אז זה הדברים. עדי, אני מצטט 

את   עו"ד סמי ריכטר:  מראה  אתה  המכנסיים?  של  הגבול  איפה  סליחה? 

לי   יש  צבועים.  נהיה  לא  בוא  אבל  האלה,  בנות    2המכנסיים 
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זו   דבר,  שום  שמענו  לא  היום  עד  הספר,  בבתי  מתבגרות 

ב  פעם  הזה.  הנושא  את  שומע  שאני  ראשונה  צצה  נ ש פעם  ה 

רוצה   לא  אני  הגבול?  איפה  אבל  בעיתון.  כותרת  איזו 

ויראה   לא,  אני  וגם  ספר  בבית  יסתובבו  שלי  שהילדים 

 לחיים של טוסיק, לא רוצה.  

 צודק.   מאיר מנדלוביץ: 

 איזה שהוא גבול.  אז איפה הגבול? צריך לעשות   עו"ד סמי ריכטר: 

   -אבל לא אנחנו פה  מאיר מנדלוביץ: 

רוב   : עו"ד סמי ריכטר  לא,  בכלל  זה  משקף,  לא  זה  שאתה,  הזה  המכנס  כי 

יודעים   שנינו  אבל  אחלה.  זה  ובאמת  כאלה,  הם  המכנסיים 

אתה   בערב,  שישי  בימי  בעיר  תסתובב  מדבר.  אני  מה  על 

   -תראה את אותן בנות מסתובבות 

   -אתה צודק  מאיר מנדלוביץ: 

.   עו"ד עדי לוי סקופ:   וואוו

בגל  מאיר מנדלוביץ:  סמי,  עם    ל אבל  החלטות,  ונקבל  נשב  פה  לא  אנחנו  זה 

פה   שיש  חושב  אני  מעניין.  לא  מדידה,  ושיטות  מספרים 

מפורטת,   וההצעה  הזאת.  השיחה  את  שיעשה  חינוכי  צוות 

שאנחנו   אקריא  שאני  טקסט  עוד  איזה  פה  יש  פשוט,  אני 

יעשו   החינוכיים  הצוותים  להגיד,  באה  היא  אותו.  עדכנו 

תגיע   זה  של  והתוצאה  ובאמת  ו ל שיחה  החינוך.  ועדת 

מוסדות   יש  ציינה,  שעדי  כמו  אם  החינוכיים  הצוותים 

כרגע   אבל  אחרות.  קצת  הגדרות  ידי  על  זה  את  שפתרו 

 ההגדרות הנוכחיות הם לא טובות, מבחן התוצאה.  

 זה בדיוק מה שקובע חוזר מנכ"ל.   עו"ד יוסי סדבון: 
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   -חוזר מנכ"ל לא קובע את זה, הוא מאפשר  מאיר מנדלוביץ: 

 ועוד איך.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -לצוותים להחליט  מאיר מנדלוביץ: 

 בסדר אוקיי.   עו"ד יוסי סדבון: 

כאן כמה אמירות, שלדעתי הם מאוד   עו"ד קרן גרשון חגואל:  אני רוצה להגיד שהיו 

אני   אבל  הזה,  הנושא  על  להגיב  התכוונתי  לא  מדויקות.  לא 

מ  על  אירוע  שהוא  איזה  כאן  שעושים  בו  ה ש מרגישה  שאין  ו 

בעיר   מסגרות  מיני  בכל  מפוזרים  שלי  הילדים  אירוע. 

נושא   על  הערה  פעם  אף  קיבלתי  לא  תיכון.  חטיבה,  יסודי, 

להיפך.   או חשופה,  על חולצה קצרה  לא  לבוש קצר.  של  כזה 

לא   אחד  אף  סרגל.  עם  להם  מודדים  לא  האלה  הספר  בתי 

כל   הלימודים,  של  השנה  פתיחות  בכל  הייתי  שמה.  עומד 

מבינים  ת ב  אנחנו  ברורה,  בצורה  אומרים  המנהלים  הספר  י 

שאני   כמו  מינימאלי,  לבוש  קוד  שהוא  איזה  להיות  שצריך 

שהמנהל   כמו  ומכובדת.  מכבדת  בצורה  שלי  למשרד  אגיע 

שהילדים   מצפים  גם  כך  ומכובדת,  מכבדת  בצורה  מגיע 

בעיר חושבת   וגם כתושבת  כאימא  אני  בצורה מכבדת.  יגיעו 

מכנ  ל שאורך  צריך  ולבנות באותה מידה.  ס  לבנים  היות קצר 

   -ואין שום ספק 

 ומה עושים אם זה לא קיים ברשתות האופנה?   פליאה קטנר: 

שאת   עו"ד קרן גרשון חגואל:  חושבת  אני  כל  קודם  קיים.  זה  אמר,  שסמי  שכמו 

אחד   אף  אבל  מכנסיים.  להשיג  קשה  עקרוני  באופן  צודקת, 

ר  בכל  קונה  שלי  והבת  אחד  מהמנהלים,  אף  האופנה,  שתות 

   -מהמנהלים לא העיר לבנות 
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לילדות   פליאה קטנר:  קרה  לא  שזה  אומר  לא  קרה,  לא  שלך  שלבת  זה 

 אחרות.  

אנחנו   עו"ד קרן גרשון חגואל:  קודם,  גם  הסברתי  אני  רגע,  רק  פליאה  לא,  לא, 

גם   לי  יש  כללי.  באופן  מייצג  מאוד  משהו  על  דיברנו 

בתיכון.  וגם  ביסודי  גם  שלא    בחטיבה  לך  אומרת  ואני 

   -שמעתי ולא נתקלתי. אבל תני לי לסיים 

בתי הספר   פליאה קטנר:  בכל  מפוזרים  כנראה אם הם  ילדים  הרבה  לך  יש 

 בכפר סבא, המון, לא יודעת מתי הספקת.  

,   עו"ד קרן גרשון חגואל:  ילדים, הלוואי עוד  לי  והיו  אני שמחה על הציניות, הלוואי 

אני  מקרה  בכל  ציניות.  בעיה    בלי  באמת  שיש  חושבת  לא 

האלה  שההצעות  חושבת  אני  הזה.  הצעות    בקטע  הם 

פעם כשלמישהו, באים להגיד איזה שהוא משהו   שעולות כל 

המכנסיים.   אורך  עם  בעיה  אין  צידוק.  באמת  שום  בלי 

עם   מגיעים  הבנים  גם  קצרים.  מכנסים  עם  באות  הבנות 

א  מתדרכים  זה,  את  מבינים  המנהלים  קצרים.  ת  מכנסיים 

את   ולגבש  לבוא  צורך  אין  בהתאם.  הבנים  ואת  הבנות 

 ההחלטות האלה, בטח לא בפורמט של מועצת העיר.  

אימהות   מאיר מנדלוביץ:  בנות,  שלל  עם  עדי,  גם  אני,  גם  דיברנו  אנחנו 

   -ואבות בכמה מוסדות בעיר. כמו שאמרתי לא בכולם 

ק  עו"ד עדי לוי סקופ:  מכנסיים  בנושא  השיח  את  מכירה  לא  באמת?  את  צרים 

 אני נדהמת.  

   -אני מכירה את כל השיח  עו"ד קרן גרשון חגואל: 

 אני המומה מהדברים שלך קרן.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 את המומה, אני מאוד שמחה שהיממתי אותך.   עו"ד קרן גרשון חגואל: 
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   -אבל קרן את גרה בדיוק ליד, אני מזמין אותך  מאיר מנדלוביץ: 

 -אין כאן שום עניין  עו"ד קרן גרשון חגואל: 

 ממש ניתוק יוצק מן הכלל.   פליאה קטנר: 

הילדות   עו"ד קרן גרשון חגואל:  איך  מאוד  טוב  יודעת  אני  החטיבה,  מול  גרה  אני 

   -מגיעות 

   -דך י ל אני מזמין אותך לא לחטיבה ש  מאיר מנדלוביץ: 

 וגם איך הבנים.   עו"ד קרן גרשון חגואל: 

יוד  מאיר מנדלוביץ:   ע שאין בעיה.  כי שם באמת אני 

 אין בעיה.   עו"ד קרן גרשון חגואל: 

ב  מאיר מנדלוביץ:   ונספור, בסדר?    8:30-בואי נלך לאזור התיכונים 

   -תשמע אני זורם איתך  עו"ד סמי ריכטר: 

 אני מוכנה לבוא איתך.   עו"ד קרן גרשון חגואל: 

 אבל צריך איזה שהוא גבול.   עו"ד סמי ריכטר: 

 נכון.   מאיר מנדלוביץ: 

   -אתה לא יכול להגיד בוא נשחרר  ד סמי ריכטר: עו" 

 לא, לא אמרנו את זה.   מאיר מנדלוביץ: 

 מה הצפייה? מה הצפייה? לפתוח את זה עכשיו לדיון?   עו"ד קרן גרשון חגואל: 

 מכבד.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

כשהן   עו"ד קרן גרשון חגואל:  פתוחות,  חולצות  עם  לבוא  גם  צריכים  לא  אנחנו 

לפלאנ  זה  יורדות  מה?  אז  בחוץ,  שלהם  החזה  כל  אז  ק 

גם   כבוד  הדדי,  כבוד  של  מנהלים  של  לגיטימיות  דרישות 

 לגוף של עצמן.  

הבנות   עו"ד עדי לוי סקופ:  של  הגוף  את  פה  מחפיצה  את  איך  לב  שמה  את 

 והנערות בשיח שלך? אני המומה מהדברים שאת אומרת.  
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   -אין שום  עו"ד קרן גרשון חגואל: 

   -פשוט בשוק ממך   אני  פליאה קטנר: 

של   עו"ד עדי לוי סקופ:  הגוף  את  להחפיץ  מפסיקה  לא  את  הסוף  עד  מהתחלה 

 הבנות והנערות.  

   -פליאה, אני שמחה שאת יושבת לא כמוני  עו"ד קרן גרשון חגואל: 

   -מה שיוצא לך מהפה  פליאה קטנר: 

בת   עו"ד סמי ריכטר:  לילדה  לתת  להחפיץ?  אומר  זה  עם    12מה  להסתובב 

 בחוץ, זה לא להחפיץ אותה?    הטוסיק 

 כדאי שיחזור לשם.   פליאה קטנר: 

אותה?  עו"ד סמי ריכטר:  להחפיץ  זה  שלה  הכבוד  על  בת   לשמור  תהיה  כשהיא 

 שתחליט איך היא רוצה להתלבש.    20

  לשמור על הכבוד שלה?  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 כן.   עו"ד סמי ריכטר: 

 לשמור על הכבוד שלה?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 כן.   ו"ד סמי ריכטר: ע 

 אתם שומעים איך אתם מדברים?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -, אני לא רוצה 13כן, כי בתור אבא לילדה בת   עו"ד סמי ריכטר: 

 לאובייקטים מיניים.    13אתם הופכים נערות בנות   עו"ד עדי לוי סקופ: 

את   עו"ד סמי ריכטר:  מעלה  את  כי  מיני,  לאובייקט  אותה  הופכת  את  לא, 

 ?  13שא. איך זה מיני בגיל  הנו 

בית   פליאה קטנר:  בדק  אצלו  לעשות  צריך  מיני  את...  שרואה  מי   ...

  .  רציני

   -אני  הנדין: -עילאי הרסגור 

 . אתם מכניסים את זה לראש.  13איזה מיניות בגיל   עו"ד סמי ריכטר: 
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.   עו"ד עדי לוי סקופ:   זה בדיוק העניין

 שום דבר.   עו"ד סמי ריכטר: 

   -אם תפסיקו להעיר לנערות  י סקופ: עו"ד עדי לו 

 זה אצלך בראש, זה לא אצלנו, זה בדיוק העניין.   פליאה קטנר: 

 אז תפסיק ההתעסקות, בדיוק ההיפך.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אף אחד לא מעיר להן, זה בדיוק העניין.   עו"ד קרן גרשון חגואל: 

 מעלות הפוך.    180 עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אף אחד לא מעיר לבנות האלה. אף אחד.   אל: עו"ד קרן גרשון חגו 

 -עובדה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 זה סותר את המקרים שהגיעו אלינו.   פליאה קטנר: 

   -הדברים האלה קורים  הנדין: -עילאי הרסגור 

כותרות העיתונים   עו"ד עדי לוי סקופ:  כל  גבי שנים.  על  רחבי    YNETשנים  בכל 

קר  וגברת  מחאות,  היו  סבא  בכפר  שמעה  הארץ,  לא  גרשון  ן 

 מעולם על המאבק הזה.  

 אני רוצה להתייחס.   ממה שיינפין: 

 כי הילדים שלה לא חוו את זה.   פליאה קטנר: 

את   עו"ד קרן גרשון חגואל:  אם  גרשון,  קרן  דין  עורכת  גם  אני  גברת,  רק  לא  אני 

 רוצה נורא לדייק.  

 הכול בסדר קרן, לא צריך לכעוס.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

.   רן גרשון חגואל: עו"ד ק  .  אל תפני אליי.

 -בואו, חברים אני מציע  ראש העיר: 

.. שאני אוכל להתייחס.   ממה שיינפין:   אני רוצה רק.

 אה ממה.   ראש העיר: 
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ההצעה   ממה שיינפין:  מה  לשמוע  רוצה  אני  להתייחס  אוכל  שאני  מנת  על 

 של מאיר.  

   -בדיוק, אז זה בדיוק  ראש העיר: 

 מה, בדיוק.  זהו בדיוק מ  דני הרוש: 

   -אני שמח שממה ככה אמר את ה  ראש העיר: 

 מאיר אולי תקריא את הנוסח שהצעת.   דני הרוש: 

   -כן, אז אני מציע  ראש העיר: 

מההודעה   מאיר מנדלוביץ:  מקריא  אני  עדי,  הנוסח,  את  מקריא  אני  אז 

בשוויון   הדוגלת  שוויונית  עיר  היא  סבא  כפר  לי.  ששלחת 

נגד   נחרצות  ויוצאת  נערות  מגדרי  בנות,  והדרת  החפצת 

הלבוש   קוד  תקנון  בהם  הספר  בתי  את  מברכים  אנו  ונשים. 

שאינה   אכיפה  ותוך  ובנות,  לבנים  שוויוניים  ואכיפתו 

בהם   החינוך  למוסדות  קוראת  העיר  מועצת  פומבית. 

שהלכה   או  שוויוניים,  אינם  אכיפתו  או  הלבוש  קוד  התקנון 

בין  דיאלוג  לקיים  שוויוניים.  אינם  בית    למעשה  הנהלת 

הורים(   תלמידים,  )מורים,  הספר  בית  קהילת  הספר, 

יוצע   החינוך  במוסדות  שיבוצע  השיח  סיכום  המצב.  לתיקון 

שלא   אוסיף  ואני  הקרובה.  בישיבתה  החינוך  בוועדת 

 במסגרת ההחלטה שאני מקווה שתהיה ישיבה בקרוב.  

 אני רוצה גם זכות דיבור בנושא בבקשה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, אבל לפני זה איתן רוצה להגיד.   רוש: דני ה 

הצעה   ראש העיר:  שלכם  ההצעה  זאת  להבין.  א'  רוצה  אני  שנייה,  רגע 

ואתם מבקשים להציע את ההצעה הזאת המוסכמת?   לסדר, 

המשפטי   היועץ  זה,  את  מעלים  בעצם  אנחנו  אז  אוקיי, 
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   -להצבעה 

   -אני רוצה רק להבין, זה הולך לוועדת חינוך  ממה שיינפין: 

   -תן לי להבין, אני קצת  ראש העיר: 

 לוועדת חינוך וזה חוזר לכאן או מה?   ממה שיינפין: 

 לא. זאת אומרת הנושא הוא נושא שהוא פרופר חינוך.   ראש העיר: 

אתה   ממה שיינפין:  מאיפה  רחב.  כזה  הכול  זה  פה  שמדברים  זה  אבל  כן, 

כסבא,   אני  משהו,  לומר  חייב  אני  ידברו...  גובה  איזה  יודע 

אני   כסבא.  כאבא,  יש  לא  סמי.  שאמרת  מה  כל  עם  מסכים 

 גבול לכל דבר, גם הייתה לי שיחה עם עדי על הנושא הזה.  

 הנה גם אני מסכים איתך כסבא.   דני הרוש: 

 סליחה?   ממה שיינפין: 

 גם אני מסכים איתך כסבא.   דני הרוש: 

שה  ממה שיינפין:  חושב  ואני  כן,  גם  זה  על  שיחה  עדי  עם  לי  יא  והייתה 

להקריא   חייב  אני  ויפה.  טוב  והכול  נהדרת  עבודה  עושה 

לעשות   חשבתי  לא  משהו,  עכשיו  פה  שעלה  בגלל  משהו  לכם 

האלה,   הדברים  שאר  וכל  הבנות  על  שדיברתם  בגלל  זה.  את 

מדהים.   משהו  היום  שכתב  מישהו  לכם  להקריא  חייב  אני 

זה אומר   מה  המשוגעת,  הכלה  בסיפור  עוסקת  מדינה שלמה 

ב  אוטוטו  עלינו?  בחירות,  אוטוטו  של  בימים  אלה  ימים 

תופינים,   שלל  ועוד  מחיה  יוקר  אינפלציה,  נסראללה, 

בדמותה   הביזאר  למחוזות  מושלמת  בריחה  לעצמנו  מצאנו 

הסיליקון,   מפוצצי  השדיים  זוג  המשוגעת.  הכלה  של 

שעל   המינימליסטי  המעצבים  ובד  הקארדשניות  השפתיים 

שמעס  מה  את  בדיוק  מייצגים  של  גופה  מוחם  את  כיום  יק 
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לעשות   המלאה  שזכותה  הזו  הכלה  בישראל.  רבים  צעירים 

הקיים   התרבותי  לשפל  מדויק  מראה  היא  לה,  שבא  מה  כל 

כפי שהדיון הציבורי   בישראל. אין שום קשר להעצמת נשים 

לדוק   מראה  היא  גם  הוויראליות  מינוף  לייצר.  מנסה 

לה  המאיים  טוק  לטיק  בתוכן,  ופחות  בנראות  חריב  העוסק 

הבעיה   בציון.  החי  הזה  בעם  נשארה  שעוד  טובה  חלקה  כל 

השפל   את  מבינה  לא  בעצמה  שהיא  היא  הזו  הכלה  עם 

שהוא   לחמור  תסביר  לך  מייצגת.  שהיא  התרבותי  המוסרי 

ועל   מלוביה  על  גופה  על  זכותה  כי  עוררין  אין  חמור. 

אך   כשמש.  ברור  זה  לפקפק    זכותנו הופעתה.  פחות  לא 

הסרט  שבה  ההדלפה.  במקריות  שמאחורי  והמניע  דלף  ון 

ומשתהה   באובייקט  עיניים  לוטשת  שלמה  כשמדינה 

והנון  לזוג  שאלט -מהכריזמה  טוב  מזל  עלינו?  אומר  זה  מה   ,

 המאושר ואריכות ימים פרספקטיבה.  

באישה   פליאה קטנר:  פרטי  באירוע  מתעסקים  שאנחנו  עלינו  אומר  זה  מה 

 פרטית?  

   -חנו רוצים לשמור קצת, קצת זה אומר עלינו שאנ  ממה שיינפין: 

 לא צריך לשמור זה עניין שלה.   פליאה קטנר: 

את   ראש העיר:  מסיר  אתה  שזאת,  מכיוון  מאיר  ככה,  אבקש  אני 

   -ההצעה לסדר, ואנחנו בעצם 

 אני גם ביקשתי רשות דיבור, אני מחכה לרשות דיבור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, אנחנו לא מסירים.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

לסדר,   אש העיר: ר  ההצעה  את  שהגיש  מי  עם  בינתיים  אני  שנייה,  רגע 

שזה   מבקש  אתה  מתקדמים.  אנחנו  איך  לראות  רוצה  אני 
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 ידון בוועדת החינוך?  

   -לא, אנחנו ניסחנו  מאיר מנדלוביץ: 

   -לא, לא, אנחנו  עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -סעיפים שהקראתי אותם   4 מאיר מנדלוביץ: 

   -רי שיח אח  עו"ד עדי לוי סקופ: 

מהצוותים   מאיר מנדלוביץ:  מבקשים  שאנחנו  זה  אומרת,  שלהם  שהמשמעות 

לא   אנחנו  לסמי,  שאמרתי  כמו  פה  שלנו  והצ'רטר  בזה,  לדון 

   -הולכים פה למדוד 

 אז להעלות את זה להצבעה?   ראש העיר: 

למדוד או להמליץ או להגיד לצוותים החינוכיים ברחל בתך   מאיר מנדלוביץ: 

 הקטנה.  

   -טוב, אז אנחנו נשמע  עיר: ראש ה 

אחת   מאיר מנדלוביץ:  כמקשה  הסעיפים  ארבעת  את  להעלות  רוצה  אני  אז 

 להצבעה.  

 אז דקה לפני, כן בבקשה.   ראש העיר: 

הנושא   ד"ר אסנת ספורטה:  את  שהעלית  לך  להודות  רוצה  אני  כל  קודם  עדי, 

ל  כאימא  היום.  לסדר  את    3-הזה  מכירים  אנחנו  בנות, 

הזאת   אני  ההתעסקות  שנים.  לאורך  כבר  המכנסיים  באורך 

בנות,   של  הזאת  שההחפצה  לגמרי,  לגמרי  איתך  מסכימה 

וההגדרה עד כמה ס"מ מותר או אסור היא שמה במוקד את  

כל   את  שמה  היא  במוקד.  לשים  רוצים  לא  שאנחנו  מה 

אני   מיניים.  כאובייקטים  הבנות  על  התבוננות  של  הנושא 

באו  לי  חורה  שזה  לך  להגיד  בין  יכולה  ההבדלים  אישי.  פן 

היא   ללבוש  שקשור  מה  בכל  ובנות  לבנים  התייחסות 
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אני   בכלל  סבא,  כפר  על  כרגע  מדברת  לא  ואני  קיצונית, 

סוף. לחלוטין   לזה  ואני חושבת שצריך לשים  מדברת בארץ. 

ומודדים   מתעסקים  שאנחנו  שככול  איתך  מסכימה  אני 

דבר   להיות  שאמור  דבר  מלבים  בעצם  אנחנו  ובודקים, 

מאוד   אני  נוער.  בני  טבעית של  והתנהלות  מאוד מאוד טבעי 

עקרונית   מסכימה  גם  אני  שלך.  בהצעה  לתמוך  רוצה  מאוד 

מנכ"ל   חוזר  מבחינתי,  בעייתי  אחד  סייג  שלה.  התוכן  עם 

של   הלבוש  קוד  את  לקבוע  הסמכות  נמצאת  איפה  מגדיר 

רק   אני  חיים,  באורחות  שעוסק  מנכ"ל  חוזר  יש  הספר.  בתי 

ממנ  במוסדות  אצטט  חיים  אורחות  שנקרא  מנכ"ל  חוזר  ו, 

ובסעיף   סמכות   2.5החינוך.  יש  למי  בעצם  מגדיר  הוא    א' 

ש  בו  ומצוין  הלבוש  קוד  את  להגדיר  קביעת  סטטוטורית 

נציגי   עם  בשיתוף  תיעשה  ובחירתה  האחידה  התלבושת 

אצלנו.   לא  הוא  המנדט  אומרת  זאת  וההורים.  התלמידים 

ל  אני  אצלנו  היה  המנדט  תומכת  אילו  לחלוטין  חלוטין 

מכיוון   הנכון.  הדבר  שזה  ספק  שום  לי  אין  שלך.  בהצעה 

בכל   לי  שנותר  מה  אז  אצלנו,  נמצא  לא  המנדט  שחוקית 

ולעבוד   לחזור  הספר  בתי  להנהלות  לקרוא  בעצם  זה  אופן, 

   -לפי חוזר מנכ"ל 

 זו בדיוק ההצעה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 ברים.  ולקבוע את זה ברוח הד  ד"ר אסנת ספורטה: 

   )מדברים יחד( 

   -מכיוון שפתחנו את הדיון  ראש העיר: 

   -רגע  ד"ר אסנת ספורטה: 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 14/09/2022ניין בת מועצה מן המ ישי

 
 

 106 
 

 לא, ביקשת דקה.   ראש העיר: 

 זו ההצעה אסנת.   עו"ד אלון בן זקן: 

 מנהלת אגף החינוך בבקשה.   ראש העיר: 

 רגע, לא סיימתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תיתן את חוות הדעת המקצועית שלה.   ראש העיר: 

 -אסנת אני שולח לך בוואטסאפ  מנדלוביץ: מאיר  

 אני לא סיימתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני לא מבינה למה קוטעים חברת מועצה מלדבר.   הדר לביא: 

אגף   ראש העיר:  מנהלת  בבקשה  אחד.  מאף  מונעים  לא  לתת,  אסור 

 החינוך.  

 אפשר לסיים את דבריי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מועצה מלדבר?  למה אתם קוטעים חברת   הדר לביא: 

 , בבקשה.  10לא קוטעים, כי היא ביקשה דקה לקחה   ראש העיר: 

 לא ביקשתי דקה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות.    5היא לא ביקשה דקה, ויש לה   הדר לביא: 

 דקות.    5יש לי   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות, והיא תממש את הזכות שלה.    5סליחה, יש לה   הדר לביא: 

 ת, לא פתחנו את זה לדיון.  דקו   5אין לה   ראש העיר: 

   -ראש העיר  עו"ד יוסי סדבון: 

   -יוסי אתה יודע  ראש העיר: 

מה   עו"ד יוסי סדבון:  נו  הדברים.  את  לגמור  דקה  חצי  לה  תן  סבלנות,  קצת 

 עובר עליך?  

 עובר עליי רק דברים טובים.   ראש העיר: 

 אני רואה.   עו"ד יוסי סדבון: 
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 ך.  יוסי סדבון, מה עובר עלי  ראש העיר: 

 חוצפה.   הדר לביא: 

.   עו"ד יוסי סדבון:   עובר עליי, אתה מרגיז אותי

 ממש חוצפן.   ראש העיר: 

 אני לא סיימתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תן להתבטא, תן לה לגמור עוד שנייה, לגמור את המשפט.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -חבר'ה, אני חושב שהכללים אומרים  ראש העיר: 

 ר עליך?  מה עוב  עו"ד יוסי סדבון: 

 מה עובר עליך מר יוסי סדבון?   ראש העיר: 

   -אני מחכה להמשך רשות הדיבור שלי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 באמת תכבד.   ראש העיר: 

 .  5דיברתי דקה וחצי במקום   ד"ר אסנת ספורטה: 

עליי   ראש העיר:  עובר  לא  סבא.  בכפר  העיר  לראש  גם  בסוף  מדבר  אתה 

אבל  רגוע.  מאוד  אני  לי  תאמין  פה    כלום,  מבזבזים  פשוט 

   -זמן 

   -ראש העיר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא מכבדים, יש פה  ראש העיר: 

   -אם זה בזבוז זמן דיון בנושא כל כך ערכי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, לא,   ראש העיר: 

   -את ממחזרת  דני הרוש: 

   -אחרי שכבר יש הצעת החלטה  ראש העיר: 

 את ממחזרת את מה שמאיר אמר.   דני הרוש: 

באים   העיר: ראש   ואנחנו  להחלטה,  ההצעה  את  העלו  שכבר  אחרי 

   -להצבעה 
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רק חברי אופוזיציה, ובמקרה הזה חברת אופוזיציה. תן לה   הדר לביא: 

 לסיים את המשפט שהיא התחילה.  

 מנהלת אגף החינוך בבקשה.   ראש העיר: 

נשים, ואתה קוטע את חברת   הדר לביא:  אנחנו בדיון פה על החפצה של 

 .  האופוזיציה 

   -בואו, חבל שאתם סתם  ראש העיר: 

 תן לה לסיים את הדיון.   הדר לביא: 

   -אנחנו עוד פעם הולכים  ראש העיר: 

 מה לעשות?   הדר לביא: 

 תראו,   ראש העיר: 

 היא הייתה באמצע להביע את עמדתה.   הדר לביא: 

החוק,   ראש העיר:  אומר  מה  בדיוק  לכם  תסביר  החינוך  אגף  מנהלת 

 ל.  ומה אומר חוזר מנכ" 

 אני מבקשת לסיים את דבריי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תדקלם אותו. תסיימי יש לך עוד דקה לסיים בבקשה.   ראש העיר: 

 פשוט מביש.   הדר לביא: 

 .  5-מתוך ה   4דקה. דיברתי דקה, יש לי עוד    4יש לי עוד   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות, בבקשה.    10תדברי גם   ראש העיר: 

   -אני אצטרך עוד דקה, אז אני מבקשת וגם אם   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

 לא לעמוד עם סטופר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מצוין, תדברו, תדברו, בבקשה.   ראש העיר: 

   -עדי אני שוב רוצה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני שמח שהציבור רואה.   ראש העיר: 
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 זה הזוי מה שקורה פה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  נכון. מאוד  ראש העיר: 

ההמלצה   ד"ר אסנת ספורטה:  ואת  שלך  הדברים  את  לקחת  עדי  כן  רוצה  אני 

אני   לקרוא,  באמת  כן  פה.  חכמון  שאסנת  שמחה  ואני  שלך, 

אסנת   לך  לקרוא  באמת  כן  בדברים.  תומכת  את  שגם  יודעת 

אני   הספר.  בתי  למנהלי  מסודרת  פנייה  לעשות  באמת 

ב  עליהם  סומכת  אני  לי,  ברור  מהם,  גדול  חלק  -מכירה 

יש    100% לתהליך  שגם  חושבת  ואני  תהליך.  יעשו  שהם 

וההחלטה,   דבר  של  בסופו  הקביעה  רק  לא  זה  משמעות. 

דיון   של  הזה  החינוכי  התהליך  כל  שלה.  האכיפה  כך  ואחר 

העלו   וסמי  קרן  לבוש,  קוד  של  המשמעות  מה  של  ובירור 

גבולות.   על  לאחרים,  כבוד  לעצמי,  כבוד  של  מסוימת  סוגיה 

במוסד חינוכי אנחנו רוצים לשדר משהו. כל  אנחנו נמצאים  

ואני   שלו.  מהתוצאות  פחות  לא  משמעות  לו  יש  הזה  הדיון 

בית   בתוך  לשיח  באמת  זה  את  שניקח  שככול  משוכנעת 

את   לשמוע  הקולות,  לכל  מקום  שייתן  מכבד,  לשיח  הספר 

ספק   לי  אין  להחלטות.  בהסכמה  להגיע  ובסוף  הקולות  כל 

באכיפה  להתעסק  פחות  .    שנצטרך  החינוכי בתהליך  ויותר 

להיות   הטוב,  הרצון  כל  שעם  חושבת  לגמרי  לגמרי  אני  אז 

חושבת   אני  ולכן  בסמכותנו.  לא  זה  אז  שמחליט,  במקום 

   -שהצעה כזאת לא צריכה 

 אסנת אני מבקש ממך לקרוא.   מאיר מנדלוביץ: 

 לעלות לסדר היום.   ד"ר אסנת ספורטה: 

את   מאיר מנדלוביץ:  לקרוא  ממך  מבקש  אותו  אני  לך  שלחתי  הנוסח, 
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 בוואטסאפ.   

   -בסופו של דבר מאיר אמר את הדברים הכי ברורים  דני הרוש: 

 נכון.   ראש העיר: 

 שיכולים להיות. מאיר.   דני הרוש: 

 אני שלחתי לך את זה בוואטסאפ.   מאיר מנדלוביץ: 

 שנייה מאיר, תן לי שנייה מאיר.   ראש העיר: 

 הדברים שאמרת כרגע.    ותראי שזה עומד בכל  מאיר מנדלוביץ: 

בדיוק, אני רוצה להגיד לכם משהו, ואחרי זה ניתן למנהלת   ראש העיר: 

פה   עומד  מה  לכולנו  ברור  הסוגיה.  את  ונסכם  החינוך  אגף 

היום  סדר  ויש  על  אומר,  מנכ"ל  חוזר  מה  גם  לכולנו  ברור   .

ספר   בית  מנהל  וכל  ספר,  בתי  מנהלי  עם  חינוך  מערכת  פה 

להגדרות עם כל  פועל במסגרת הבית ספ  רית, כל מה שקשור 

שאנחנו   כמו  אחד.  מצד  הציג  שסמי  כמו  המשמעויות, 

פה   היה  החינוך,  אגף  מנהלת  האחרים.  הצדדים  את  מבינים 

ומה תפקיד   אומר,  מנכ"ל  חוזר  מה  העניין,  לאור  התייעצות 

ואנחנו   עיר,  מועצת  חדר  זה  בסוף  הרי  כפוליטיקאים.  שלנו 

נושאי  גם  כבר  פה  שיש  מנהלת  מבינים  לכן  לכך.  מעבר  ם 

איתה,   יחד  נוסח  שבעצם  הנושא  את  תציג  החינוך  אגף 

 והנושא יידון גם בוועדת החינוך בבקשה.  

שלנו.   אסנת חכמון:  הספר  בתי  במנהלי  גאה  אני  כל  קודם  כך,  אגיד  אני 

 כל תקנוני בתי הספר הם שוויוניים.  

 נכון.   ראש העיר: 

ובנו  אסנת חכמון:  לבנים  שווה  אחר  מתייחסים  או  כזה  אורך  הגדרת  ת. 

עם   ובשיח  ובנות,  לבנים  בשוויון  נעשה  ספר  בית  ידי  על 
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חוזר   של  בכללים  עומדים  כבר  אנחנו  אומרת  זאת  ההורים. 

לא   אנחנו  פה,  שהצגתם  בכללים  עומדים  אנחנו  מנכ"ל. 

אנחנו   חריגים  במקרים  חריגים,  מקרים  יש  תמיד  חורגים. 

ארגון  בכל  כמו  מקום,  בכל  כמו  להבהיר  מטפלים  כדי  אז   .

הכול   שתיים,  שוויוניים.  תקנונים  יש  אחד,  הדברים:  את 

תמיד   אומרת  גם  אני  זאת,  עם  יחד  הורים.  עם  בשיח  נעשה 

כי   מחדש,  לרענן  פעם  כל  ותבדקו.  תחזרו  ספר,  בתי  למנהלי 

בצורה   מנכ"ל  חוזר  שלי.  הקריאה  וזה  ריענון  צריך  הדברים 

של  לא  גם  בסמכות  לא  זה  אומר  משמעית  לא  חד  אני  י, 

ולהחליט   לבוא  פה  בסמכות  לא  בטח  האלו,  בישיבות  יושבת 

של   באוטונומיה  נמצאת  הסמכות  האלה.  ההחלטות  את 

רוצה   פה  שיושב  מי  שכל  בטוחה  ואני  הספר.  בית  מנהל 

אנחנו   כי  הספר,  בית  מנהל  של  האוטונומיה  את  לחזק 

יהיו   יהיו חזקים  ודואגים שהמנהלים שלנו  ושואפים  רוצים 

הספר    מנהיגים  בבית  והשותפים  השותפים.  עם  יחד  יובילו, 

או   כזו  ההחלטה  נמצאת  ושם  והורים.  תלמידים  מורים,  זה 

ההחלטה  מהי  נכנסת  לא  אפילו  אני  להיות,    אחרת.  שצריכה 

הפעם   עוד  זה  מבחינתי  אז  הספר.  בית  בתוך  שם  זה  כי 

של   תקנונים  לחדד  מבקשים  שאנחנו  כמו  לב  תשימו  לחדד. 

בטיחות,   יכול  ביטחון,  לבוש  וקוד  לבוש.  קוד  גם  אז 

זה   מהמרכיבים  שאחד  מרכיבים,  הרבה  להרבה  להתייחס 

יחליט   לו  השותפים  עם  יחד  ספר  בית  עם  המכנסיים,  אורך 

זה   שם  מתחיל,  זה  שם  המקום,  זה  שם  ולכן  זה.  את  לעשות 

 נגמר, ותודה לכם.  
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 כן מאיר בבקשה. עילאי.   ראש העיר: 

מא  הנדין: -עילאי הרסגור  לא  אומנם  אני  דברים,  הרבה  כאן  נאמרו  סיעה.  ותה 

ש  חושב  לא  שאני  דברים  כאן  ויש  לחזור,  עדיף  -רוצה  אולי   ,

יכולים   אנחנו  התחתונה  בשורה  אבל  אתייחס.  לא  שאני 

שעדי   ספירה  שנעשתה,  הספירה  העובדות.  את  לראות 

העלאת   בעקבות  קיבלנו  שאנחנו  התלונות  וגם  עליה,  דיברה 

לפניה,   וגם  לסדר  עובדתית.  ההצעה  בעיה  כאן  שיש  מראות 

שלכל   להאמין  רוצה  אני  המכנסיים.  את  הראה  מאיר 

מכנסיים   לא  מאוד.  מכובדים  במכנסיים  מדובר  הדעות 

שבגללם תלמידה צריכה לקבל הערה, ולא מכנסיים שאיתם  

שבנים   בזמן  הספר  לבית  להגיע  לחשוש  צריכה  תלמידה 

בעיה.   כאן  לנו  יש  בעיה.  שום  בלי  איתם  יכול  הולכים  ולא 

למנהלות   אוטונומיה  לתת  רוצים  שאנחנו  ולמרות  להיות, 

שנים   כמה  שאנחנו  להיות  יכול  לא  הספר,  בתי  ולמנהלי 

בכפר   ספציפית  וגם  בארץ  גם  לדיון,  עולה  הזה  שהנושא 

תלמידות   יש  ועדיין  עליו.  לדבר  צריכים  עדיין  אנחנו  סבא, 

לא   אז  לחלוטין.  סבירים  מכנסיים  לבישת  על  שנענשות 

באמת  צר  צריך  ולא  קיצוניים,  למקומות  זה  את  לקחת  יך 

לקחת את זה לדבר על כל מיני סוגי מכנסיים לא מכובדים.  

אנחנו מדברים על מכנסיים מאוד מכובדים, שמשום מה רק  

וחלק   בעיה.  כאן  יש  אז  איתם.  ללכת  חוששות  בנות 

ממנהלות ומנהלי בתי הספר לא הפנימו את המסר. בגלל זה  

מגיע  הזה  לא    הדבר  בעיה  הייתה  לא  אם  העיר,  למועצת 

זה   את  תיקחו  אל  אז  העיר.  במועצת  זה  את  מעלים  היינו 
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דקים,   ולמכנסיים  קיצוניים  מאוד  המאוד  למקומות  תמיד 

מכנסיים   יש  לא,  מכובד.  שאינו  באופן  קצרים  מכנסיים 

ללכת   יכולות  לא  למעשה  הלכה  שבנות  מכובדים,  מאוד 

הציג  שעדי  שהספירה  ועובדה  בצורה  איתם.  זה  את  מראה  ה 

במכנסיים  אמפירית.   כשחם  בקיץ  הספר  לבתי  מגיעות  בנות 

ארוכים. ובנים מגיעים עם מכנסיים קצרים. אני חושב שזה  

שנאמרו   הטיעונים  כל  על  עונה  שזה  חושב  אני  הכול.  אומר 

מעשה.   שנעשה  הזמן  הגיע  בראש  כאן.  להגיע  צריך  והמסר 

 ובראשונה ממועצת העיר.  

 דה עילאי, מנהלת אגף החינוך.  תו  ראש העיר: 

כל   אסנת חכמון:  שאת  להזכיר  שכחתי  קודם  שבדבריי  מתנצלת  אני 

גם   אני  שלי  ההורים  הדברים  הנהגת  יו"ר  עם  ישבתי 

זו   בוין, וההחלטה היא החלטה משותפת  העירונית, עם אתי 

שהסמכות   ההורים,  הנהגת  של  גם  משותפת  אמירה 

יושבת בתוך מוסדות החינוך,   וחוקי  הבלעדית  גם תקנון  זה 

יכול לעבור   לא  חוזר מנכ"ל משרד החינוך, אף אחד מאיתנו 

 על החלטות הרגולטור.  

 תודה רבה. מאיר תקריא, כן איתן צנעני.   ראש העיר: 

מההצעה   עו"ד איתן צנעני:  שונה  שהיא  החלטה  הצעת  פה  הקריא  מאיר 

את   לקלוט  הצלחתי  לא  לסדר.  בהצעה  יום,  בסדר  שהובאה 

ובטח  שכן    ההצעה  מה  אבל  שלה.  בנוסח  להתעמק  לא 

הספר   בתי  על  מדובר  המקורית  שבהצעה  קלטתי 

הספר   בתי  על  חלה  לא  ההצעה  קריא  ממלכתיים, 

הקריא   שמאיר  ומה  כמובן.  והחרדים  דתיים  הממלכתיים 
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אני חושב שבהקשר   ולכן  כן אמור לחול,   זה  עכשיו לכאורה 

דתיים   הממלכתיים  הספר  בתי  את  להחריג  צריך  הזה 

לבין  ו  חצאית  בין  שוויוניות  לעשות  אפשר  אי  כי  חרדים, 

 מכנסיים, בין בנים לבנות.  

 איתן מקבל.   מאיר מנדלוביץ: 

 כן, זה ברור.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

הממלכתיים   מאיר מנדלוביץ:  ספר  לבתי  ברור,  שיהיה  רק  החוק  לפי  אגב 

הדברים   את  שקובעת  פוליטית  מועצה  יש  והחרדים  דתיים 

 -כתיים זה הושאר לרמת המוסד. אז אני הללו. ובממל 

להיות   עו"ד איתן צנעני:  אני שמח שהפכת  ימין.  להיות איש  שהפכת  אני שמח 

היא   הזאת  שהמועצה  טוענים  הימין  אנשי  כי  ימין,  איש 

 פוליטית, והם טוענים שהם מועצה מקצועית.  

 אוקיי, זה דיון אחר.   מאיר מנדלוביץ: 

 בכפר סבא חבר'ה?  מה קורה במועצת העיר   ראש העיר: 

עם   מאיר מנדלוביץ:  זה  את  אקריא  שאני  רוצה  אתה  העיר  ראש  כן, 

 ההסתייגות של איתן?  

תחשוב   ראש העיר:  ביחד,  עובדים  וימין  שמאל  איך  בממשלה  כמו  צריך 

 עכשיו שסיעת מר"צ עובדת עם הבית היהודי.  

 סליחה, בממשלה זה לא עבד.   עו"ד איתן צנעני: 

היועץ  אנ  ד"ר אסנת ספורטה:  אלון  התנהלות.  של  בעיה  פה  לנו  שיש  חושבת  י 

ש   המשפטי  רוצה   , -תודה  אני  כרגע,  נכנס  שאתה  רגע    טוב 

 לשאול אותך שאלה. יש כאן הצעה לסדר היום.  

 יצאתי לחצי שנייה.   עו"ד אלון בן זקן: 

שאני   ד"ר אסנת ספורטה:  כמו  עכשיו  היום,  לסדר  הצעה  כאן  יש  יודעת.  אני  
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יש   היום.  אפשר   4יודעת  לסדר  הצעה  שיש  ברגע  ויות 

היום.   לסדר  אותה  להעלות  לא  זה  ראשונה  אפשרות 

ולפתוח   היום  על הוספה שלה לסדר  שנייה להצביע  אפשרות 

   -לדיון, לא הצבענו על זה. אפשרות שלישית זה לכלול 

.   עו"ד אלון בן זקן:   לא הצבענו אבל אין ספק שקיימנו דיון

   -שא לכלול את הנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   עו"ד אלון בן זקן:   אי אפשר להגיד שלא קיימנו דיון

 -בסדר היום או להעביר לוועדה. אז השאלה היא  ד"ר אסנת ספורטה: 

הצבעה   עו"ד אלון בן זקן:  תהיה  זו  דיון,  לפתוח  אם  עכשיו  הצבעה  לעשות 

 מאוסה. כי אנחנו כבר חצי שעה בתוך העניין הזה.  

ל  ד"ר אסנת ספורטה:  אגיד  אני  נגדית.  לא,  הצעה  כאן  יש  כי  שואלת.  אני  מה 

השאלה אם יש תוקף או אם יש בכלל סמכות להעלות הצעה  

   -נגדית, אם לא הוחלט 

 תיקון ההצעה.   ראש העיר: 

 חוקית להעלות לסדר היום.   ד"ר אסנת ספורטה: 

נכון   עו"ד אלון בן זקן:  יותר  לדבר?  או  דיון  לפתוח  שרוצה  מישהו  עוד  יש 

 ן. יש עוד מישהו שרוצה לדבר?  פתחנו כבר את הדיו 

 אנחנו אחרי הדיון.   ראש העיר: 

 על העניין הזה?   עו"ד אלון בן זקן: 

   -אני רוצה  ממה שיינפין: 

 או להציע הצעה אחרת?   עו"ד אלון בן זקן: 

 כן, כן, אני רוצה.   ממה שיינפין: 

 אוקיי, וחוץ ממך?   עו"ד אלון בן זקן: 

דבריה   ממה שיינפין:  לאור  מציע  החינוך,  אני  אגף  מנהלת  של  הנאורים 
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חוזר   לפי  ללכת  צריכים  בכלל  כי אנחנו  להוריד את ההצעה. 

שום  מנכ"ל  לנו  אין   ,say    שצריך חושב  אני  ולכן  הזה,  בדבר 

 להוריד את ההצעה...  

בקשב,   עו"ד עדי לוי סקופ:  להיות  באמת  פה  מנסים  שאנחנו  הצעה  לנו  יש  ממה 

   -על אף האמוציות 

ח  ממה שיינפין:  על  יש  דיברנו  עליו,  לעבור  יכולים  לא  ואנחנו  מנכ"ל  וזר 

בנושא הזה. אני מבין, אני מבין אותך   נאורים  דברים מאוד 

   -בנושא שאת מדברת 

 זה לא נוגד, אז תן למאיר להקריא.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -אבל אני שואל אותך עוד שאלה  ממה שיינפין: 

 תן למאיר להקריא את זה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

ראיתם   ממה שיינפין:  שנייה,  ארוכים,    22רק  מכנסיים  עם  שבאו  בנות 

 שאלתם אותם למה הם במכנסיים ארוכים?  

 ועוד איך בטח.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 כן?   ממה שיינפין: 

האוטובוס   עו"ד עדי לוי סקופ:  שבתחנת  לאסנת,  אמרתי  אפילו  אישי  באופן  אני 

   -פגשתי בנות של חברות, ושאלתי 

 אני לא רוצה לפתח, אני אמרתי מה ההצעה שאני מציע.    נפין: ממה שיי 

אמרו  עו"ד עדי לוי סקופ:  הם  אז  ארוכים,  מכנסיים  עם  באות  אתן  לא    למה  כי 

 מרשים לנו מכנסיים קצרים לבוא לבית ספר חד משמעית.  

   -מה ההצעה שאני מציע אמרתי  ממה שיינפין: 

 מאיר בבקשה תקריא שוב.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

כפר סבא   מאיר מנדלוביץ:  איתן.  ואני מוסיף את ההסתייגות של  אני מקריא 
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נחרצות   ויוצאת  מגדרי  בשוויון  הדוגלת  שוויונית  עיר  היא 

ונשים.   נערות  בנות,  והדרת  החפצת  מברכים  2נגד  אנחנו   .

ואכיפתו   הלבוש  קוד  הספר  בתי  תקנון  בהם  הספר  בתי  את 

שאי  אכיפה  ותוך  ולבנות,  לבנים  פומבית.  שוויוניים  .  3נה 

בהם   הממלכתיים  החינוך  למוסדות  קוראת  העיר  מועצת 

שהלכה   או  שוויוניים,  אינם  ואכיפתו  הלבוש  קוד  התקנון 

בית   הנהלת  בין  דיאלוג  לקיים  שוויוניים  אינם  למעשה 

לתיקון   הורים  תלמידים  מורים,  הספר,  בית  קהילת  הספר, 

וסעיף   פי חוזר מנכ"ל.  השיח  סיכום    4המצב. אני אוסיף על 

בישיבתה   החינוך  לוועדת  יוצג  החינוך  במוסדות  שיבוצע 

 הקרובה.  

 אלון זו החלטה שבסמכותנו לקבל?  הדר לביא: 

 אני חושב שאפשר לקבל את זה פה אחד.   עו"ד יוסי סדבון: 

 זו החלטה שבסמכותנו לקבל?   הדר לביא: 

   -כן, אם זה כפוף  עו"ד אלון בן זקן: 

.   הדר לביא:   מצוין

 כן בהחלט. אפשר לקבל את זה פה אחד.   בון: עו"ד יוסי סד 

 טוב, אפשר לקבל את זה פה אחד? תודה רבה.   ראש העיר: 

 אני בעד.   עו"ד יוסי סדבון: 

 תודה רבה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אני מתנגד.   ממה שיינפין: 

 ממה?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 מלבד ממה. כולם מלבד ממה תודה רבה.   ראש העיר: 
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 כי:    מועצת העיר החליטה ברוב קולות  : 517מס'    החלטה 

ויוצאת .  1                         כפר סבא היא עיר שוויונית הדוגלת בשוויון מגדרי 

 נחרצות נגד החפצת והדרת בנות, נערות ונשים.             

 . אנחנו מברכים את בתי הספר בהם תקנון בתי הספר קוד  2

 ותוך אכיפה שאינה   הלבוש ואכיפתו שוויוניים לבנים ולבנות,      

 פומבית.        

 . מועצת העיר קוראת למוסדות החינוך הממלכתיים בהם  3

 התקנון קוד הלבוש ואכיפתו אינם שוויוניים, או שהלכה       

 למעשה אינם שוויוניים לקיים דיאלוג בין הנהלת בית הספר,       

 על   קהילת בית הספר, מורים, תלמידים הורים לתיקון המצב      

    . י חוזר מנכ"ל פ      

יוצג לוועדת החינוך  .  4  סיכום השיח שיבוצע במוסדות החינוך 

 בישיבתה הקרובה.      

רפי,   : בעד  אורן,  פליאה,  אמיר,  עדי,  עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן, 

 אסנת, יוסי, קרן וסמי , מאיר, פינחס, הדר,  לירית 

 . ממה  : נגד 

 

 צדק חלוקתי בין ענפי הספורט בעיר. ג.  

 

חלוקתי  ר: ראש העי  צדק  בנושא  בבקשה    הצעה  בעיר,  הספורט  ענפי  בין 

 מי מציג? כמה דקות יש להצגה?  

 דקות לכל מי שמעוניין לקיים דיון.    10הצעה לסדר זה   עו"ד אלון בן זקן: 

 דקות.    10 ראש העיר: 

 דקות לכל מי שלא מעוניין לקיים דיון.    10-ו  עו"ד אלון בן זקן: 

   כן קדימה.  ראש העיר: 

בין   ביא: הדר ל  חלוקתי  צדק  של  הנושא  את  להעלות  מעוניינים  אנחנו 
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כולנו   לידיעת  לידינו  הועברו  השבוע  בעיר.  הספורט  ענפי 

חלוקת   של  שלנו  המדיניות  כנגד  מאוד,  קשות  טענות 

תמיכות והקצאת מתקני עירייה לעמותות הספורט השונות.  

לענף   או  לאגודה  תחום  לא  הוא  שממש  אמון  בשבר  מדובר 

וז  לילדים  אחד.  וגם הגעה  בספורט הישגי  כולל אפליה  גם  ה 

בענפי   התמיכה  את  משמעותית  להגדיל  בעד  אנחנו  שלנו. 

נוספים.   תקציביים  מקורות  למצוא  יש  כך  ולשם  הספורט, 

ביחד   עלינו  אבל  תשתית.  פערי  שקיימים  לכך  ערים  ואנחנו 

של   עקרונות  על  שמירה  ולהבטיח  לדון  העיר  כמועצת 

מינ  תקין שוויון,  תמיכות    הל  למתן  הנוגע  בכל  ושקיפות, 

אנחנו   מה  אגיד  שאני  לפני  לתמיכות.  התבחינים  וקביעת 

לצערנו   לנו  בצר  קטנה,  אנקדוטה  לתת  רוצה  אני  מציעים, 

לליגת העל,   לעלות  לא הצליחה  הנשים  קבוצת הכדורסל של 

מסיבות   הנהדרים,  שלה  הספורטיביים  ההישגים  למרות 

יו  כולנו  וזה  ו תקציביות,  ואני  דעים.  לי  שנאמר  מה  לפי 

על   לגמרי  סומכת  אני  בתבחינים,  בקיאה  לא  אני  מודע, 

כמו   מתוקצבות  היו  הם  לו  לי.  שאמרו  שבקיאים  האנשים 

  ,₪ מיליון  חצי  מקבלות  היו  הן  גברים,  כדורגל  לדוגמא 

יותר.   הרבה  קלה  הייתה  כנראה  העל  לליגת  שלהן  והעלייה 

מחלקים  העיר  כמועצת  אנחנו  שכאשר  ואנחנו  תבחיני   כך  ם, 

בעולם   הזה  הנושא  על  דיברנו  כרגע  בשוויון,  דנים  בדיוק 

נוגע   כשזה  בוודאי  אז  שונים,  טיפה  בעולמות  אחר,  קצת 

לחלק   גאים  שאנחנו  כאלה  בסכומים  כספים,  של  לחלוקה 

מאוד   ערים  להיות  צריכים  אנחנו  להגדיל.  רוצים  ואנחנו 
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כמו   בהקצאה.  לשוויוניות  יכולים  שאנחנו  שאמרתי  ככול 

מצפה   שאני  חושבת  לא  אני  בתבחינים,  בקיאה  לא  אני  פה 

בקיאים   להיות  בהתנדבות  עיר  מועצת  כחברי  מאיתנו 

ואלה שנפגעים מכך   אחריותנו.  זה  בפרטים, אבל  בתבחינים 

האגודות   והם  שלנו  הילדים  הם  מכך  שמרוויחים  אלה  או 

הילדים.   גם  וזה  הספורטאים  גם  זה  הספורט  גם  זה  שלנו, 

ועדה  חנו מצי מה שאנ  לתמיכות.  משנה  ועדת  זה להקים  עים 

קרובה   כמובן  ותהיה  ציבור,  מנבחרי  מורכבת  שתהיה 

וקיים   חוק,  פי  על  שמותר  דבר  כמובן  זה  הסיעתי.  לייצוג 

את   תגבש  היא  תאושר  שהוועדה  ואחרי  אחרות.  בערים 

התמיכות.   את  ונאשר  לציבור  אותם  נביא  שלה,  ההמלצות 

זמנים,  מסגרת  גם  פה  שעברה  בדיוק    שמנו  בשנה  שהיה  כמו 

מאמינים   אנחנו  שככול,  מאמינים  אנחנו  אבל  בדצמבר. 

שאנחנו   ושככול  בדמוקרטיה.  מאמינים  אנחנו  בפוליטיקה, 

להביא   נוכל  בהם,  נדון  בנושאים  נתעמק  הציבור  נבחרי 

שכולנו   מה  את  לשפר  ובכך  יותר,  טובה  ולייצוגיות  לשוויון 

 נו.  רוצים את הספורט ואת החינוך לילד 

 עוד מישהו?   ש העיר: רא 

 אני אוכל להתייחס?   עו"ד יוסי סדבון: 

 כן.   ראש העיר: 

 דקות.    3דקות, זה ייקח    10אני לא אקח   עו"ד יוסי סדבון: 

 יוסי יש לנו זמן, הכול ברגוע, הכול בסדר באמת.   ראש העיר: 

של   עו"ד יוסי סדבון:  הזה  בתחום  מצוי  כן  דווקא  אני  חברתי,  מהדר  להבדיל 

למעלה  בחינים  ת  הזה  הנושא  את  מלווה  ואני  לספורט, 
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של   בראשותו  הציבוריות  בוועדות  השתתפות  כולל  מעשור, 

פעם   ובדק היטב את התבחינים  דקל, שרק בשנה שעברה בא 

ויש שינויים כאלה ואחרים גם בתבחינים שמובאים   נוספת, 

ב  אני  לתקציב    4-אלינו.  התנגדתי  האחרונות  שנים 

   -לא שוויוני. וברור לי   וט שהוא התמיכות. מהטעם הפש 

 אתה הצבעת?   ראש העיר: 

   -סליחה  עו"ד יוסי סדבון: 

 לא, אני לא זוכר אם הצבעת, הצבעת?   ראש העיר: 

גם   עו"ד יוסי סדבון:  נגד בפעמים הקודמות. אני אסביר  לא הצבעתי, הצבעתי 

של   בתחום  לגמרי  היגיון  שאין  חושב  שאני  לא  זה  למה. 

שהוא.   כפי  גם התמיכות  יכול    ואני  שלא  זה  את  מקבל 

לא   ממש  זה  ואחרים,  כאלה  ספורט  ענפי  בין  שוויון  להיות 

אי אפשר   ולכדורסל,  כדורגל  אי אפשר להשוות  להיות.  יכול 

לליגה   א'  ליגה  לעשות  אפשר  אי  לכדורעף,  כדורסל  להשוות 

לי   ברור  שקבעו.  וניקוד  אותם  שקבעו  במדדים  הכול  ג', 

בתקציב   ונגמר  מתחיל  שתקציב  העירייה שהכול  ככול   ,

וכך   גבוה  יותר  יהיה  נקודה  ערך  גבוה,  יותר  יהיה  העירייה 

הרגליים   על  לעמוד  השונות  הספורט  לעמותות  יאפשר 

פערים   של  הנושא  לגבי  משהו  לומר  רוצה  אני  ולהתמודד. 

אומרת   זאת  נגד.  לא  ואני  הדוגמאות,  אחת  תראו,  ניכרים. 

בעד.  אני  הספורט,  לענפי  יותר  שניתן  במד   כמה  של  יש  דים 

רוצה   אני  הזה,  התקציב  נגד  לא  ואני  האחרונה,  השנה 

פי   הכפילו  ברור.  פי  6שיהיה  ג'    6,  ליגה  של  התקציב  את 

לא   ואני  בשכונות,  תמיכה  בעד  אני  השכונות.  של  בכדורגל 
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, במקום  10, פי  6רוצה להוריד שקל. אני הייתי עושה לא פי  

לעשות    20 לא    200נקודות  אני  אבל  שז נקודות.  ה  חושב 

פי   שמעלים  היה  6הגיוני  סופר,  טעות  זה  כתוב  בפרוטוקול   ,

השנים   עושים  20כל  עכשיו  ב 120,  לא  היא  שלי  והבעיה   .-

אני    120 רק  בזה.  גדול  תומך  ואני  בעד  אני  כדורגל  לקבוצת 

יכול להיות, שליגת   זה  יכול להסביר איך  לא חושב שמישהו 

עם   נשים  מקבל   4על  באירופה  שמתמודדת  חצי  זרות  ת 

זה  מ  איך  ג',  לליגה  וירדה  ב'  בליגה  שהייתה  כדורגל  קבוצת 

פעם   עוד  אני אומר  אז  בכלל?  איך אפשר לקבל  להיות?  יכול 

לקבוצות  קבוצות  בין  שינוי  לעשות  רוצים  בסדר    אתם  זה 

בין   כלשהו  הוגנות  ואיזה  הגיון  איזה  צריך  אבל  גמור. 

מינ  כל  יש  בסדר.  שזה  חושב  לא  ואני  השונים,  י  הענפים 

בין    דברים  דרגות  אליהם,  להיכנס  רוצה  לא  אני  קטנים, 

אותם   והשוו  שנמחקו  לאומית  וליגה  על  ליגת  נוער,  קבוצות 

קט  ילדים,  נקודה.  -לליגת  של  קטן  באמת  ניקוד  נתנו  סל 

אני   לקטנות.  להיתפס  רוצה  לא  אני  ככה  נאמר  בואו  אבל 

מה   הזה.  העניין  של  בדיקה  לעשות  צריך  שא'  חושב 

הדר   ו שאומרת  לדון  לעשות  שצריך  חושב  אני  משנה,  עדת 

בחור   פה  אמר  תמיכה.  של  הזה  הנושא  בכל  ראש  בכובד 

אלא   כספית,  התמיכה  רק  לא  זה  התמיכה  גם  ממכבי, 

מגרשי   קריא  זה  אמצעים  ומתן  אמצעים.  במתן  גם  תמיכה 

יהיה נפלא.   נצליח לעשות עוד מגרש כדורגל זה  כדורגל, אם 

הוועדה   גם את  לברך  רוצה  ה ואני  העלות  שהשנה  או  תמיכה 

משמעותית,   בצורה  ירדה  עירוניים  במתקנים  השימוש  של 
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דברים   אז  הספורט.  עמותות  לכל  עקיפה  תמיכה  שזה 

עליהם.   מברך  אני  הספורט  לעמותות  טובים  והם  שעשיתם 

שעדיין   חושב  אני  שני  מצד  אבל  הזה,  העניין  על  מודה  אני 

וצרי  השונים,  הענפים  בין  סבירים  לא  פערים  לעשות יש    ך 

 תיקון, ולכן אני לא יכול להצביע.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 סליחה, לא אני לא יכול, אני אצביע אבל נגד.   עו"ד יוסי סדבון: 

 תודה רבה. מישהו נוסף?   ראש העיר: 

יוסי   ד"ר אסנת ספורטה:  ידי  על  גם  שנאמרו,  הדברים  את  לחזק  רוצה  אני  כן, 

ה בספורט זה  ר שהשקע וגם על ידי הדר. אנחנו צריכים לזכו 

שאנחנו   מהבעיות  מאוד  הרבה  בחינוך.  השקעה  כמו 

כמו   נזקים,  להקטין  כדי  לפעמים  איתם  מתמודדים 

אחרים,    דברים  כמו  ונדליזם  כמו  נוער,  בני  של  שוטטות 

ילדים   ליותר  אילו  להימנע  יכולות  כאלה  בעיות  הרבה 

אני   ולכן  אחרת.  אם  בין  ספורטיבית  אם  בין  מסגרת  הייתה 

שלא מסכ  הספורט    ימה  שאגודות  מצב  לייצר  בעצם  צריך 

להגדיל   צריך  פשוט  עוגה,  באותה  פלחים  על  נאבקות  בעצם 

שהם   אחרים  בדברים  קיצוץ  של  במחיר  וגם  העוגה.  את 

צריך   דעתי  שלעניות  לומר  רוצה  אני  כן  מהותיים.  פחות 

להישגיות   שמתייחס  רכיב  בקריטריונים,  רכיב  להיות 

רכבת   כל  בכלל.  ק להישגים  קדימה  צריכה  אותה  שיוביל  טר 

והישגיות בספורט באופן מאוד מאוד   ויידחף אותה קדימה. 

הרבה   ומושך  אדוות  המון  המון  שמייצר  משהו  זה  מובהק, 

צריך   ספורטיבית.  לפעילות  להצטרף  נוער  ובני  ילדים  מאוד 
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שכבות  לראות   בכל  כהשקעה  כשהשקעה,  זה  את 

קוראת   ואני  הגיל.  שכבות  בכל  שוב האוכלוסייה  גם    כאן 

 לתיקון של הקריטריונים וגם להגדלה של העוגה בכלל.  

 תודה רבה, מישהו נוסף?   ראש העיר: 

 כן אני.   אורן כהן: 

בבקשה.   ראש העיר:  הספורט  תיק  מחזיק  העיר,  ראש  סגן  כהן  אורן  כן 

 ומאיר מנדלוביץ. מאיר ואחרי זה אורן.  

וה  מאיר מנדלוביץ:  האישית  דעתי  את  להביע  רוצה  אול אני  לא  קצת  י 

כפר סבא משקיעה המון כסף   שעיריית  אני חושב  פופולרית. 

אילו   אי  עוד  ששמעתי  חושב  ואני  האישית  ולדעתי  בספורט. 

בספורט   פחות  להשקיע  צריכה  היא  בנושא,  תושבים 

שאמרתם,   כמו  בנוער.  אחד  בדבר  רק  ולהשקיע  מקצועני, 

לייצר   מעולה  כלי  זה  נוער,  לבני  מעולה  כלי  זה  ספורט 

ב שו  מעולה,  ויון.  הנוער  של  בליגות  הילדים  של  ליגות 

לקבוצות   לצערי  הולך  שלנו  מהכסף  הרבה  טובה.  ההשקעה 

שאומרת   לאמירה  להצטרף  יכול  לא  אני  ולכן  מקצועניות, 

צריכים לחלק   עוגה, אנחנו  יש  להגדיל. בסוף  צריכים  אנחנו 

כספי   התושבים,  של  כסף  זה  הכסף  הזאתי,  העוגה  את 

   . תודה. הארנונה שמשלמים 

 כן אורן. אה פינחס?   ראש העיר: 

שייכים   פינחס כהנא:  רק  לא  שהם  דברים  נאמרו  בדברים  גם  כן. 

של   הנושא  את  העלינו  אנחנו  זוכרים  אתם  ואם  לתמיכות. 

אלא   השצ"פים  לא  ציבור  לשטחי  ציבור,  לשטחי  הפרוגרמה 

היינו   אתמול  רק  גדלה.  עיר  היא  והעיר  הציבורי.  הבינוי 
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תושבים,  שטחים  ומספר    במפגש  ויש  עולה.  התושבים 

טווח,   ארוכת  בתוכנית  מסודרת  בצורה  אותם  לייעד  שצריך 

של   ההשתתפות  שנאמר  כפי  כי  לתרבות.  וגם  לספורט  גם 

האלטרנטיבי,   הדבר  זה  הנכון,  הדבר  זה  בספורט  הילדים 

זה   את  ואמר  צריך,  לא  אבל  אותו.  לעשות  הנכון  הדבר  זה 

את   לארגן  צריך  מכבי.  נציג  את    השטחים, כאן  לתכנן  צריך 

לפי   של  בכיוון  האלה  השטחים  את  לייעד  צריך  השטחים, 

הייתה   זאת  מצפים,  ואנחנו  פרוגרמה.  שהיא  תכנית 

וזה   ציבור,  למבני  פרוגרמתית  תכנית  כאן  שתוצג  ההחלטה 

 חלק מהנושא שאנחנו מעלים עכשיו.  

לתרגם   אורן כהן:  רק  רוצה  אני  סדר,  קצת  לעשות  כדי  כל  קודם  טוב, 

רוצים  לצופים   כולנו  כך,  בעצם  נאמר  נאמר.  מה  בבית 

יודע אם שמתם    5שוויון, רק ששמענו   וכל אחד, לא  דוברים 

אני   ותכף  אותו,  תקף  אחד  כל  אחר.  מכיוון  אותו  תקף  לב, 

רוצה   שאני  השני  והדבר  בעצם.  אמרתם  מה  אסביר 

מי   את  ששומע  למי  שנדמה  להיות  שיכול  זה  להבהיר, 

שיושבי  לפניי,  ואנחנ שדיבר  הצוות  ם  עם  צריכים  עכשיו  ו 

הענפים.   בין  הכסף  את  לחלק  פה,  נמצא  שאול  המקצועי, 

מאוחר,   יותר  שידבר  הכדורסל  פה  הנה  מסתכל  אני  ואז 

  ?₪ מיליון  צריכים?  אתם  כמה  מה  יודע  אני  לו,  ניתן  אולי 

אומר    200,000 אתה   ?₪200,000    ,₪ מיליון  אומר  אני   ₪

באמצע,   נגמור  ואחר  ₪   1,100,000אולי  לתת  .  צריך  אני  כך 

לעומת   ג'ודו  היה  זה  אם  פתאום  מה  רגע  ואמרו  לכדורגל, 

אומרת   זאת  קרוב.  יותר  זה  את  נעשה  אולי  אז  כדורגל 
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ודו   לא    500,000שלג' הזה  הקרקס  חברים  לא.  ולאלה.   ₪

אנחנו   אומרים.  אתם  חלוקתי  צדק  מחלקים,  לא  כך.  עובד 

את   עושים  אנחנו  כסף.  שום  לחלק  יושבים  ב לא    2-זה 

לא   התבחינים.  על  מילה  תבחינים,  שנקרא  דבר  יש  שלבים. 

שום   אין  המגרשים,  המתקנים  האמצעים  בחלוקת  מדובר 

מגרשים   מתקנים  על  חשוב  מאוד  המאוד  הדיון  בין  קשר 

אין   מכך,  יתרה  ביניהם.  קשר  אין  התבחינים.  לבין  וכו', 

לשקף   אמורים  שהם  עליהם,  שהוחלט  התבחינים  בין  קשר 

אנ   מדיניות.  אין  תכף  שאמרתם.  השוויון  על  גם  בזה,  אגע  י 

על   מחליטים  קודם  כלומר  העוגה.  לבין  התבחינים  בין  קשר 

התבחינים, תכף אני אגיד לכם את כל הויה דלרוזה שאנחנו  

תכף   ועדה.  לעשות  זה  ההצעה  בכלל  אפרופו  לעבור  צריכים 

בדרך.   עוברים  אנחנו  ועדות  כמה  לכם  אראה  צריך  אני 

כל   את  הז לעבור  התקציב,  החלק  על  לדבר  כך  ואחר  ה, 

העוגה   ₪,    5מהיר  אחר    8,  7,  6מיליון  דיון  זה   ₪ מיליון 

שמים   התבחינים  את  לוקחים  העוגה  שנקבע  ברגע  לגמרי. 

את זה על אקסל וזה מתחיל לעבוד, וכמה שיוצא יוצא. וכך  

מגרשים,   מזה.  זה  שונים  הם  שהדיונים  להיות,  צריך  זה 

לי  יש  מגרשים,  על  מ   נדבר  פה,  הרבה  להגיד  לא    40ה  שנה 

הציבור   נבחרי  אנחנו  אני  אנחנו,  כדורגל.  מגרש  פה  היה 

האחרון   פה,  שנבנה  האחרון  שהמגרש  להתבייש  צריכים 

כל   להיות  יתחילו  הציבור  את  פה  אשאל  אני  אם  פה,  שנבנה 

מגרש   זה  לחשוב,  זמן  לי  שלקח  מודה  אני  ניחושים.  מיני 

להר  מאוד  רוצים  שאנחנו  אותו האצטדיון    40אוטוטו,    וס 
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מאז,   עברו  שיחקתי    40שנים  אז,  הייתי  אני  העיר,  שנים. 

לנו    55,000עליו,   יש  היום  ההיא.  בתקופה  תושבים 

מגרשים,  110,000 יותר  שצריך  שאומר  מי  אומרת  זאת   .

ב  פה  שיש  וודאי  גדולים    40-ודאי  פערים  האחרונות  השנים 

גדול מ  ועל שולחנו של ראש העיר יש אתגר  ן  אוד לתק מאוד, 

צריך להיות אפרופו   שוויון ותבחינים.  נדבר על  בואו  אותם. 

את אמרת ביושר הדר, שאת לא מבינה כלום בתבחינים. אז  

קיים,   והוא  מוחלט  שוויון  להיות  צריך  להגיד.  רוצה  אני 

הוא   אחרת,  לך  אמר  מישהו  אם  הענף.  בתוך  מוחלט  שוויון 

מקבלת   ו'  שכיתה  מחליטים  אם  כדורגל  סף,  כ   Xמטעה. 

מקבלת    היא  ט'  שכיתה  מחליטים  אם  הענף.  בכל  מקבלת 

שוויון   הענף.  כל  על  מקבלת  היא  דבר,  אותו  או  יותר 

בתוך   מוחלט  שתיים,  ותבחין  אחד  תבחין  אין  מוחלט. 

אומרת   שאת  מה  הפערים?  איפה  הפערים?  איפה  הענף. 

הכדורעף   הכדורעף?  כמו  לקבל  צריך  הג'ודו  האם  בדיוק. 

הרבה.  הכי  מקבל  עוב   היום  הכי  זו  מקבל  הכדורעף  דה. 

אתה   מה  אומר,  זה  מה  יודע  אתה  שוויון,  נעשה  אם  הרבה. 

יוסי. זה הרי ברור לך.    צריך לדווח להנהלה 

   -אני לא  עו"ד יוסי סדבון: 

אתה   אורן כהן:  רטורית,  שאלה  סתם  זה  לכולם.  ברור  שזה  חושב  אני 

לי.   לענות  צריך  מקבל,  לא   .. הרבה. שהכי  ברור  הרי  זה 

 יו שוויון, אז שוויון.  שים עכש ועו 

   -אני מנוע מלדבר על הכדורעף, ואני לא רוצה  עו"ד יוסי סדבון: 
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וזה   אורן כהן:  ניתן  שלא  אומר,  אני  לכן  אז  מנוע.  לא  אני  אבל  לא, 

האם   כלומר  מוחלט.  שוויון  יהיה  שזה  להגיד  משעשע  אפילו 

פה   קורה  לא  זה  דבר?  אותו  לקבל  צריכים  והקרטה  הג'ודו 

 לא קורה בארץ, זה לא קורה בעולם.    סבא, זה בכפר  

 זו גם לא ההצעה.   הדר לביא: 

הענפים   אורן כהן:  בין  שוויון  יהיה  לא  העניין  ולצורך  ההצעה.  לא  וגם 

אנחנו   הספורט.  ניהול  מדיניות  של  המשמעות  בדיוק  זה  כי 

שאול,   המקצוע  האיש  בא  במוט,  הקפיצה  את  מאפיינים 

אנחנו  במוט  קפיצה  חבר'ה  באמת  רוצים    אומר  כי  לתמוך, 

שהיא   איזה  לזה  ניתן  בוא  פוטנציאל,  של  זיהוי  לנו  יש 

לוקחים   מתמרצים,  אנחנו  עובדים.  אנחנו  ככה  אז  תמריץ. 

ומביאים   עליהם,  מחליטים  שאנחנו  הענפים  את  בפינצטה 

שאתם   הוועדה  על  להגיד  רוצה  אני  הציבור.  בפני  אותם 

ל  צריך  אני  ועדות  איזה  נראה  בואו  הי מציעים.  ום,  עבור 

התבחינים.   על  להחליט  כדי  היום  לעבור  צריכים  כולנו 

מכנס   הספורט  רשות  שמנהל  פנימית  ועדה  יש  כל  קודם 

את   אומר  אחד  וכל  המקצועיים,  הפנימיים  החבר'ה  בתוך 

להגיע   צריך  הוא  תוצר.  שהוא  איזה  מוציאים  וביחד  דעתו 

דעתנו.   את  גם  שומעים  העיר,  לראש  אליי,  העניין  לצורך 

העניין מחליטים שיש איזה שהוא פורמט, בואו    ד לצורך ומי 

אחד,   לאף  תגלו  ואל  הוא,  הסוד  סוד,  לכם  אגלה    95%אני 

לשנה,   משנה  דבר  אותו  כמעט  ואם    40זה  אחורה.  שנה 

שאת   מחליטים  עושים,  נכנסים,  הם  שינויים  לעשות  רוצים 

אני   תכף  ההוא,  הענף  ואת  יותר,  קצת  רוצה  אני  הזה  הענף 
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בבי  גם  כפר אגע  שמגבשים    ת"ר  אחרי  הזה  והדבר  סבא. 

לוועדת תמיכות, יש דבר   איזה שהיא נוסחה, אנחנו הולכים 

חברי   ולא  ציבור  נבחרי  לא  בה  שיהיו  אוסרת  היא  כזה. 

הגזבר   אנשים,  יש  שם  התמיכות,  לוועדת  מגיעים  מועצה. 

 אם אני לא טועה, יועמ"ש ועוד מישהו, מנכ"ל נכון?  

ו  ראש העיר:  ויועץ  עדה שמו ועדת תמיכות  גזבר  רכבת ממנכ"ל העירייה, 

 משפטי.  

אני   אורן כהן:  זה,  את  בוחנים  הם  אליהם,  מגיעים  אז  משפטי,  ויועץ 

  , עלינו גדולה  מאוד  מאוד  בקרה  יש  סוד,  עוד  לכם  מגלה 

יסודית   בדיקה  רק  לא  זה  בודקים את  וענף,  ענף  כל  בודקים 

מה   את  נוספת  פעם  אותנו  שבודקת  רו"ח  יש  בהתחלה. 

 ודקים.  שב 

 אורן תדגיש שהיא חיצונית.   דני הרוש: 

והיא   אורן כהן:  נוספת,  פעם  אותנו  בודקת  היא  כן.  חיצונית  היא 

האלה,   ההערות  את  גמרנו  הערות.  עם  לנו  מחזירה  באמת 

מגיעים   הזו.  הוועדה  את  גמרנו  האלה,  ההערות  את  גמרנו 

לוועדה נוספת שהיא נקראת מועצת העיר. אבל זה לא הולך  

אנ בפעם   למועצה  אחת.  מפיצים  של    60ימים,    60חנו  ימים 

וסלט   מישמש  בפייסבוק,  פוסטים  של  אחד  יום  דיונים, 

דברים,   מיני  כל  עם  העגלה  על  קופצים  המועצה  חברי  גדול, 

לוועדה   למה?  נוספת  הצעה  שהיא  איזה  אפילו  ומביאים 

יש   חכי,  הוועדה  את  סיימתי  לא  עוד  לפני,  שתהיה  נוספת 

מגיעי  ועדה.  למועצ עוד  גם  ם  ומדברים  לדיון,  עכשיו  העיר  ת 

לא,   גמרנו.  העיר,  מועצת  שנקראת  הזו  הוועדה  בתוך  שם, 
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אני   זה  גם  כסף.  כמה  להחליט  צריך  עכשיו  סיימנו.  לא 

בסוף   מגיעים  הכסף.  שעובר  הוועדות  כל  את  מכם  אחסוך 

מה   מקבל.  אחד  כל  כמה  ויודעים  המבטחים  חוף  אל  בסוף 

ד  הויה  כל  אחרי  מציעה  ועדה.  לרוזה,  שאת  עוד  נוסיף  בוא 

אחד   שכל  ארבעתכם  את  לשמוע  רק  משעשע  לי  נשמע  זה 

של   הטענות  מה  הרי  אומר,  אחד  אחר.  מכיוון  זה  את  תוקף 

הכי   הספורט  ממנהלי  אחד  העניין  לצורך  אליי  בא  שוויון. 

אין   מהכדורעף  גרי  זה,  את  אומר  אני  באמת  בארץ,  טובים 

בצורה  אותי  מאתגר  הוא  להגיד,  מה  ר   לי  מה  בלתי  גילה. 

משחק   אני  אצלי,  שוויון  לי  אומר  הוא  לי?  אומר  הוא 

כמובן   הישגים.  מביא  אני  באירופה,  משחק  אני  באירופה, 

יושב   שהוא צודק, אני מביא הישגים. בא אליי מישהו אחר, 

שטויות?   אתה  מה  אומר:  הוא  מכדורסל  יבין  אבי  פה 

ילדים.   כמויות  חשוב  לי  לך.  חשוב  זה  ילדים    3,500הישגים 

מ  אחד  בכל  גאים  שנקרא  3,500-אנחנו  למועדון  לי  יש   .

פי   יודע  לא  פי,  הוא  הכדורסל  ומועדון  הכדורסל,  מועדון 

המכפלות   את  לקבל  צריך  אני  הכדורגל.  ממועדון  כמה 

לא   זה  את  נעשה  אולי  מכפלות,  בכלל  למה  ואולי  האלה. 

   -לינארי. אז הוא מדבר על שוויון 

 ?  אבל מה חשוב לך  הדר לביא: 

מישהו   כהן:   אורן  ובא  ילדים.  מכמות  בכלל  שוויון,  על  מדבר  הוא 

שאני   זה  על  הוא מדבר  לגמרי.  על משהו אחר  ומדבר  שלישי 

את   לא  מה,  יודע  לא  לי  ויש  פה,  המדינה  את  הקמתי 

וכדורגל   הדגל,  וקבוצת  מסורת  לנו  ויש  העיר,  את  המדינה, 
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בא   כך  ואחר  סבא.  כפר  רג הפועל  ואומר:  התיק,  ע,  מחזיק 

עשינו  שווי  מוגבלויות,  עם  בילדים  בכלל  מתחיל  מבחינתי  ון 

עם   ילדים  קבוצת  להעביר  החלטנו  שעברה.  בשנה  זה  את 

   -מוגבלויות שהיא משחקת ומקבלת כסף 

 אורן, זמנך עבר.   ראש העיר: 

גדולה,   אורן כהן:  מאוד  מאוד  מילה  זה  שוויון  באמת  אז  מסיים.  אני 

ול  תצורות,  לבוא בהרבה  יכולה  עוד  היא  זו הבעיה,  כן  ועדה 

 לא הפתרון.  

 אפשר רפי?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 טוב, מי?   ראש העיר: 

 אפשר? עדי.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 -עדי ואחר כך אבי בקצרה  ראש העיר: 

 אני גם רוצה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

,   ראש העיר:  עדי הדר.  המועצה?  מחברי  מישהו  עוד  יש  עילאי,  עדי, 

אבי  הדר,  כא   עילאי,  הכדורעף,   שבא  מועדון  כנשיא  ן 

 הכדורסל, הכדורגל.  

 הכדורסל.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

מידי   ראש העיר:  יותר  פה  אותו  נחזיק  שלא  אבי  ממש,  לכם  ייתן  הוא 

עם   שנמצא  בשטח,  חי  שבאמת  ממי  שנקרא,  מה  הוא  זמן. 

ידבר.   שאבי  לפני  אחת  דקה  אגיד  ואני  האתגרים.  כל 

שלפעמ  נושאים  יש  מגיע בעיקרון  רוצה  ים  ואתה  לפתחך,  ים 

והאנשים   הכדורסל  של  הסיפור  רוצים.  אחרים  מאשר  יותר 

ונתתי,   כוחי,  בכל  שדחפתי  חושב  אני  העל,  לליגת  שעלו 

ממש התגייסתי בכל מה שצריך. אבל יש פה החלטה אמיצה  
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אנחנו   סיכונים  כמה  סיכונים.  ניהול  וזה  מועדון.  של 

בס  כי  כזה.  בעלייה למסע  לנהל  דבר הקבוצה  ופו של  יכולים 

התגייסנו   אנחנו  שני,  מצד  לעלייה.  ערוכה  הייתה  באמת  לא 

של   ההחלטה  הייתה  זאת  אבל  תקציבית,  לעזור  כדי  כולנו 

להגיד   יכול  אני  איתה?  מסכים  שאני  לכם  להגיד  ההנהלה. 

שלא   רק  לא  אבי?  נכון  איתה,  הסכמתי  לא  פה,  זה  את 

ונזפתי,  וף  אבל בס   הסכמתי, כעסתי מאוד והרמתי טלפונים 

יכול   לא  ואני  ההנהלה,  של  היא  והאחריות  ההנהלה,  זאת 

להגיד   לכן  לסייע.  יכול  רק  אני  שלהם,  בנעליים  להיכנס 

נניח   ואחרת,  ככה  ונעשה  תקציב  נביא  אוקיי  אמירות 

עכשיו    ₪ מיליון  חצי  תוספת  של  תקציב  מביא  שהייתי 

כספים,   לוועדת  העיר,  למועצת  אחרים  או  כאלה  מנושאים 

ל ואחרי   פה  מתנגדות  זה  שהייתם  מניח  אני  מועצה,  ישיבת 

בשנים   העירייה  לתקציב  שהתנגדתם  כמו  ומתנגדים. 

בצורה   לפנות  אחת  פעם  טרח  לא  אחד  שאף  כמו  האחרונות. 

שלא   תהילה  מלבד  התבחינים,  את  לשנות  כדי  מסודרת, 

   -נמצאת כאן היום. אני לא רואה שמישהו 

, ג  עו"ד עדי לוי סקופ:   .  ם אני.. לא, לא, גם אני

בין   ראש העיר:  שאתן  חושב  אני  ותהילה,  עדי  סליחה.  נכון  עדי  גם 

של   ראייה  מתוך  תבחינים  ושיניתם  שטרחתן  עדי  הבודדות 

אחר   דבר  וכל  מבורך.  וזה  נשית  והעצמה  סקטור  של  העדפה 

יכולים   ואתם  תבחינים  יש  הדרך.  את  יש  לעלות  שצריך 

א  כזה  בתבחין  להעיר  כדי  מסודרת  בצורה  השגות לפנות    ו 

המקצועי   לצוות  מגיע  זה  מכן  לאחר  אחר.  או  כזה  לתבחין 
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בוחנים  מקצוע  ואנשי  מקצוע.  מאנשי  זה    שמורכב  את 

את   בודקים  נקייה.  להיות,  שיכולה  טובה  הכי  בצורה 

הנתונים, בודקים את המספרים, בודקים את כל מה שצריך  

כלכלית   חשבון  לראיית  שקשור  מה  כל  ידי  על  מלווה 

ומקב  את  משפטית,  ההחלטות  לים  של  שהנגזרת  ההחלטות, 

הצבעתם   לא  כמדומני  הזה  בעניין  וגם  תקציב.  בסוף  זה 

 לתקציב העירייה בשנים האחרונות. כן אבי יבין.  

כל   אבי יבין:  קודם  טוב,  בסדר?    30-40ערב  זה  לי,  יספיק  זה    4דקות 

 דקות.  

 אני כבר לחתונות לא אלך היום.   ראש העיר: 

אני   אבי יבין:  היום תראו  אני    פה  היום  כובעים,  כמה  לי  יש  כובע,  עם 

של   פרספקטיבה  ועם  הכדורסל,  מועדון  נשיא  של  הכובע  עם 

מ  ואני    30-למעלה  העירייה.  מול  המועדון  של  בעבודה  שנה 

כובע   בעוד  פה,  פרספקטיבה  בעוד  שאני  לכם  להגיד  רוצה 

נשען   פה של לקוח. אנחנו מקבלים גם שירות. המועדון הזה 

של העירייה על כספים של העירייה ועל    מערכות   כל כולו על 

באמת   אפתח  ואני  מקבלים.  לא  או  מקבלים  שאנחנו  מה  כל 

עם   מורכב,  מאוד  סיפור  היה  פה  כי  הנשים,  בקבוצת 

הפכנו   העל,  לליגת  לעלות  רצינו  כולנו  קשה.  מאוד  החלטה 

הגביר,   בפני  התייצבנו  ואז  העל.  לליגת  ועלינו  עולמות 

סליחה   העיר,  ה מועצת  ל הנהלת  אליהם  ובאנו    5,  4,  3-עיר. 

בחלקן   ידיים,  כופפנו  בחלקן  קשות,  היו  חלקן  פגישות, 

עילאי,   עילאי,  מאמץ  פה  שנעשה  להגיד  יכול  ואני  רבנו. 

כך   וקיבלנו  עודפים.  תקציבים  שיותר  כמה  לנו  למצוא 
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אספנו   הבאה.  לשנה  והבטחות  עוד,  וקיבלנו  אחרת  וקיבלנו 

הבית  חזרנו  הזה,  הסל  כל  והסת את  לנו  ה.  שחסר  לנו  בר 

לא  2/3עדיין   בחורות  זה  העל,  לליגת  קבוצה  עם  לעלות  כי   ,

של   אופרה  וזה  צבעוניות,  זרות  אבל  כושיות,  להגיד  רוצה 

לא   שאנחנו  תקציב  של  ומלואו  עולם  וזה  שכורות  דירות 

נורא   נורא  לחץ  עם  באמת  עצמנו  את  מצאנו  ואז  לו.  רגילים 

רפי.   של  העיר  רשות  של  ת משמעותי  נדאג  חבר'ה  ליגה,  עלו 

מה   זה  כרגע  אבל  עוד,  לכם  לתת  עולמות  נהפוך  לכם, 

יכולים   שאנחנו  מה  וזה  לכם.  להבטיח  יכולים  שאנחנו 

היה   שלא  כנראה  אחריות.  מתוך  היה  זה  לכם,  להבטיח 

נכנס  לא  אני  את  יותר,  מביאים  מאיפה  של  לכיס  תי 

עשויים    שאנחנו  הבנו  הביתה  כשהגענו  אבל  התוספת. 

עצמ   למצוא  לנו  את  חסר  כי  מתרסקים,  דיונים    3-4.  2/3נו 

שאנחנו   החלטה  קיבלנו  בסוף  בהנהלה,  אצלנו  קשים  מאוד 

רפי   הנשים.  עם  עולים  לא  הזה,  הסיכון  את  לוקחים  לא 

ואני   זועמים.  טלפונים  ממנו  קיבלתי  עלינו,  כעס  מאוד 

למרות   לדרך  נצא  בואו  שלנו  בהנהלה  בודד  כמעט  הייתי 

קיב  ההנהלה  החלט הכול.  אותו  לה  מגבה  שאני  אחראית  ה 

מהסוג   תקציבי  ופער  חסר  עם  לדרך  נצא  לא  מלא,  באופן 

נעלה בשנה הבאה. אבל אני רוצה   ליגה, אולי  ונשארנו  הזה. 

   -שתדעו זה מתוך אחריות של הנהלה סופר אחראית 

 והנהלה מצוינת.   ראש העיר: 

א  אבי יבין:  למה  עכשיו  בחסר.  תקציב  עם  לדרך  לצאת  רצה  ני  שלא 

כי  פה?   הדר.  היום  משפטים  כמה  לדבר  לבוא  ביקשתי 
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ואני   הוועדה,  את  להקים  שביקש  שלך  הפוסט  את  ראיתי 

עוד   לך,  להגיד  רוצה  ואני  לדיון.  פה  שעומד  מה  שזה  מבין 

נטחנים   שאנחנו  דלרוזה  ויה  וזה  תיאר,  שאורן  מה  על  ועדה 

הבעיה   תוסיף.  לא  גם  והיא  משמעות,  חסרת  היא  בתוכה. 

התקציב  בעיה    ותקצוב   של  לא  היא  בעיר,  הספורט 

את   נכון  פה  מקבלים  שלא  בעיה  לא  היא  בירוקרטית, 

ב  שר  שהוא  שאול  פה  יושב  לכם,  אומר  ואני  -התוצרים. 

ו   00:00 החלוקה.  ואת  הנקודות  ואתה  האקסל  את  -בלילה 

הוא    30 יותר  או  פחות  הזה  האקסל  אורן  שאמר  כמו  שנה 

ו   95%מחולק   קבוע,  באופן  ידי מורי   5%-שלו  כל  דים  ים 

עוד   תסבך  היא  כלום,  תפתור  לא  הדר  הזאת  הוועדה  שנה. 

צריך   מי  פוליטית.  אוריינטציה  לה  שיהיה  גם  מה  סיבוך. 

ויש   הספורטיביים.  השיקולים  בתוך  הזאת  הפוליטיקה  את 

שמתחילה   ספורטיביים,  בשיקולים  שעוסקת  חבורה  פה 

ל  יודע,  לא  ואני  המקצוע.  איש  השולחן  על  לה  שנותן  א  במה 

מקצוע  מכיר   איש  שהוא  לכם  אומר  אני  חושבים,  אתם  מה 

ואני   עניין,  מבין  הוא  איתנו,  קשוח  הוא  ולעילא.  לעילא 

רוצה לספר לכם מה הוא מנהל, כדי שתבינו ששום ועדה לא  

ב  הוק  אד  בסוף    2-3-יכולה  כי  ולהתעסק,  להגיע  דיונים 

פה   יש  טוב.  תקשיבו  ככה,  הכספים  את  לחלק    19צריך 

י  ספורטאים    20,000-ענפי ספורט, יש פה כ   15ש פה  אגודות, 

הכל   סך  יש  העיר.  ברחבי  תקניים,    8פעילים    25אולמות 

ו  יותר,  קטנים  מבינים    110-אולמות  אתם  ספורט.  מתקני 

צריך   הזה  המיקסר  מיקסר.  לתוך  נכנס  הזה  התמהיל  שכל 
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על   כמה  פי  נלחמים  לדוגמא  אנחנו  אולם.  שעות  להקצות 

על   אנ שעות אולם מאשר  יותר שעות אולם.  כסף.  רוצים  חנו 

שבסוף   יודע  אני  אבל  באמצע.  האולמות  את  לנו  חותכים 

חצאי   של  במושגים  והוא  שאול,  של  לשולחן  הכול  מגיע 

מעט   זה  בחסר.  כולו  שכל  משאב  פה  מחלק  שעות  או  שעות 

העיר   למועצת  מציע  אני  מה  גם  אגיד  אני  תכף  מאוד. 

ש  מקווה  אני  הדר,  לכן  אז  הזה.  הזאת  המועצה  בהקשר 

הזה,   נכון  והלא  טוב  הלא  הרעיון  את  היום  מסדר  תוריד 

והסדור.   המסודר  התהליך  טרום  טרומית,  ועדה  עוד  לעשות 

עכשיו   הופענו  אנחנו  דברים.  כמה  שתדעו  רוצה  אני  עכשיו 

שלנו,   הבקשות  של  ובתהליכים  התבחינים  של  בתהליכים 

או  ויושב  ועוד.  ועוד  ועוד  עוד  לקבל  אולמות  רן,  והפכנו 

כל  צרי  עם  שצריך,  מי  כל  ועם  רפי  עם  הראש  את  לשבור  ך 

שיובל,   לראות  לשמוע  שמחתי  וגם  הזה,  בתהליך  שנמצא  מי 

פוליטיקא  לא  הוא  מקצוע,  איש  מקצוע,  י שהוא  איש  הוא   ,

הללו  הניהוליים  לתהליכים  השנה  דיונים    4,  3,  2והיו    נכנס 

ו  יובל.  אצל  רפי,   3-4-גם  אצל  ודיון  אורן,  אצל    10-ו   דיונים 

כל  ד  עם  יחד  דק  דק  עצמנו  את  טחנו  שאול.  אצל  יונים 

יצאנו   האמת.  את  עכשיו  לכם  אומר  ואני  האלה.  המערכות 

אולי   קיבלנו.  שביקשנו  מה  כל  לא  או  צרכינו  כל  שלא 

שקיבלנו  2/3קיבלנו   לכעוס  לעצמי  להרשות  יכול  אז   ,1/3  

בא.   זה  מאיפה  להבין  יודע  גם  אני  אבל  שרצינו,  ממה  פחות 

רוצה אני   בספורט,    לא  שוויון  אין  שוויון,  לדיון  להיכנס 

על   הגופים  בין  שיש תחרות  שוויון בספורט. טוב  וטוב שאין 
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אין   וגם  לעולם,  שוויון  יהיה  לא  תקציבים.  על  הילדים, 

אין   שוויוני  בתהליך  אחרת  כי  שוויוני,  תהליך  לייצר  סיבה 

 תחרות. והספורט בנוי על תחרות.  

 יפה.   ראש העיר: 

בסוף  עכ  בין: אבי י  בסוף  בסוף  תראו  שלי.  למסר  להגיע  רוצה  אני  שיו 

שיש   הערכות  עם  אני  הספורט.  תקציב  יגדל  אם  ייהנו  כולם 

לי, תקציב הספורט שעיריית כפר סבא מקצה לכל הקבוצות  

של   גודל  סדר  סדר    5,600,000הוא  אותי,  תתפסו  אל   ,₪

פה    5.5-5.6גודל של   אני אומר לכם שחסרים    3-4מיליון ₪. 

כפר  מיליו  מכבי  גם  הג'ודו,  גם  אני,  גם  יוסי,  שגם  כדי   ,₪ ן 

אז אני רוצה לקרוא מפה למועצת   ייהנו.  כדורגל כולם  סבא 

מתבצעת   היא  הפנימית,  העוגה  של  החלוקה  את  עזבו  העיר, 

ועוד   עוד  מבקשים  כולם  שבע,  יוצא  לא  אחד  אף  כראוי. 

בואו   רוצה.  שהוא  מה  כל  את  מקבל  לא  אחד  אף  ועוד. 

עולמ נהפ  נהפוך  וך  בואו  העירוני,  התקציב  מתוך  לא  ות 

חבורה,   איזה  תרכז  הדר  שאם  בטוח  אני  מבחוץ.  עולמות 

של   חוק,  לפי  להיעשות  צריך  שיודעים    5,  4,  3הכול  חברים 

היום   יש  לתורמים.  לפנות  שיודעים  החיצון,  לעולם  לפנות 

אני אזכר בשמה, שהיא מרכזת     1,000תוכנה שנקראת, תכף 

תרומו  אטלס גופי  עמותה  ת,  זו  אטלס.  שנקראת  תוכנה   ,

אומר   אני  עסקי.  באופן  האלה  השירותים  את  שמוכר  וגוף 

עוד   לחפש  החוצה  נצא  בואו  היקרה,  העיר  מועצת  לכם 

בואו   בזה,  לעסוק  שצריך  מי  רק  בזה  יעסקו  שלא  תורמים, 

כסף   לחפש  של  תהליך  לכל  להצטרך  מוכן  אני  כולם.  נעזור 
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עוד   נביא  בואו  ₪  מי   3בחוץ.  עוד  ליון  נביא  ובוא    2-3לעיר, 

קטנה   חוכמה  זו  העירוניים,  התקציבים  בתוך  ולא  אולמות, 

תן   ממילא,  קצרה  שלו  שהשמיכה  העיר  לראש  להגיד  מאוד 

מאיפה    3עוד   זה  את  להביא  צריך  הוא  לספורט,   ₪ מיליון 

עוד   יש  אז  פנימה,  מבחוץ  זה  את  נביא  אם  אבל    3שהוא. 

עוד  העירונ   מיליון לחלק, שזה לא מהתקציב  נמצא  -2י. אם 

פ   3 ולבנות  פה  לתרום  שמסכימים  לנו  גורמים  יהיו  אולם,  ה 

היא    2-3עוד   הפנימית,  העוגה  את  נעזוב  בואו  אולמות. 

לעוד   התהליך  את  תכניסו  אל  מבקש  ואני  כראוי,  מתנהלת 

רק   זה  יעזור,  לא  זה  משמעות,  שום  לזה  אין  משנה,  ועדת 

 יזיק לתהליך, תודה.  

   -ב, אני טו  ראש העיר: 

 אם יש שאלות, אני מוכן לענות.   אבי יבין: 

 אפשר לדבר?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 כן עדי.   ראש העיר: 

בין בנים לבנות באותו   עו"ד עדי לוי סקופ:  אוקיי תודה, קודם כל ביחס לשוויון 

התמיכה   את  להגדיל  בקשה  הגשנו  אנחנו  עיסוק,  תחום 

ב  ונערות  נשים  ואכן  בנות,  נשים,    35%לות  נות מקב לנערות, 

את   הבנתי  כך  כל  לא  ולכן  בתבחינים.  מצוין  כך  זה  יותר, 

שקיבלנו   משהו  בהחלט  וזה  הדר.  שלך  אז  הזאת.  ההערה 

ב  עולה  גם  זה  פעם  כל  עכשיו  כך.  על  מברכים    35%-ואנחנו 

יש   כך  על  אז  וגדל.  עולה  שזה  ככה  קודמת,  לפעם  יחסית 

ו  שותפים  שהיו  מי  לכל  להודות  רוצה  ואני  שותפות  לברך, 

עקיפות.   לתמיכות  ביחס  להעיר  רוצה  אני  הזו.  להצלחה 
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הספר,   בית  הקצאות  של  ונושא  המגרש  של  השעות  נושא 

סבא   כפר  מכבי  יו"ר  מדברי  כשרונן  כאן  הייתי  לא  שאני 

יש חשיבות   זה.  כן להציף את  ואני רוצה  ודיבר בנושא,  עלה 

זה   מה  שוויונית.  בצורה  יחולקו  שהמגרשים  מאוד  גדולה 

ה שווי  האם  ונית?  שמשחקים?  ילדים  של  כמות  לפי  זה  אם 

הצוות   זה  זה?  את  לעשות  איך  קבוצות?  כמות  לפי  זה 

שקבוצה   להיות  יכול  זה.  את  להגדיר  יצטרך  המקצועי 

בה   והיא    5שמשחקים  כקבוצה  מוגדרת  ונערות  נערים 

אחרת משחקים  ובקבוצה  וחצי,  שעה של מגרש שעה    תופסת 

שלפי 40-ו   30 להיות  יכול  אז  י   ,  נכון  כמות  לא  זה  לדים 

זה   יודעת,  איני  קבוצות.  כמות  לפי  אלא  זה,  את  לקבוע 

ביחס   תלונות  כאן  שיש  ספק  אין  אבל  מקצועי.  עניין 

עקיפה.   תמיכה  וזאת  המגרשים,  של  השוויונית  לחלוקה 

של   חוסר  כאן  יש  אמר  שאורן  שכפי  ספק  שנה    40ואין 

אותו  לקדם  מאוד  גדול  מאמץ  עושים  שעכשיו    במגרשים 

נכון  ולהדבי  להבין,  צריך  אז  לברך.  יש  זה  ועל  הפער,  את  ק 

במגרשים,   שוויונית  חלוקה  שאין  היא  הטענה  כיום  למצב 

שניתנה   נוספת  והערה  זה.  את  לתקן  בשביל  לפעול  וצריך 

היא   לכדורגל,  ספציפית  הספר  בתי  של  שההקצאה  היא  לנו, 

שמקבלות   מסוימות  עמותות  שיש  ככה  שוויונית.  לא  גם 

גד  ב מספר  של  לא  ול  סבא  כפר  מכבי  עמותת  למשל  ספר.  תי 

בכלל.   מקבלת  לא  או  אחד  ספר  בית  קיבלה  אולי  מקבלת, 

יש   אותם,  להתאים  יש  אותם,  לשנות  שיש  דברים  זה 

שהן   תמיכות  ויש  ישירות,  והן  ספציפיות  שהן  תמיכות 
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לוועדה   משנה  ועדת  עוד  לקיים  זה  בשל  האם  עקיפות. 

חושבת   שאני  משהו  זה  ישי המקצועית,  המטרה  שלא  את  ג 

עצמה,   בחלוקה  שבפועל  לוודא  צריכים  שאנחנו  מה  שלו. 

לוודא   עצמה,  החלוקה  בפנינו  כאן  שמובא  משהו  לא  שזה 

שהוא   מפתח  לפי  שוויונית  בצורה  תתבצע  שהחלוקה 

זה   אבל  כאן,  הערתם  שאתם  להערה  בנוגע  עכשיו  שוויוני. 

על   נדבר  כשאנחנו  כי  הזאתי,  ההערה  עצמו  את  מקדים 

מם, ונדבר על הערה שאתה אמרת יוסי לדעתי,  יכות עצ התמ 

זה   כרגע,  רלוונטי  לא  זה  סופר.  טעות  על  משהו  הערת 

מציעה   שאני  מה  אומרת  זאת  התמיכות.  על  שנדון  רלוונטי 

בהמשך   שזה  עצמם,  התמיכות  על  לדבר  כשנבוא  זה 

גופו של עניין על תמיכות עצמם. הערת איזה   הישיבה, נדבר 

סופר  טעות  על  בהחלט משהו  ההצעה    .  כרגע  שם.  בזה  נדון 

לוועדת   משנה  ועדת  להקים  האם  היא  לפנינו  שעומדת 

אומרת   אני  פה  לדעתי    2התמיכות.  א'  אומרת  אני  דברים, 

שאני   משהו  זה  מקצועית,  ועדה  על  משנה  ועדת  עוד  להקים 

צריך   שכן  מה  אותו.  לעשות  יהיה  נכון  שהוא  חושבת  לא 

בצו  אותו  להנגיש  משמעית  חד  שקופ בצורה  ושוויונית  רה  ה 

הספר   בתי  מחולקים  איך  זה  ואיך  לכולם,  לעמותות, 

בצורה   רק  לא  שוויונית.  בצורה  המגרשים  מחולקים 

והאם התמיכות שאנחנו   אלא מה המפתח לחלוקה  שוויונית 

שהשעות   זה  את  לחלק  האם  מגרש,  פר  תמיכה,  בפר  נותנים 

כרגע  יודעת.  לא  אני  פחות,  מבוקשות  שעות  יותר    מבוקשות 

זה    התמיכה  את  לחלק  שצריך  להיות  יכול  אחידה.  היא 
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אף   שאין  להיות  יכול  שלא.  להיות  יכול  ביקוש,  לשעות 

יודעת,   לא  אני  מצוינת.  מסיבה  זה  את  שעושה  בארץ  מקום 

בעת   לידיעתי  שהובא  משהו  זה  הזה.  בשלב  קטונתי 

היא,   הבקשה  אבל  בו.  להתעמק  בידי  עלה  ולא  האחרונה, 

לחל  מוצדקת  היא  ג הבקשה  בתי  וטין,  בחלוקת  שוויון  ם 

שיש   הצהרה  כאן  שהייתה  וכפי  במגרשים,  שוויון  גם  הספר, 

תיקון   בכלל  וזה  מגרש  שייבנה  אורן,  של  נפלאה  עליה  לברך 

של   היום,    40עוול  יצאו מפינו  שנה. אז עם ההצהרות האלה 

שיש   חושבת  אני  כולם,  של  דעים  תמימות  זה  על  ותהיה 

 האלה.    בהחלט על מה לברך על האמירות 

שהקשבתי   הנדין: -עילאי הרסגור  דיון  זוכר  לא  מזמן  כבר  שאני  להגיד  חייב  אני 

ענייני   כך  כל  מאוד,  היה  הדיון  באמת  שגם  באמת, 

גם   אולי  ואפילו  הפרעות,  בלי  רב  קשב  לאנשים  והקשבתי 

ואני   אתכם,  לשמוע  לי  חשוב  היה  מאוד  דעתי.  את  שיניתי 

תו  אז  הזה.  מהדיון  שהחכמתי  מרגיש  רבה  ממש  לכם  דה 

להוסיף   רוצה  אני  האלה  הדברים  בעקבות  הצדדים.  מכל 

של   הנושא  לגבי  כאן  קודם  נאמר  וגם  אמרה,  שעדי  למה 

שלמרות   נראה  עירוניים.  ומתקנים  מגרשים  הקצאות 

אנחנו   התוצאה  מבחן  תיאר,  שאורן  סדור  באמת  התהליך 

באופן   שמרגישים  מסוימים,  גורמים  של  תסכול  רואים 

ש  שהתחושה  הס עקבי  תחושה  להם,  היא  אולי,  ובייקטיביות 

של אפליה. אנחנו צריכים לראות קודם כל אם זאת תחושה  

סובייקטיבית או באמת יש כאן איזה שהיא אפליה. ואם יש  

אנחנו   סובייקטיבית,  תחושה  יש  ואם  לתקן,  כמובן  אפליה 
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יוכלו   שכולם  לתהליך  הזה  התהליך  את  להפוך  צריכים 

שיו  כמה  לפחות  אותו,  יוכל לקבל  בנוח.  תר  איתו  להרגיש  ו 

את   הזה  לתהליך  להכניס  צריך  ובוודאי  בוודאי  אז 

עמותה   שיש  הרגשה  תהיה  שלא  העירוניים,  המתקנים 

להיקף   ומעבר  מעל  עירוניים  מתקנים  שמקבלת  מסוימת 

הפעילות שלה, בזמן שעמותות אחרות מופלות לרעה. אנחנו  

 צריכים להתייחס לדבר הזה.  

עילאי  אורן כהן:  חשוב  לא  חיינו  ,  אנחנו  המגרשים,  על  להגיד 

בין   שנים,  עשרות  עשרות  עשרות  של  עמותות,    3בהרמוניה 

זה   את  לכם  אומר  הייתי  לפני,  בדיוק  הכניס  העיר  וראש 

עמותה   הגיעה  שנתיים.  בשנים,  אגיד  אני  אבל  בימים. 

מדברי   פה  להגיד  המקום  שזה  מעולה,  רביעית  נוספת 

ומאת  מצוין  כן  גם  שהוא  אותנ שדיבר,  נסדיר,  גר  ואנחנו  ו. 

בבמה   לתפארת  מגרש  פה  יהיה  בקולו,  אמר  העיר  ראש 

הזדמנות   לנו  תנו  שוויון,  יש  להגיד  נוכל  ואז  המרכזית. 

 לעשות את זה בלי סיפורים.  

   -טוב אני  ראש העיר: 

לפרט,   הנדין: -עילאי הרסגור  רוצה  לא  באמת  אני  הכדורגל.  של  בתחום  רק  לא  זה 

לפרט.  המקום  לא  זה  או   כי  לתהליך  אני  נדאג  שאם  מר 

יהיה כל כך ברור. אני   בו  יהיה כל כך ברור, והשוויון  שהוא 

פחות   שיקבלו  כאלה  וגם  תלונות,  פחות  הרבה  שיהיו  חושב 

ברור   שני  מצד  הזה.  התהליך  עם  טוב  יותר  הרבה  ירגישו 

אולי   עצמן.  התמיכות  לגבי  מסודר  תהליך  כאן  יש  שכן 

איזה   עוד  להוסיף  צריכים  של אנחנו  דיון  שהוא  או  של  ב 
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דיון   אולי  הקיימות.  מהוועדות  באחת  דיון  או  במועצה 

יובהר   יותר  שבו  המועצה,  חברי  כל  אליו  שיוזמנו  פומבי 

תבחינים   לראות  כי  שלהם,  ההשפעה  ומה  התבחינים  מהם 

באמת   ולראות  קובץ  עם  לשחק  מאשר  אחרת,  זה  במסמך 

המדיניות   על  תבחינים  אותם  של  האמיתית  ההשפעה  מה 

ו  להוסיף שלנו.  המקום  זה  גם    אולי  שלב,  שהוא  איזה  עוד 

 בלי להקים ועדה מיוחדת לסרבל את כל העניין.  

   -טוב, אני רוצה  ראש העיר: 

 רגע, אני ביקשתי גם זכות דיבור.   הדר לביא: 

 כן.   ראש העיר: 

חושבת   הדר לביא:  אני  שהתייחס.  למי  להודות  רוצה  אני  כל  קודם  אז 

בטעם  דברכם  את  החכמתי  ובחוכמ   שהבעתם  גם  ואני  ה, 

תודה.   כך  ועל  הדוברים  לכל  פה  מתייחסת  ואני  ולמדתי, 

לאור   גם  חשוב,  היה  שלי  דברים  כמה  להדגיש  רוצה  אני 

לא   כמובן  הוא  שוויון  במונח  הדיון  ראשית  שלכם.  ההערות 

אומר שאנחנו נותנים לכולם אותו דבר. שוויון בעיניי אומר  

ש  מה  את  אחד  לכל  נותנים  צרי שאנחנו  ובנוגע  הוא  ך. 

העובדות   וזה  לו,  נשים,  כדורסל  לגבי  הספציפית  להערה 

כמו   שוויוני  אופן  באותו  מתוקצבות  היו  הן  לי,  שנתנו 

לעלות   התקציב  בסיס  על  מסוגלות  היו  הן  גברים.  כדורגל 

לליגת העל. כך שההבדל הוא מבחינתי במבחן התוצאה הוא  

הת  לגבי  דברים  פה  נאמר  עכשיו  טוב.  מספיק  הליך  לא 

אבל  המ  אותו,  לבקר  יכולת  לי  אין  עליו,  סומכת  אני  קצועי, 

אמירות   פה  כשנאמרים  בדמוקרטיה.  מאמינה  גם  אני 
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מעודד   לא  זה  להתערב,  צריכים  לא  העיר  מועצת  שחברי 

   -אותי. בקדנציה הקודמת אני מזכירה לכם 

   -הפוך, הראיתי לך בדברים שתיארתי  אורן כהן: 

   ים שלך. לא התייחסתי לדבר  הדר לביא: 

 כמה הם מתערבים.   אורן כהן: 

נבחרי   הדר לביא:  של  לא  ועדה  הייתה  הקודמת  בקדנציה  שמות  ועדת 

עובדי   של  טועה  אני  אם  אותי  תתקנו  ועדה  הייתה  ציבור, 

הקדנציה   בתחילת  אמירה  פה  ונאמרה  בעיקר.  עירייה 

משאב   הם  ציבוריים  מרחבים  ציבורי,  משאב  זה  ששמות 

כ  רוצים  ואנחנו  נבחרי ציבורי  זה    ן  זכרוני  למיטב  ציבור, 

את   להגיד  הזה,  במובן  מדויק  לא   .. . בחוק, קבוע  גם  היה 

משהו   זה  בחוק,  מוגדרת  כמובן  שהיא  ההצעה  ופה  דברנו. 

ממערכות   הגעתי  ואני  ומתקיים,  אחרים  במקורות  שקיים 

דברים   לעשות  איך  יודעת  אני  בירוקרטיות,  מאוד  מאוד 

ש  עכשיו  נמרח  שזה  זה  שצריך,  שלמה מהר  מצב  נה  לא  זה   ,

זה   את  שתעשה  בטוחה  אני  אותו  לזרז  אפשר  ספק.  אין  טוב 

בך.   תלוי  שזה  ככול  אורן,  על  מסתכלת  אני  נכונה,  בצורה 

בעיניי   ציבור  כנבחרי  אנחנו  אבל  נכון.  שהוא  מצב  לא  זה 

שקורה   במה  יותר  להבין  לעצמי,  גם  אומרת  אני  חייבים, 

לנכוח   לנו  אסור  הרי  דברנו.  את  בישיבה  ולהביע 

אבל   ברורה.  משפטית  בצורה  לנו  נאמר  זה  המקצועית, 

אמר.   שעילאי  למה  מתחברת  אני  ופה  חייבים,  אנחנו 

לא   זה  לדוגמא  שבעיניי  מכיוון  המדיניות.  על  יותר  להשפיע 

פי   מתוקצב  מסוים  שענף  לראות  למה?    7הגיוני  אחר.  מענף 
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מציעה   שאני  מה  אז  מדיניות.  מבחינת  זה  על  נדון  בואו 

כל  הדברים  לאור   של  להצעות  פתוחה  ואני  אומרים,  שאתם 

לוועדת ספורט   עמיתיי, זה אם ההצעה הזאת להעביר אותה 

ולהציע   יותר  הבעיה  את  להבין  אותה,  לבחון  לדוגמא, 

פה   יש  אם  בעיה.  שיש  מסכימים  אנחנו  אם  לפתרון,  הצעות 

לאור   טובה,  בצורה  היום  מתנהלים  שאנחנו  שחושב  מישהו 

יותר לעומקם, אני  ני מציע הדברים ששמענו, א  להיכנס  לו  ה 

 מעריכה בזהירות שיש הרבה לשפר.  

את   אורן כהן:  לאשר  צריך  אז  רציניים,  דיונים  רוצים  אנחנו  אם 

ועדת   במסגרת  הדיון  את  לעשות  הבאה  ובשנה  התבחינים, 

 ספורט וגם לפתוח אותו למי שרוצה לבוא.  

ו  ראש העיר:  עיון. אני  יש לי ר אני רוצה קצת להתייחס לכל מה שנאמר, 

ואנחנו   ציבור,  כנבחרי  יפות, אנחנו  פה אמירות מאוד  שומע 

הזה,   בעניין  הצעה  מעלה  אני  ואחרת.  כך  לעשות  צריכים 

במתקני   פער  שיש  מכיוון  עליה.  שתחשבו  נגדית  הצעה 

של   הלוואה  העיר  במועצת  עכשיו  נאשר  אנחנו    10הספורט, 

אפש  האם  ספורט.  מתקני  הקמת  לטובת   ₪ לקבל  מיליוני  ר 

 את זה כפה אחד?  

 שוב סליחה?   הדר לביא: 

אני   ראש העיר:  הזה  והפער  פער.  יש  ספורט,  במתקני  פער  יש  פעם,  שוב 

יושב   אני  דיבור,  בזכות  עכשיו  אני  יוסי,  להזכיר  רוצה  רק 

   -פה כבר חצי ומקשיב להרבה דברים, תן לי 

 אני לא אמרתי כלום.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -ו תן לי עכשי  ראש העיר: 
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 לא אמרתי כלום.   ד יוסי סדבון: עו" 

 לא, לא, אתה באת להגיד.   ראש העיר: 

 למה אתה פונה אליי?   עו"ד יוסי סדבון: 

לכם,   ראש העיר:  להסביר  ככה  רוצה  אני  הגוף.  שפת  תשמע  בוא,  לא 

ב  האחרון  עוד    2022-בתקציב  להקים  ובקשה  הצעה  העליתי 

מוכנה   הייתה  לא  הכספים  וועדת  ספורט,  את מתקני    לאשר 

צריך   לא  מלוות.  עומס  על  שדיברנו  מכיוון  הזה  הנושא 

עומד   ועכשיו  סבא.  כפר  העיר  על  מלוות  מידי  יותר  להעמיס 

אימונים   מגרש  וגם  ספורט  אולם  גם  של  הקמה  לפתחנו 

גיל  תב"ר,  -לטובת  צריכים  להתקדם  כדי  אנחנו  אז  גול. 

של   תקציב  עכשיו  נאשר  בואו  אז  פה    10תקציב.   ₪ מיליוני 

יע אחד  זה  כספים,  ,  לוועדת  יגיע  חוק,  פי  על  כמובן  בור 

נגדיר   העיר  כמועצת  אנחנו  אבל  אלינו.  יבואו  כספים  ועדת 

יהיה   המימון  הכספים,  בוועדת  שתעבור  כהחלטה  עכשיו 

וחוקית  מסודרת  בצורה  לאותה    כמובן  פה  מינוף  וניתן 

גיל  נוסף,  -עמותה  אימונים  מגרש  שביקשנו  לכאן,  שבאו  גול 

 אחד.    ת זה פה בואו נאשר א 

נעשה   עו"ד יוסי סדבון:  בוא  מהי,  אלא  בעד,  אני  העיר,  ראש  כבוד  ברשותך 

 את זה מסודר.  

   -נכון  ראש העיר: 

   -הדיון התקציבי  עו"ד יוסי סדבון: 

   -אנחנו נעשה פה  ראש העיר: 

 סליחה רגע תן לי, אני לא הפרעתי לך.   עו"ד יוסי סדבון: 

סיימתי  ראש העיר:  לא  עוד  אני  י שנייה  אתה  עוד  ,  אני  לא.  עוד  אני  שר, 
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לדיון,   זה  את  פותח  לא  אני  סיימתי.  לא  אני  סיימתי,  לא 

כמובן   תהיה  ההצבעה  להצבעה.  זה  את  אעלה  פשוט  אני 

ועדת   כספים,  בוועדת  המוגדר  בנוהל  יגיע  זה  דקלרטיבית, 

נגזרת   הסתם  מן  כאן  שיושב  מי  כל  זה.  את  תאשר  כספים 

כס  ועדת  כספים,  בוועדת  זה  תאש שלנו  תקציב  פים  ר 

בדיוק   זה  אימונים.  המגרש  וכמובן  ספורט  אולם  להקמת 

   -התקציב אגב שדרוש, ואנחנו נצא מפה 

   -מאיזה מקורות התקציב, אפילו בדיון תקציבי  הדר לביא: 

   -מקורות התקציב  ראש העיר: 

 אנחנו מקצים מקורות.   הדר לביא: 

שיע  ראש העיר:  עושה  קצת  שאני  מכיוון  התקציב,  בית מקורות    ורי 

   -לפני 

 התקציב סגור.   הדר לביא: 

   -לא. מקורות התקציב יהיו  ראש העיר: 

.    10אתה מעלה פה הצעה של   הדר לביא:   מיליון ₪, כאילו זה כסף קטן

 קודם כל הלוואה אפשר לקחת תמיד.   ראש העיר: 

. יביא את הכסף.   דני הרוש:   צחי..

   -הגזבר יכול להסביר לך  ראש העיר: 

 ר לקחת תמיד.  אי אפש   לא,  הדר לביא: 

 גזבר אפשר להסביר?   ראש העיר: 

 יש לנו מדיניות מלוות.   הדר לביא: 

גזבר אפשר? הו רגע שנייה, מה יש לנו? עומס מלוות. עכשיו   ראש העיר: 

   -אנחנו מתחילים להבין 

דיון   הדר לביא:  זה  אבל  מלוות.  עומס  לנו  ויש  מלוות,  מדיניות  אמרתי 
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   -תקציבי 

   -מתחילים אנחנו    עכשיו  ראש העיר: 

.   הדר לביא:  .  אתה לא שופך כסף על.

 יפה.   ראש העיר: 

 הדיון הוא אחר.   הדר לביא: 

 אני אעלה את זה להצבעה.   ראש העיר: 

   -הדר  עו"ד יוסי סדבון: 

נפשכם.   ראש העיר:  כאוות  תצביעו  ואתם  להצבעה,  זה  את  אעלה  אני 

ועל   העניינים  לכל  מסביב  שמדברים  אוהב  מאוד  אני 

ועל תקצי  לכם    בים  לספר  רוצה  אני  והוועדה.  תבחינים 

סיפור   יש  לי.  תפריע  אל  יוסי  דיבור,  ברשות  אני  סיפור, 

יפה.   מאוד  סיפור  הציבורית.  דרכי  בתחילת  אותו  ששמעתי 

מה   טוב  חבר  אותי  שאל  לתושבים.  גם  זה  את  אספר  אני 

הניהול   לתפיסת  הישראלית  הניהול  תפיסת  בין  ההבדל 

שלי  טוב  חבר  בכל    מקסים,   היפנית.  גדולים  עסקים  עושה 

אני   בוא  לי:  אומר  הוא  אז  'מה?'  אותו  שאלתי  אז  העולם. 

נכנס   בדימונה,  שם  אי  ישראל  מפעל  הסיפור.  את  לך  אספר 

עובד.   אותו  רואה  זוחל,  זוחל  זוחל  זוחל  ככה  הנחש  נחש. 

המנהל   נחש.  ראיתי  המנהל  למנהל,  רץ  נחש.  וואוו  אומר: 

נקפוץ   בוא  טוב,  לו:  מ אומר  מה  לבוס,  אומר:  לבוס  גיע 

עושים   מה  טוב  ועדה.  הקימו  ועדה.  נקים  בואו  עושים? 

עוד   הקימו  טוב,  נחש.  זה  מה  נחשוב  בואו  הנחש.  עם  עכשיו 

יפני,   מפעל  ברח.  הנחש  בינתיים  ועדה.  עוד  זה  אחרי  ועדה. 

חותך   עושה?  הוא  מה  היפני,  העובד  אותו  רואה  נחש.  נכנס 
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ההבדל.  בדיוק  זה  הראש.  את  על  ועדה,    לו  ועדה,  עוד  על 

   -עוד ועדה, יש תבחינים 

   -הוועדות היום לא עובדות בצורה מהירה  הדר לביא: 

   -יש תבחינים. בואי  ראש העיר: 

על   הדר לביא:  כסף  לזרוק  הראש.  את  נחש  לשום  חותך  לא  אחד  אף 

 הבעיה, זה לא להבין את הבעיה.  

 טוב, טוב.   ראש העיר: 

   רצינית. אנחנו נשמח להצעה   הדר לביא: 

מחסור   ראש העיר:  יש  משקיעים.  אנחנו  כסף.  זורקים  לא  רגע, 

 במתקנים בעיר כפר סבא.  

 מאיזה מקורות?   הדר לביא: 

 סליחה,   ראש העיר: 

 אנחנו באמצע שנת תקציב.   הדר לביא: 

שאתם   ראש העיר:  זה  את  אוהב  מאוד  אני  תקשיבו,  תראו,  חבר'ה 

כש  ורק  בנחת,  שעה  חצי  מקשיב  ואני  מתח מדברים  יל  אני 

 לדבר אז אני מדבר שטויות.  

.  הדר לביא:   אתה דווקא קוטע אותי באופן אישי כל הזמן

   -אני לא קוטע אותך בכלל, הקשבתי לך תאמיני לי  ראש העיר: 

 מזל שיש הקלטות.   הדר לביא: 

ל  ראש העיר:  קרוב  כבר  הזה  בדיון  כבר  רק    3.5-אנחנו  ואתם  שעות, 

נ  הזה,  את  מנהל  רק  ואני  לכם מדברים  ובסוף    ותן  לדבר. 

לקיחת   נגדית  להצבעה  עכשיו  מעלה  אני  דקה.  חצי  מדבר 

של   ספורט,    10הלוואה  מתקני  הקמת  לטובת   ₪ מיליוני 

בשנת   שייכנסו  השבחה  כספי  יהיה  המימון  .  2023מקור 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 14/09/2022ניין בת מועצה מן המ ישי

 
 

 150 
 

כל   פי  ועל  וכדין,  כדת  כספים  ועדת  להחלטת  תעבור  ההצעה 

לישיבתה   העיר  למועצת  תגיע  מכן  ולאחר  הכללים. 

להצבעה,    הקרובה.  מעלה  אני  אז  זה,  את  לקבל  אפשר  האם 

 אחד.  

הזאת.   עו"ד יוסי סדבון:  ההצעה  בעד  אני  לומר,  רוצה  אני  אחת,  שנייה  רק 

של   התקציב  במסגרת  להידון  צריכה  שהיא  חושב  אני  אבל 

הבאה   לשנה  תקציב  בדיוני  אנחנו  מעט  ועוד  הבאה,  השנה 

   -ממילא, זה לא ייצא 

יוסי  ראש העיר:  לשנה  סדבון    אבל  התקציב  על  איתי  שתצביע  הלוואי 

   -הבאה, אני אברך אותך על כך 

 אנחנו רוצים להקדים בגלל הדחיפות, להקדים.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

תקציב  2020תקציב   ראש העיר:  תקציב  2021,  בעד    2022,  הצבעתם  לא 

   -התקציב ולא בעד התבחינים ולא בעד שום דבר, אז 

נצב תביא תקציב   הדר לביא:  יע בעד, כמו שעשינו בעבר. תקציב לא  טוב 

 אחראי, נצביע נגד.  

סיימה   ראש העיר:  סבא  כפר  עיריית  סבא,  כפר  תושבי  לאוזני  רק  אגב 

הכי   ברמה  שירותים  מתן  עם  שעברה  בשנה  התקציב  את 

 מיליוני ₪.    10-גבוהה, ביתרה של כמעט למעלה מ 

בית  הדר לביא:  ל זה שראש העיר מגדיר, זה שאתה מסיים  זה  א דבר  רה 

 חיובי.  

   -לא, לא  ראש העיר: 

זה שאתה מגדיר שרמת השירות גבוהה, זה אומר שאתה לא   הדר לביא: 

 קשוב.  

מעלה   ראש העיר:  אני  אז  טוב,  בציבור.  בחזרה  הושקע  הזה  והכסף 
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   -להצבעה 

   -סליחה, אנחנו נמשיך  דני הרוש: 

   -ראש העיר, אני רוצה רגע להבין  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בעד הצעת ההחלטה   מי  עיר: ראש ה 

לקבוצת   ד"ר אסנת ספורטה:  לאפשר  כדי   ₪ ממיליון  פחות  להבין,  רוצה  אני 

ו     -מיליון ₪   10-הכדורסל של הבנות לעלות ליגה לא היה, 

   -את המשחקים האלה תשאירי לעצמך  ראש העיר: 

 בשלוף עכשיו יש?   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   דני הרוש:  .  אסנת, דיבר.

עכשיו    אני  טה: ד"ר אסנת ספור  של  עניין  זה  פופוליסטי,  עניין  זה  להבין,  רוצה 

 בא לי, עכשיו לא בא לי.  

.   ראש העיר:  .  אני רוצה שאנשי מכבי כפר סבא.

 איך את יכולה להעביר לקבוצת כדורסל בלי התבחינים?   אורן כהן: 

   -יראו עכשיו את ההצבעה  ראש העיר: 

כדי  ד"ר אסנת ספורטה:   ₪ ממיליון  פחות  של  לתמוך    רגע,  הכדורסל  בקבוצת 

 הבנות לעלות ליגה לא היה?  

יו"ר ועדות הכדורסל  דני הרוש:     -דיבר 

 אני חושב שהקשבת טוב. כן, דני הרוש.   ראש העיר: 

 חודשיים לפני סיום שנת תקציב?   ד"ר אסנת ספורטה: 

יו"ר  דני הרוש:     -דיבר 

   -ההצעה היא ראויה דרך אגב להשקיע ב  ד"ר אסנת ספורטה: 

.  רן כהן: או  .  אבל רק עכשיו אסנת הסברתי לך שזה חייב לעבור.

 אבל בוא תאמר לנו על חשבון מה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אורן אני בזכות דיבור.   דני הרוש: 
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 על חשבון מה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יו"ר אגודת הכדורסל  דני הרוש: 

 על חשבון מה? מאיפה ירד הכסף?  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ואה.  הלו  ראש העיר: 

יו"ר  ני הרוש: ד     -גברת אסנת ספורטה, 

 סגור.    2022התקציב של   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יו"ר  דני הרוש: 

 לא סגור.   ראש העיר: 

אל   דני הרוש:  אז  לעלות.  לא  זאת החלטה שלהם  כרגע,  דיבר  הכדורסל 

   -תנסי 

   -מכיוון שהיה מחסור  ד"ר אסנת ספורטה: 

 זאת החלטה שלהם.    דני הרוש: 

 ₪.    700,000-של כ  ה: ת ספורט ד"ר אסנ 

 זאת החלטה שלהם לא לעלות.   דני הרוש: 

   -אילו היה נמצא תקציב  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ואל תנסי להפעיל פה פופוליזם מיותר.   דני הרוש: 

.   ראש העיר:  .  אני מאוד אוהב את.

 דיבורי סרק.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לה היא קבוצת הבנות הייתה עולה... והשא  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אסנת אל תנסי להוביל למקומות לא טובים.   דני הרוש: 

   )מדברים יחד( 

   -אנחנו מעלים את זה להצבעה. מי בעד ההצעה  ראש העיר: 

 האם אנחנו מנהלים את התקציב העירוני בשלוף?   ד"ר אסנת ספורטה: 

משנה   ראש העיר:  ועדת  תקים  העיר  מועצת  כאן?  שהוצגה  כפי  החלטה 
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ה  הרכב  י לתמיכות.  לייצוג  וועדה  הניתן  ככול  קרוב  היה 

 הסיעתי של סיעות המועצה.  

 סליחה, אני שיניתי את ההחלטה.   הדר לביא: 

 לאחר אישור, איך?   ראש העיר: 

ביקשתי   הדר לביא:  ואני  הצעת ההחלטה,  שיניתי את  אני  יו"ר הישיבה 

 לעלות הצעה להעביר את הדיון בוועדת הספורט.  

ל  ראש העיר:  לבקש  זכותך  א אז  לקבל  העביר  יכול  ואורן  לדיון,  זה  ת 

יו"ר ועדת הספורט.  את זה.    הוא 

את   הדר לביא:  מעלים  לא  אנחנו  ההחלטה,  הצעת  את  שיניתי  אני  לא, 

 ההצעה הזו.  

 בואו אני קורא לך למשוך, אני אעשה דיון בוועדת ספורט.   אורן כהן: 

 אין בעיה.   הדר לביא: 

   -ין ית בעני אוקיי, ואני מעלה הצבעה נגד  ראש העיר: 

 אבל זה לא נגדית, כי היא התקבלה פה הצעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני מעלה הצעה.   ראש העיר: 

 אבל אי אפשר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אז אנחנו נצביע על ההצעה של הדר  ראש העיר: 

משום   ד"ר אסנת ספורטה:  הצעה  להעלות  יכול  לא  אתה  אפשר  אי  אפשר,  אי 

 מקום, זה לא בסדר היום.  

   -הסרתי את ה  יא: הדר לב 

 אלון אני יכול להצביע על ההצעה?   ראש העיר: 

 סליחה, אני הסרתי את ההצעה.   הדר לביא: 

להצעה   ד"ר אסנת ספורטה:  קשורה  לא  היא  היום,  בסדר  לא  היא  שלך  ההצעה 

 שהעלתה חברת המועצה.  
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 לא, את יועצת משפטית?   ראש העיר: 

 .  סליחה, אני הסרתי את ההצעה  הדר לביא: 

גיל  העיר: ראש   של  ההחלטה  את  מטרפדות  אתן  של  -כלומר  נכון?  גול 

 מכבי כפר סבא.  

 אני הסרתי את ההצעה.   הדר לביא: 

 תודה.   ראש העיר: 

 הגענו לסיכומים מחוץ להצעה.   הדר לביא: 

לתפארת   ראש העיר:  הצגה  בבקשה,  סבא  כפר  מכבי  מבקש  אני  אז 

תקצי  להעביר  נוכל  שלא  מנת  על  ישראל,  ולקדם מדינת    ב 

   -את המגרש כמה שיותר מהר 

 אתה לא יכול להעביר תקציב, למה אתה משקר לציבור?   הדר לביא: 

   -אז חברות האופוזיציה... כמו תמיד  ראש העיר: 

כסף   הדר לביא:  לזרוק  כזאת,  אחראית  לא  בצורה  הלוואה  לקחת 

 בצורה כזאת.  

בר  ראש העיר:  או  נגדית,  כהצעה  זה  את  להעלות  יכול  אני  גע  האם 

   -הסירה   שהיא 

 זה כספי ציבור.   הדר לביא: 

אז כבר אין בסיס לעשות הצעה   עו"ד אלון בן זקן:  אם היא הסירה את ההצעה 

 נגד הצעה.  

.   ראש העיר:   אוקיי

   -ראש העיר רפי, יש לנו  עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -היא מסירה את ההצעה  עו"ד אלון בן זקן: 

   -יש לנו ועדת כספים  עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -שמעתם חברים טובים  עיר: ראש ה 
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 לא התקבלה פה שום החלטה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

   -יש לנו ועדת כספים בשבוע הבא  עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -חברים טובים, אני רציתי שכל ה  ראש העיר: 

 אם זה ירד, נעלה את זה בוועדת כספים.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -חה עדי סלי  ראש העיר: 

כולל   ר לביא: הד  רוצה.  שאתה  כסף  כמה  לזרוק  לנסות  יכול    3.5אתה 

 מיליון ₪ על הופעות ואירועים, ככה לא מנהלים.  

 גם זה תמציאי המצאות.   ראש העיר: 

 ואל תשקר לציבור.   הדר לביא: 

של   ראש העיר:  תקציב  אין  המצאות,  להמציא  ₪,    3.5תמשיכו  מיליון 

א  התוכנית,  את  בכלל  אין  י עדיין  איך  כשאין  ז  תקציב  ש 

 תכנית?  

 ₪? זה יש.    330,000אז איך יש   הדר לביא: 

טוב,   ראש העיר:  תגיעו.  לאן  נראה  אנשים,  לרדוף  תמשיכו  בסדר. 

שמח   אני  סבא,  כפר  מכבי  אנשי  היום.  מסדר  ירדה  ההצעה 

כועסות   הודעות  מקבל  אני  כי  השידור,  את  רואים  שאתם 

   -מאוד, אז כמו שראיתם 

   -שעתיים של ישיבה כועסת בלת גם  קי  הדר לביא: 

   -ניסיתי  ראש העיר: 

 במשרד שלך.   הדר לביא: 

 ניסיתי להעביר את התקציב כמה שיותר מהר.   ראש העיר: 

 האחריות היא שלך.   הדר לביא: 

   -אנחנו נעביר את זה  ראש העיר: 
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 לא של חברי האופוזיציה.   הדר לביא: 

   -אנחנו נעביר  ראש העיר: 

   -ב מהר ים תקצי לא מעביר  הדר לביא: 

   -האחריות היא שלך, שאת  דני הרוש: 

   -אנחנו נעביר את זה  ראש העיר: 

 את מתסיסה.   דני הרוש: 

 תפסיק לשקר לציבור.   הדר לביא: 

   -נעביר  ראש העיר: 

 תמשיכי להתסיס.   דני הרוש: 

את.  ראש העיר:  רק  זה  שמהתלת  מי  את    בינתיים  משקר  לא  אני 

הציבור   את  שיקרתי  ולא  שנים    28אני  מעולם.  הציבור, 

תטביעי   זה  את  ציבור.  שיקרתי  ולא  ציבורית,  בעבודה 

 לעצמך, לא לי. חצופה.  

 

 שנה לכפר סבא.    120-שילוב אומני העיר באירועי ה ד.  

 

באירועי   ראש העיר:  העיר  אומני  שילוב  בנושא  לסדר  שנים    120הצעה 

אני   הזה,  העניין  על  מדברות  בכלל  שאתן  לפני  סבא.  לכפר 

ראי  שיש  לא  לתלות  תי  אז  תקציב.  אין  ולכן  תכנית  עדיין 

בכפר סבא   שלנו  היקרות  פה לאומנויות  ולהגיד  תילים  תילי 

באירועי   תשולבו  120שישולבו  אתם  פה  לכם  אומר  אני   .

הקורונה.  120באירועי   של  בתקופה  אתכם  ששילבתי  כמו   ,

לפרנסה   פה  ודאגנו  הופעתם,  אתם  הקורונה  תקופת  כל 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 14/09/2022ניין בת מועצה מן המ ישי

 
 

 157 
 

אומני  של  ואומ ולהופעות  טובה  ות  הכי  בצורה  העיר  ני 

באירועי   גם  מקום.  ובכל  להיות,  סבא,    120שיכולה  לכפר 

   -נשלב אתכם. נשלב אתכם. כרגע רק בשביל המידע 

 אני אשמח שתיתן לאומניות את זכות הדיבור.   הדר לביא: 

לפני שבכלל מתחילים לדבר על זה. כרגע אנחנו נמצאים רק   ראש העיר: 

קביע  של  הראשון  התכני בשלב  רביעי  ת  ביום  הבא  בשבוע  ם. 

שישבו   מקצועי  צוות  יש  מכן  לאחר  ציבור.  שיתוף  יש  הבא 

   -שם גם עדי לוי סקופ וגם הצוות הנוסף 

 אני יכולה בבקשה להציג את ההצעה, זו הצעה שלנו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שנייה,   ראש העיר: 

 לא, אתה מציג את ההצעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

כ  ראש העיר:  מד לא,  את  שלא  י  דבר  ועל  קיים  שלא  תקציב  על  ברת 

 קיים.  

 אז תן לי בבקשה לדבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אתה כרגע דיברת על תקציב שלא קיים.   הדר לביא: 

 אז תדברי עכשיו.   ראש העיר: 

   -תן לי לדבר, מי שהעלה את ההצעה הזאת זה אנחנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ם.  ין תכני שמעתם אין תקציב ואין עדי  ראש העיר: 

 אז אני מבקשת להציג אותה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות.    5אוקיי. עכשיו תורך,   ראש העיר: 

קול    5 ד"ר אסנת ספורטה:  זכרוני  למיטב  במאי  פרסמה  סבא  כפר  עיריית  דקות. 

אירועי   להפקת  שירותים  שייתן  מפיק  חברה,  לגיוס  קורא 

ואני    120-ה  הוגדר,  הזה  קורא  הקול  בתוך  לעיר.  שנה 

תוך הקול הקורא, שהוא מסמך מחייב. "העירייה  מצטטת מ 
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סך   על  יעמוד  הכולל  תקציב החגיגות  כי  מיליון    3.5מעריכה 

על   מקרה  בכל  בזה.  וכיוצא  תקציב  חירום,  למצבי  כפוף   .₪

מיליון ₪ לפחות." זה מתוך הקול הקורא למתן שירותי    2.5

ה  חגיגות  במסגרת  אירועים  והפקת  בימוי  שנה    120-ייעוץ, 

סב  במאי  לכפר  תקציב  2022א  הוא  בעצם  הזה  התקציב   .

שיא,   ימי  גם  ייחודיים,  וחגיגות  אירועים  גם  שכולל  כולל 

של   לקונספט  ויותאמו  שיוסבו  שוטפים  אירועים    120גם 

המפיקים   אחד  זכה  בעצם  הזה  הקורא  ובקול  לעיר.  שנה 

שתהיה   שאנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים בעצם  שניגש. מה 

כהנ כאן התחייבות ש  ייושם העיקרון  לנו  הלת העיר, שבעצם 

ופרסם   כתב  בעצם  העיר  ראש  העיר.  ראש  ידי  על  שהוכרז 

ה  חגיגות  את  שיוביל  שמי  "מתבקש  הפייסבוק,    120-בעמוד 

מאוד   אנחנו  סבא."  כפר  של  הנהדרים  והתושבות  התושבים 

בנו   שצופה  למי  לספר  רוצים  ואנחנו  בזה,  תומכים  מאוד 

ק  בעיר  לנו  שיש  יודע  מא ולא  של  בוצה  גדולה  מאוד  וד 

כ  הבמה,  אומנויות  תחומי  בכל  אומנים    100-אומנים 

ברחבי   והחגיגות  והאירועים  הפעילויות  בכל  שפעילים 

ונ  בין אם זמרים  וסטנד הארץ.  אפ,  -גנים, ושחקני תיאטרון, 

כל   למעשה  ולייזר.  אורות  מופעי  ילדים,  הצגות  של  מפיקים 

אנ  המופעים.  סוגי  וכל  האומנויות  יוד סוגי  גם  חנו  לתת  עים 

שבשנת   מבקשים  ואנחנו  העיר,  ברחבי  אומנים  של  תשובות 

אחרי    120-ה  שלנו  לאומנים  ונפרגן  נהנה  אנחנו  לעיר, 

האומנים   וגם  בארץ  האומנים  שכל  קורונה,  של  שנתיים 

במקור   קשה  מאוד  מאוד  פגיעה  עם  התמודדו  שלנו, 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 14/09/2022ניין בת מועצה מן המ ישי

 
 

 159 
 

כעיר   לנו  לכבוד  יהיה  שזה  חושבת  אני  שלהם.  ההכנסה 

לאומנ לפרג  לבני  ן  מסר  גם  יעביר  זה  במה.  להם  לתת  ים, 

בתחום   קריירה  מפתחים  עצמם  את  שרואים  ולילדים  נוער 

הבמה   זו  שלכם,  הבית  זה  סבא  כפר  כאן  להם  לומר  הזה. 

לחיקוי   דמויות  להם  שיהיו  ככול  ולהתפתח.  לצמוח  שלכם 

עם   להתמודד  שלהם  היכולת  את  נחזק  אנחנו  העיר,  מתוך 

שלהם  העצמית  אנחנו  כאנשי    הבנייה  ולכן  בתחום.  מקצוע 

לה   שיש  הצעה  להעלות  הראשון    3רוצים  החלק  חלקים. 

אירועי   של  שהתכנון  מבקשים  אנחנו  התכנון.  שלב  על  מדבר 

ונבחרים    120-ה  מהציבור  נציגים  של  בשיתוף  יהיה 

ולהזמין את מי שמעונין   מהציבור. אפשר לפרסם קול קורא 

ש  מקצועי  בצוות  הזה,  בתהליך  יג להשתתף  את  בעצם  בש 

שיתופי   מתוכננים  העיר  ראש  שאמר  כמו  אכן  התוכניות, 

שיתוף   בין  דרמטי  הבדל  שיש  להבהיר  רק  רוצה  אני  ציבור. 

את   ושומעים  הצעות  מאוד  הרבה  מועלות  שבו  ציבור, 

בפועל   בסוף תכנון  ובין  הרעיונות של הציבור,  ואת  ההצעות 

אירועים  ואיזה  האירועים  ייראו  איך  החלטות,    וקבלת 

עדיין  יהיו.   הציבור,  שיתוף  על  מברכת  מאוד  מאוד  אני  אז 

יהיה   בפועל  התכנון  שגם  מבקשים  אנחנו  אחד.  שלב  רק  זה 

ציבור   לנבחרי  המקצוע,  לאנשי  משותף  שהוא  תכנון 

של   האישור  דבר  של  בסופו  זה  השני  הסעיף  שלו.  ולנציגים 

למעשה  שתגובש.  התוכנית  את  העיר  שאנחנו    מועצת  מה 

שה  זה  לתושבי,  תוכנית  מבקשים  לכאן  תובא  שתגובש 

נכון   הכולל.  הכספי  ההיקף  וגם  העיר,  למועצת  סליחה 
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הקורא   בקול  כבר  אנחנו    3.5שהוגדר  אבל   ,₪ מיליון 

מבקשים לעשות חשיבה נוספת על התקציב הכולל. יש המון  

הכל   הסך  על  בציבור  תרעומת  המון  אנחנו  המון  הכולל, 

שה  לתחומים  תקציבים  של  בחסר  משפיע נמצאים  על  ם  ים 

גני   של  שיפוץ  זה  אם  בין  חינוך,  זה  אם  בין  שלנו,  יום  היום 

ושל   גינון  של  נושא  זה  אם  בין  סייעות,  זה  אם  בין  ילדים, 

על   מחודשת  חשיבה  בעצם  מבקשים  אנחנו  אז  העיר.  ניקיון 

לנו   חשוב  דבר  של  בסופו  התמהיל.  גם  אבל  הכל,  סך 

לאירועי  יוצא  כמה  החלטה,  תקבל  העיר  גדולי שמועצת  ם,  ם 

של   ריבוי  בעד  אישי  באופן  אני  קטנים.  לאירועים  כמה 

שהאומנים   קהילתיים  אירועים  וקטנים,  בינוניים  אירועים 

מוסף.   ערך  בזה  שיש  חושב  אני  אותם.  להוביל  יוכלו  שלנו 

ואירועים   פעילויות  על  מקסימות  הצעות  גם  קיבלתי 

דברים   רק  דווקא  ולאו  בעיר,  ארוך  לטווח  חותם  שישאירו 

ש ש  מה  או  הם  שעה  של  הזמן,  עם  וחולפים  נקודתיים  נקרא 

של   המהות  הוא  שמבחינתי  השלישי  והדבר  וחצי.  שעה 

האירועים,   מתקציב  שחלק  מבקשים  אנחנו  הזאת,  ההצעה 

מחריגה   אני  האירועים,  של  האומנים  תקציב  מדגישה,  ואני 

ופרסום   ושיווק  ואבטחה  לוגיסטיקה  של  הנושא  את  כאן 

הנוספים  החלקים  ת וכל  אבל  ממנו  ,  חלק  האירועים  קציב 

שכ  זה  שלנו  אבל  50%-ההצעה  האחוזים,  על  לדבר  אפשר   ,

החלטה,   שנקבל  כמועצה  ידינו  על  כאן  יוגדר  ממנו  שחלק 

כאן   גם  בעיר.  שלנו  מקומיים  אומנים  של  להעסקה  יוקצה 

אפשר לדייק מה זה אומנים מקומיים ולוודא שהתקציב לא  
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בא  לי  חשוב  גדול,  אחד  לאומן  איש ילך  שכל  ופן  שוב  י 

שתינתן   באירועים,  חלק  לקחת  מעוניינים  שיהיו  האומנים 

מהאירועים   חלק  להיות  הוגנת  הזדמנות  הזדמנות,  להם 

אירועים   של  שורה  זה  מרכזי,  אחד  אירוע  לא  זה  האלו. 

את   לפזר  מקום  יש  בהחלט  ובהחלט  השנה,  כל  לאורך 

ליהנות   לנו  וגם  להתפרנס  גם  לכולם  ולאפשר  ההוצאות, 

לפני  פעילות  מה  שככה  לומר  חייבת  אני  האלו.  האומנים  של 

על   נוספים,  חברים  וגם  אני  וגם  עדי  גם  דיון  עשינו  הישיבה 

חלופות להצעה הזאת. אני בשלב הזה מעוניינת להעלות את  

אנחנו   אחרות  הצעות  יהיו  אם  במקור.  שהיא  כמו  ההצעה 

 נשקול אותם לגופו של עניין.  

 לי לאומניות לדבר.  הזמן ש   אני מבקשת לתת את  הדר לביא: 

אני   אושרית בנאי:  בנאי.  אושרית  אני  אותי  מכיר  שלא  למי  שלום,  אז 

עם   לחזור  החלטתי  בעיר,  נולדתי  לעיר,  לחזור  החלטתי 

לי   כי  הזאתי,  בעיר  אותם  וללדת  אותם  ולגדל  שלי  הילדים 

יש את הטעם הטוב והמתוק מראש העיר ז"ל מר יצחק ולד.  

על   מושתתת  שלי  לי  הערכים  הדמות  בי  נתן  ולד  שיצחק 

הכוח   אתם  אפשרי.  מקום  בכל  זה  את  אומרת  ואני  כילדה, 

הציבור   נבחרי  אתם  מכם,  ואחת  אחד  כל  אצל  פה  נמצא 

שעם   חושבת  אני  אישיות    90%שלנו.  בשיחות  ישבתי  מכם 

את   לשמוע  יכולה  לא  אני  שלי.  הכאב  את  ואמרתי  וחזרתי 

ה  אני  אה  אומרים:  הזאת  בעיר  שאומנים    תייאשתי זה 

בבית   לא  רק  אפשרי,  מקום  בכל  אעבוד  אני  שלי.  מהעיר 

להגיש   הולכת  כשאני  דבר,  עוד  לי  כואב  לי.  כואב  שזה  שלי. 
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ולכו   אביב,  תל  בעיריית  לציון,  ראשון  בעיריית  הצעות 

עניי   לי:  אומרים  שמונה,  קריית  בעיריית  אותי,  תבדקו 

מכם.  רבים  של  הבחירות  מצע  היה  שזה  לכל.  קודמים    עירך 

אם   לקבל  אז  יכולה  לא  אני  לכל,  קודמים  עירך  עניי  אני 

אותך   צריכים  אנחנו  אירוע,  לפני  החליט    Xכי    SOSשבוע 

תהיי.   כמו  שאת  שוויון  רוצה  אני  ככה.  עובד  לא  זה 

המכרז,   את  ופותחים  באים  לציון  ראשון  שבעיריית 

ב  אנחנו  זה,    10,000-ואומרים  רוצים  מתנפחים,  רוצים   ₪

רו  הגברה,  פה, רוצים  ש   צים  כדי  שם,    Zאו    Yאו    X-רוצים 

זמן   לי  אין  פשוט,  אדם  בן  אני  בהצעה.  אותי  ינצח  לא 

יודעים   אנחנו  פה.  השפוי  הקול  ואני  קורא,  קול  לקרוא 

הגעתי   הרגע  גם  השואו.  את  לתת  שלנו,  השואו  את  לעשות 

כבר   ואני  הזמן  לי  חשוב  היה  כי  אחר,  במקום  מופע  אחרי 

אורן   עם  נפגשתי  ימים  א כמה  רפי  באופן  עם  נפגשתי  ישי, 

אישי.   באופן  אסנת  ועם  אישי  באופן  עדי  עם  אישי,  באופן 

אופוזיציה   לב,  שימו  אותי.  מעניינת  פוליטיקה  כי  לא 

מי   לרפי,  אתמול  ואמרתי  אותי.  מעניין  לא  זה  קואליציה 

לי מזה שרק   נמאס  שירצה לשמוע אותי אני אהיה שם. אבל 

ב  זה  לי, תעשו, תוכיחו את  אנ תקשיבו  אני  שטח.  לך,  אגיד  י 

בבית,   כסף  לי  היה  כי  לא  בקורונה,  המשאיות  על  עליתי  לא 

בקורונה   הופעת  לי  יגידו  שלא  כדי  המשאיות  על  עליתי  לא 

לי   שהייתה  המחשבה  זו  העצמאות,  יום  את  תקבלי  לא 

כסף   לי  היה  לא  הביתה.  להביא  שקל  לי  היה  שלא  בשיא 
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ההת  זה  כי  הופעתי  לא  אבל  המקרר,  את  פה  חשבנות  לפתוח 

   -בעיר הזאתי 

לא, לא, סליחה, סליחה, סליחה. אין פה שום התחשבנויות,   ראש העיר: 

את   לקחנו  בקורונה  ואנחנו  התחשבנויות,  שום  עושים  ולא 

בימי   וגם  עבודה.  לכולם  ונתנו  המקומיים  האומנים  כל 

   -שישי נותנים לכולם עבודה 

 הנה ליאת גם פה.   אושרית בנאי: 

   -, ליאת שרה ל שניתן וגם ככו  ראש העיר: 

 והתחשבנו איתה אחר כך.   אושרית בנאי: 

   -אין התחשבנויות, אל תגידי  ראש העיר: 

 רפי, אבל זו המציאות.   אושרית בנאי: 

.   ראש העיר:   לא, אני לא מוכן, אני לא מוכן, עד כאן

 אבל רפי זאת המציאות.   אושרית בנאי: 

שנ  ראש העיר:  שככול  חושב  אני  מוכן,  לא  אני  מה לא,  שקרה    יתן, 

סבא   בכפר  מעולם  קרה  לא  האחרונות  שלוש  בשנתיים 

 בהעסקה של אומנים מקומיים, בסדר? אין התחשבנויות.  

 אתה אומר את זה.   אושרית בנאי: 

 לא,   ראש העיר: 

 אני לא קיבלתי הצעה אחת לקיץ.   אושרית בנאי: 

אין   ראש העיר:  כי  התחשבנויות,  שיש  שתגידי  רוצה  לא  אני 

 בר כזה שנקרא התחשבנויות.  . אין ד התחשבנויות 

השטח   אושרית בנאי:  זה  אני,  לא  זה  זה,  את  אומרים  אומנים  זה  אבל 

אתה   לך  אגיד  אני  השטח,  לא  זה  אם  רפי.  זה  את  אומר 

יש   כשצריך. אבל  עומדת מאחוריך  יודע כשאני  ואתה  צודק. 
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פה   יש  אותה.  לדעת  צריכים  העיר  תושבי  שכל  בעיה,  פה 

מגי  כשאנחנו  מול בעיה.  בכר,    עים  ג'קי  לו  שקוראים  דחפור 

והוא מתחשבן איתנו גם בערים אחרות   אין לנו סיכוי מולו, 

 רפי.  

 אל תצעקי בבקשה, אל תצעקי.   דני הרוש: 

 אבל אתה צריך להבין את הכאב שלי. זה הכאב שלנו.   אושרית בנאי: 

 אבל לא לצעוק.   דני הרוש: 

   -וזה קורה  אושרית בנאי: 

   -אושרית  ראש העיר: 

 ההתחשבנות הזאת קורית.   ית בנאי: אושר 

 אני רוצה להתייחס.   ראש העיר: 

 אל תגידו לנו שלא.   אושרית בנאי: 

 אני רוצה להתייחס.   ראש העיר: 

   -אני רוצה רק לומר מילה אחת, אני לא מכיר אותך  ממה שיינפין: 

 מי זה?   ראש העיר: 

בנו  ממה שיינפין:  ב זה ממה מדבר פה. לא מכיר אותך, אבל  כר אני  שא של 

הקלעים   מאחורי  שומע  שאני  דברים  יש  כי  אותך,  מצדיק 

   -בנושא הזה. הוא חזק מידי, הוא קובע מידי 

 .  120-אבל הוא זכה במכרז של ה  אושרית בנאי: 

תושבי   ממה שיינפין:  את  יעשה  כל  שקודם  במקומו,  אותו  להעמיד  וצריך 

 העיר. אני מסכים.  

א  ראש העיר:  לכם,  להגיד  יכול  רוצה אני  דברים,    ני  כאן  לכם  להגיד 

גם,   מהמדיניות  כחלק  שהיא  הברורה  ההנחיה  אחד,  בסדר? 

ותושבי   תושבות  אומנויות  אומנים  שניתן  ככול  להעסיק  זה 
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בהופעות,   ראיתי  כולכם  אני  קרה.  וזה  סבא  כפר  העיר 

ראיתי   שישי,  בימי  אתכם  ראיתי  באירועים,  אתכם  ראיתי 

במופעי  אתכם  ראיתי  בקורונה,  כאלה  אתכם  במופעים  ם 

. עם אורן. מה שיש.   .  אחרים, במופעים של.

 זה היה אורן?    2019בשנת   אושרית בנאי: 

   -לא משנה, אבל גם היינו בקורונה אל תשכחו  ראש העיר: 

העצמאות   אושרית בנאי:  ביום  שהופעתי  גם  אמרתי  שלא,  אמרתי  לא 

 האחרון, לא אמרתי שלא.  

,   ראש העיר:  האחרון העצמאות  ביום  דבר  גם  לגבי  זה  שני  דבר  ראשון. 

ה  לאירועי  שקשור  מה  נמצאים  120-כל  כרגע  אנחנו   .

והמגוון   המתכונת  כל  הגדרת  בעצם  של  התהליך  בתחילת 

של   והאירועים  הפעילויות  זה  120של  רק  חגיגות  לא  זה   .

יהיה   עצמם.  לחגיגות  שמעבר  דברים  הרבה  יש  אירועים, 

המד  נשיא  ביקור  יהיה  העיר,  יקיר  של  יה אירוע  יה  ינה, 

טקסיים   יהיו  שהם  דברים  הרבה  הממשלה.  ראש  ביקור 

לסביבה.   קשורים  שיהיו  נושאים  הרבה  גם  יהיו  אחד,  מצד 

יהיו הרבה מאוד   בגינות,  יהיו מופעים  ברחוב,  יהיו מופעים 

זאת   הקרוב,  רביעי  ביום  מתגבש.  זה  שכרגע  נושאים, 

מהשעה   החל  הבא,  רביעי  יום  במדרחוב    17:00אומרת 

אגב  ירושלי  מוזמנות,  ם,  סבא  כפר  ותושבי  תושבות  כל 

לו   שיש  מי  כל  להגיד,  מה  לו  שיש  מי  כל  צעירים,  מבוגרים, 

כל   ותגדירו  ציבור. תבואו  יהיה שיתוף  מה להשפיע. תבואי, 

מיני   כל  תיתנו  הקונספט,  את  שלו,  הרעיונות  את  אחד 

הרבה   עכשיו  אוספים  בעצם  עליהם.  לחשוב  שצריך  דברים 
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ד  גם  מידע  תוכנ מאוד  לציבור,  רך  ציבור  שיתוף  שמריצה  ה 

 ויש שם תגובות וגם באירוע עצמו.  

   -אבל רפי שנייה  אושרית בנאי: 

   -אחרי שאוספים  ראש העיר: 

פשוט   אושרית בנאי:  יותר  לנו  יהיה  שזה  זה?  את  לנו  להנגיש  יכול  אתה 

   -וקל 

 זה הכי נגיש.    17:00יום חמישי הבא בשעה   ראש העיר: 

 לא, שנייה מבחינת התקציבים אני מדברת.    יה רגע, שני  אושרית בנאי: 

לא   ראש העיר:  עוד  אנחנו  שם,  לא  עוד  אנחנו  התקציבים,  את  רגע  עזבו 

 שם.  

 רגע, אף אירוע לא שם?   אושרית בנאי: 

 אנחנו עוד לא שם.   ראש העיר: 

 לאף אירוע אבל? שאלה.   אושרית בנאי: 

רגע.   ראש העיר:  רגע מגבשים  אנחנו כ אנחנו עדיין לא שם. איך? סליחה 

מתחילים   התוכנית  את  שמגבשים  אחרי  התוכנית.  את 

אותה   מביאים  אותה  שמתקצבים  ואחרי  אותה.  לתקצב 

לשנת   העירייה  בשנה  2023לתקציב  יהיו  האירועים  כי   ,

של   שהנושא  כמובן  זה  כל  במסגרת  ואז  בסדר?  הבאה, 

מהעניין   חלק  זה  ואומניות  אומנים  העסקת  של  המדיניות 

 יר.  תושבי הע 

 אבל כמה ההתחייבות בתוך זה?   שרית בנאי: או 

   -אין עוד התחייבות של כסף, אנחנו עוד לא נמצאים ב  ראש העיר: 

לי   אושרית בנאי:  ואומר  בא  שאתה  התחייבות  כמה  כסף.  אותי  עזוב  לא, 

 אושרית אני נותן לך העדפה.  
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 אושרית זהו עד כאן, זהו תודה.   ראש העיר: 

   שואלת.   אז אני רק  אושרית בנאי: 

המיקרופון   ראש העיר:  את  שמה  את  עכשיו  זהו  סליחה,  לא,  לא, 

 באהבה גדולה. יש לנו עוד ישיבה.  

   -אז רק עוד שאלה אחרונה  אושרית בנאי: 

   -לא, לא, לא  ראש העיר: 

   -אחרונה אפשר? דבר קטן  אושרית בנאי: 

 תדברי איתי אחר כך בטלפון.   ראש העיר: 

 סבבה.   אושרית בנאי: 

 ? תודה.  בסדר  ר: ראש העי 

 סגור.   אושרית בנאי: 

 אני רוצה להסביר לכם משהו. כן עדי.   ראש העיר: 

 אני רוצה להתייחס.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

אנחנו   ראש העיר:  מהעניין.  חלק  את  כי  דיבור,  זכות  לך  אתן  אני 

של   המגוון  שכל  בהגדרה  כרגע  שאנחנו  להבין  צריכים 

משמעו  כך  הכל  בשנה  שיהיו  רק הפעילויות  אחת    תית,  פעם 

בת   היא  עיר  אחת  120בחיי  תכנית  מתגבשת  השני,  הדבר   .

שמחזיק   הצוות  ידי  ועל  המקצוע  אנשי  ידי  על  תכנית  שהיא 

אחד   כל  הם  ישראל,  ומורשת  ואמיר  עדי  שזה  התיקים,  את 

הטקסיים   הדברים  את  יש  כמובן  שלו,  הרעיונות  עם  בא 

שאמרת  כמו  העיר,  יקיר  שזה  עושה,  עשור  כל  את  שהעיר  י 

התוכן,  הד  להתגבש  מתחיל  מכן  ולאחר  האחרים.  ברים 

לאומנים   הזה  העניין  כל  בתוך  התקציבית.  נגזרת  ומזה 

מאוד   מאוד  מאוד.  נכבד  מקום  יש  סבא  בכפר  ולאומניות 
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יהיה   זה  אם  עירוניים,  באירועים  יהיה  זה  אם  חשוב 

בסדר?   משמעותיים,  יותר  דברים  יהיה  ואם  רחוב,  באירועי 

אנחנ  כרגע  ע אבל  ממש  לכן  ו  מתגבשים.  עוד  בהתחלה,  וד 

שאין   מכיוון  לסדר,  ההצעה  את  רואה  אני  חושב,  אני 

לא   זה  הפעילויות.  של  נגזרות  ואין  עדיין,    50%תקציב 

זה   לאומנים,  מעבר  מאוד  הרבה  פה  יש  האומנים.  מתקציב 

אירוע   של  טקס  לעשות  הולכים  אם  אומנים.  רק  לא 

מהאי  חלק  הוא  מאוד,  משמעותי  אם מתנדבים  הולכים    רוע. 

חלק   זה  העיר,  יקיר  של  משמעותי  אירוע  פה  להקים 

העיר,   תושב  יקר  איש  פה  שזרע  רעיון  פה  יש  אם  מהעניין. 

של   תערוכה  חלק    120לעשות  זה  בחנוכה,  חנוכיות 

אז   מקומי.  אגב  והוא  כל  מהאירוע.  את  לקחת  פה  צריך 

עושים.   מה  להגדיר  ואז  פנימה  אותו  ליצוק  הזה,  התמהיל 

אני  כ   אז  יש  מציע  זה    2כה,  את  שנעלה  או  אפשרויות. 

   -להצבעה או ש 

 רפי, רק אפשר להתייחס לפני?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

היום,   ראש העיר:  מסדר  זה  את  להסיר  או  תתייחס  שעדי  אחרי  עדי.  כן 

 לחכות שהתוכנית תתגבש. כן.  

סב  עו"ד עדי לוי סקופ:  כפר  של  והאומניות  האומנים  כל  קודם  אז  טוב,  א  ערב 

נעשה  המפוא  ואנחנו  בליבנו  הם  המוכשרים,  ובאמת  רים 

גם   אתכם,  לקדם  בשביל  יכולים  שאנחנו  מה  כל  ועושים 

בחגיגות   וגם  הקורונה  אנחנו    120בתקופת  סבא.  לכפר 

הזה    3סיימנו   שהפסטיבל  בעיר,  צבע  פסטיבל  של  ימים 

מנוהל   היה  סופו  ועד  מיוזמתו  מתחילתו  כולו  האלה  בימים 
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ו  תושבים  ידי  בעיר    תושבות, על  אמן  ואומניות,  אומנים 

וזה   המקומיים  טהרת  על  היה  וכולו  נוספות.  וקבוצות 

 הוכתר כהצלחה פנומנלית.  

והאומניות     האומנים  של  שהשילוב  ספק  של  צל  לי  אין 

בחגיגות   סבא  בכפר  שהוא    120המקומיים  רק  לא  לעיר, 

אבני   שלושת  את  אסביר  ואני  יסוד.  אבן  הוא  מתבקש, 

כשא  בא היסוד.  חגיגות  נחנו  על  להחליט  סבא,    120נו  לכפר 

 עקרונות.    3הצהרנו על  

העיר    למועצת  ותוצג  תובא  התוכנית  ראשון,  עקרון 

יהיה   שני,  עקרון  מסודרת.  בצורה  לה  תוצג  לאישורה, 

שיתוף ציבור מקיף, אנחנו בשבוע הבא כפי שרפי אמר יהיה  

תרבות.  ועדת  של  ציבור  שיתוף  היה  אתמול  ציבור.    שיתוף 

ל  של  יהיה  ציבור  שיתוף  יהיה  קבוצה  בכל  המשך.  עוד  זה 

ושל   הספורט  ושל  הגמלאים  של  קבוצות.  מאוד  הרבה 

רעיונות   מכולם  אוספים  אנחנו  לאט  ולאט  אומנים, 

ויוזמות. זה העיקרון השני.    ודרישות ובקשות 

האומנים    על  מתבסס  שזה  הוא  השלישי  והעיקרון 

ה  המקומי.  הכוח  המקומיים,  על    התבססות והאומניות  היא 

איתם   שיצאנו  היסוד  עקרונות  שלושת  זה  המקומי.  הכוח 

בו   וצוין  קורא  הקול  כשיצא  תקציב.  עדיין  אין  לדרך. 

  . אומדן.. גודל  לסדר  כהגדרה  היה  זה  המבוקש,  הסכום 

לא   זה  להתמודד.  צריכים  החיצונית  המפיקה  או  המפיק 

ייעודי   סכום  לא  גם  זה  עכשיו  שאושר.  הסכום  שזה  אומר 

 ו אני אקרא לזה לחגיגות.  ציפי נט ספ 
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זה    והתושבות,  התושבים  לבקשת  לצבוע  הולכים  אנחנו  כי 

ה  של  שהציבור  -יוזמות  מה  את  ליישם  רוצים  אנחנו  הרי   ,

של   בצבע  צבוע  יהיה  הכול  יהיה    120רוצה.  סבא.  לכפר 

ב  צבוע  יהיה  הוא  נושפים,  יש    120-פסטיבל  אז  סבא.  לכפר 

ויש  נושפים,  לפסטיבל  סבס   תקציב  יהיה  לו  הוא  אבל  וד, 

ב  על    120-צבוע  בדיוק  יישאר  שהוא  להיות  יכול  סבא.  לכפר 

יחליט   ויכול להיות שהצוות  אותו תקציב כמו שנים שעברו, 

שהוא   להיות  יכול  לו,  להוסיף  יחליט  הוא  ואם  לו.  להוסיף 

העיר,   ואומניות  לאומני  מחווה  לאירוע  מוסיף  שהוא  יחליט 

יוזמ  ליאת  שלך,  יוזמה  מקסימ שזו  שלנו  ה  הזמרת  ליאת  ה, 

בפגישה   אתמול  העלתה  שאושרית  נוספת  יוזמה  עם  כאן. 

את   מציגים  שהאומנים  מופע  שהוא  איזה  לעשות  של  שלנו. 

יוזמות   אלה  שלו.  החלק  את  ייתן  אחד  וכל  העיר,  תולדות 

 שלכם. הכול יעלה ויתוקצב בהתאם.  

בנוסף,   כולל  וזה  עכשיו,  כאן  שקורה  שמה  אומרת  אני    ולכן 

כול  ישראל,  זה  מורשת  ואת  הספורט,  ואת  החינוך,  את  ל 

הליך   ויהיה  המתנדבים.  ואת  הגילאים  קבוצות  כל  ואת 

ירדנה והמוזאון עושים שמה תהליך מעמיק ביותר,   מעמיק. 

סיורים   אלא  הזה,  התהליך  כל  ועל  העיר  יקיר  על  רק  לא 

בכלל.   שם  לא  עוד  אנחנו  בקיצור  העיר.  הזה  ברחבי  הדיון 

דיון   מא הוא  ברורים,  מאוד  הם  העקרונות  מקדמי.  וד 

העקרונות.   אלה  משמעית,  חד  מוצהרים  הם  העקרונות 

ומי שיוביל את זה, זה באמת הכוח המקומי   והציבור ייקבע 

הוא,   שאני מבקשת  שמוביל חד משמעית. מה  זה  הוא  שלנו, 
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זה   את  נוריד  כרגע  שאנחנו  זה  בחוץ,  אסנת  לך  אמרתי  וגם 

יעלה   ושזה  היום,  ב מסדר  כולנו  לדיון  אנחנו  העיר,  מועצת 

לבוא   מוזמנים  אתם  העיר  למועצת  יעלה  כשזה  מצביעים. 

לעמוד,   צריך  וזה  וככה  ככה  הצהרת  את  עדי  ולהגיד, 

ואנחנ  לקיים  צריך  נקיים  הבטחות  האלה  ההבטחות  את  ו 

 במלואן.  

יקרים    אתם  העיר,  ואומניות  אומני  לכל  כאן  אומרת  ואני 

חלק  אתם  בליבנו,  אתם  האלה  משמעות   לנו,  מהחגיגות  י 

יהיו   לא  החגיגות.  של  יסוד  אבן  זאת  משמעית.  חד  בצורה 

 חגיגות בלי אומני ואומניות כפר סבא, חד משמעית נקודה.  

עכשיו   ד"ר אסנת ספורטה:  דווקא  זה  על  להצביע  חשוב  למה  להסביר  רוצה  אני 

שפורסם   קורא  בקול  גם  היום.  מסדר  זה  את  להוריד  ולא 

ה  שחגיגות  בנובמבר  יח   120-הוגדר  היום  2022לו  אנחנו   .

ישיבת   להיות  צפויה  לא  אוקטובר  בחודש  ספטמבר.  בחודש 

הבא,   בחודש  להתקיים  יוכל  לא  דומה  שדיון  ככה  מועצה, 

רוצה,   אני  ולכן  מידי.  מאוחר  יהיה  כבר  נובמבר  ובחודש 

הזאת   ההחלטה  את  נסגור  שאנחנו  מאוד  מאוד  לי  חשוב 

 כבר היום.  

ששל   אומר  כן  הסע אני  כולנו  ושת  דעתי  שלפי  סעיפים  יפים, 

להתנגד,   סיבה  שום  רואה  לא  אני  ולכן  עליהם,  מסכימים 

האירועים   שתוכנית  עדי,  שאמרת  כמו  הוא  הראשון  הסעיף 

ציבור.   ונציגי  ציבור  נבחרי  של  בשיתוף  תגובש  והחגיגות 

לא רואה מישהו מתנגד לסעיף הזה. הסעיף השני מדבר   אני 

לרבות סעי  תכנית  הכנס לגבש  והוצאות, תובא לאישור  פי  ות 
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גם   שוב  ולכן  שאמרתם,  הדברים  בדיוק  זה  העיר,  מועצת 

 לזה אני לא רואה שום סיבה שמישהו יתנגד.  

המחויבות    את  מקבע  שבעצם  הסעיף  הוא  השלישי  הסעיף 

יוקצה   האומנים  של  מהתקציב  שחלק  עיר,  כמועצת  שלנו 

לפחות   מקומיים,  אומנים  מצטטת 50%לטובת  ואני   ,    : אותו

ה   50%"לפחות   אירועי  של  האומנים  שנה    120-מתקציב 

אם   סבא."  כפר  העיר  אומני  להעסקת  יוקצה  סבא  לכפר 

ב  שמדובר  הצעה  להעלות  רוצה  ,  72%,  48%,  40%-מישהו 

באומץ   פעם אחת  חייבים  זה, אבל אנחנו  את  נפתח  בואו  אז 

אנחנו   לנו,  חשוב  עקרונות,  של  דברים  על  לדבר  לא  לב 

 יים. אלא להתחייב.  ם אמורפ רוצים, דברי 

הם    גם  בבית  עלינו  מסתכלים  הם  כאן,  נמצאים  האומנים 

בכל   שעובדת  אומנית  שמענו  כאן,  נמצאים  העיר  תושבי  גם 

היה   שהסגנון  להיות  יכול  עכשיו  ליבה.  מדם  מדברת  הארץ 

גם   וזה  לי,  או  למישהו  לאוזן  נעים  היה  לא  שאולי  סגנון 

שאנחנו   בחשבון  לקחת  צריך  פרנסה  מדברים  בסדר.  על  פה 

 של אומנים שאנחנו רוצים להביא אותם לציבור שלנו.  

   -תודה אסנת  ראש העיר: 

 ולכן אני מצפה, לא סיימתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא תסיימי, כי את אחרי זכות הדיבור.   ראש העיר: 

וקונקרטית,   ד"ר אסנת ספורטה:  אמיצה  החלטה  לקבל  מאיתנו  מצפה  אני 

הנו  מהמקום  הצ ולצאת  של  התחייבות  ח  בהן  שאין  הרות 

 ולהצביע בעד שלושת הסעיפים האלו.  

של   ראש העיר:  ולא  מעשים  של  אנשים  שאנחנו  מכיוון  רבה.  תודה 
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פה   עבדו  הם  איך  בדיוק  יודעות  פה  האומניות  כל  דיבורים, 

לכל אורך התקופה, שאני לפחות ראש עיר, גם בקורונה וגם  

נוספים.  ובאירועים  בשישי  מכן,  נמשיך  אנחנו    לאחר 

הן   כל  קודם  כי  תמיכה,  ולתת  פה  לעזור  ובאמת  להשקיע 

שישי   בימי  מעולות  הופעות  פה  ונתנו  ומצוינות  מוכשרות 

אותם   ולשבץ  זה.  את  לעשות  ונמשיך  אותם,  וראינו  שמח, 

 לכפר סבא.    120כמו שאמרתי באירוע  

הסעיפים  ד"ר אסנת ספורטה:  שלושת  את  לפתוח  אפשר  מישהו  על  יקל  זה    אם 

 של סעיף סעיף.    להצבעה 

 לא פותחים שום דבר. אני מעלה את זה להצבעה.   ראש העיר: 

 -סליחה רפי, אני רוצה להגיד  פינחס כהנא: 

   -פינחס תשמע, באמת אני מעלה להצבעה, פתאום סליחה  ראש העיר: 

 אני רוצה לדבר.   פינחס כהנא: 

זה   עו"ד אלון בן זקן:  לסדר,  בהצעה  אנחנו  סך    10רפי,  לכל דקות  מי    הכל 

 שרוצה.  

 דקות. דבר.    50דקות.    40אבל אנחנו כבר   ראש העיר: 

 ... )מדבר ללא מיקרופון(   פינחס כהנא: 

 חוצפה שלך, תדבר אליי יפה. תדבר אליי יפה.   ראש העיר: 

   -ראש העיר, אל  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אל תגיד חוצפה.   ראש העיר: 

.  ן תוקף  אל תתקוף אותו, אתה כל הזמ  ד"ר אסנת ספורטה:   אותו

 אל תגיד חוצפה.   ראש העיר: 

 תפסיק לתקוף אותו, אתה כל הזמן תוקף אותו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אל תגיד חוצפה, אני קיבלתי חוות דעת  ראש העיר: 
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 זאת חוצפה, זאת חוצפה.   פינחס כהנא: 

   -קיבלתי מהיועץ המשפטי  ראש העיר: 

תמיכות   ד"ר אסנת ספורטה:  על  דיון  היה  לא    45שלקח  מקודם  אחד  ואף  דקות 

 היה עם סטופר.  

 הוא אמר את מה שאמר, אין פה חוצפה.   ראש העיר: 

   -אז אם חבר מועצה רוצה לדבר על נושא ענייני וחשוב  ד"ר אסנת ספורטה: 

 חסר כבוד שכמוך.   ראש העיר: 

לא   ד"ר אסנת ספורטה:  אתה  חשוב,  נושא  על  לדבר  רוצה  מועצה  חבר  אם 

 תסתום לו את הפה.  

 את לא תטיפי לי מוסר.   ר: ראש העי 

   -אני אטיף לך מותר  ד"ר אסנת ספורטה: 

 הוא לא יגיד לי חוצפה.   ראש העיר: 

 שאתה סותם את הפה לחבר מועצה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אבל אסנת, אסנת  עו"ד אלון בן זקן: 

 ... הוא יכול לדבר גם רבע שעה.   ראש העיר: 

   הוא נבחר בזכות.  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אבל אסנת  אלון בן זקן: עו"ד  

 ואתה לא תמנע ממנו לדבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שום דבר לא היה פה בחוצפה.   ראש העיר: 

   -אתה עושה את זה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בסך הכל שאלתי.   ראש העיר: 

 כל פעם אתה עושה את זה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אסנת!   עו"ד אלון בן זקן: 

 ך.  חצופה שכמו  ראש העיר: 
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 אתה כל פעם סותם לו את הפה.   אסנת ספורטה:   ד"ר 

 לא סותם פיות לאף אחד, סליחה.   ראש העיר: 

  10סליחה, סליחה, אסנת אנחנו פה בהליך של הצעה לסדר,   עו"ד אלון בן זקן: 

   -דקות 

 אני בסך הכל שאלתי, מה זה חוצפה?   ראש העיר: 

   -מזמן עברו מ   שהיה לכם בשביל להעלות את הנושא  עו"ד אלון בן זקן: 

 דקות.    45אלון מקודם היה דיון של   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני מבין, לא משווים פה אבל.   עו"ד אלון בן זקן: 

 על אורך מכנסיים ובצדק.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אתם פה מתעסקים בזילות של הזמן.   ראש העיר: 

   -היה דיון על תמיכות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 וב.  הכול ט  עו"ד אלון בן זקן: 

 ובצדק. גם הדיון הזה הוא חשוב.   ר אסנת ספורטה: ד" 

 נכון.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -אז אם אנחנו סוטים מתוך מסגרת הזמן  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בסדר גמור  עו"ד אלון בן זקן: 

 דקות.    10-אז בואו נקדש את העניין ולא את ה  ד"ר אסנת ספורטה: 

אי  עו"ד אלון בן זקן:  היא,  כשמה  ש   סטייה  נסטה  אפשר  אנחנו  עכשיו  נושא  כל 

 ממנו, נכון?  

פחות   ד"ר אסנת ספורטה:  הוא  נושא  ואיזה  חשוב  הוא  נושא  איזה  אמר  מי 

 חשוב?  

 לא אמרתי את זה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 זה נושא חשוב.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אז הוא עדיין סטייה.   עו"ד אלון בן זקן: 
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 לא פחות מהתמיכות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

אני   לון בן זקן: עו"ד א  אז  מאוד,  עמוס  שהוא  יום  מסדר  סטייה  עדיין  זה  אבל 

   -מבקש לשמור על המסגרת 

   -דקות לפני סיום   10אנחנו   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הכול בסדר.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -מי שנשאר פה עד עכשיו, אני מניחה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הגיע הזמן, סליחה  עו"ד אלון בן זקן: 

   -אני מניחה שיסכים להישאר  ספורטה: ר אסנת  ד" 

 הגיע זמן להצבעה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 עוד כמה דקות כדי לשמוע את פינחס.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הכול בסדר, ועדיין צריך לעבור להצבעה.   עו"ד אלון בן זקן: 

את   פינחס כהנא:  מביאים  שאנחנו  שנייה  פעם  שזו  להגיד  רוצה  אני 

עכש  הזה.  אני  הנושא  לראות  יו  מועצה.  רוצה  כחברי  אתכם 

העיר,   ראש  של  סקירה  שומע  ואתה  מתנדבים.  מועצה  חברי 

בעיר   שנעשים  כבר,  שקשורים  דברים  מיני  כל  רואה  ואתה 

   -. וכבר עושים ככה וכבר עושים ככה 120לחגיגות  

 איפה שמעת שעושים?   ראש העיר: 

 ועדי נותנת הרצאה שלמה.   פינחס כהנא: 

 שעושים?    פה שמעת אי  ראש העיר: 

   -מה עושים  פינחס כהנא: 

 יצא קול קורא.   הדר לביא: 

   -ועדי נותנת הרצאה שלמה מה עושים. רק חברי המועצה  פינחס כהנא: 

 לא עושים, מה עושים?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -לא מעורבים בכל התהליך הזה  פינחס כהנא: 
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 עושים שיתופי ציבור.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

פעם  ואני   : פינחס כהנא  כבר  שאנחנו  טעות  זו  מבחינתנו,  טעות  שזו  חושב 

שומעים   ואנחנו  שנייה,  פעם  ועכשיו  זה,  את  הבאנו  אחת 

טובות,   הצעות  לנו  ויש  בעיר,  חיים  אנחנו  נעשים,  שדברים 

ויהיה   מדברים  כאילו  כולם  והכול  טובים.  רעיונות  לנו  ויש 

ד  שום  כאן  שאין  איננו,  אחד  דבר  רק  בסדר.  יהיה  בר  בסדר 

 ר לחברי המועצה.  שקשו 

בגלל   ראש העיר:  ברור,  מאוד  משהו  פה  להגיד  רוצה  אני  רבה.  תודה 

ואני   שעות,  כמה  כבר  פה  נמצאות  ואתן  לכאן  שהגעתם 

ה  אירועי  כל  קצר.  זה  את  יהיה    120-אעשה  התוכן,  כשיקבע 

העיר,   ואומני  אומניות  של  משמעותית  מאוד  אמירה  בהם 

 בסדר? וזה חשוב מאוד.  

ש לכן     מה  יום  גם  הבא.  בשבוע  מוזמנים  כולם  אמר,  פינחס 

בשעה   אירוע,    17:00רביעי  שם  יש  בירושלים,  למדרחוב 

פורסם עכשיו, של שיתוף ציבור. שמדברים על שיתוף ציבור  

כבר   הוא  הצעה,  שתהיה  צריכים  לא  אנחנו  קורה,  כבר  הוא 

מי   כל  ציבור,  כל  ציבור.  שיתוף  יש  הבא  בשבוע  קורה, 

להגיע,  צ   שרוצה  יכולים  נבחר  כולם  ציבור,  נבחר  לא  יבור 

בשעה   הבא  חמישי  ביום  בשעה  17:00להגיע  הבא  רביעי   ,

 למפגש הזה.    17:00

  -בן נציג בפני מועצת העיר, כחלק מ אנחנו את התוכנית כמו  

את   מכבדת  מאוד  דבר  של  בסופו  שתהיה  תכנית  לדעתי 

כולכם    120העיר כולה. בכל זאת   וכמו שאמרתי  לכפר סבא. 

שות ת  זה  היו  את  להסיר  אפשר  האם  שואל  אני  אז  פות. 
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 מסדר היום או להעלות להצבעה?  

 לא, אני מבקשת להעלות את זה להצבעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

כפי   ראש העיר:  לסדר  ההצעה  בעד  מי  להצבעה.  נעלה  אז  אוקיי, 

כך   תגובש  האירועים  תכנית  העיר?  מועצת  בפני  שהוצגה 

הכנ  סעיפי  לרבות  תכנית  יש וכך,  מי    3פה    סות,  סעיפים, 

 בעד? פינחס, הדר ואסנת. מי נגד? עדי,  

   -לא, לא, אני נמנעת, אני רציתי להביא לכאן פשרה  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 נכון.   ראש העיר: 

שלנו   עו"ד עדי לוי סקופ:  המעשים  דבר  של  בסופו  נמנעת,  אני  אז  הצליח  ולא 

 ידברו בעד עצמם.  

 בדיוק.   ראש העיר: 

 אתם תראו את השיתוף.   פ: לוי סקו עו"ד עדי  

.   ראש העיר:   תודה עדי

 בנסיבות האלה אני נמנעת.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

ראש   ראש העיר:  דני,  איתן,  אמיר,  קובי,  ד"ר  אורן,  נמנעת,  עדי  אורן, 

בעצם   שעדי  ומה  רבה.  תודה  וממה.  פליאה  מאיר,  העיר, 

פשוט  בסדר?  בינינו,  כרגע  דיברנו  שאנחנו  מה  זה    אמרה 

ש  טובות.  בגלל  בידיים  שאתם  לכם  תדעו  התעקשות,  פה  יש 

 תודה.  

 

קולות  : 518מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לסדר    מועצת  ההצעה  את  להסיר 

 שנה לכפר סבא.    120-בנושא שילוב אומני העיר באירועי ה 

איתן,   : בעד  אמיר,  קובי,  ד"ר  פליאה  אורן,  מאיר,  העיר,  ראש  דני, 

 . וממה 
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 . ואסנת פינחס, הדר   : נגד 

 עדי.   נמנעת: 

 

 .  2023אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  .  5

 

תבחינים  ראש העיר:  אישור  הבא,  לשנת    הנושא  תמיכות  .  2023למתן 

 אפשר לאשר את התבחינים למתן תמיכות כפי שהוצגו?  

 אפשר להציג את הנושא? אפשר לדון בו?   הדר לביא: 

 קראתם, ראיתם. יש הערות?   ראש העיר: 

 נשלח לפני יותר מחודשיים אני חושב, נכון?   קן: ון בן ז עו"ד אל 

הערות   יובל בודניצקי:  היו  חודשיים.  לפני  נשלחו  תבחינים  נכון.  כן  כן, 

 מינוריות בלבד.  

גם   הדר לביא:  לנושא,  להתייחס  אשמח  אני  להתייחס.  אשמח  אני  אז 

שעלה,   הקודם  בנושא  גם  זה  על  דיברנו  המייל,  של  לשליחה 

וה  הדיון  על    מעורבות לגבי  בהצבעות  ציבור  נבחרי  של 

 התבחינים ובקביעת המדיניות.  

הספורט,     לוועדת  הנושא  של  העברה  על  קודם  דיברנו 

הוא   בעיניי  הזה  הנושא  יותר.  אותו  ולמצות  אותו  ולהבין 

זה   אם  כמובן  המקצועי,  לדרג  להמליץ  רוצה  אני  מזה.  חלק 

הצגה   לקיים  אלא  במייל,  לנו  להעביר  רק  לא  של  מותר. 

ועדת  הנוש  של  במסגרת  או  השינויים  כולל  הזה,  החשוב  א 

לנכון,   שתמצאו  מה  מיוחדת,  ישיבה  של  במסגרת  או  ספורט 

היא   להערכתי  כזה  סעיף  כל  ולמצות  לדון  שלנו  היכולת  כי 
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 יכולת לא גבוהה.  

פה   ראש העיר:  זה  את  לאשר  אפשר  להצבעה?  להעלות  אפשר  תודה, 

 אחד?  

 הימנע.  לא, אני מבקשת ל  הדר לביא: 

 להימנע.   ראש העיר: 

   -אני רוצה להגיד כמה מילים  אורן כהן: 

 בוא, חבל על הזמן. קדימה מי בעד?   ראש העיר: 

 אולי נקים ועדה, אתה רוצה ועדה?   דני הרוש: 

מי בעד? ממה, מאיר, פליאה, לירית, ראש העיר, דני, איתן,   ראש העיר: 

ופי  בחוץ.  עדי  פה?  ועדי  אורן  קובי,  ד"ר  תו אמיר,  דה  נחס, 

 רבה פינחס. והדר נמנעת.  

 

קולות  : 519מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  למתן    מועצת  התבחינים  את  לאשר 

הכספים   לשנת  התבחינים    2023תמיכות  בקובץ  כמפורט 

 המצורף.  

ד"ר   : בעד  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  לירית,  פליאה,  מאיר,  ממה, 

 . ופינחס   קובי, אורן 

 . הדר  : נמנעת 

 

 .  23.8.2022ת ועדת כספים מתאריך  ר המלצו אישו .  6

 מחיקת חובות.     א.      

 .  2022שנת    –העברות מסעיף לסעיף תב"רים   ב.      

 .  2022שנת    –העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל   ג.       
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פרוצדורה   ראש העיר:  ועדת כספים.  נושא הבא, אישור המלצות  קדימה 

חובות, העברות מסעיף לסעי  מחיקת  לאשר    ף, אפשר רגילה, 

 את זה פה אחד?  

השיפוצים   הדר לביא:  בקרב  להבחין  רוצה  שאני  אחד  נושא  יש  לא, 

רוצה   שאני  ספר  לבית  שיפוץ  יש  פה.  מתקצבים  שאנחנו 

בית   שזה  מכיוון  שלו.  ההרחבה  לגבי  מבינה  לא  ואני  לאשר, 

סליחה   הם,  בו  התלמידים  רוב  שכיום  להבנתנו    40%ספר 

ח  תלמידי  הם  בו  אני מהתלמידים  את    וץ,  להחריג  מבקשת 

את   לא  אבל  הקיים,  עבור  השיפוץ  את  ולאשר  הזה  הסעיף 

 ההרחבה.  

בעד   ראש העיר:  מי  להצבעה,  זה  את  מעלה  אני  מאשר.  לא  אוקיי, 

 אישור המלצות ועדת כספים כפי שמוצגים?  

 אתה צריך להצביע על הסעיף שאני מעלה.   הדר לביא: 

 .  דבר כזה כן, ככה צריך לעשות? אין   ראש העיר: 

 את רשאית לא להסכים אין בעיה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 את יכולה לא להסכים.   ראש העיר: 

 אבל מצביעים על זה כמקשה אחת.   עו"ד אלון בן זקן: 

כספים   ראש העיר:  ועדת  המלצות  בעד  מי  להצבעה,  זה  את  מעלה  אני 

דני, ראש   איתן,  קובי, אמיר,  ד"ר  אורן,  בפנינו?  שמוצג  כפי 

 פליאה, מאיר וממה. תודה רבה עבר.  לירית,  העיר,  

 

קולות  : 520מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  ועדת    מועצת  המלצות  את  לאשר 

מיום   הישיבה  בפרוטוקול  כמפורט  בנושאים    23.8.23הכספים 

 כדלקמן: 
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 מחיקת חובות.   א.  

 .  2022שנת    –ב. העברות מסעיף לסעיף תב"רים   

 .  2022ת  שנ   –יל  ג. העברות מסעיף לסעיף תקציב רג  

פליאה,   : בעד  לירית,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  קובי,  ד"ר  אורן, 

 . מאיר וממה 

 . הדר  : נגד 

 

 , לעמותות  2022אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  .  8

 שהשלימו את המסמכים הנדרשים.       

 

ולגופים   ראש העיר:  לעמותות  תמיכות  חלוקת  אישור  הבא,  נושא 

בש נת  שהשלימו  2022נת  מכים  עמותות  שתמיד  כפי   ,

מסמכים, יש שאלות? אפשר לאשר את זה פה אחד? עבר פה  

 אחד.  

 

החליטה   : 521מס'    החלטה  העיר  לשנת  מועצת  תמיכות  חלוקת  את  לאשר  אחד  פה 

הרצ"ב    2022 בטבלה  כמפורט  נתמכים,  ולגופים  לעמותות 

 לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים.  

 

 דירקטור מקרב נציגי הציבור בחברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר    ר מינוי אישו .  9

 סבא בע"מ.      

 

מטעם   ראש העיר:  הדירקטור  של  לבקשתו  דירקטור  מינוי  אישור 

 הציבור, הנושא יורד מסדר היום, לבקשתו של ערן ורנר.  



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 14/09/2022ניין בת מועצה מן המ ישי

 
 

 183 
 

 

 .  70אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל  .  10

 

האר  ראש העיר:  שירו אישור  גיל  כת  מעל  עובדים  של  כנורמה  70ת   .

גיל   מעל  לעובדים  שירות  הארכת  אישור  מאפשרים.  אנחנו 

 , אפשר לאשר את זה פה אחד? עבר.  70

 

החליטה   : 522מס'    החלטה  העיר  עובדים  מועצת  של  שירות  הארכת  לאשר  אחד  פה 

 לפי רשימה הרצ"ב.    70מעבר לגיל  

 
 ה.  י עיריי מתן היתר לעבודה נוספת לשני עובד .  11

 

ל  ראש העיר:  נוספת  עובדות. מפקח    2-מתן היתר לעבודה  ועובדת  בנייה 

 לעירייה, אפשר לאשר את זה פה אחד? עבר פה אחד תודה.  

 

החליטה   : 523מס'    החלטה  העיר  נוספת  מועצת  לעבודה  היתר  מתן  לאשר  אחד  פה 

לעבוד   המעוניין  הנדסה,  באגף  בנייה  מפקח  עירייה,  לעובד 

בטיחו  בחברת כעובד  העבודה.    ת  לשעות  מחוץ  טובות",  "בידיים 

 יובהר בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה.  

 
 

החליטה   : 524מס'    החלטה  העיר  נוספת  מועצת  לעבודה  היתר  מתן  לאשר  אחד  פה 

לעבוד   המעוניין  הנדסה,  באגף  בנייה  מפקח  עירייה,  לעובד 

מ  ובטיחות",  בנייה  הברכה  "מגדלי  בחברת  לשע כעובד  ות  חוץ 

 העבודה. יובהר בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה.  
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 .  2022אי קיום ישיבת מועצה שמן המניין בחודש אוקטובר    . 12

 

חודש אוקטובר הוא חודש שיש בו הרבה מאוד חגים. אנחנו   ראש העיר: 

כיפור   ויום  סופו  לקראת  השנה  ראש  את  גם  מתחילים 

 וסוכות.  

חבר   מספר  לקיים    י מועצה לבקשת  לא  אפשר  פי חוק  על  וגם 

לקבל   אפשר  אוקטובר,  בחודש  המניין  שמן  מועצה  ישיבת 

 את זה כהחלטה? תודה רבה פה אחד. תודה רבה.  

 

החליטה   : 525מס'    החלטה  העיר  סעיף  מועצת  מכוח  לאשר  אחד  לתוספת    5פה 

בהן  והנוהל  זימונן  מועצה,  ישיבות  בדבר  )תקנון  העיריות  לפקודת  שלא  השנייה   )

 .  2022קיים ישיבת מועצה שמן המניין בחודש אוקטובר  ל 

 

 אישור קריאת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול איינזברג. .  7

 

מרחוב   ראש העיר:  מקטע  קריאת  אישור  של  אחד  נושא  על  דילגתי  אני 

רצית   פינחס  רבה.  תודה  הבאה,  בישיבה  נדון  אנחנו  אנגל, 

 תודה.  דקה.  

 
 

  ________________ ______            ______________________ 

 יובל בודניצקי מר             רפי סער מר                          

 מנכ"ל העירייה                        ראש העיר               
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 קובץ החלטות 

 

 דיון בבקשת שליש מחברי המועצה בנושא: .  2

 

 ימוש  מ ות בנושא אי  ת הבחיר הפרות חוזרות ונשנות של החוק ושל הנחיית ועד    א. 

 בכספי ציבור לצרכי תעמולה פוליטית.   

 

החליטה   : 514מס'    החלטה  העיר  העירוני  מועצת  המשפטי  היועץ  כי  אחד,  פה 

החוקית   להתנהלות  בנוגע  הציבור  נבחרי  לכלל  הבהרה  יוציא 

 בנושא זה.  

 

 ₪ בהתקשרות מהעירייה.    100,000בחירת תומכת פוליטית לקבלת   ב. 

 

קולות  : 155מס'    ה החלט  ברוב  החליטה  העיר  את    מועצת  להחזיר  לאשר  לא 

עמידה   של  מחודשת  לבחינה  התקשרויות  לוועדת  ההתקשרות 

 בתוקף חוקי וערכי של ההתקשרות.  

רפי,   : בעד  אורן,  פליאה,  אמיר,  עדי,  עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן, 

 . וממה   , מאיר לירית 

 . ן פינחס, הדר, צביקה, אסנת, יוסי וקר  : נגד 

 סמי.  : נמנע 

 עו"ד אהוד יובל לוי לא השתתף בהצבעה.  

 

 שידור ישיבת ועדת תכנון ובנייה.   ה. 
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העיר   : 516מס'    החלטה  אחד  מועצת  פה  תשדר  כי  החליטה  סבא  כפר  עיריית 

ובנייה.   לתכנון  מקומית  ועדה  מליאת  ישיבות  כל  את  חי  בשידור 

דיונים בב  מלץ על  שהו   קשות להיתר ו/או תכניות נקודתיות למעט 

בארכיון   יישמרו  השידורים  לשדרם.  שלא  המקומית  הוועדה  ידי 

 השידורים.  

 
 הצעות לסדר: .  4

 

 "קוד לבוש" במוסדות החינוך.  ב.  

 
 

 כי:    מועצת העיר החליטה ברוב קולות  : 517מס'    החלטה 

ויוצאת .  1                         כפר סבא היא עיר שוויונית הדוגלת בשוויון מגדרי 

נ נ             גד החפצת והדרת בנות, נערות ונשים.  חרצות 

 . אנחנו מברכים את בתי הספר בהם תקנון בתי הספר קוד  2

 הלבוש ואכיפתו שוויוניים לבנים ולבנות, ותוך אכיפה שאינה      

 פומבית.        

 . מועצת העיר קוראת למוסדות החינוך הממלכתיים בהם  3

 שהלכה    יים, או התקנון קוד הלבוש ואכיפתו אינם שוויונ      

 למעשה אינם שוויוניים לקיים דיאלוג בין הנהלת בית הספר,       

 על   קהילת בית הספר, מורים, תלמידים הורים לתיקון המצב      

    . פי חוזר מנכ"ל      

יוצג לוועדת החינוך  .  4  סיכום השיח שיבוצע במוסדות החינוך 

 בישיבתה הקרובה.      

רפי,   : בעד  אורן,  דנ א אמיר,  עדי,  פליאה,  יתן,  עילאי,  העיר,  ראש  י, 

 אסנת, יוסי, קרן וסמי , מאיר, פינחס, הדר,  לירית 

 . ממה  : נגד 
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 שנה לכפר סבא.    120-שילוב אומני העיר באירועי ה ד.  

 
 

קולות  : 518מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לסדר    מועצת  ההצעה  את  להסיר 

 פר סבא.  שנה לכ   120-בנושא שילוב אומני העיר באירועי ה 

איתן,   : בעד  אמיר,  קובי,  ד"ר  פליאה  אורן,  מאיר,  העיר,  ראש  דני, 

 . וממה 

 . פינחס, הדר ואסנת  : נגד 

 עדי.   נמנעת: 

 

 .  2023אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  .  5

 

קולות  : 519מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  למתן    מועצת  התבחינים  את  לאשר 

הכספים   לשנת  בקובץ   2023תמיכות  התבחינים    כמפורט 

 רף.  המצו 

ד"ר   : בעד  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  לירית,  פליאה,  מאיר,  ממה, 

 . ופינחס   קובי, אורן 

 . הדר  : נמנעת 

 

 .  23.8.2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך  .  6

 מחיקת חובות.     א.      

 .  2022שנת    –העברות מסעיף לסעיף תב"רים   ב.      

 .  2022שנת    –יב רגיל  העברות מסעיף לסעיף תקצ  ג.       
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קולות  : 520מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  ועדת    מועצת  המלצות  את  לאשר 

מיום   הישיבה  בפרוטוקול  כמפורט  בנושאים    23.8.23הכספים 

 כדלקמן: 

 

 מחיקת חובות.   א.  

 .  2022שנת    –ב. העברות מסעיף לסעיף תב"רים   

 .  2022שנת    –ג. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל   

ק  : ד בע  ד"ר  פליאה,  אורן,  לירית,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  ובי, 

 . מאיר וממה 

 . הדר  : נגד 

 

 , לעמותות  2022אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  .  8

 שהשלימו את המסמכים הנדרשים.       

 

החליטה   : 521מס'    החלטה  העיר  לשנת  מועצת  תמיכות  חלוקת  את  לאשר  אחד  פה 

נת לעמו   2022 ולגופים  הרצ"ב  תות  בטבלה  כמפורט  מכים, 

 לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים.  

 

 .  70אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל  .  10

 

החליטה   : 522מס'    החלטה  העיר  עובדים  מועצת  של  שירות  הארכת  לאשר  אחד  פה 

 לפי רשימה הרצ"ב.    70מעבר לגיל  
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 ובדי עירייה.  מתן היתר לעבודה נוספת לשני ע .  11

 

 

 

 

החליטה   : 523מס'    החלטה  העיר  נוספת  מועצת  לעבודה  היתר  מתן  לאשר  אחד  פה 

לעבוד   המעוניין  הנדסה,  באגף  בנייה  מפקח  עירייה,  לעובד 

העבודה.   לשעות  מחוץ  טובות",  "בידיים  בחברת  בטיחות  כעובד 

 יובהר בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה.  

 

הח  : 524מס'    החלטה  העיר  נוספת  ליטה  מועצת  לעבודה  היתר  מתן  לאשר  אחד  פה 

לעבוד   המעוניין  הנדסה,  באגף  בנייה  מפקח  עירייה,  לעובד 

לשעות   מחוץ  ובטיחות",  בנייה  הברכה  "מגדלי  בחברת  כעובד 

 העבודה. יובהר בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה.  

 

   . 2022אוקטובר    אי קיום ישיבת מועצה שמן המניין בחודש   . 12

 
 

החליטה   : 525מס'    החלטה  העיר  סעיף  מועצת  מכוח  לאשר  אחד  לתוספת    5פה 

זימונן   מועצה,  ישיבות  בדבר  )תקנון  העיריות  לפקודת  השנייה 

בחודש   המניין  שמן  מועצה  ישיבת  לקיים  שלא  בהן(  והנוהל 

 .  2022אוקטובר  

 
 

 

 

  


