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,   : יר הע ראש   המניין שמן  מועצה  בישיבת  הערב  כאן  נמצאים  אנחנו 

המניין.   מן  שלא  מועצה  ישיבת  תתקיים  גם  שלאחריה 

ו   הלכנ כולנו  אתמול  חמות.  בברכות  כל  קודם  ונתחיל 

שכל   מקווה  מאוד  ואני  לכנסת,  בחירות  במסגרת  להצביע 

חשוב   זה  שלהם,  ההצבעה  זכות  את  מימשו  תושבת  תושב 

לי  שנגיע  כדי  למה  בו צי מאוד.  משנה  לא  זה  שלטונית.  ת 

לנו   ויש  ויצביעו,  יצאו  דבר  של  אתה מצביע, העיקר שבסופו 

שתשרת   ומייחל  ומאחל  מקווה  שאני  ממשלה,  תוקם  היום, 

את כל הציבור, ותחזיק מעמד מספר שנים. אנחנו בסך הכל  

ב  חווינו    3.5-פה  האחרונות  חוסר    5שנים  בחירות,  מערכות 

ו  יציבות,  חוסר  החיים.  מ   זה משילות,  אורחות  בכל  ורגש 

בכל   כמעט  ממשלה  אין  של  הנושא  את  מרגישים  אנחנו 

 תחום בחיינו.  

יציב   שלטון  הוא  המקומי  השלטון  הפורומים  למזלנו  בכל   .

אחת   וכיד  אחת  כזרוע  עובדים  אנחנו  הרשויות  ראשי  של 

סל   את  ולספק  תקינה,  שלטונית  מערכת  על  לשמור  כדי 

ו  לתושבות  המיטבי  כי  שב תו השירותים  ישראל.  מדינת  י 

הם   הערים,  וראשי  המקומיות  הרשויות  יום  של  בסופו 

בכפר   וכאן  היום.  סדר  על  זה  את  שמנהלים  הגורמים  בעצם 

הקורונה   לרבות  האלה  התקופות  כל  את  עברנו  אנחנו  סבא 

בשנים   שהיו  האתגרים  כל  עם  מאוד,  טובה  בצורה 

 האחרונות.  

את    ציינו  שבו  חודש  הוא  האחרון  המודעות  לא הע בחודש  ת 

ואירועי מודעות.   מעט אירועים  פה לא  קיימנו  לסרטן השד. 
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החודש   במקביל  לעניין.  השותפים  לכל  להודות  רוצה  ואני 

לא   פה  שהיו  וותיקי העיר,  לוותיקות  היה חודש  גם  האחרון 

וזו   הוותיקים,  האזרחים  מנהלת  בהובלת  מפגשים  מעט 

שיינפין  לממה  להודות  גם  העבו   ההזדמנות  כל    דה על 

פעילויות  ש  סוף  אין  ובאמת  המועצה.  חבר  כאן  נעשית 

ובשיתופי פעולה עם קניון ערים ועם מינהלת הגמלאים כמו  

 שאמרתי.  

ולכל    הלפמן  למירב  קהילה,  לאגף  גדולה  תודות  אז 

אגף   מנהלת  גם  נוימן  לרוזי  במלאכה,  והעוסקים  העוסקות 

וג  העירייה.  ועובדי  לעובדות  וכמובן  קהילתיים.  ם  שירותים 

הנושא  דנ  העיר.  ראש  סגן  הרוש  דני  תודות,  מגיע  לך  גם  י, 

הוצפה   הזאת,  הארורה  המחלה  ובכלל  השד  סרטן  של 

ההזדמנות   וזאת  גדולים,  מאוד  בהיקפים  האחרון  בחודש 

ללכת   גברים,  או  נשים  זה  אם  משנה  לא  לכולם,  לקרוא 

בדיקות   יש  בדיקות שגרתיות,  יש  להיבהל מזה,  לא  להיבדק 

צריך   לגילוי  שו לע כלליות.  להגיע  כדי  את הבדיקות האלה  ת 

האחרון   בחודש  לצערנו  מהמחלה.  להחלים  ואז  מוקדם 

שנפטרו   תושבות  תושבים  של  קשות  אבדות  מספר  חווינו 

 מהמחלה. ונאחל לכולנו רק בשורות טובות.  

התרבות    היכל  של  החדשה  העונה  את  פתחנו  שעבר  בשבוע 

אירוע   והיה  שוחט,  וגיל  דאור  דוד  עם  האולם  הי מד יחד  ם, 

יום   חגגנו  שבת  במוצאי  דבר  ואותו  לפה.  מפה  מלא  היה 

אותה,    80הולדת   מכירים  שכולנו  הירש,  נורית  למלחינה 

היכל   כל  כולם,  הלב.  את  מחמם  פשוט  אירוע  היה  שם  וגם 
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 התרבות כולל היציע היה מלא.  

בכפר    בחר  המקומי  השלטון  שלנו,  העבודות  במסגרת  אנחנו 

הע  משלושת  כחלק  לפלטפורמה  ם  רי סבא  לפיילוט,  שנכנסת 

על   בדגש  אדם,  כוח  לגיוס  לסייע  כדי  "המסייעת",  שנקראת 

נמצאים   כרגע  ואנחנו  הספר.  ובתי  ילדים  לגני  סייעות 

העת   כל  שפועלות  סייעות  לגיוס  עירוני  גדול  בקמפיין 

ובעוד   בנו  בחר  המקומי  השלטון  ומרכז    2בצהרונים. 

עוד   הזה.  בפיילוט  חלק  לקחת  אני  ור בש רשויות  טובות,  ות 

התקיימה   לא  שעבר  שבחודש  מכיוון  במעט,  אאריך  קצת 

 ישיבה.  

המקום    את  העניקה  הארץ  ובוני  האדריכלים  התאחדות 

סבא.   בכפר  כאן  רמז  הספר  בית  ועיצוב  לתכנון  השני 

הישראלית   האדריכלות  תחרות  בקטגוריית    2022במסגרת 

לשכונה   רוח  נחת  באמת  שזה  חושב  אני  חינוך.  מבנה 

ספר  תל ול  בית  האו  רמז  ספר  בית  השכונה.  ותלמידי  מידות 

של   מצרף  בעצם  הוא  מאוד,  ספר    2ותיק  בית  ספר,  בתי 

  3כבר    2019-עציון ובית ספר רמז, וחידוש בית הספר החל ב 

מאוד   הרבה  עם  רביעית  שנה  תהיה  הקרוב  ובקיץ  שנים, 

ולאחר   אחד  מבנה  שיפצנו  בשלבים.  שעברו  עומק  שיפוצי 

המבנ  את  נוספת,  הש ה  מכן  מבנה  יחידת  עוד  הוספנו  ני. 

באמת   היא  הבשורה  אבל  חדשות.  אם  כיתות  ספח,  כיתות 

ההזדמנות   וזו  הישראלית.  האדריכלית  אות  את  שקיבלנו 

ולכל   בית הספר,  האדריכלית של  פרץ, שהיא  לשירי  להודות 

 שעבד על המלאכה.  הצוות  
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ברחוב   פיתוח  עבודות  העיר,  ברחבי  פרויקטים  מעט  לא    יש 

ולכל  ל  ת  חי,  תל  באזור  שגר  מי  גדולה  מאוד  בשורה  זו  חי, 

בתנועה,   עמוס  שהיום  מהרחוב  מהעיר  ויוצא  שנכנס  מי 

מרחיבים   אנחנו  הפרויקט  במסגרת  ולכן  צר,   היה  גם  והוא 

לא   כדי  לעומק,  יותר  קצת  מכניסים  תחנות  הרחוב.  את 

מקומות   באזור  שגר  למי  לאפשר  כדי  החניות,  את  לבטל 

והפר  תנועה    קט וי חנייה.  ויאפשר  הרחוב  את  ירווח  הזה 

מכביש   סבא  לכפר  ונכנסים  ליוצאים  טובה  .  531יותר 

שבו   הפארק,  בשכונת  מאוד  גדול  פרויקט  היום  התחלנו 

לאחר   הפיתוח  את  משלימים  בעצם  של    15אנחנו  שנים 

 שכונת הפארק.  

כרגע    הרחוב  גוריון.  בן  ברחוב  נרחבות  עבודות  יש  במקביל 

ה. סיימנו את כל מה שקשור לעבודות  ונ חר נכנס לישורת הא 

מאוד   מאוד  עבודות  שהיו  הביוב,  ותשתיות  המים  תשתיות 

המים   קווי  כל  ואת  הביוב  קו  כל  את  החלפנו  משמעותיות. 

נכנסים   אנחנו  וכרגע  הזה,  הארוך  הרחוב  של  אורכו  לכל 

ולאחר   וגמרים,  הריצופים  החלפת  שזה  הסופיים,  לשלבים 

להיות   יהפוך  הרחוב  רמז    וב רח מכן  רחוב  מאוד.  יפה 

שנים   לאחר  המעפילים  רחוב  את  סיימנו  העלייה,  בשכונת 

בתשתיות   שדרגנו  אותו  וגם  מאוד,  מוזנח  היה  שהוא  רבות 

 ועוד ועוד ועוד.  

פה    הייתה  הקיימות.  של  הנושא  לו  שחשוב  מי  לכל  בשורה 

שמיטה   שנת  שלאחר  והתחייבנו  והבטחנו  שמיטה,  שנת 

עצים  הע   ניטע  רחבי  בהיקפים  .  יר בכל  התחיל  נטיעות  מבצע 
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זוכר   לא  אני  סבא.  בכפר  פעם  אי  שהיו  גדולים  הכי  באמת 

מבצע שתילה כל כך כל כך משמעותי. אתם תתחילו לראות,  

כל   מתמלאות,  הערוגות  כל  את  בעיניים  רואים  וכבר 

הערוגות שהיו ריקות גם באזורי תעשייה, גם ברחובות שזה  

לחב  צריך  כי  משמעותיות,  רחובות  תש ר  עבודות  יש  תיות, 

להוסיף   הריצופים,  את  לפתוח  צריך  תשתיות.  שאין 

אנחנו   הנטיעה.  את  לבצע  מכן  ולאחר  מים,  תשתיות 

ניטע   השנה  סוף  שעד  בהתאם    1,600התחייבנו  עצים 

גם   המקומות.  בכל  זה  את  תראו  ואתם  העירונית,  למדיניות 

. בפארק   גם במתחמי.. הציבוריות,  בגינות  גם    80בפארקים, 

   ד. עו ו 

קורא של המיזם    זכה בקול  עניין  באותו  עגנון  בית ספר ש"י 

בבית   תוקם  במסגרתו  הטובה,  האנרגיה  יוזמת  החברתי, 

תלמידים   ויגדלו  יטפחו  בה  תינוקייה,  עצים    250הספר 

תינוקייה.   לזה  קוראים  צעירים  עצים  שזה  בגלל  צעירים. 

ממשיכים   אנחנו  גדולה,  תכנונית  בשורה  עוד  ובמקביל 

היה  ת  א   לקדם  שעבר  ובשבוע  העירונית,  השימור  תכנית 

 דיון משמעותי בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.  

של    השימור  תכנית  של  ההפקדה  את  לאשר  שלנו  והבקשה 

וזו   האחרונות,  בשנים  דיונים  מאוד  הרבה  לאחר  סבא,  כפר 

כאן   יש  המקצועי.  הצוות  לכל  תודה  להגיד  ההזדמנות  גם 

מ  ו   70-למעלה  ביניהם  חמ מת   2-מבנים,  לשימור,  גדולים  ים 

הראשונה,   הבאר  הגדול,  הכנסת  בית  שלנו,  החאן  מתחם 

ועוד   ספיר,  גינות    5קולנוע עמל, מגדל המים, מתחם קריית 
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גן   מנשה,  הברון  גן  הזיכרון,  גן  שזה  ותיקות.  ציבוריות 

שנמצא   ספיר  וגן  העירייה,  מתחם  שם  יצחק  גן  המגנים, 

 במתחם קריית ספיר.  

גם   ה רש ה   כמובן  בשנות  שפותחה  הירוקה  נכנסה    80-ת 

לתושבי   חשובה  באמת  בשורה  וזאת  השימור.  של  לתהליך 

מטעם   מאוד  גדולים  פעולה  לשיתופי  זוכים  אנחנו  העיר. 

המקומי  עיריית  הרשויות  עם  מצוין  באמת  קשר  לנו  יש  ות, 

רעננה   עיריית  עם  וביחד  השרון.  הוד  עיריית  עם  רעננה, 

ומדי  תכנית  מקדמים  ,    ות ני אנחנו  תעסוקתי רובע  להקמת 

ייתן   הזה  הרובע  מרכז.  רעננה  בצומת  משותף  עסקים  רובע 

באזור,   הזכויות  כל  של  משמעותית  והגדלה  לתעסוקה  מענה 

ולסטודנטים   למשפחות  מיוחדים  דיור  פתרונות  לרבות 

 ודיור לטווח ארוך.  

הזה    המסמך  השכנה,  בעיר  נגסה  עיר  שכל  לעבר  בניגוד 

בע  המשותפת  ועושה  ל   צם והעבודה  הקרקע  כל  את  וקחת 

שהזכויות   כדי  רעננה,  לבין  סבא  כפר  בין  משאבים  חלוקת 

בכפר   והזכויות  סבא,  כפר  של  בזכויות  ינגסו  לא  רעננה  של 

שנעשתה   המטה  ועבודת  רעננה.  של  בזכויות  ינגסו  לא  סבא 

הודעה   הוצאנו  ואנחנו  מצוינת,  מטה  עבודת  הייתה  היא  פה 

רעננה  עיריית  עם  יחד  הזה  ל  ע   משותפת  המכונן  האירוע 

 באזור.  

וצוותי    המחוזית  הוועדה  שיו"ר  להדגיש  מאוד  חשוב 

את   ברכו  הרבה    2התכנון  שעוד  שהלוואי  ואמרו  הרשויות, 

טובה   כך  כל  בצורה  לומדים  היו  ועיריות  ערים  ראשי 
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והיה   תימן,  שורשי  של  אירוע  לנו  היה  פעולה.  ובשיתופי 

להג  ההזדמנות  וזו  מאוד.  מדהים  לעולמית  ת   יד אירוע  ודה 

בשכונה.   שהיה  המקסים  המסורתי  האירוע  על  הצוות  ולכל 

הנחה   לאישור  לסדר  הצעה  מקדמים  אנחנו  נוספת  ובשורה 

זה   פעיל,  מילואים  בשירות  ומפקדים  למפקדות  בארנונה 

 נמצא על סדר היום.  

וזו תקנה במסגרת    בעירנו,  במילואים  ומשרתות  מי שמשרת 

לרשו  שמאפשרת  ההסדרים,  מחייבת  ת  יו חוק  לא  המקומית, 

של   הנחה  להעניק  לבחור  מאפשרת,  בארנונה    25%היא 

ואני   בצה"ל.  פעיל  מילואים  בשירות  ומפקדות  למפקדים 

בעיר,   כאן  המילואים  וקציני  קיצונות  כל  את  לברך  רוצה 

הגדולה   העשייה  כל  על  הוקרה  באמת  זה  גדולה.  בשורה 

ש  מעריך  ואני  המדינה,  ביטחון  שמירת  למען    רי חב שלכם 

 המועצה יאשרו את הנושא.  

שב   הפתיחה,  דברי  את  אסיים  אני  ובזה  אירוע  -ויש 

יחד    14.11.22 הזה  באודיטוריום,  האירוע  סוף.  לזה  נשים 

נשים,   באלימות  למאבק  הבינלאומי  היום  את  מציין  בעצם 

על   של אישה בהרצליה  נוראי  רצח  על  ורק אתמול התבשרנו 

מאוד  קשה  תופעה  וזאת  זוגה,  בן  בחברה  ,  ידי  רק  לא 

כולה,   הישראלית  ובחברה  הישראלית,  בחברה  גם  הערבית 

זה   אז  חייבים למגר אותה.  ואנחנו  יהודי.  את  לא משנה אם 

 האירוע שיתקיים בשבוע הבא.  

לי    חשוב  העירייה.  למנכ"ל  הדיבור  רשות  את  מעביר  ואני 

בסוף    2לציין   דקה  ביקש  כהנא  פינחס  אחד  נושאים, 
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ו את קצין המודיעין של משטרת  מנ הז הישיבה. הדבר השני,  

בדרך   עושים  שאנחנו  כפי  ביטחונית  סקירה  לתת  ישראל 

לקראת   להגיע  אמור  הוא  סבא.  כפר  משטרת  קצין  כלל. 

זכות  19:00השעה   את  לו  נאפשר  אנחנו  יגיע  כשהוא   ,

 הדיבור, ולאחר מכן נמשיך בסדר היום.  

ש  הדר לביא:  הביטחונית,  התצוגה  על  מאוד  שמחים  ורית  ק   לא אנחנו 

 בדרך כלל, אבל למה זה לא בסדר היום מסודר?  

בצורה   ראש העיר:  היום  בסדר  הפתיחה  בדברי  להגיע  צריך  היה  הוא  כי 

   -מסודרת, לתת סקירה. זה היה בעבר 

ו   הדר לביא:  אנחנ אבל  בנושא,  שאילתה  כשהעלינו  אחת,  פעם  זה  כן 

 נשמח לעדכונים.  

א  ראש העיר:  לשאילתות,  קשור  לא  לא,  יום,    נו נח לא,  יום  בזה  עסוקים 

 לא צריך שאילתות.  

 אבל בבקשה תכניסו,  מניסיוננו ככה זה עובד.   הדר לביא: 

 .  100% ראש העיר: 

 אנחנו נשמח לעדכונים האלה בצורה מסודרת.   הדר לביא: 

ושאלת   ראש העיר:  תשובה  שאלה,  בבקשה,  שאילתות  טוב.  שמח,  אני 

הג  הגיע?  אה  הנוהל.  את  מזכיר  אני  צין  ק   יע המשך, 

המודיעין, אז אנחנו נקרא לו. אז נמצא כאן דורון אברג'יל,  

בתפקידים   סבא  כפר  במשטרת  כאן  קצינים  וקנין,  מוטי 

שיתוף   בפתיחה.  דברים  כמה  להגיד  חשוב  לי  בכירים. 

מתבצעת   סבא  כפר  ומשטרת  ישראל  משטרת  עם  הפעולה 

מאוד   הרבה  פה  יש  מאוד.  טובה  בצורה  השנה  כל  לאורך 

ב  בחלקם  חו יט תיאומים  חושפים,  אנחנו  בחלקם  ניים, 
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הישגים,   מאוד  הרבה  גם  יש  עליהם.  מדברים  פחות  אנחנו 

את   לברך  רוצה  אני  נחשפים.  פחות  וחלקם  נחשפים  חלקם 

האחרונות,   בשנים  שהתבצעה  העבודה  כל  על  המשטרה 

יהודה   בן  נועם  עם  הביטחון,  אגף  עם  מצוין  פעולה  בשיתוף 

ה  מנכ"ל  עם  כמובן  הצוות,  הסגנים.  רי עי וכל  עם  יה, 

יכול   לא  שאני  במקומות  איתי  יחד  גם  מסוימים  ובמקומות 

יש   הכל  בסך  אבל  מודיעינית.  מבחינה  לזה  מעבר  להוסיף 

בתקופה   מאוד  גדולות  תוצאות  שהביאה  עבודה  כאן 

תפר.   עיר  היא  סבא  שכפר  לזכור,  צריכים  אנחנו  האחרונה. 

להסתיר  צריך  לא  זה,  את  להגיד  להתבייש  צריך  ת  א   ולא 

שנמצאת   ישראל,  במדינת  היחידות  מהערים  אחת  זאת  זה, 

היא   פה  ההתנהלות  ולכן  נגיעה.  במרחק  התפר  קו  על  ממש 

אינה   גדר הביטחון  אינו קיים,  קו התפר  התנהלות מורכבת. 

לא   לאזור.  גדולה מאוד של שב"חים  כניסה  יש  ולכן  קיימת. 

הסקירה   את  תשמעו  אבל  כולה.  לסביבה  סבא,  לכפר  רק 

הבהרות,    ין קצ מטעם   או  שאלות  ויהיו  ובמידה  המשטרה, 

 ניתן קצת רשות דיבור, בבקשה.  

החדש.   מוטי וקנין:  העיר  מפקד  אני  מוטי  שמי  טוב.  ערב  לכולם,  שלום 

אני   העיר,  תושב  אני  חודשים.  מספר  לפני  לתפקיד  נכנסתי 

גר כאן בעיר, המשפחה של אשתי שנים בעיר, הם גדלו כאן.  

גם  לי  חשוב  היה  ולשמוע  הג ל   ולכן  אתכם  ולשוחח  לכאן  יע 

בעיר   האתגרים  תראו,  והמנכ"ל.  העיר  ראש  לבקשת  אתכם, 

אני   לי,  שחדשים  לא  משמעותיים.  מאוד  אתגרים  הם 

כמעט   כבר  ערים    25בתפקידי  מספר  עברתי  במשטרה,  שנה 
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דומים   הם  האתגרים  שם.  מפקד  הייתי  מקומיות,  ומועצות 

 וחוצים כמעט כל מועצה וכל עירייה.  

ו של דבר אנחנו מדברים על הביטחון האישי של אותם  ופ בס  

פי   זה  בעיר  פה  ואצלי  בעיר  שלנו  התושבים  של  תושבים, 

דומה   פורום  לי  יש  אני  כי  משמעותי,  יותר  וכמה  כמה 

בנושא   מתעסקים  אנחנו  בבית.  שבת  כל  כמעט  הזה  לפורום 

 של כל בעיות העיר.  

נצ   בעיר.  שיש  הפשיעה  על  גם  כאן  נדבר  ת  א   יג אנחנו 

איתנו   נמצא  זה.  עם  מתמודדים  אנחנו  ואיך  שלנו  האתגרים 

הוא   בתחנה.  החקירות  על  שממונה  דורון  אח"מ  קצין  פה 

אתגרים.   אותם  את  ולסקור  לשוחח  כן  גם  יכול  יוכל  אני 

דומים   הם  האתגרים  כן,  לפני  שאמרתי  שכמו  לכם  לומר 

בעיה   היא  הבעיה  ולשם,  לפה  אחר  או  כזה  בחתך  עיר,  בכל 

 .  ארצית 

עבריינית,    פשיעה  פשיעה,  על  מדברים  אנחנו  נושאים    4אם 

רכבים,   גניבות  שזה  מכל,  יותר  מעניינים  שאותנו 

אז   מרכב.  וגניבות  לעסק  התפרצויות  לדירה,  התפרצויות 

שעה   שעה  יום  ביום  הזאת  בבעיה  נוהגים  בעצם  אנחנו 

חשוב   שזה  כמו  לי,  חשוב  שזה  לכם  לומר  יכול  אני  בתחנה. 

התחנה  בזה.  לכ ו   למפקד  מתעסק  ערב  ערב  ואני  בתחנה,  ולם 

לכם   יש  אם  המצב,  את  קצת  לסקור  לדורון  אתן  ואני 

 שאלות אני מוכן בשמחה לענות.  

בילוש   דורון אברג'יל:  מודיעין  קצין  אני  דורון,  לי  קוראים  טוב,  ערב 

כ  החקירות...  על  אחראי  אני  סבא.  כפר    10-בתחנת 
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שלו.   במהות  מודיעין  איש  אני  סבא    נת תח חודשים.  כפר 

בעבירות   שמאופיינת  תחנה  זו  עבירות,  מבחינת  מאופיינת 

האחרונה   בשנה  לכם  להגיד  יכול  אני  השנים.  לאורך  רכוש 

השבל"ר   עבירת  למעט  העבירות  בכל  כמעט  ירידות    –יש 

מדובר   עלייה.  בה  שיש  היחידה  העבירה  זו  רכב.  גניבת 

כפ  תחנת  סבא.  כפר  בתחנת  מאופיינת  לא  ארצית,  ר  בעלייה 

 א סובלת ממנה משמעותית, בגלל הקרבה שלה לקו תפר.  סב 

מחסום    גם,  כבישים  מספר  פה  זה  110,  109יש  משולש,   ,

להגיד   יכול  אני  איתם.  מתמודדים  שאנחנו  מהדברים  חלק 

גניבות   בנושא  עצורים  מספר  יש  האחרונה  שבשנה  לכם 

מ  יותר  היה    4-5-רכבים,  בעבר  אם  האחרונות.  שנים 

שהיה  רכב  מיני  ית נ   משחתות  כל  או  אותם,  לתקוף  ן 

קורה   מה  דבר  של  בסופו  של  הנושא  בכל  להתעסק  מוסכים, 

 עם הרכב.  

האחרונה    בתקופה  שהשתנה  שמה  לכם  להגיד  יכול  אני 

כבר   לשטחים,  מגיעים  הרכבים  שלמעשה  האחרונה  בשנה 

מספר   ואחרי  לשטחים  מגיעים  הם  אותם,  מפרקים  לא 

בישר  אם  לבן.  מספר  מקבלות  הם  עולה  ר   אל דקות  כב 

בשטחים    130,000-140,000 נוסע    ₪15,000-20,000  והוא   ₪

גם   הסיבה  זו  ביקוש.  לזה  יש  לבן,  מספר  מקבל  הוא  בג'יפ, 

שיש   להגיד  יכול  אני  שני  מצד  הזה.  בתחום  עלייה  שיש 

 מלחמה יומית.  

נתפסו    היום  פה    2רק  יש  כמעט  יום  כל  אתכם,  מדבר  ואני 

מפתח  אנחנו  הזה.  בנושא  חלק  ה   ים עצורים  פרשיות,  מון 
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יהודים   חוצה  שזה  לכם  להגיד  יכול  שאני  שלנו  מהתובנות 

רכוש.   עבירות  פה  לבצע  ביחד  שבאו  קיום  דו  פה  יש  ערבים, 

אבל   לפרט,  יכול  לא  אני  פעולות,  המון  פה  מבצעים  אנחנו 

משקיע   שרון  מרחב  שתכירו,  נוסף  דבר  פעולות.  המון  המון 

עובדים בשיתוף    נו נח המון מאמץ, לא רק תחנת כפר סבא. א 

מה   זה  אבל  שי,  מחוז  להב,  אתגר,  תחנות,  מספר  עם 

 שאנחנו מתמודדים איתו.  

רכוש.    עבירות  זה  הזאתי  התחנה  את  היחיד...  הדבר 

של   עבירה  זו  מבחינתי  משמעותית  הכי  העבירה  ובכולם 

הבית,   לתוך  לך  נכנס  אדם  שבן  עבירה  זו  לדירה,  התפרצות 

יכו  הלילה,  באמצע  לך  משפחה  לפ ל  מפריע  ובבני  בך  גוע 

בעבירה   למעלה  שלך.  משמעותית  מאוד  לשמחתי...  הזאתי 

 משליש.  

 אוקיי, שאלות בבקשה.   ראש העיר: 

אותנו.   ד"ר אסנת ספורטה:  משתפים  ושאתם  שהגעתם  רבה  תודה  כל  קודם 

לגבי   לנו לשמוע את הדברים האלו. שאלה  באמת היה חשוב 

ש פורום קבוע  י   אם סדירויות עבודה. בעצם באיזה פורום, ה 

אחת   הזה?  בפורום  משתתף  מי  עירייה?  רשות,  מפגשים  של 

 לכמה זמן הוא נפגש?  

נפגשים   מוטי וקנין:  שאנחנו  לזה  מעבר  נפגשים,  אנחנו  כן,  כל  קודם  אז 

כל   על  מדברים  אנחנו  טלפונית  יומית,  כמעט  בסיס  על 

מדברים   אנחנו  בעיר.  פה  לנו  שצץ  חדש  אתגר  כל  על  בעיה, 

יום  מפגשים  .  ביום  לנו  יש  בחודש.  פעם  אכיפה  ועדת  לנו  יש 

עוד   ועם  העיר,  ראש  סגן  עם  ביחד  נועם,  עם  ביחד  וישיבות 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 02/11/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 18 
 

את   ליעל  שיותר  כמה  מנסים  אנחנו  שבעצם  גורמים. 

מול   שלנו  העבודה  את  אומרת  זאת  שלנו.  האתגרים 

מעללים   הרבה  יש  פשיעה.  רק  לא  הם  האתגרים  האתגרים. 

יש  נוער,  בני  פה  יש  פה  ה  פ   בעיר.  יש  תנועה,  הסדרי 

 אירועים תחת כיפת שמיים.  

בכולם   מתעסקים  אנחנו  דבר  של  מתאימים  בסופו  ואנחנו   ,

חגי   את  עברנו  עכשיו  אם  אוקיי  הקרוב.  לאתגר  עצמנו  את 

מה   תשרי,  חגי  לקראת  מקדימה  ישיבה  עשינו  אנחנו  תשרי, 

לתקוף   הולכים  אנחנו  ואיך  בפנינו,  שעומדים  האתגרים 

ולשמ  קהל.  ע   ור אותם,  במרכזי  גם  בפארקים  גם  הציבור  ל 

קריסת   לחורף,  היערכות  למשל  שלנו  הקרובים  האתגרים 

המשולב   והשיטור  שיטור  הכוח  בסוף  כאלה.  דברים  עצים 

לנו   נותנים  שוויון,  שוברי  בעצם  הם  מסייע  ופקח  שוטר  של 

הנוסף   בכוח  וגם  שלנו  המשטרתיות  בסמכויות  גם  להתעסק 

 במפגעים.    פל לט של העירייה, והאפשרות  

 הנקודה של השיטור הקהילתי בקניון ערים פעילה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   מוטי וקנין:  ארגון חוצה  בעיה  היא  במשטרה  האדם  כוח  בעיית  לא. 

שבנקודה   מש"ק  נקודת  נקרא,  זה  מש"קים  מספר  היו  בעבר 

מעין   הקהילתי,  השוטר  שהוא  בודד,  שוטר  פועל  הזאת 

מאויש עד, אני חושב אם  ה  הי השריף של האזור. הוא בעצם  

מנסים   עדיין  ואנחנו  שנים.  מספר  לפני  טועה,  לא  אני 

 לאייש אותו.  

אצלי    עובדים  נמצאים  מערביות    2כרגע  מש"ק  מש"קים, 

בגלל   מופקר  לא  הזה  שהאזור  כמובן  תעשייה.  אזור  ומש"ק 
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אחרת   גזרה  מקבלים  פשוט  המש"קים  מש"ק.  שם  שאין 

מה   בכל  ומטפלים  גדולה,  פניות  גי שמ יותר  כולל  לידיהם,  ע 

 מאזור קניון ערים והסביבה.  

   -אני רוצה  ראש העיר: 

 עוד שאלה אחרונה רגע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן.   ראש העיר: 

זאת   ד"ר אסנת ספורטה:  אתכם?  פעולה  בשיתוף  עובדת  המערביות  של  הסיירת 

עם   קשר  להם  יש  אזרחי?  משמר  במסגרת  הם  אומרת 

   משטרה, סמכויות, הכשרה? 

המתנדבים   מוטי וקנין:  את  יש  איתנו.  שעובדים  גורמים  מספר  יש 

מקבלים   הם  ומתנדבים.  שבאים  העיר  תושבי  הקלאסיים, 

שוטרים   עם  ביחד  יוצאים  הם  אצלנו,  נרשמים  הם  תדריך, 

אחד   כמעט  שוטר  של  הסמכויות  את  להם  יש  לבד.  וגם 

בקטע   בעיה  אין  במשטרה,  קורס  שעבר  מתנדב  זה  לאחד. 

 הזה.  

   -אני שואלת רגע ספציפית  ת ספורטה: סנ א   ד"ר 

 אני ממשיך.   מוטי וקנין: 

אני   ד"ר אסנת ספורטה:  המערביות,  של  הסיירת  לגבי  ספציפית  אחרונה,  שאלה 

משמר   של  הפלטפורמה  על  או  תחת  עובדים  הם  אם  שואלת 

 אזרחי?  

מתנדבים   מוטי וקנין:  גם  יש  במערביות  בתשובה,  בדיוק  ממשיך  אני  אז 

קלא  את  ים סי פעילים  יש  אוקיי  מערביות.  סיירת  גם  ויש   ,

יש   לזה כמו משמר שכונה. משמר שכונה,  המתנדבים, נקרא 

הורים   סיירת  שכונה,  משמר  של  פלטפורמות  כמה 
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יש את   לכל אחד  כולם עובדים איתנו.  ומתנדבים קלאסיים, 

הם   אבל  סמכויות,  אין  הורים  לסיירת  בצידו.  הסמכויות 

בחוץ,   שנמצאים  עיניים  מגיעים  מ   הם עוד  הם  לנו,  דווחים 

עוטפים   אנחנו  בעצם  הזה  בקטע  בסדר.  הכול   .. הם. לתחנה, 

כן אנחנו   כל מי שיוצא לשם. אבל  עם  לדבר  לי  אותם. חשוב 

 בקשר כולם.  

   -סליחה שאני מתעכבת, פשוט לא קיבלתי תשובה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא  ראש העיר: 

   -האם הסיירת של המערביות  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שנייה, שנייה, בואי נעצור פה, קצין משטרה  ש העיר: א ר 

   -רפי, רפי, אני  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שאלות מספיק   2-3לא, לא, בסדר בואי   ראש העיר: 

   -אני מעריכה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אם יש עוד דברים נוספים  ראש העיר: 

   -אנחנו נמצאים כאן פעם  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שנייה ,  רגע שנייה  ראש העיר: 

   -פעם בתקופה כדי לקבל  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -סליחה, סליחה  ראש העיר: 

   -תשובה על נושאים  ד"ר אסנת ספורטה: 

 זה לא פוליטיקה עכשיו, זה לא פוליטיקה עכשיו.   ראש העיר: 

 ממש לא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 -אז תשובות האלה תפנו  ראש העיר: 

 ות.  אל ש   ... ישיבת מועצה, תן לשאול  הדר לביא: 

   -בסדר, אז תשאלי את השאלות  ראש העיר: 
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 הוא לא מפחד הקצין.   הדר לביא: 

סקירה   ראש העיר:  גם  ייתן  הוא  יהודה,  בן  נועם  את  גם  פה  יש  יבוא, 

 מטעם המערכת. כן, עוד שאלות.  

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אפשר עוד שאלה אחת בבקשה?   עו"ד סמי ריכטר: 

כ  ראש העיר:   בל יש עדיין שבזכות דיבור, כן סמי.  א   ן, כן, בבקשה סמי. 

   -רק שאלה. אני לא קיבלתי תשובה פשוט. הסיירת  ד"ר אסנת ספורטה: 

מש"ק   מוטי וקנין:  יש  צמוד,  באופן  איתם  עובד  המש"ק  לשאלתך 

 מערביות.  

לסיירת   ד"ר אסנת ספורטה:  להם  יש  האם  אסביר,  אני  המערביות,  של  הסיירת 

הפלטפורמה   את  המערביות  זאת  ה   של של  האזרחי.  משמר 

   -אומרת האם יש להם, מקבלים ציוד, הכשרה 

 יש להם הכול.   ראש העיר: 

   -ביטוח  ד"ר אסנת ספורטה: 

 הכשרה.   ראש העיר: 

 ביטוח?   ד"ר אסנת ספורטה: 

זה,   דני הרוש:  את  לכם  הסביר  נועם  שבעבר  לי  ונדמה  הכול,  להם  יש 

   -ונועם עוד ייכנס 

   וסמכויות?  ד"ר אסנת ספורטה: 

זה   דני הרוש:  מה  בדיוק  לך  להסביר  הכבוד  את  לנועם  תני  בואי, 

 הסיירת מערביות.  

   -יש להם הכול. כן סמי  ראש העיר: 

 אני שואלת, רגע רפי, אני שואלת את בעל התפקיד שהגיע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל קיבלת תשובה.   ראש העיר: 
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   -יש להם סמכויות שמוקנות מטעם  ד"ר אסנת ספורטה: 

 שאלוהים יעזור באמת.   : יר הע ראש  

 היותם משמר האזרחי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

מי   מוטי וקנין:  כל  בציוד.  חוסר  אחד  לאף  אין  ציוד,  מבחינת  שוב, 

 שצריך ציוד לצאת שטח, הוא לא יצא ערום.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 אז זה מהבחינה הזאת.   מוטי וקנין: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

בן  מכ ס   מבחינת  מוטי וקנין:  איזה  יודע  לא  אני  לגופו,  אחד  כל  ויות, 

יש   שלאחד  להיות  יכול  עליו.  מדברים  אנחנו  ספציפי  אדם 

ומתוקף   איתנו.  עובדים  הם  כן  אבל  מהשני.  אחרת  סמכות 

של   סמכויות  להם  יש  אז  מש"ק,  עם  עובדים  שהם  זה 

 המש"ק.  

 תודה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה, סמי בבקשה.   ראש העיר: 

ירי   סמי ריכטר: ד  ו" ע  של  מקרים  כמה  היו  האחרונים  בחודשים  טוב,  ערב 

היו   העניין.  לצורך  שלי  המשרד  מול  העיר,  במרכז  ממש 

אתם   אם  לדעת  רציתי  עסקים.  של  הצתות  של  מקרים 

ארצי.   משהו  שזה  או  שלכם  התחנה  של  ברמה  בזה  מטפלים 

לא   אני  ויצמן,  ברחוב  באמת  הרבה  שמסתובב  אחד  ובתור 

ש  בזה  ג   זה ראיתי  מטפלים  אתם  איך  נוכחות,  להגברת  רם 

   -שזה לא 

סבא,   דורון אברג'יל:  כפר  בעיר  משמעותי  די  סכסוך  האחרונה  בשנה  היה 

   -רעננה 
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 מה זאת אומרת היה? זה נגמר?   עו"ד סמי ריכטר: 

סכסוך   דורון אברג'יל:  היה  אסביר.  אני  לסיים,  לי  תן  אסביר,  אני  תכף 

רעננה  סבא,  כפר  בעיר  בערים  ,  משמעותי  תקווה,  פתח 

ותחנת   מרכז  ימ"ר  משמעותית  טיפלו  הזה  בסכסוך  האלה. 

מהמעורבים   משמעותי  שחלק  להגיד  יכול  אני  סבא.  כפר 

הסכסוך   היום  למעשה  אומרת  זאת  ובריח,  סורג  מאחורי 

בכלא   נמצאים  כבר  המעורבים  רוב  אבל  קיים,  הוא  אומנם 

האחרונים,   החודשים  את  תראו  אם  בחוץ.  נמצאים  ולא 

בעקבות  ם  את  זה  במקרה.  לא  וזה  אירועים.  שאין  תראה 

   -פעילות 

 שבועות היה ירי על חנות טלפונים, ממש ליד השוק.    3לפני   עו"ד סמי ריכטר: 

שבועות, זה היה יותר. ואני יכול להגיד לך    3אז זה לא היה   דורון אברג'יל: 

כל   עליו,  מדבר  שאתה  במקרה  גם  המעורבים,  שכל 

נמצאי  כבר  את  מא ם  המעורבים  תיקח  ובריח.  סורג  חורי 

 החודש האחרון יש שקט.  

חושב   ראש העיר:  אני  העבודה.  על  לכם  להודות  באמת  רוצה  אני  פה  אז 

כאן   והייתה  האחרונה,  בשנה  נעימה  לא  חוויה  פה  שהייתה 

ימ"ר   גם  יחידות.  מאוד  הרבה  של  מאוד  מאומצת  עבודה 

ם  ג   מרכז, וגם מעורבות של קצינים מאוד בכירים במשטרה. 

כמשימה   זה  את  לקחו  המרחב,  מפקד  וגם  המחוז  מפקד 

 בעדיפות עליונה.  

העיר    ברחבי  כאן  שהסתובבו  כוחות  מעט  לא  פה  היו 

ולפרט   להוסיף  אפשר  שאי  חושב  שאני  פעולות  סמויים, 

תודה   לכם  להגיד  מוטי  הזדמנות  זאת  באמת  אבל  עליהם. 
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לכנו,   חזר  כאן  שהשקט  חושב  אני  העבודה.  כל  על  גדולה 

בחודשים    ות זכ ב  שנעשתה  מאומצת  עבודה  אותה 

נועם   גדולה.  ותודה  היטב,  אליה  מודע  שאני  האחרונים, 

 בבקשה ונסכם את הנושא.  

יש   נועם בן יהודה:  כל  קודם  שנאמר.  מה  על  אוסיף  אני  טוב,  ערב  טוב 

ערים   המון  יש  המשטרה.  לבין  בינינו  מעולה  פעולה  שיתוף 

הקב"ט  עם  מדבר  אתה  לעיר,  מגיע  מדבר  ,  ים שאתה  אתה 

עזוב   אומרים  הם  פע"ר,  שבל"ר,  של  עבירות  על  איתם 

יש   ופע"ר,  שבל"ר  של  בעבירות  מתעסקים  לא  אנחנו 

בלסייר,   מתעסקים  אנחנו  שלה.  האחריות  זו  משטרה 

זה   אצלנו  האחרים.  הדברים  בכל  חינוך,  מוסדות  באבטחת 

 לא כך.  

מאמץ    מהערים  שחלק  במודל  המשטרה  עם  יחד  אנחנו 

וע  אנחנו  די וב אותו,  אבל  סמכויות,  לנו  אין  אנחנו  ביחד,  ם 

המודל   זה  האלה.  בבעיות  לטפל  בעצם  למשטרה  עוזרים 

חייב   אני  עכשיו  מצוין.  עובד  והוא  אותו,  לעשות  שבחרנו 

להגיד.   רוצה  שאני  למה  שמתחבר  קטן,  משהו  לכם  להקריא 

הדבר   את  כתב  הירש  גל  שראיתם,  להיות  יכול  אותו,  כתב 

שבועיי  לפני  לדעתי  פר ם  הזה,  מתחבר  זה  אבל  זה,  את  סם 

 מה שכל אזרח חושב.  

אחרי    שתקום  הממשלה  של  הראשונה  שההחלטה  כותב  הוא 

חייבת   לא,  ומי  נבחר  מי  לפוליטיקה  רלוונטי  לא  הבחירות, 

להשבת   לאומית  הערכה  להם  לתת  דרמטית,  להיות 

הפנים,   לביטחון  מגן  חומת  ישראל.  אזרחי  של  הביטחון 
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הוא  הפלילי  מלחמה  יו א   הטרור  זו  כאן,  קיומנו  על  ממשי  ם 

עכשיו   מפרט.  והוא  להיות  צריכה  היא  כך  ברירה,  שאין 

שבה   הסביבה  שזו  זה  את  אומר  אני  זה?  את  אומר  אני  למה 

ומה   המשטרה  פה  לכם  שהציגה  מה  כל  פועלים.  אנחנו 

סביבה   זו  בה.  פועלים  שאנחנו  הסביבה  זו  עושים,  שאנחנו 

מדברים  זה  ועל  בעייתית,  המשטרה  ם  ג   מאוד  קציני 

יחד   יחד,  המון  עושים  ואנחנו  נכנסים  אנחנו  ואז  הבכירים, 

סיור   לנו  יש  מצוין,  שיטור  לנו  יש  לנו,  שיש  הסיור  עם 

יחד איתם, כדי   מצוין, ואת כל הדברים האלה אנחנו עושים 

 לטפל בכל... שהוצגו פה ויש גם תוצאות.  

ל   יכול  אני  כל  קודם  אז  עושים,  אתם  מה  על    יד הג דיברתם 

ב  חמישי  ביום  שבוע  כל  שבוע,  שכל  בבוקר,    9:00-לכם 

עירונית   לאבטחה  שבועי  אבטחה  מצב  הערכת  עושים  אנחנו 

מסודר,   פרוטוקול  יוצא  שבוע  כל  חינוך.  מוסדות  ואבטחת 

כל   הזאת  הישיבה  מתקיימת  לפה  שהגעתי  הראשון  מהיום 

באותו   היה  מה  על  מצב  הערכת  עושים  אנחנו  ובה  הזמן, 

ה  מה  הסיורים  ך  ול שבוע,  איפה  מכן,  לאחר  בשבוע  להיות 

 יהיו ומה הדגשים שיהיו, כל מה שקורה בעיר.  

מוסדות    הסיור,  השיטור,  שותפים  הזה  המצב  להערכת 

יכול   אני  עירונית.  לאבטחה  נגיעה  לו  שיש  מי  וכל  חינוך, 

הזאת   ברמה  מתקיים  לא  זה  עיר  באף  שלדעתי,  לכם  להגיד 

המודל  כי  זה,  את  עושים  בתחום  אנ ש   שאנחנו  קבענו  חנו 

לכל   משטרתית  או  צבאית  יחידה  כמו  להתנהג  זה  הביטחון 

המון   יש  זה.  את  עושים  שאנחנו  שתבינו  וחשוב  דבר. 
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אני   חשוב  והכי  המשטרה,  ידי  על  פה  שנאמר  כמו  הישגים 

 רוצה לחזק את מה שנאמר פה על עבירות הרכוש.  

ופה   תושב,  של  אישי  בביטחון  פגיעה  זה  לדירה    התפרצות 

סבא  אמ ב  בכפר  התפרצויות  ואין  כמעט  משמעותית  ירדנו  ת 

בשנים   שהיו  התפרצויות  המון  לעומת  ואין.  כמעט  לבתים, 

נמצא   ואני  מאוד    15קודמות.  טוב  ומכיר  באזור,  פה  שנה 

ביטחון   וזה  משמעותית.  ירידה  ויש  הזאת,  התופעה  את 

לגבי   טיפה  אתייחס.  לא  אני  התייחסו,  השבל"ר  לגבי  אישי. 

הזה  רו עי מצלמות   הנושא  שעלה  הבנתי  זה  גם  ניות, 

 ברשותכם.  

לכל    נכנסתי  לא  אומר,  אני  בגדול  בעיר,  היום  לנו  יש 

בערך   ציבור,  במבני  שנמצאות  מצלמות    270המצלמות 

שפרוסות ברחבי העיר, מצלמות אבטחה כולל בתי ספר, רק  

הגדול   החופש  בתקופת  רישתנו  הזאת  ספר    10בשנה  בתי 

עתיד  אנחנו  את  ל   ים נוספים.  הלימודים  שנת  סוף  עד  רשת 

לביטחון   משמעותית  קפיצה  שזה  במצלמות,  הספר  בתי  כל 

בעיר   מוקדים  במספר  האחרונה  בתקופה  רישתנו  אישי. 

עירוניות.   במצלמות  הירוקה  בשכונה  וגם  המזרחי,  באזור 

כ  עוד  השנה  סוף  עד  להוסיף  עתידים  מצלמות    30-אנחנו 

בגלל  בירוקה  כולל  מוקדים,  מיני  וגם  עי ב   בכל  הפע"ר,  ות 

בראשונים  המזרחי  אנחנו  בחלק  הבאה  בשנה  כאשר   ,

עוד   להוסיף  ספר,    150הולכים  בתי  כולל  עירונית  מצלמות 

כמעט   לנו  שיהיו  למוקד    500כך  שמחוברות  מצלמות 

זה   עם  לעשות  אפשר  לתחקר,  אפשר  מקליטות,  העירוני 
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 המון, וזה יחזק אותנו משמעותית.  

העירוניי   הסיורים  לנו    גם ם  לגבי  יש  שעלה,  סיורים    2נושא 

משעה  24/6שפועלים   בבוקר,  סיורים  לנו  יש  ביום   ,7:00  

עד   יש    17:00בבוקר  לא    6בערב  סיורים,  בעיר,  סיורים 

ניידות שיטור.   לא  מ   6שיטור,  בעיר  שפועלים    7:00-סיורים 

בערב. בגלל מוסדות החינוך אנחנו חייבים    17:00בבוקר עד  

להם  ולתת  אותם  ניידות  ת  א   לתגבר  יש  בנוסף  הדעת. 

המתנדבים   ואת  הרווחה,  של  אבטחה  ניידת  יש  שיטור, 

בין   לפחות  שעובדים  בלילה.    4-ל   3שהזכרת  פעמים 

ידינו,   על  מתואמים  ידינו,  על  מונחים  האלה  המתנדבים 

 מקבלים את הציוד מאיתנו.  

מש"ק    יש  איתנו.  שעובד  המערבי  המש"ק  בתיאום  והכול 

אליהם,  שצמוד  אותם    וא ה   מערבי  מנחה  הוא  אותם,  חונך 

הוא   האינפורמציה  כל  ואת  לתת,  דגשים  איזה  לעבוד,  איפה 

את   נותנים  אנחנו  החיבור,  בעצם  זה  למשטרה.  מעביר 

סיור   גם  נותנים  אנחנו  באנשים,  תומכים  אנחנו  האמצעים, 

ניתנים   והדגשים  המבצעית  החניכה  אבל  שלהם,  לפעילות 

בא  איתם  יחד  שעובד  המש"ק  ידי  המודל,  ן  ופ על  זה  קבוע, 

גם   יעבוד  מודל  אותו  חודשיים  חודש  שתוך  מקווה  אני 

 באזור המזרחי, אנחנו כרגע על זה. שאלות אם יש?  

גדולה,   ראש העיר:  תודה  לך  להגיד  רוצה  אני  א'  ככה,  מציע  אני  טוב, 

חיים   אנחנו  שפתחתי.  למה  אחזור  אני  שנעשה.  מה  כל  על 

השעון  סביב  יום  יום  הביט   פה  והביטחון  ן  חו בנושא  האישי 

גם   כפר סבא היא עיר שונה,  במרחב הציבורי. כמו שאמרתי 
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כרם,   מטול  רחוקה  היא  נתניה  הגדולות,  האחרות  הערים 

האחרות   הערים  של  האזור  וגם  כרם,  לטול  קרובה  לא  היא 

היא   סבא  כפר  התפר.  מקו  רחוקות  כולם  העין,  ראש  כמו 

אני   אתגרים.  מעט  לא  פה  ויש  בהגדרה  תפר    שב חו עיר 

ובזה   משילות  בחוסר  שפתחתי  כמו  שאנחנו,  מה  הכל  שבסך 

בחודשים   גדול  מאוד  בזעזוע  היה  הפנים  ביטחון  משרד 

את   לקחה  שבאמת  ממשלה  פה  הייתה  ולא  האחרונים, 

לה   היה  לא  אולי  הנכון,  במקום  זה  את  ושמה  הזה  הנושא 

חירום   נושא  זה  אבל  אותם.  לבקר  רוצה  לא  הזמן,  את 

 לאומי.  

ח   כל    ום יר וכנושא  את  לתת  שצריך  חושב  אני  לאומי 

גם   הנוספים,  לכוחות  וגם  ישראל  למשטרת  גם  המשאבים 

גדר   לסגירת  משאבים  להקצות  צריך  הביטחון  משרד 

התפר   קו  בכיוון  שנוסע  מי  היום  גדר.  אין  כי  הביטחון, 

אחד   כל  גדר.  שם  שאין  לראות  יכול  מנשה,  אלפי  לכיוון 

במיניבוס.  ברכב  ברגל,  לעבור  מגיעים  ם  ה   יכול  כאן  עוברים 

לכם   להגיד  רוצה  אני  אז  עבר.  לכל  ומתפזרים  סבא  לכפר 

כל   ובצורה  שטופל  הפשיעה  של  האירוע  על  גם  גדולה,  תודה 

למפקד   שלום  דרישת  ותמסרו  ובנחישות,  משמעית  חד  כך 

   -התחנה. תודה רבה. ואנחנו בסדר היום 

המצלמות,   עו"ד עדי לוי סקופ:  לגבי  להעיר  רק  רפי,  שקיפות  את שב רגע  ר 

של   רשימה  יש  הציבורי,  במרחב  מצלמות    70עירונית 

 מצלמות, אז כדאי לעדכן את הרשימה.  

 כן, יעודכן.   ראש העיר: 
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 בסדר? תודה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

לפני   ראש העיר:  דקה  ומאיר  בבקשה.  זה  את  לעדכן  ומנכ"ל  רבה.  תודה 

 שאתם הולכים.  

ולה  מאיר מנדלוביץ:  להתחיל  רק  לי  ד  גי רציתי  יוצא  כל.  קודם  תודה 

רואה   אני  האופניים,  עם  מוקדם  בבוקר  להסתובב  בשבתות 

ואת   המשפחה  את  עוזבים  יוצאים,  שלכם  האנשים  את 

צריך.   שלא  מקום  ובכל   .. במחסומים. ונמצאים  הילדים, 

הזדמנות   וזו  רבה,  תודה  כל  קודם  אז   . עלה.. גם  זה  והשנה 

מיקרופון(  ללא  )מדבר  את...  להזכיר  של  .  טובה  נושא  לגבי 

ראסה   טבולה  ממש  הזה,  השבוע  לפני  הגעתי  אני  פשיעה,  גל 

על   הסתכלנו  השבוע,  ישיבה  כדי  תוך  ידעתי...  לא 

להפחיד   קל  נורא  האשמות,  להפריך  קל  נורא  המספרים. 

הכל   בסך  סבא  כפר  המספרים  על  כשמסתכלים  רק  אנשים. 

אני   אני באמת,  לדירות  הנושא של התפרצויות  טוב.  במקום 

הייתי  תע ופ ה  לא  בחיים   .. מה. אותי  שואלים  הייתם  אם  תי 

יודע   אני  לבתי עסק.  התפרצויות  גם  מאמין שזה המספרים. 

על   מסתכלים  אם  בגדול  אבל  רכב,  כלי  עם  אתגרים  שיש 

תמיד   וזה  זה,  את  לעשות  יכול  אחד  וכל  הסטטיסטיקות 

מידי   יותר  רואים  אנחנו  האשמות.  מלהפריך  טוב  יותר 

נור  שבהם,  לאנשים    קל א  מקרים  לגרום  קל  ונורא  להגיד 

לאומני.   ככה  ניחוח  איזה  זה  עם  יש  גם  כלל  ובדרך  לפחד. 

שאני   כמו  לפחות  סבא,  בכפר  פה  לפחות  המציאות  אבל 

אחרים,   למקומות  משווה  כשאני  וגם  המספרים,  על  מסתכל 

בדברים   וגם  רכוש  בעבירות  גם  טוב,  יחסית  במצב  אנחנו 
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 אחרים, אז גם תודה על זה.  

 תודה רבה מאיר, ותודה רבה לכם.   יר: הע ש  רא 

בפער   ד"ר אסנת ספורטה:  המספרים.  לגבי  משהו  לומר  רק  רוצה  אני  עדי 

על   דיברת  חלק    70המספרים  העירונית.  בשקיפות  מצלמות 

זה   אחת  מצלמה  לא  זה  מצלמות  בהם  שיש  מהמקומות 

אז   המיקומים.  זה  העירונית  בשקיפות  שמופיע  ומה  מערך. 

יש מספר    70-בחלק מה ש   ון אם תיקחי בחשב  מקומות האלה 

 .  270-מצלמות על כמה עמודים, זה בסוף מתכנס ל 

 טוב, תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 שאילתות.   . 1

 

 פיקוח על עבירות בנייה.      א. 

 

עבירות   ראש העיר:  על  פיקוח  ראשונה  שאילתה  בשאילתות.  אנחנו 

מופיעה   השאילתה  תשובה.  בנושא,  שאילתה  בבקשה  בנייה. 

בנייה  מס ה   על  עבירות  מקרי  וכמה  ישנם  מפקחים  כמה  ך, 

 התגלו, בבקשה.  

פיקוח   יובל בודניצקי:  במחלקת  בנייה.  עבירות  על  פיקוח  לשאילתה  מענה 

ישנם   משנת    2בנייה  החל  בנייה.  סוף    2019מפקחי  ועד 

 נאכפו.    220תיקי פיקוח, מהן    597ספטמבר השנה נפתחו  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

י  ,  כן  יעל סער:  שאנ הפניות  שכל  ולהגיד  לפרגן  רוצה  אני  ראשון  דבר 
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היא   השאלה  הכבוד.  וכל  טופלו.  באמת  שהועברו,  מכירה 

אז   לא,  ואם  מספיק?  זה  האם  המפקחים,  כמות  על  דווקא 

שיש   יודעת  אני  כי  עוד.  להעסיק  כדי  נעשות  פעולות  איזה 

 ערים אחרות שיש בהם יותר. אז השאלה מה עושים.  

 ?  220אלה בעצם למה נאכפו רק  ש ה  יובל בודניצקי: 

שזה   יעל סער:  או  בנייה.  מפקחי  שיהיו  כדי  עושים  מה  השאלה  לא, 

 .  2מספיק  

מאזן   יובל בודניצקי:  אנחנו  אבל  שיש.  כמה  גבול  לזה  אין  יודעת,  את  תמיד 

שבאמת   והצורך  תקציביות  עלויות  לבין  שלהם  התפוקה  בין 

 צריך. ככול שנחשוב שצריך יותר, נוסיף.  

 אז כרגע לא מחפשים עוד.   ר: סע ל  יע 

יש   יובל בודניצקי:  אם  סליחה?  בעוד.  צורך  שיש  חושבים  לא  אנחנו  כרגע 

 תקן? לא שידוע לי.  

גויסו   ראש העיר:  הצורך.  פי  ועל  הזה,  בנושא  מטפלת  העיר  מהנדסת 

הוא   הזה  המקצוע  חדשים.  מפקחים  האחרונות  בשנתיים 

היום  למצוא  קשה  מאוד  מאוד,  מורכב  על  פק מ   מקצוע  חים 

הסיכונים   וגם  העבודה,  של  המורכבות  בגלל  הבנייה 

דברים,   עוד  להוסיף  רוצה  לא  אני  הנעימות.  וחוסר  בעבודה 

יש   כרגע  נגייס.  אנחנו  פקחים,  עוד  לגייס  שנוכל  ככול  אבל 

 מחסור פקחים בכלל בארץ. לא רוצים לעבוד במקצוע הזה.  

מבינ  יעל סער:  אני  להגיד,  קטן  משהו  רק  אפשר  איזה  שצ ה  אם  ריך 

   -שהם הכשרות ספציפיות 

 נכון.   ראש העיר: 

 הנדסאי או מודד או לא משנה מה.   יעל סער: 
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 נכון.   ראש העיר: 

ראשי   יעל סער:  בפורום  זה  את  להעלות  יכולים  שאתם  להיות  יכול 

לא   שאתה  ייעודיות  הכשרות  לפתוח  פשוט  משהו.  או  ערים 

להכשיר  אלא  הנדסאי,  להיות  תכני   צריך  ,  ות בקריאת 

 למידה של זה ואז אנשים שיבואו מתחום אחר.  

של   ראש העיר:  והתנאים  האישיים,  התנאים  היא  הבעיה  הבעיה.  לא  זו 

כי   מורכבת,  מאוד  מאוד  עבודה  זו  אומרת  זאת  העבודה. 

בשוק   והיום  גדול.  מאוד  חיכוך  בה  יש  דבר  של  בסופו 

עבודות,   של  היצע  הרבה  כך  כל  שיש  בישראל  העבודה 

ממ  לא  כן    ים הר אנשים  הזה.  בתחום  במתחם  ולעבוד  לבוא 

הוא   כן  אז  בניין  הנדסאי  הנדסאי.  למשל  אנשים  מגיעים 

בשטח,   מסתובב  פרקטיקה,  רוכש  בעצם  הוא  אז  כי  בא, 

פיקוח.   של  זמן  לו  צובר  והוא  לשטח  מגיע  תכניות,  לומד 

בעירייה,   שלוש  שנתיים  עובדים  הם  שקורה  מה  כך  אחר 

מצער.  גם  שזה  הלאה.  גם    בל א   וממשיכים  שוקלים  אנחנו 

השלטון   דרך  הכשרה  אולי  לעשות  האחרים,  הדברים  את 

גם   זה  אז  הזה,  לנושא  ספציפית  הכשרה  שתהיה  המקומי, 

 על סדר היום בשלטון המקומי. תודה יעל.  

 

 סטטוס נטיעת עצים.   ב. 

 

שבעצם   ראש העיר:  שאילתה  עצים.  נטיעות  סטטוס  בנושא  שאילתה 

הנטיעות,   מצב  למה  לתהליך,  ם  הא מכוונת  שותף  הציבור 
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 והאם נעמוד בהחלטת מועצת העיר, בבקשה.  

נשתלו   יובל בודניצקי:  אוקטובר,  לאמצע  ועד  השמיטה  שנת  מתום  אז  טוב, 

כ  להמשיך    200-כבר  כמובן  היא  הכוונה  העיר.  ברחבי  עצים 

דצמבר   סוף  עד  העיר  מועצת  שקבעה  ביעד  ,  2022ולעמוד 

סוגים  נבחרו  לכן.  קודם  שנאמר  כגון:  ונ ש   כפי  עצים  של  ים 

אגס    ... סיסמים,  לביד,  סיגלונים  כרבל  צאלונים,  קלרי, 

בגודל   הם  שהוזמנו  העצים  שזה  9וכדומה.  מעל    75,    2ליטר 

כמובן   אז  ההשקיה,  מערכות  לגבי  בממוצע.  גזע  קוטר  צול 

היכן שניתן מתבססים על תשתית קיימת, במקומות חדשים  

משק  תשתית  שאין  והיכן  תשתית,  גם  י   ים נפרסה  זה  דנית. 

קורא   קול  הגשת  של  בעיצומו  כרגע  שאנחנו  להגיד  המקום 

בדיוק לדברים האלה של המשרד להגנת הסביבה. דבר שאם  

שלנו   האפשרויות  את  יעשיר  רק  שזה  מאמין  אני  בו,  נזכה 

ברחבי   הן  הנטיעות  לעצים.  תשתיות  של  מקומות  לעוד 

שטחי  ציבוריים,  בגנים  ריקות,  גומות  במוקדי  ון  ינ ג   העיר, 

נעשה באופן משולב   מיפוי מיקומי הנטיעות  וגומות חדשות. 

וכל   לליבם,  קרוב  שהנושא  התושבים  עם  המקצוע  גורמי  של 

ונשקלת   לגופה,  נבחנת  עצים  לנטיעת  תושבים  של  בקשה 

המיקום  בחינת  תוך  למארג  בחיוב  והתאמה  העץ  סוג   ,

 העירוני.  

 תודה, שאלת המשך פינחס.   ראש העיר: 

 צריך לברך על כל נטיעה.    ' א  פינחס כהנא: 

 נכון.   ראש העיר: 

שעברנו   פינחס כהנא:  חבל  רוצה,  אני  זוכרים    4האמת  ואתם  שנים, 
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יכולים   לא  בכלל  שעצים  שאמרתם  הראשונים  מהדיונים 

לשים   אפשר  שאי  אמרו  כך  ואחר  טמפרטורות,  להוריד 

תשתית   שאין  איפה  במקומות  יינטעו  ולא  מים,  תשתיות 

ההמשך  שאלת  איך  לי ש   מים.  הנטיעות?  של  המיקום  איפה   ,

שאמרנו   מהדברים  אחד  כי  המיקום?  את  לראות  אפשר 

 שאנחנו רוצים לשפר את איכות החיים ברחובות.  

 יש.   ראש העיר: 

רואה,   פינחס כהנא:  לא  אני  בעיר,  הרבה  מסתובב  אני  מאוד,  הרבה  ויש 

באזורים   תעשייה  באזור  רואה  אני  נוטעים,  איפה  יודע  אני 

 אנחנו רוצים לטעת ברחובות.  ל  אב האלה.  

 גם ברחובות.   ראש העיר: 

הולכים   פינחס כהנא:  איפה  שנדע  המיקום?  איפה  שאלתי,  גם  א'  אז 

 עצים כדבריך.    1,600לטעת  

מפת   ראש העיר:  את  נעביר  אנחנו  זה.  על  מברך  אני  פעם  שוב  א'  אז 

שה  חושב  אני  העיר    1,600-הנטיעות.  את  מכסים  עצים 

ייש  ועוד  אז  ו  אר פלוס,  מסוימים.  במקומות  עצים  של  יתרה 

המקצועית   המערכת  שאולי  ספציפיים  מקומות  יש  אם 

שיש   יודע  אני  ניטע.  ואנחנו  אלינו  שתעבירו  נשמח  פספסה, 

הם   הרחובות  היום.  בסדר  נמצאים  שכרגע  שלמים  רחובות 

הקודמות,   מהתקופות  עוד  מכיר  שאני  העבר  מחטאי  חלק 

בתוכ  הכניסו  ולא  מדרכות  וכל  שר ם  הקימו  השקיה  וולי 

התשתית   אחרים  במקומות  או  ואחרות,  כאלו  תקלות  מיני 

כדי   עשו חפירות מספיק טובות,  לא  זאת אומרת  ראויה.  לא 

יש   להתפתח.  יכולים  לא  עצים  ולכן  להתפתח,  לעצים  לתת 
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בשמחה   אבל  מורכבת.  יותר  העבודה  שבהם  מקומות  פה 

בד  שתדעו  באתר,  גם  הנטיעות  מפת  את  נפרסם  ק  יו אנחנו 

 איפה נוטעים.  

 אם אפשר עוד הצעה קטנה בנושא.   יעל סער: 

 כן בשמחה יעל.   ראש העיר: 

ב  יעל סער:  ציבורי  ששכבה  להוסיף  להעלות  GIS-פשוט  יכול  אתה   ,

פתוח   באתר  יופיע  זה  ואז  אותו,  ולשחרר  נ"צ,  אקסלים 

 לכולם, שכולם יוכלו להיכנס.  

 שווה לבדוק את זה.   ראש העיר: 

 יש.   י: יובל בודניצק 

 אני חושב שיש.   ראש העיר: 

 יש.   יובל בודניצקי: 

   -לדעתי קיימת שכבת  ראש העיר: 

 עם הנטיעות של השנה?   יעל סער: 

אפשר   ראש העיר:  אבל  קיימת,  עצים  שכבת  אבל  הנטיעות,  את  לא 

 לבדוק אם אפשר לעשות את זה טכנולוגית. בשמחה.  

 .  GIS-בה ב שכ ל   GIS-כל מה שיינטע, יכנס למפה ב  יובל בודניצקי: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 סיום מקטע ראשון בעבודות מהיר לעיר.   ג. 

 

לעיר.   ראש העיר:  מהיר  בעבודות  ראשון  מקטע  סיום  נושא  שאילתה 

לפרויקט?   מעודכן  זמנים  לוח  יש  האם  המקטע?  ייפתח  מתי 
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 בבקשה המנכ"ל.  

הראשון  יובל בודניצקי:  המקטע  על  העבודות  מסתיימות  אלה  ואנו  .  בימים 

לאחר   מיד  אספלט.  של  שלישית  שכבה  לביצוע  נערכים 

רמזורים   חיבור  סימונים,  עבודות  תבוצענה  אספלט,  ביצוע 

איילון   נתיבי  סופי. בשיתוף  תנועה  וקביעת הסדר  והפעלתם 

בשלבים.   הנת"צ  ייפתח  לציבור  והדרכה  הסברים  מתן  ותוך 

סוף   נדר  בלי  הנ"ל  לסיום  כבר  2022הצפי  שעבר  בשבוע   .

וגורמים  ה  ית הי  איילון  נתיבי  עם  בראשותי  ישיבה 

יש   הנת"צ.  פתיחת  של  הנושא  לכל  שקשורה  עירוניים, 

איילון   ולנתיבי  התחבורה  למשרד  הזה  בנושא  שלם   .. ממש.

ודיילים,   דיילות  יהיו  יתוקשר,  הנושא  כמובן  פותחים,  איך 

ראשונה,   ישיבה  הייתה  זו  אז  פיזית.  תקשורתית,  הסברה 

כמ  מקווים  יסתיים  שא ו  ואנחנו  באמת  השנה  סוף  שעד  מרנו 

 כל המקטע.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

פה   הדר לביא:  חיים  כמובן  אנחנו  העבודות,  אחרי  עוקבים  אנחנו 

ומרגישים את הפער, אבל אנשים שחיים שם והדרך חוסמת  

ואני   אלינו  פונים  יום  יום  עסקים,  בעלי  וכמובן  אותם 

ק  מה  ושואלים  אחרים,  רבים  שאל  אין    ה, ור מניחה  למה 

אתם   פועלים,  לא  היום  למה  אתכם,  שואלת  ואני  פועלים. 

למה   הפער?  מה  אספלט.  של  שכבת  עוד  שצריך  אומרים 

ולפני   שלשום  אתמול  לדוגמא,  פועלים  לא  אנחנו  היום 

 שבועיים.  

בבית,   יובל בודניצקי:  סופית  צבע  שכבת  כמו  זה  סופי  אספלט  בעיקרון 
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המסירו  כל  את  לסיים  צריכים  שהכול  ל   ת, קודם  ראות 

מושחלות  התשתיות  שכל  לוודא  תקינות.  בסדר,  פועלות,   ,

סופית,   שכבה  שעושים  שאחרי  רוצה  לא  מאיתנו  אחד  אף 

לפתוח   או  לחרוץ  ויצטרכו  תקין,  לא  שמשהו  יראו  פתאום 

בצורה   האלה  הדברים  את  נעשה  לא  אנחנו  האספלט.  את 

בוצע   והכול  הדברים  שכל  ונראה  נבדוק  אנחנו  פזיזה. 

לאחר  ל   אם בהת  ורק  העיר,  ראש  להנחיות  ובהתאם  תכנון 

השכבה   את  יעשו  בעצם  שצריך,  כמו  ויימסר  יעבור  שהכול 

לא   מהפעולות  או  מהדברים  חלק  האספלט.  של  הסופית 

עובדים   של  במסה  או  בעובדים  דווקא  מתבטאים  תמיד 

התושבים   כמו  לפחות  מעוניינים  אנחנו  אבל  בשטח.  וכלים 

 .  הר לסיים את זה כמה שיותר מ 

מה   הדר לביא:  לפי  הנת"צ,  את  לעצור  הנחה  גם  העיר  ראש  תודה. 

עם   פדנטים  שאתם  שמחה  אני  אז  בתקשורת,  דיווח  שהוא 

ננסה   בואו  סובלים.  היום  תושבים  אבל  ושלב,  שלב  כל 

על   לוותר  בלי  וכמובן  מהר,  שיותר  כמה  זה  את  לעשות 

 האיכות.  

מוותרי  ראש העיר:  לא  אמר,  שהמנכ"ל  מה  בדיוק  האיכות.    על ם  וזה 

פרויקט   הוא  דבר  של  בסופו  הזה  הפרויקט  שכל  חושב  אני 

גבוה   הכי  ברמה  מאוד  איכותי  פרויקט  עליו,  שיברכו 

ישנה   עיר  בתוך  עבודה  של  האתגרים  כל  עם  להיות,  שיכולה 

צריכים   שהיינו  תשתיות  עם  או  קיימות,  לא  תשתיות  עם 

עבודה   היא  פה  גדול מהעבודה שהתבצעה  חלק  לפרק אותם. 

קווי  א  של  להכניס  למשל  בחשבון,  נלקחה  ולא  תוכננה, 
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תקציב   היה  לא  ניקוז,  לקווי  בכלל  תכנון  היה  לא  ניקוז, 

המים.   תשתיות  הביוב,  תשתיות  החלפת  ניקוז.  לקווי 

ותיקה.   עיר  בתוך  בלבד  פשוטות  לא  גיאומטריות  עבודות 

בכלל,   בתכנון  אותם  לקחו  שלא  למקומות  הפרויקט  הרחבת 

ההסכם.   פשוט    לל כו כשנחתם  זה  שם,  הזיכרון  גן  רחבת 

העבודה   את  ולראות  שם  להסתובב  מאוד  ויפה  מאוד  מכבד 

שליד הסוחרים   כל המקטע  היה בתכנון.  לא  שם,  שהתבצעה 

זה   את  והכנסנו  בתכנון.  היה  לא  עליהם,  מדברים  שאנחנו 

ראוי   ציבורי  מרחב  לעשות  כדי  עצמו,  הפרויקט  לתוך 

מסיר  כבר  התחילו  וכרגע  כשבועיים.  ל   ות ואיכותי,  פני 

שמתבצעות   העבודות  שלהם.  הזמן  את  לוקחות  המסירות 

הגידור   אחרונות.  עבודות  זה  עבודות,  שאין  לא  זה  כרגע, 

שכרגע   הרמזורים,  מערכות  של  אחרונות  תשתיות  הסופי, 

מבצעים אותם. ואחרי שהכול יהיה לשביעות רצוננו, רק אז  

שאיל  יתבצע.  והפרויקט  השלישי  לאספלט    תה ייכנסו 

   -נושא ב 

בנוגע   ד"ר אסנת ספורטה:  התחבורה  משרד  ובין  העירייה  בין  פערים  יש  האם 

 לעלויות של הפרויקט.  

ופסטיבל   ראש העיר:  המזון  מחירי  בנושא  שאילתה  השאלה.  לא  זאת 

 האוכל.  

 שמעכבים את המשך הפרויקט.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא. בואו נמשיך.   ראש העיר: 

   ם? רי אין פע  ד"ר אסנת ספורטה: 

 פערים, פערים תמיד יש.   ראש העיר: 
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 אם הפרויקט כל כך טוב, למה אתה עוצר אותו?   הדר לביא: 

האוכל,   ראש העיר:  פסטיבל  המזון  מחירי  בנושא  שאילתה  חבר'ה 

 בבקשה.  

 יש פערים.   הנדין: -עילאי הרסגור 

פערים   ד"ר אסנת ספורטה:  יש  האם  השאלה,  על  שוב  תענה  אם  אשמח  אני  רפי, 

   -התחבורה ד  שר בין מ 

 תודה.   ראש העיר: 

 והעירייה בנוגע לעלויות בסופו של דבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

   -בפועל של הפרויקט  ד"ר אסנת ספורטה: 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 שלמעשה גרמו כרגע לעצירה של עבודות הקבלן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   ת. אל תבלבלי אותו עם העובדו  הדר לביא: 

 כל הפערים שקיימים הם פערים לטובת תושבי כפר סבא.   ראש העיר: 

 מה, מה זה העמדה הזאת בכלל?   הדר לביא: 

 עוד פעם, עוד פעם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מה זה אומר?   הדר לביא: 

 שאילתה בנושא מחירי המזון בפסטיבל האוכל בבקשה.   ראש העיר: 

   -רפי התושבים רוצים לדעת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, לא, התושבים יודעים.   ראש העיר: 

   -וגם אני רוצה לדעת, האם מה שתוקע כרגע את הפרויקט  ד"ר אסנת ספורטה: 

 התושבים יקבלו הסבר.   ראש העיר: 

 אתה אומר לתושבים דברים סותרים.   הדר לביא: 

נעים   ראש העיר:  היה  עכשיו  עד  נכנסות.  אתן  פעם  שוב  חבר'ה,  אבל 
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 לים, תודה.  כל ה   מאוד, בואו נשמור על 

 יכול להיות נעים, אתה אומר דברים סותרים לתושבים.   הדר לביא: 

 לא היה שום סותר.   ראש העיר: 

 אתה ממשיך את פרויקט מהיר לעיר?   הדר לביא: 

   -אמרת שאתה עוצר אותו  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מענה לשאילתה  ראש העיר: 

.  ד"ר אסנת ספורטה:     -משרד התחבורה מ ו   ועכשיו אתה אומר שממשיכים אותו

 אפשר לעבור לפי הסדר, יועץ משפטי.   ראש העיר: 

   -אני לפחות מקבלת תשובות שיש חילוקי דעות עם העירייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

   -על כך שהעירייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

יש חילוקי דעות בכל פרויקט. כל פרויקט גם אם בונים בית   ראש העיר: 

   ת. עו יש חילוקי ד 

 הפרויקט ממשיך או לא?   הדר לביא: 

   -על כך שהעירייה עשתה הוצאות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 גם אם תבני בית, יהיה לך חילוקי דעות עם הקבלן.   ראש העיר: 

   -שלא היו מתוכננות ומשרד התחבורה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 זה חלק מהעניין.   ראש העיר: 

 לא מוכן לשאת בהם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני אמרתי, אני אמרתי.   יר: הע ש  רא 

   -אז השאלה שלי, אני חוזרת, האם זה למעשה מה שכרגע  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני לא אענה לך, אבל אמרתי שהיו  ראש העיר: 

 עוצר את הפרויקט.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -פערים מאוד גדולים  ראש העיר: 
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 ואת העבודות של הקבלן בשטח.   ד"ר אסנת ספורטה: 

היה   : יר ראש הע  התכנון  לעשות.  מה  בתכנון,  גדולים  מאוד  פערים  היו 

 לוקה בחסר.  

   -האם זה מה שכרגע גורם לקבלן בשטח בעצם לא לעבוד  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא שייך.   ראש העיר: 

 הפערים האלה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא שייך.   ראש העיר: 

 

 מחירי המזון בפסטיבל האוכל.   ד. 

 

 חירי המזון בפסטיבל האוכל, תודה רבה.  מ   תה מענה לשאיל  ראש העיר: 

 אם התכנון כל כך טוב, למה אתה עוצר את הפרויקט.   הדר לביא: 

   -בבקשה  ראש העיר: 

 תחליט אם זה פרויקט טוב או לא טוב.   הדר לביא: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

 הוא נתן לכם תשובה תתקדמו.   דני הרוש: 

 שראש העיר יענה לעניין.   הדר לביא: 

 בבקשה מנכ"ל העירייה בזכות דיבור ולא את.   : יר ראש הע 

 יש לו אחריות לתושבים.   הדר לביא: 

 בבקשה, בהמשך למענה שניתן, בבקשה מנכ"ל.   ראש העיר: 

תלונת   יובל בודניצקי:  כי  הפייסבוק  בהודעת  שניתן  למענה  בהמשך 

יוקר   תופעת  אחד,  המקצוע.  גורמי  ידי  על  תיבדק  התושבים 

המתי  והתשומות  הספקים  רו יק המחיה  על  פוסחת  אינה  ת 
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במחירי   גם  ביטוי  לידי  בא  הדבר  לצערנו  השירותים.  ונותני 

אדומים  באירועים  הנגבים  הנגבים    המזון  למחירים 

נותני   כן,  כמו  אחר.  מקום  בכל  אלו  מעין  באירועים 

משרד   רישוי,  ההקמה,  בעלויות  גם  נושאים  השירותים 

חוויית  במסגרת  בזה.  וכיוצא  כשרות  תמש  מש ה   הבריאות, 

השירותים   מירב  את  לתושבים  לתת  משתדלים  אנחנו 

דוכני   ללא  אירועים  לקיים  נשקול  ולהבא  יתכן  באירוע. 

בניגוד לרשויות אחרות מסביבתנו, אנו מקיימים   מזון כלל. 

ללא   הרחב  לציבור  וחופשי  פתוח  באופן  הפסטיבלים  את 

מניעה   הייתה  ולא  אין  כי  לציין  יש  כניסה.  דמי  גביית 

מ  אמן  ן  זו להביא  מהופעת  ליהנות  ועדיין  מהבית,  ושתייה 

 ומחוויה מצוינת ללא עלות כלל.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

חלק   יעל סער:  הים,  בחוף  דוכן  לפתוח  שרוצה  אדם  כל  אביב  בתל  כן, 

שיש   זה  שלו,  המכרז  בצורה    Xמתנאי  מוכר  שהוא  מוצרים 

ב  מים  ב   6-מפוקחת.  בייגלה  ב   5-₪,  צ'יפס  אותו    25-₪,   .₪

מקום  ר  דב  שבכל  החליטו  הם  ביולי,  לאחרונה  בהופעות  גם 

יש   גדולה  הופעה  במחירים    Xשיש  שנמכרים  מוצרים 

מתנאי   יהיה  חלק  שזה  ביוני,  כבר  זה  את  הצענו  מפוקחים. 

רואה   לא  ואני  הדוכנים,  את  מכריזים  פה  אנחנו  גם  המכרז. 

של   עולם  לעשות  דוכנים.  0או    1סיבה  אין  או  דוכנים  יש   ,

אומ  אפשר  ם  רי אתם  אז  במחירים  לשלוט  אפשר  אי  אם 

יכולים   לא  אנחנו  למה  מבינה  לא  אני  דוכנים.  בלי  לעשות 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 02/11/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 43 
 

עם   מכרז  שלא    Xלייצר  למי  לתת  שנוכל  מפוקחים,  מוצרים 

לשלם   איזה    40יכול  יודעת  לא  לשלם  יכול  לא  צ'יפס,  על   ₪

ראיתי,   סביר    50מחירים  דבר  זה  בשר.  עם  לסנדוויץ'   ₪

לתת  יכולים  היא  אי ו   שאנחנו  שלי  השאלה  שלא.  סיבה  ן 

 למה לא, למה שלא נייצר באמצעות המכרז מחירון מפוקח?  

 אמיר קולמן יענה.   ראש העיר: 

אל     אמיר קולמן:  אותם  ובודקים  לאירועים,  הדוכנים  את  מביאים  אנחנו 

בתל   תבדקי  אם  אחרים.  ואירועים  אחרים  מקומות  מול 

נו  אומנם  הוא  המפוקח  שהמחירון  תראי  הוא  ,  צר אביב  אבל 

מוצרים   אותם  פקטו  דה  שהוא  בגלל  מים.  מחזיק  לא 

של   המחירון  את  תבדקי  אם  שם.  נמצאים  לא  מפוקחים 

אחרים,   מקומות  אל  האחרון  בפסטיבל  שהיו  המוצרים 

בתל   גם  השרון,  בהוד  שעבר,  בשבוע  הרצליה  פסטיבל  כולל 

שהמחירים  תראי  לא    אביב,  דוכן  אף  בסוף  דומים.  מאוד 

להגיע,   שיהיה  ה   אם מוכן  במחיר  מוצר  למכור  יכול  לא  וא 

כל   של  המוצרים,  כל  של  בתשומות  עלייה  יש  כלכלי.  לו 

ביטוי.   לידי  בא  וזה  מסביב,  ההוצאות  של  גם  הגלם,  חומרי 

המחירים לא מחירים מאוד מופקעים. נמכר סנדוויץ' אסדו  

ב  לאפה   45-לדעתי  כל  היום  ב   ₪,  נמכרת  ₪.    60-ו   50-בחוץ 

או  אני  מכך  לציבור,  ה   מר ויתרה  חופשי  אירוע  הוא  אירוע 

שלנו   שכנות  לערים  אגב  בניגוד  כניסה  דמי  נגבים  לא 

ההופעה   לקהל,  פתוח  האירוע  בכניסה.  כסף  גובות  שחלקם 

לפני   מהבית.  אוכל  ולהביא  להכניס  מגבלה  אין  בחינם.  היא 
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אירוע   התרבות.  היכל  ברחבת  אירוע  עשינו  לדעתי  שבועיים 

מ  סמלי.  בתשלום  היה  מגש  שר י  שאגב  עם  הגיע  לבוא,  צה 

את   נתנו,  ההופעה  את  נתנו,  הכיסא  את  לאכול,  וישב  פיצה 

 השולחן נתנו, את האוכל הביאו, זה הכול.  

 אז התשובה היא שפשוט לא רוצים, זו התשובה.   יעל סער: 

 טוב אוקיי.   ראש העיר: 

 באמת חבל, כי אנשים כועסים.   יעל סער: 

   -היה אירוע  ראש העיר: 

.  ,  לא  יעל סער:   היה אירוע, אבל הרבה אנשים כעסו

 בסדר, נכון.   ראש העיר: 

אז   יעל סער:  זה,  עם  לעשות  מה  יש  ואם  בצדק,  שזה  להיות  ויכול 

   -שווה לנסות. למה לא לנסות? לבדוק 

שנקרא,     אמיר קולמן:  מה  אותה  מתמצת  ואת  מלאה  תשובה  נותן  אני 

 לשיטתך ומנקודת מבטך וזה בסדר.  

זה   יעל סער:  לנסות  ש   מה אבל  לא  למה  מבינה  לא  באמת  אני  אני, 

   -מוצרים   Xבמכרז, להגיד  

עזבי     אמיר קולמן:  אבל  הדוכנים,  את  להעמיד  מוכנים  לא  שהספקים  בגל 

לשקף   צריכים  המחירים  הסיבה.  זאת  הסיבה,  זאת  בואי. 

כלכלי   להם  שיהיה  מוצר,  ולמכור  לבוא  שלהם  היכולת  את 

 להגיע.  

 אין ויכוח.   יעל סער: 

דוכנים     למן: קו ר  אמי  להזמין  לא  היא  האלטרנטיבה  אומר,  אני  שוב 

תושב   לכל  הופעה  נותנים  אנחנו  בסדר.  כן  גם  וזה  בכלל, 
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מי   מסביב.  דוכנים  יהיו  ולא  עלות,  ללא  בחינם  סבא  כפר 

 שירצה יביא סנדוויץ' ושתייה, ומי שלא אז לא.  

דוכ  יעל סער:  ניסיתם להביא במכרז  ם  ני אבל אני שואלת אם ניסיתם. 

   -X-שיסכימו למכור ב 

שהיא     אמיר קולמן:  לאיזה  והגענו  לזה,  מעבר  מחירים  להוזיל  ניסינו  כן, 

והראייה   להוריד.  מצליחים  לא  אנחנו  שמתחתיה  תקרה 

 שגם ערי הסביבה לא מגיעים למחירים זולים יותר.  

על   יעל סער:  או  הדוכן  כל  על  היה  זה  זה,  את  לעשות    Xוכשניסיתם 

 מוצרים?  

   -טוב חבר'ה תודה רבה, שאילתה  : יר ראש הע 

 כל דוכן מוכר מוצר אחד.     אמיר קולמן: 

כולם   ראש העיר:  א'  אירוע,  כל  כמו  מאוד,  יפה  אירוע  היה  רבה.  תודה 

יש מערכת מקצועית   כל אירועים  וכמו  ונהנו,  היו מאושרים 

דרכים   למצוא  שהוא  איך  ומנסה  המסקנות,  את  שמסיקה 

 להשתפר גם לאירועים הבאים.  

 

 עבודות ברחוב בן גוריון.    ה. 

 

מה   ראש העיר:  מנכ"ל,  גוריון,  בן  ברחוב  עבודות  בנושא  שאילתה 

 תאריך היעד לסיום? מדוע העבודות מתמשכות?  

מורכב,   יובל בודניצקי:  פרויקט  הוא  גוריון  בבן  המתבצע  הפרויקט 

עבודות  נעשו  צנרת    במסגרתו  כל  לחידוש  הביוב  תאגיד  של 

של   עבודות  המים.  גי תא הביוב.  קווי  כל  להחלפת  המים  ד 
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במקביל.   ולא  בטור  בוצעו  העבודות  הנדסיים  אילוצים  בשל 

שפה,   אבני  תאורה,  הכוללות  פיתוח  עבודות  מבוצעות  כעת 

הוא   העבודות  לסיום  צפי  אספלט.  עבודות  ולסיום  מדרכות, 

 .  2023פברואר  

   -תודה. גם הפרויקט הזה  הדר לביא: 

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

באיטיות   א: בי ל   הדר  התושבים  מבחינת  מתבצע  הזה  הפרויקט  גם 

אין   ימים  שבמירב  רואים  אנחנו  שם,  גרים  אנחנו  מרובה. 

רואים   אנחנו  עושים.  עובדים  מה  ובודק  שם  שנמצא  פיקוח 

אנחנו   היום.  במהלך  שלהם  המועטות  העבודה  שעות  את 

רחוב   לא  זה  גוריון  בן  האיטית.  ההתקדמות  את  גם  רואים 

מאוד  שם  רו א   מאוד  עוברים  מרכזי.  רחוב  כן  הוא  אבל  ך, 

כדי   לעשות  אפשר  מה  שואלת  ואני  היום.  רכב  כלי  הרבה 

 להאיץ את העבודות בצורה שתאפשר חזרה לשגרת החיים?  

אני   יובל בודניצקי:  מביאה.  שאת  הנתונים  מאיפה  יודע  לא  אני  א'  אז  טוב 

   -אומר שרוב העבודות 

 תושבים.  ה   עם מהחיים באזור ומהתקשורת   הדר לביא: 

 שנייה, שנייה,   יובל בודניצקי: 

 לא, אבל אתה תוקף.   הדר לביא: 

   -לא, שנייה  יובל בודניצקי: 

מביאה   ראש העיר:  שאת  שהנתונים  עובדות.  מציין  הוא  תוקף,  לא  הוא 

 לא נכונים.  

 אז הוא לא תוקף.   הדר לביא: 

   -רוב העבודות  יובל בודניצקי: 
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 המחיה שלי.  מ   זה הנתונים שאני מביאה   הדר לביא: 

 הם לא נכונים.   ראש העיר: 

 אחלה.   הדר לביא: 

   -רוב העבודות מים וביוב  יובל בודניצקי: 

 עובדתית.   ראש העיר: 

לי   הדר לביא:  תן  נכונים.  לא  שהוא  אומר  אתה  כי  נכונים,  לא  הם  לא, 

 לקבל תשובה אני מוכנה להקשיב.  

 ן.  וע קצ בסדר, המנכ"ל עונה לך, תקבלי תשובה מהמ  ראש העיר: 

 אני מחכה לקבל תשובה.   הדר לביא: 

 בבקשה, אז תקלי.   ראש העיר: 

בהתחלה  יובל בודניצקי:  שבוצעו  העבודות  תשתיות  רוב  עבודות  שהיו   ,

או   למנוע  מנת  על  בלילה,  בעיקר  בוצעו  וביוב,  מים  רטובות 

כמו   באמת  ביום  אולי  אז  לתושבים.  שפחות  כמה  להפריע 

ע  ראית  לא  שאמרת,  כמו  שיכולנו  דו בו שכתבת,  מה  לבצע  ת. 

כן   מבוצעות  הפיתוח  עבודות  רוב  כעת  ביום.  ביצענו  ביום 

בלילה.   כן  גם  אותו  נבצע  לאספלט  שנגיע  מניח  אני  ביום, 

מהירות   במקסימום  העבודות  את  לבצע  כולנו  של  האינטרס 

שכל   לזכור  צריך  הקבלן.  של  ובטח  בטח  זמן.  ובמינימום 

ש  מיותר  יום  בשטח,  נמצא  שהקבלן  בשטח  א  הו יום  נמצא 

ובטח   כסף,  יפסיד  שהוא  אינטרס  לנו  אין  כסף,  מפסיד  הוא 

 הקבלן לא רוצה להפסיד כסף.  

עליכם.   הדר לביא:  סומכת  אני  מולו,  המכרז  את  בניתם  איך  יודעת  לא 

אפשר   אם  מעטים.  הם  בלילה  בהם  שעבדו  הימים  כמות 

   -להאיץ את זה 
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ל  יובל בודניצקי:  כל  כמעט  עבדו  בעבר  לא,  גם    ה. יל עכשיו  אנחנו  פעם  עוד 

זה   המשטרה.  מול  בהיתרים  תנועה,  בהסדרי  מוגבלים  פה 

   -לא כזה פשוט 

 אף אחד לא חושב שזה פשוט.   הדר לביא: 

נחמד   יובל בודניצקי:  לא  זה  גוריון,  בן  כמו  ברחוב  מיושב,  ברחוב  לעבוד 

מבצעים   אז  עבודה,  מבצעים  אם  אבל  לתושבים.  להפריע 

שצריך  כמו  אחת  פעם  ואני  מט מל   אותה  למעלה.  עד  ה 

 מאמין שבסוף האי נעימות רק תשתלם.  

 אף אחד לא חושב שזה פשוט, כולם מבקשים את היעילות.   הדר לביא: 

בבן   ראש העיר:  העבודות  ברורה,  הכי  בצורה  זה  את  אומר  אני  טוב, 

גוריון הם מצוינות. יש שם קבלנים טובים מאוד. גם תאגיד  

בקצב  ביוב  עבודות  שם  קיים  עבודות  הי מ   המים  מאוד,  ר 

הוא   רחוב ארוך,  לזכור שזה  צריך  המים בקצב מהיר מאוד. 

לא רחוב קצר, הוא לא רחוב צדדי, הוא רחוב עמוס בתנועה  

צנרת   להחליף  פשוטות.  לא  הם  העבודות  ולכן  הזמן,  כל 

היינו   כי  שם,  לתושבים  נעימות  אי  באמת  כדי,  תוך  ביוב 

ולהפרי  חניות,  של  מקטעים  לסגור  וחלק  לת ע  צריכים  נועה, 

דבר   של  גם במהלך הלילה. אבל בסופו  בוצעו  גם  מהעבודות 

הזמנים   בלוחות  עומדים  מאוד,  מהיר  הוא  העבודה  קצב 

יש   מפוקחים.  הקבלנים  כולל  שם  שנמצא  מי  כל  פלוס. 

מנכ"ל   כולל  המקצועי  הצוות  שם.  שנמצא  מצוין  פיקוח 

וראש   הכלכלית  החברה  מנכ"ל  אגפים,  מנהלי  העירייה, 

באופן  נמ ר  העי  לראות  משם  עוברים  יום,  יום  שם  צאים 

גוריון   בן  ישתלם.  זה  דבר  של  ובסופו  הפרויקט,  את  אישי 
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בנראות   בו  שגרים  תושבים  מבזה  היה  שפשוט  רחוב  היה 

מאסבסט,   ביוב  היה  שם  הביוב  שבו.  ובתשתיות  שלו 

הוצאנו   מה  יודעים  לא  אתם  מאסבסט.  היו  הביוב  צינורות 

 .  מתחת לאדמה. תודה רבה 

 

 ביצוע שביל אופניים ברחוב סוקולוב.   ו. 

 

 שאלה הבאה.   ראש העיר: 

סוקולוב.   יובל בודניצקי:  ברחוב  אופניים  שביל  ביצוע  לשאילתה  מענה 

את   דורשת  הייתה  לארלוזורוב  עד  האופניים  שביל  הארכת 

   -צמצום נתיבי הנסיעה, מכיוון 

 תקרא בבקשה את השאילתה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 סליחה?  י: צק יובל בודני 

מה   ד"ר אסנת ספורטה:  שואלים  בבית  אנשים  השאילתה,  את  בבקשה  תקרא 

 השאילתה.  

 זה מופיע על המסך, תשימו את השאילתה תודה.   ראש העיר: 

אפשר   ד"ר אסנת ספורטה:  אם  התשובות,  את  קוראים  אנחנו  לקרוא,  אפשר  אם 

 גם את השאלות, הן קצרות.  

 ה בבקשה מנכ"ל.  וב תש קדימה. טוב, תענה את ה  ראש העיר: 

   -הארכת שביל האופניים  יובל בודניצקי: 

מבקשים,   ד"ר אסנת ספורטה:  תושבים  העיר.  ראש  להתעלם  יכול  לא  אתה 

מה   על  לדעת  מבקשים  תושבים,  בשם  פה  נמצאים  אנחנו 

 עונים, אז בבקשה.  
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 מופיע.   ראש העיר: 

 בואו נקרא את השאלה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ך, תודה.  מס ה   מופיע על  ראש העיר: 

 זה לא מספיק, אנשים מבקשים לדעת, תקראו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מנכ"ל תשובה בבקשה.   ראש העיר: 

   -דרך אגב גם התשובה מופיעה אצלנו על המסך  ד"ר אסנת ספורטה: 

 נכון.   ראש העיר: 

אותה.   ד"ר אסנת ספורטה:  קורא  עדיין  השאלה,  ואתה  את  קראו  בבקשה  אז 

   ם. שי ותפסיקו לזלזל באנ 

 תודה. בבקשה מנכ"ל תשובה.   ראש העיר: 

   -מכיוון שמדובר בכניסה  יובל בודניצקי: 

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

 מנכ"ל תקריא את התשובה בבקשה.   ראש העיר: 

 ראש העיר אתה מתעלם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא מתעלם, המנכ"ל עונה.   ראש העיר: 

   -אנחנו לא נמצאים פה בהצגה  : טה ד"ר אסנת ספור 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 ואנחנו לא נמצאים פה כדי רק כדי להעביר את הזמן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מנכ"ל בבקשה, אתה מוכן להקריא.   ראש העיר: 

   -אני מבקשת שתקראו את השאילתות  ד"ר אסנת ספורטה: 

מכיוון   ראש העיר:  לעיר  ליציאה  בכניסה  שמדובר  השרון  ד  הו מכיוון 

בו  531לכביש   אין  אשר  השירות,  כביש  את  לנצל  הוחלט   ,

היום   שכבר  לציין  יש  האופניים.  רוכבי  לטובת  תנועה  כמעט 

האופניים   שביל  השירות.  בדרך  משתמשים  האופניים  רוכבי 
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אופניים   לשביל  בהמשך  ויתחבר  ראשון  שלב  הוא  שהוקם 

עד   הימים  ששת  מרחוב  דרומה,  סוקולוב  ברחוב  שימשיך 

 .  מן יצ ו 

של   הנדין: -עילאי הרסגור  התכנון  הזאת.  התשובה  לגבי  משהו  להעיר  רוצה  אני 

כ  לפני  הוצג  האופניים  התחבורה.    3.5-שביל  לוועדת  שנים 

יותר,   הדרומי  בקטע  אידיאלי  לא  הוא  שהשביל  נאמר  ובה 

הסטריות   של  השני  והצד  אחד,  בצד  סטרי  חד  יהיה  הוא  אך 

תוכ  וכך  השירות.  בכביש  באמת  אחרי  ו  ננ יהיה  העבודות 

נעשה   לוויצמן,  עד  שלו,  יותר  הצפוני  החלק  שאת  שאמרנו 

התחילו   זאת  למרות  בינוי.  הפינוי  פרויקט  כשיושלם 

אחרי   הסתיימו  העבודות  ידיעתי,  בלי  שלי,  בלחץ  העבודות 

מדויקת.    50 תשובה  לא  היא  הזאת  שהתשובה  כך  מטר, 

 הדברים האלה היו ידועים מראש.  

   * ** *** קריאות מהקהל  

היה   הנדין: -עילאי הרסגור  האופניים  שביל  מראש,  ידועים  היו  האלה  הדברים 

במשך   העירייה  לראות    3.5באתר  יכולים  היו  כולם  שנים, 

צריך   שלו.  התכנון  את  לראות  יכולים  היו  כולם  אותו, 

כזה   שדבר  להיות  יכול  לא  האופניים,  שביל  את  להשלים 

הת  בתיק  מחזיק  בעודי  שלי,  לאף  מתחת  זה  ור חב נעשה  ה. 

מחזיק   מתפקיד  שהתפטרתי  הסיבות  ואחת  לכולנו,  ביזיון 

 תיק התחבורה.  

האוכל   ראש העיר:  פסטיבל  בזמן  רעש  על  תאונות  בנושא  שאילתה  טוב, 

 בבקשה.  

 רגע, יש שאלת המשך?   הדר לביא: 
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 כן, אני אשאל שאלת המשך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תשאלו כן בבקשה.   ראש העיר: 

אגב  א ש  ד"ר אסנת ספורטה:  דרך  שלי  ההמשך  בגלל  לת  המקורית,  השאלה  היא 

הסלילה   ביצוע  מדוע  אוקיי?  אותה,  שתקראו  רציתי  זה 

 נעשה בצורה שונה מהמתוכנן.  

.   יובל בודניצקי:   עניתי

 קיבלת תשובה.   ראש העיר: 

 לא, בגלל זה אני שואלת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תענה שוב פעם מנכ"ל.   ראש העיר: 

   -לא את אותה התשובה שעניתם, כי  : ד"ר אסנת ספורטה 

 גם אני שואל.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -אני מציע ש  ראש העיר: 

נעשה   ד"ר אסנת ספורטה:  הסלילה  ביצוע  מדוע  לשאלה,  תשובה  מבקשת  אני  אז 

 בצורה שונה מהמתוכנן.  

מציאות.   ראש העיר:  ויש  ביצוע  ויש  תכנון  יש  שלפעמים  חושב  אני 

הצ  עם  לשטח  שהתכנון  ת  וו וכשמגיעים  ומבינים  המקצועי, 

שזה   בעיקר  הכבישים,  את  ומצר  תחבורה  על  מקשה  הוא 

שיוצא   מי  כל  אומרת  זאת  לסוקולוב,  וביציאה  בכניסה 

סבא   לכפר  וייכנס  בסוקולוב,  לדרום  מצפון  סבא  מכפר 

מחשבה   הייתה  ולכן  מוצר.  כביש  יקבל  לצפון,  מדרום 

את   לעשות  לפרויקט,  היציאה  לפני  לשטח  ון  כנ הת שבאנו 

המקצועי   והצוות  הסיבה.  זאת  הציג,  שהמנכ"ל  כמו  בצד 

 -יסיים את התכנון ויצאו לביצוע. מענה לשאילתה 

אני   ד"ר אסנת ספורטה:  אם  שתוכנן,  ממה  יותר  טוב  שבוצע  מה  אומרת  זאת 
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 מבינה מה שאתה אומר.  

מענה   ראש העיר:  יפה.  תאורה  ותהיה  מדרכה  עם  יפה  כביש  יש  היום 

 -רעש בזמן פסטיבל האוכל ל  ע   לשאילתה תלונות 

 מטר זה מתאים לך.    50העיקר שיהיה יפה, אבל   הדר לביא: 

 יפה.   ראש העיר: 

   -במוקד העירוני  יובל בודניצקי: 

ה  ראש העיר:  היה    50-על  שהוא  מאוד  יפה  כסף  קיבלנו  האלה  מטר 

 מטרים האלה, תודה.    50-שווה את ה 

 ר לשרת רוכבי אופניים.  מו א   זה לא המהות, שביל אופניים  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בסדר. אנשים מרוצים שם.   ראש העיר: 

 להיות יפה, ואנשים לא מרוצים אפרופו.  הוא לא אמור   ד"ר אסנת ספורטה: 

בזמן   ראש העיר:  רעש  על  תלונות  לשאילתה  מענה  מרוצים.  אנשים 

   -פסטיבל האוכל 

 תראה לי בן אדם אחד שמרוצה.   הדר לביא: 

 לא מרוצה איך שהפרויקט בוצע.  י  אנ  הנדין: -עילאי הרסגור 

 בן אדם אחד שמרוצה.   הדר לביא: 

 אני מאוד לא מרוצה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 

 תלונות על רעש בזמן פסטיבל האוכל.   ז. 

 

כי    13במוקד העירוני תועדו   יובל בודניצקי:  לציין  בנושא רעש. חשוב  פניות 

ש  בקריטריונים  ועומד  החוק  במסגרת  התקיים  ל  האירוע 

מפגעים  חו  מניעת  וחוק  הנגישות  חוק  העירוני,  העזר  ק 
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מערכת   עם  עובדת  העירייה  המותרות.  הרעש  לרמות  ביחס 

עברנו   לא  האירוע  כל  ולאורך  דציבלים,  מד  כוללת  הגברה 

 את המותר ואף לא הגענו למקסימום המותר.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

 כן, מה הדציבל המקסימלי שנמדד?   יעל סער: 

 לא יודע להגיד לך עכשיו.   קי: יצ דנ יובל בו 

 .  85-כי אני יודעת שבמועדונים אסור לעבור את ה  יעל סער: 

כל   יובל בודניצקי:  לאורך  דציבלים  מד  לו  יש  אירוע  כל  פעם  עוד  בסדר, 

אליך   אחזור  ואני  אבדוק  אני  התקן,  את  רוצה  את  האירוע. 

 תכף מה התקן.  

   -תודה רבה, שאילתה בנושא  ראש העיר: 

זו   א: הנ כ   פינחס  יודע  אתה  רעדה.  שלך  הבטן  התלוננו,  שמה  אנשים 

מאוד,   היה  זה  וזה,  דציבלים  תשובה  מקבל  אתה  תשובה, 

לא   סבירה,  לא  דציבלים  רמת  הייתה  זו  נהדר,  היה  האירוע 

 סבירה.  

 יבדקו את זה.   ראש העיר: 

 זה הכול.   פינחס כהנא: 

 

 בתי שימוש ציבוריים.   ח. 

 

 ה בתי שימוש ציבוריים, מנכ"ל.  לת אי בבקשה. מענה לש  ראש העיר: 

שנשאלה.   יובל בודניצקי:  דומה  לשאילתה  בעבר  ענינו  כבר  פה  גם  טוב, 

נמצא   ויצמן  רחוב  לאורך  שנערך  ובמיפוי  אצלי  נדון  הנושא 
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אשר   שונים,  ציבור  במבנה  שירותים  תאי  מספר  קיימים  כי 

הנדרשות,   העלויות  בבדיקת  הצורך.  במידת  פתרון  מהווים 

כולל  או במ הנעמדות   שירותים,  מבנה  לכל  שקלים  אלפי  ת 

וכו' הנדרשים, אל מול מצאי   כל ההיתרים, משרד הבריאות 

לא   העלות  כי  נמצא  ויצמן,  לאורך  הקיימים  השירותים 

את   להנגיש  העירייה  ממדיניות  כחלק  הצורך.  את  מצדיקה 

הכוונת   לצורך  ויצמן  ציר  על  השילוט  יתוגבר  המידע 

 מצאים לאורך הרחוב.  הנ ם  העוברים והשווים לשירותי 

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

אומר   פינחס כהנא:  כשאתה  מדיניות.  מסמך  לעשות  כן  החלטנו  אנחנו 

סקר   תעשה  לך  מציע  אני  בעייתי,  לא  שזה  כלליות  אמירות 

סבירה   הליכה  זה  האם  אותם  ותשאל  מבוגרים,  אנשים  בין 

אומר   אני  שירותים,  ולמצוא  הזאת  בעיר  ללכת  בעיות  בלי 

הזאת,    יש ש   לך  הבדיקה  את  עושים  הייתם  אם  אז  בעיה. 

אתה   ותלך  העיר  בכיכר  היום  תלך  זה.  את  מגלים  הייתם 

את   לחפש  למעלה  העיר  מכיכר  שמה.  השירותים  את  ותחפש 

מהשירות   וחלק  בעיה.  כאן  ויש  מחסור,  יש  אז  השירותים. 

את   עושות  אחרות  ערים  שירותים.  במבנה  להשקיע  לא  זה 

מאוד,  זה חשוב  צריך  ה  ז   זה,  אז  חלק מאיכות החיים שלנו, 

ולא  לעשות   מידי,  כללית  היא  לצערי  היא  התשובה  זה,  את 

שנעשה   אמרנו  להחלטה.  בניגוד  וזה  המטרה,  הייתה  זאת 

שילוט,   שעושים  שמח  אני  זה.  את  נבדוק  מדיניות,  מסמך 

מוטרדים   הם  אותם,  ותשאל  החנויות  לבעלי  תלך  יפה.  זה 

לחנו  אחד  כל  שבאים  לפתור  לח ת  מהאנשים  צריך  אז  פש, 
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זה  על  לדבר  נעים  לא  זה  זה.  החיים  את  מאיכות  חלק  זה   ,

 והביטחון שאנשים מרגישים כשהם יוצאים למרכז העיר.  

 תודה. שאלה הבאה.   ראש העיר: 

מדיניות,   פינחס כהנא:  מסמך  לעשות  החלטנו  אנחנו  תשובה,  קיבלתי  לא 

עושי  לא  קפלן  שביער  ותשובה  מדיניות.  מסמך  ם  שיהיה 

לנו  שי  יש  זה  בשביל  כסף.  הרבה  עולה  זה  כי  רותים, 

 כעירייה.  

ביער   ראש העיר:  שירותים  מבנה  נשים  בואו  עירייה  תקציב  יש  בסדר. 

 קפלן, תצביע בעד התקציב, יהיה.  

   -ליד יער, בתוך יער שמזמינים אנשים ויש שמה שולחנות  פינחס כהנא: 

   -לעיר ה  יס שאילתה בנושא הוספת מסלול נסיעה בכנ  ראש העיר: 

.   הדר לביא:  קפלן ביער  שירותים  יהיה  התקציב,  בעד  נצביע  לא  אם  גם 

של   הלוואה  עכשיו  לקחת  שרוצה  מי  ₪    14ובתור  מיליון 

   -לשימושים ספציפיים 

 אני שמח את שמתנגדת להלוואה.   ראש העיר: 

למצוא   הדר לביא:  יכול  שאתה  בטוחה  לשירותים,    100,000אני   ₪

 בתקציב של מיליארד ₪.  

 יפה.   ש העיר: א ר 

 אל תתרץ את זה בתקציב.   הדר לביא: 

 טוב, תצביעי בעד, תצביעי בעד.   ראש העיר: 

 אני אצביע מה שמשרת את הציבור.   הדר לביא: 

 יש סדרי עדיפויות, יש סדרי עדיפויות.   ראש העיר: 

 אנחנו אופוזיציה מצביעים לפי צו מצפוננו.   הדר לביא: 

 נכם.  פו מצ מענה לשאילתה, צו   ראש העיר: 
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 היה גם תקציב אחד שהיה טוב. הצגתם תקציבים מבישים.   הדר לביא: 

 נכון, יפה. תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 רמת הניקיון במתחם השוק.   ט. 

 

ברחוב   ראש העיר:  לעיר  בכניסה  נסיעה  מסלול  הוספת  לשאילתה  מענה 

לשכונות   הכניסה  צירי  והרחבת  למזרח  ממערב  בגין 

 הירוקות.  

   -יש קודם את רמת  : קי יובל בודניצ 

לכם   ראש העיר:  להגיד  חייבים  יפה.  השוק,  במתחם  ניקיון  אה  דילגתי? 

שם   השירותים  כל  מאוד.  רחב  שיפוץ  עבר  השוק  שמתחם 

הניקיון   רמת  אז  כחודשיים.  מלפני  ומסודרים  חדשים  הם 

 שם, לפחות ממה שאני מסתובב שם, שירותים חדשים.  

   *** קריאות מהקהל *** 

 ה?  מ   על  ראש העיר: 

רוצה   דני הרוש:  אתה  מה  לטפל.  נמשיך  ואנחנו  לצלם  תמשיך  אתה 

 שאני אגיד לך?  

.  מהקהל:  . . 

 איפה, באיזה אזור?   ראש העיר: 

 אני לא מסכים איתך.   דני הרוש: 

אני   ראש העיר:  בועז,  מארק  בבקשה?  שמך  מה  סליחה,  דני  דני,  שנייה 

סיור   התפעול  אגף  מנהל  עם  יחד  מנכ"ל  לקבוע,    עם מבקש 

 ארק בשטח, בסדר? תודה רבה.  מ 
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 ניקח את הפרטים שלו תכף.   יובל בודניצקי: 

קובעים   ראש העיר:  היו  ללשכה,  פונה  היה  אם  בבקשה.  רבה.  תודה 

כל   בסדר?  מהצד,  מיותרות  הערות  צריך  לא  פגישה.  איתו 

מגיע.   העיר  ראש  לי  תאמין  העיר,  ראש  עם  סיור  שרוצה  מי 

 בבקשה.  

.   מהקהל:  . . 

 ?  30?  30כמה?   : ראש העיר 

 שנים.    30אנחנו גרים שם   מהקהל: 

השוק   ראש העיר:  של  המצב  השוק.  את  המצאתי  לא  אני  לעשות,  מה  נו 

 טוב, מענה לשאילתה.  הרבה יותר טוב ממה שהוא היה.  

ב  יובל בודניצקי:  מתבטא  השוק  מתחם  ניקיון    3-ניקיון  היקפי,  מישורים, 

השוק  רחבת  אשפה.  ופינוי  השוק  מתחם  בכל  שט נ   בתוך  פת 

מחליף   ניקיון,  עובד  עובר  היום  שעות  כל  ובמהלך  בוקר. 

קרטונים   לשוק.  בכניסות  איסוף  מבצע  באשפתונים,  שקיות 

ידי   על  נאספות  בשוק,  החנויות  ידי  על  שמוצאים  ושקיות 

עובד   ישנו  השוק,  מתחם  בתוך  הניקיון.  קבלן  של  טנדר 

ש  ימי  כולל  יום  כל  במתחם  נמצא  אשר  ייעודי,    י, יש ניקיון 

תאי   לניקיון  ניתן  מיוחד  דגש  חג.  וערבי  שישי  מוצאי 

ראש   שאמר  כמו  לציין  יש  אליהם.  והכניסה  השירותים 

באופן   השירותים  של  ושדרוג  שיפוץ  נעשה  לאחרונה  העיר, 

הונחו   החניות  במתחם  אחד    2משמעותי.  דחסן,  מתקני 

פעמיים   מפונים  הדחסנים  לאורגנית.  ואחד  יבשה  לפסולת 

מפ  ואף  בבוקר.    ים ונ ביום,  ומוחזרים  ערב  כל  מהמתחם 

במקום.   בלחץ  שטיפה  מתבצעת  הדחסנים  פינוי  לאחר 
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יום.   כל  מפונה  אשר  כפולה  קרטוניה  בחנייה  מוצבת  בנוסף 

מקבל   שאני  השטיפה,  של  תמונות  לך  גם  לשלוח  יכול  אני 

 אותם אישית.  

 יש דחסן אחד, אין שמה שניים.   פינחס כהנא: 

לך  ראש העיר:  שאמרתי  מנהל  ר  מ   כמו  גם  לפגישה,  אליך  יגיעו  מארק, 

תסיירו   המקצועי,  הצוות  עם  המנכ"ל  גם  הסביבה,  איכות 

 בשטח והם יעדכנו אותי, בסדר? תודה רבה.  

 רגע אני רוצה לשאול.   פינחס כהנא: 

 כן מר פינחס.   ראש העיר: 

הוא   פינחס כהנא:  והמתחם הזה  הנושא של התיירות,  מקדמים את  אנחנו 

ובא  חשוב  כל  מ   ים מתחם  עם  הזה  המוקד  לשם.  האזור  כל 

סתום   הניקוז  ביותר.  מסריח  מסריח,  מוקד  הוא  התשובה 

את   מפנים  הזבל,  את  לקרטונים  שופכים  אנשים  שמה, 

שם   מסתובב  אני  רשימה,  כאן  יש  נשאר.  הזבל  הקרטונים 

זה   וגם אחרי השעות,  והסתובבתי במיוחד גם בלילה  הרבה, 

וכ  שעושים,  יודע  אני  היום.  הם  ש  שי מטרד  אז  בעיה 

אין    , וכו' חשמל  וכבל  באים  אנשים  אנשים,  עם  מדברים 

   -שמה, יש שמה דחסנית אחת. אנשים 

 .  2יש   יובל בודניצקי: 

ה  פינחס כהנא:  את  משאירים  שמה  שעובדים  בין  -אלה  גם  מפרידים  לא   ,

כן   גם  שישי,  מיום  נשאר  הזבל  וכו'.  הקרטונים  ובין  הזבל 

ג  נשאר.  וזה  זבל  שמה  האתר    גן ם  זורקים  יד.  על  הילדים 

על   דיברתי  לא  החניות.  של  באזור  מסריח  אתר  הוא 

למי   פנים  קבלת  לא  הוא  מסריח,  הוא  האתר  השירותים, 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 02/11/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 60 
 

לא   התשובה  אז  פתור,  לא  והוא  תיירותי.  לאתר  שבא 

שמה   תלכו  המועצה  חברי  תסתובבי  בעיה.  שמה  יש  אומרת 

 בערב, ותראו מה קורה שמה.  

 ה.  וד ת   בבקשה מנכ"ל,  ראש העיר: 

מגיעות   פינחס כהנא:  זבל  שאוספות  העירייה  של  העגלות  אגב  דרך  גם 

אירוע   זה  שמה,  אירוע  זה  שמה,  רכבים  שוטפים  לשמה. 

 שהוא לא אירוע מכבד.  

האתר   יובל בודניצקי:  זה  שישי  ביום  אז  בשבת.  גם  אמרת  אז  פינחס 

אנחנו   שאמרת.  מהסיבות  בדיוק  ומפונה,  שמנוקה  האחרון 

ככ  גם  שמה  ה   ול אוכפים  שיש  איתך  מסכים  אני  ניתן. 

אנחנו   נעים.  הכי  לא  בריח  היא  שלהם  שהאשפה  חנויות 

ביום.   פעמיים  מנקים  שוטפים,  המקסימום,  את  עושים 

בבוקר.   אותם  ולהחזיר  הדחסניות  את  לפנות  גם  משתדלים 

 בסוף זה גם חינוך שלנו של התושבים ושלנו עצמנו.  

 לא מספיק.   פינחס כהנא: 

מאוד  ,  וב ט  ראש העיר:  הרבה  כבר  השוק  מתחם  את  מכירים  אנחנו 

שנים.   עשרות  אותו  מכיר  אני  מארק,  מר  שאמר  כמו  שנים, 

היום   המצב  בעבר.  טובות  לא  מאוד  מאוד  תקופות  עבר  הוא 

גם   אנחנו  השתפר.  והוא  שהיה  ממה  טוב  יותר  הרבה  הוא 

אבל   לפרט.  יכול  לא  אני  שכרגע  מהלכים  כמה  שם  מובילים 

כ  השוק  הכל  המערכת  ו  ול בסך  כל  ידי  על  שטיפה  עובר 

סוחרים   יש  היום  שבסוף  נכון  שם.  האזור  כל  העירונית, 

שמשאירים   כבוד,  מאוד  בהרבה  איתם  מדברים  שאנחנו 

האחרונה   בדקה  שוטפים  או  הקרטונים  את  היום  בסוף 
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משתפר   המצב  אבל  נקי.  כך  כל  לא  המקום  את  ומשאירים 

הדחסניות  לגבי  ישתפר.  עוד  והוא  הזמן,  מודע  ,  כל  אני 

נשלח   פתרונות.  עוד  על  ונחשוב  לשטח  נגיע  ואנחנו  לעניין 

 את הצוות המקצועי. טוב, זהו?  

 

 הוספת מסלול נסיעה בכניסה לעיר ברחוב בגין ממערב למזרח והרחבת צירי  י. 

  הכניסה לשכונות הירוקות.    

 

מרחוב   ראש העיר:  לעיר  בכניסה  נסיעה  מסלול  הוספת  בנושא  שאילתה 

ממע  לשכונה  מזרח,  ל   רב בגין  הכניסה  צירי  והרחבת 

זו?   בטיחות  בעיות  לפתור  כדי  העירייה  עושה  מה  הירוקה. 

 כן מנכ"ל.  

נסיעה   יובל בודניצקי:  נתיב  והוספת  לעיר  הכניסה  כביש  הרחבת  נושא 

קיימות   התחבורה.  משרד  מול  ומטופל  נדון  מערב,  מכיוון 

חשמל.  חברת  של  תשתיות  בעיות  וכן  סטטוטוריות    בעיות 

ידי    לה א  על  והן  התחבורה  משרד  ידי  על  הן  מטופלות 

 העירייה, על מנת לקדם את ההוספה של הנתיב.  

עובר   פינחס כהנא:  פשוט  בעייתי.  מאוד  אזור  זה  זמן.  שאלה  היא  השאלה 

 הזמן, יש בעיות ויש בעיות, בשביל זה אנחנו כאן.  

הנושא הסטטוט  יובל בודניצקי:  לנו לקדם את  לעזור  יכול  ואת  י  ור אם אתה 

 התשתיות מול חברת חשמל, אנחנו יותר מנשמח.  

יכול לעזור אני מוכן לעזור. אבל אי אפשר להשאיר   פינחס כהנא:  אם אני 

 את זה ככה.  
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 אנחנו מסכימים.   יובל בודניצקי: 

   -זה הרבה שנים  פינחס כהנא: 

 נכון.   ראש העיר: 

 רק עכשיו הייתה שמה תאונה.   פינחס כהנא: 

   נכון.  ראש העיר: 

לשכונה   פינחס כהנא:  הכניסה  וגם  חיכוכים.  שמה  יש  היום  שמה    80כל 

ידועות,   הבעיות  כל  שמה,  גורמת  היא  אחד,  ציר  עם  שהיא 

 אנחנו כאן בשביל לפתור אותם, לא פותרים את הבעיות.  

לא   ראש העיר:  אני  פעם.  עוד  רוצה שנבין  אני  פינחס. תראו,  צודק  אתה 

ואמרתי   הפתיחה  בדברי  פתחתי  משילות  ה  כמ סתם  חוסר 

שנים האחרונות במדינת ישראל. לא היה פה שר    4-הייתה ב 

לא   תקציבים  שמתפקדים,  ממשלה  משרדי  פה  אין  תחבורה, 

   -מגיעים לעירייה 

 יש שנה וחצי שרת תחבורה מהמפלגה שלך.   הדר לביא: 

 נו מה לעשות?   ראש העיר: 

 כמה תירוצים יש?   הדר לביא: 

תש  ראש העיר:  בואי  כך  י  אל תירוצים,  כל  היו  הדברים  אם  אותה. 

   -פשוטים 

 גם מפלגה שלך אם אני לא טועה.   דני הרוש: 

 אני חושב שגם את ב"אמת", כמה שאני זוכר.   ראש העיר: 

 נכון הדר? זו גם מפלגה שלך.   דני הרוש: 

מול   הדר לביא:  נעבוד  העיר,  ראשות  של  התפקיד  את  מפנים  אתם 

 משרד התחבורה.  

 ה.  קר י   לא, זה לא  ראש העיר: 
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 זו המפלגה שלך, רציתי לדייק.   דני הרוש: 

הזה   ראש העיר:  בצד  לשבת  קל  מאוד  זה  לכם,  להגיד  רוצה  אני  אבל 

הרבה   היא  המציאות  ולהטיח.  ולהטיח,  דברים,  ולהגיד 

לא   משרדים  פה  יש  קשה.  יותר  והרבה  מורכבת  יותר 

פה מערכות   יש  לא פשוטים.  פה חשבי משרדים  יש  פשוטים, 

של  איתם,  בר ח   מורכבות  לעבוד  מאוד  שקשה  ממשלתיות  ות 

מאוד   באתגרים  נמצאים  אנחנו  איתם.  לעבוד  קל  ולא 

כביש  גדולים באזור.   להגיד    5504כולל  מאוד קל  ולכן  ועוד. 

שאנחנו   בקצב  עובדים  היו  שהדברים  הלוואי  הדברים,  את 

בקצה   אור  יש  הכול  ולמרות  לתוצאות.  ומגיעים  רוצים, 

יתקדמו.  והדברים  השכרת  צע ה   המנהרה  בנושא  לסדר  ה 

גני ילדים     -מבנים למטרת הפעלת 

   -למרות שזה נראה שתוקפים אותך  הדר לביא: 

 והורדת יוקר המחיה.    3עד    0 ראש העיר: 

לתושבי   הדר לביא:  תשובות  לברר  מנסים  אנחנו  תוקף,  לא  אחד  אף 

 העיר.  

 קיבלתם.   ראש העיר: 

 זה התפקיד שלנו.   הדר לביא: 

 .  קיבלתם  ראש העיר: 

   -אז אתם יכולים  הדר לביא: 

   -והתושבים מקבלים תשובות  ראש העיר: 

   -יכולים לתקוף אישי  הדר לביא: 

   -כולם מבינים  ראש העיר: 

   -ולהצביע אישית  הדר לביא: 
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 אין פה אישית.   ראש העיר: 

 ואנחנו מסבירים.   הדר לביא: 

   -אין פה שום דבר אישי, אתם מקבלים תשובות  ראש העיר: 

 תתנהגו בהתאם לערכים האלה.    ת א  הדר לביא: 

 יפה.   ראש העיר: 

 אל תדברו רק.   הדר לביא: 

   -אז  ראש העיר: 

פה   הדר לביא:  שאלות  יש  השאלות.  את  תקטינו  אל  שאלות,  שואלים 

 לתושבי העיר.  

   -אבל תראי, אבל תשימי לב לסגנון. אף אחד פה לא מדבר  ראש העיר: 

   -יאים את השאלות קר מ   סגנון, מבקשים תשובות. אתם לא  הדר לביא: 

אותו   ראש העיר:  גם  מצוינת,  עבודה  שעשו  פה,  שהיו  משטרה  קציני  גם 

 דבר, באותו סגנון. בואו נמשיך.  

 

 הצעות לסדר.  .  2

 

 והורדת יוקר המחייה.    0-3השכרת מבנים למטרת הפעלת גני ילדים   א. 

 

הפעלת   ראש העיר:  למטרת  מבנים  השכרת  בנושא  לסדר  להצעה  מענה 

 .  3עד    0ם  די גני יל 

 אפשר להציג אותו לפני שעונים?   יעל סער: 

איפה   ראש העיר:  למעלה.  המשפטי?  היועץ  איפה  שנייה,  רק  ברור.  כן 

 דקות לכל אחד.    10הוא?  
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 דקות.    10מותר להציג ויש לה   ד"ר אסנת ספורטה: 

דקות לכל אחד להציג את    10אני מבקש לשים זמן בבקשה,   ראש העיר: 

 הנושא, כן.  

לי   ר: סע יעל   שמתם  היום,  מדברים  אנחנו  ולא    5אז  אנחנו  10דקות   .

   -מדברים היום על הצעה 

 דקות.    10 ראש העיר: 

לה   יעל סער:  שיש  הצעה  בעיניי  לנו  WIN WIN WINשהיא  יש   .

פה   לפתור  דרך  לעזור    2בעצם  גם  שיכולה  מרכזיות,  בעיות 

אני   העיר  ראש  בעיר.  פה  שנמצאים  הורים  מאוד  להרבה 

אם  לנו  ם  ג   אשמח  יש  בעצם  תקשיב.  בעיות    2אתה 

בה,   שיקר  במדינה  גרים  אנחנו  ראשונה,  בעיה  מרכזיות. 

ילדים בגילאים   יקר בה מאוד. ומשפחות צעירות אנשים עם 

כסף    3עד    0 מאוד  הרבה  משלמים  לעבוד  לצאת  שצריכים 

פרטיים   פעוטונים  בעיר  לנו  יש  היום  לפעוטון.  ללכת  כדי 

ו   3,500 לחודש   3,800-₪  מאוד  .  ₪  מאוד  סכומים  זה 

ילד   לה  שיש  משפחה  בגן    1גבוהים,  ילד  עוד  בפעוטון, 

ילדים בפעוטון, מגיעה    2עירייה, עוד ילד בבית ספר, אפילו  

מבוטלת   לא  הוצאה  וזה  בחודש.  שקלים  אלפי  של  לסכומים 

מלצאת   אנשים  לעצור  שיכולה  הוצאה  גם  זה  ולפעמים 

לאנש  לגרום  שיכולה  הוצאה  גם  זו  לגמור  ל   ים לעבודה.  א 

משק   על  מכבידה  מאוד  שמאוד  הוצאה  וזו  החודש,  את 

בעירייה,  הבית.   מבנים  לנו  יש  נוספת.  בעיה  לנו  יש  במקביל 

במחזור,   ילדים  יותר  לנו  יש  לפעמים  לפעמים.  שפנויים 
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מבנים   לנו  ומתפנים  במחזור,  ילדים  פחות  לפעמים 

לנו   יש  להשכיר.  יכולים    דרכים להשכיר   2עירוניים שאנחנו 

זה  ות א  ואת  לעמותה.  הקצאה  היא  אחת  דרך  החוק.  לפי  ם 

לעמותה   הקצנו  שעברה  בשנה  תמורה.  ללא  עושים  אנחנו 

פעוטון   להפעלת  שאתה    3עד    0מבנה  שכמובן  תמורה,  ללא 

להורים,   אותו  להשכיר  יכול  אתה  תמורה,  ללא  מבנה  מקבל 

זאת   לעומת  נמוך.  במחיר  שלך  המוצר  את  למכור  בעצם 

משכירים  לצורך  ת  א   כשאנחנו  פרטי,  לארגון  האלה  המבנים 

מכרז.   עושים  רוצה להפעיל, אנחנו  פרטי שהוא  העניין מעון 

במחיר.   המרבה  בשיטה  הוא  נסגרו    2ומכרז  כאלה  מכרזים 

ב  הראשון  אוגוסט,  מע"מ    13,000-בחודש   + דירה  שכר   ₪

ב  והשני  הזה    9,100-לחודש,  הכסף  כל  לחודש.  מע"מ   +  ₪

שמ  להורים  ובצדק  כל  מי של מתגלגל  הלימוד.  שכר  את  ם 

אלה   כי  בצדק,  וזה  הורה,  שישלם  שקל  זה  כזה  שקל 

להכניס   צריך  גם  הוא  ולכן  המפעיל,  שמוציא  ההוצאות 

לא מפעיל עסק שהוא לא   אותם. אמר אמיר בצדק, אף אחד 

פה   לנו  יש  בעצם  יקר,    2רווחי.  זה  פעוטון  אחד  בעיות, 

מותה  לע ה  שתיים יש לנו פה בעצם אפליה מובנית בין השכר 

ולכן   מטרה.  לאותה  היא  ששניהם  פרטי,  לגוף  השכרה  לבין 

שהוא   פתרון,  שהוא  איזה  לייצר  שבאה  הצעה  פה  לנו  יש 

הלימוד   שכר  בהפחתת  ועזרה  מענה  נותן  שגם  פתרון 

שוויון.   האי  בעיית  את  קצת  לנו  פותר  בעצם  וגם  להורים, 

הגן   את  לפתוח  הולכים  אנחנו  כזאת:  היא  וההצעה 

מי   שהייתה  כי שמ למשתכן.  למשתכן  מחיר  התוכנית  את  ר 
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למכור   יותר  רוצה  לא  אני  ואמרה  באה  המדינה  בנדל"ן, 

בזול.   שלי  הקרקעות  את  למכור  רוצה  אני  ביוקר,  קרקעות 

מפרט   איזה  עם  לבנות,  אמורים  אתם  מה  לכם  אגיד  אני 

צינורות,   ואיזה  בלטות,  ואיזה  ריצוף,  איזה  מינימאלי, 

וא  חשמל,  וכמה  שקעים,  ימכור הכי  ת   תם וכמה  מי  על  תחרו 

של   הנחה  שתהיה  ציפתה  והמדינה  לצרכנים.    200,000בזול 

של  ₪   הנחה  והיה  אנחנו    500,000לדירה  אז  לדירה.   ₪

לנו   תשלמו  להגיד  במקום  דבר,  אותו  בדיוק  מציעים 

לכם   נגיד  אנחנו  הזה,  הגן  למבנה  השכירות  על  מקסימום 

שתת  רוצים  שאנחנו  שירותים  של  סל  שהוא  שעות  ,  נו איזה 

אפשר   שיהיה  פיקוח  אוכל,  מפרט  מטפלות,  כמות  הפעלה, 

כמובן   אנחנו  המקצועי,  הצוות  שיחליט  מה  עירוני.  לעשות 

אתם   הזה  למפרט  ובהתאם  האלה.  לפרמטרים  נכנסים  לא 

לימוד.   שכר  מההורים  לגבות  מוכנים  אתם  כמה  לנו  תגידו 

נהדר,   דבר  פה  לנו  להיות  שיכול  חושבת  אישי  באופן  אני 

אנחנו  יכ ם  שג  בעצם  הארץ.  ובכל  אחרות  בערים  לעבוד  ול 

יותר עבור   נמוך  עוגן במחיר שהוא  מייצרים פה איזה שהוא 

האלה   הגנים  את  וקולטים  מכניסים  בעצם  אנחנו  ההורים. 

להחיל   יכולים  אנחנו  כי  העירוני,  מהמערך  חלק  בתור 

סטנדרטים   עליהם  להחיל  יכולים  אנחנו  פיקוח.  עליהם 

מחילים   שירות  ה   על שאנחנו  או  כפר  או  בילדות  כמו  גנים 

הורים   למאות  לעזור  שיכול  משהו  פה  יש  ובעצם  עירוני. 

ומספיקה   נרחבת  בכמות  ייעשה  זה  באמת  אם  חודש,  בכל 

שיש   אחרים  גנים  על  רוחבי  באופן  להשפיע  גם  יכול  זה 
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ועדיין   יותר  זול  שהוא  מוצר  שהוא  איזה  יהיה  שאם  בעיר, 

י  הם  גם  אולי  גבוה,  ואני    לו וכ בשירות  המחיר.  את  להוריד 

ניצחון   לעשות  הזדמנות  הוא  הזה  שהדבר  חושבת  ממש 

קוראת   אני  אז  לכולם.  ופשוט  עצמם,  ולגנים  להורים, 

 לכולם להצביע ולתמוך.  

כולנו   אורן כהן:  ולשמחת  לשמחתך  הבטיחה  הנבחרת  הממשלה  אגב 

 שהלימודים יהיו חינם לגמרי.  

 ת אבל.  שו לע אוקיי, עד אז יש לנו מה   יעל סער: 

 נעשה את זה.   אורן כהן: 

 מתי שר החינוך הבא בא לכפר סבא אורן?   ראש העיר: 

 זה כאילו התשובה ברצינות שענית לי עכשיו?   יעל סער: 

נו עזבי. טוב  ראש העיר:     -לא, לא, 

   -אני רוצה  ד"ר אסנת ספורטה: 

יודעים   ראש העיר:  אתם  נראה.  בואו  אבל  ממשלתית,  הבטחה  יש  א' 

החדשה  חו ל   הבטחות  הממשלה  ונחכה.  לחוד,  ומעשים  ד 

 כן בבקשה.    נאחל לה בהצלחה. 

כמה   ד"ר אסנת ספורטה:  על  דגש  לשים  ורגע  הזאת.  ההצעה  את  לחזק  רוצה  אני 

דברים. א' על עיקרון השוויוניות. היום אין שוויוניות בעיר  

ההצעה   יום.  מעונות  של  פרטיים  מפעילים  ובין  עמותות  בין 

תייצר  בעצם  שמפעילים  וו ש   הזאת  שונים  גורמים  בין  יוניות 

היום   יכולות  עמותות  אומרת.  אני  מה  אסביר  אני  מעונות. 

עירוניים,   מבנים  של  מבנים,  של  להקצאה  בקשה  להגיש 

מפעילים   בפני  פתוח  לא  שבעצם  מסלול  ציבור.  מבני 

פרטיים   למפעילים  גם  לאפשר  באמת  הוא  והרעיון  פרטיים, 
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במב  העירייה,  במשאבי  זה  ם  ני להשתמש  כמובן  האלו. 

מבנים   משכיר  שאתה  ברגע  כי  גמישות,  גם  מאפשר 

והיה   קצובה,  לתקופה  להשכיר  יכול  אתה  עירוניים, 

או   שנה  ובעוד  תשתנה  הדמוגרפיה  דמוגרפית  ומבחינה 

יגדל   הפעוטות,  בעיר,  הילדים  מספר  שלוש  או  שנתיים 

בהחלט   אז  הנכסים.  את  אליה  להשיב  תצטרך  והעירייה 

לעשות   המשמעות  ז   את אפשר  שהיא  השנייה  והמשמעות  ה. 

העלויות   של  הפחתה  באמת  זה  מכל,  יותר  אולי  החשובה 

עיר שהיא   להיות  להורים. הציפייה שלנו שכפר סבא תהפוך 

יצליח   וזה  והיה  ביוזמות,  מובילה  דרך,  מובילה  מובילה, 

לבוא   שישמחו  נוספות  רשויות  שיהיו  משוכנעת  אני  בעיר, 

הזד  וזו  מאיתנו.  דרך    ות מנ ללמוד  פורץ  שהוא  משהו  לעשות 

 מבחינתנו.  

 מישהו נוסף?   ראש העיר: 

שאלות.   עו"ד עדי לוי סקופ:  יש  לי  אשמח  כן,  ואני  חוקית,  מבחינה  כל  קודם 

הזו,   ההצעה  את  ניקח  אם  המשפטי.  הייעוץ  את  לשמוע 

היא   העירייה.  על  חוקיות  חובות  מטילה  בעצם  הזו  ההצעה 

שהוא   באיזה  העירייה  את  על    ום מק הופכת  אחראית  להיות 

על   בכפר,   . של.. מעונות  כבר  מפעילה  העירייה  הפעילות. 

גם   הם  מהמעונות  חלק   . ת' עד  מא'  אחראית  היא  המעונות 

ההצעה   למעשה  אבל  תמ"ת.  של  הליך  עוברים  לזה,  מעבר 

חוקיות   חובות  מטילה  לאשורה,  אותה  מבינה  אני  אם  הזו 

מוטלות   לא  שכרגע  פיקוח  חובות  העירייה,  עם    יה על על  גם 

ושתיים,   אחד.  שזה  המעונות,  חוק  עם  הפיקוח  של  ההגברה 
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שבוע   לפני  היה  הליך,  שהוא  ישראל  במדינת  שלם  הליך  יש 

כפר   בעיריית  חדשה  מחלקה  יש  המחלקה.  הצגת  של  כנס 

גיל   לדעת  הוא  3סבא,  שלה,  התפקיד  בעצם  הזו  והמחלקה   .

המעונות   בקרב  הפיקוח  ואת  המודעות  את  להגביר  בעצם 

החינוך.  יי רט הפ  משרד  עם  מסונכרנת  בעצם  והיא  בעיר.  ם 

עד   הרך  הגיל  כל  האחרונה  בשנה  לאחריות    3גיל  כי  עבר 

המעונות   על  נוספות  חוקיות  חובות  הוטלו  החינוך.  משרד 

ולכן   יותר,  נרחב  לפיקוח  נדרשות  העיריות  והמשפחתונים. 

נכנסת   בעצם  הזו,  בהצעה  רואה  אני  ואז  המחלקה.  הוקמה 

בתו  ממש  שיש  הת ך  פה  רואה  אני  חוקית  מבחינה  הזה.  פר 

באמת   פה  יש  האם  תוהה  או  שואלת  או  מזהה  אני  כאן, 

הצעה,   כזו  תקיים  היא  אם  העירייה  על  חוקית  חובה  הטלת 

בעייתי.   מאוד  מאוד  זה  כי  תהיה,  שהיא  רוצים  היינו  שלא 

שהיא   או  ת',  או  מא'  אחראית  שהיא  או  העירייה  כי 

כרגע,  הפיקוח  במסגרת  כרגע,  הו ש   אחראית  בהתוויה  רק  א 

מקרה   פה  שמה  את  שיש.  האפשרויות  זה  מלא.  לא  והוא 

כמשפט   אקדים  ואני  בעייתי.  הוא  חוקית  מבחינה  שלדעתי 

כמובן   שאני  בהתחלה,  להגיד  צריכה  שהייתי  מה  פתיח, 

להורים.   עלויות  להוזיל  כדי  בו  שיש  רעיון  כל  על  מברכת 

את  להוזיל  ביחד  לחתור  כולנו  צריכים  ויות.  על ה   ואנחנו 

לעשות   לנו  אסור  זה  בצד  את    2אבל  להציב  אחד  דברים, 

בפעילות   לפגוע  ושתיים  חוקית,  בעיה  בפני  העירייה 

אני   אם  בכפר.  ילדות  באמצעות  לקדם,  עושה  שהעירייה 

שהיא   איזה  פה  ואין  מתגשם,  הזה  הדבר  שכל  מענה  אקבל 
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כרגע   לא  בהמשך  זה  את  לבחון  לשקול  אפשר  אז  בעייתיות, 

כי  העבודה  רג כ   יעל,  בשיא  היא  המחלקה  כרגע  שיא,  זה  ע 

יהיה   שאפשר  חושבת  לא  אני  הנושא.  של  והלמידה  שלה 

וכמה   שיהיה,  ככול  יפה  הרעיון,  את  לקבל  החלטה  לקבל 

של   החוקיות  המשמעויות  ברור,  יהיה  שלא  עד  שנרצה 

אשמח   אני  פרטיים.  גופים  מול  אל  המחלקה  של  הפעילות 

   -שבת חו י  לשמוע את הייעוץ המשפטי, ואנ 

לוקחת,   יעל סער:  שאת  האחריות  רוב  משהו.  לחדד  רוצה  רגע  אני 

נותנת במפרט. אם תגידי אני לא   הוא כגובה הדרישות שאת 

המחיר   את  שתוציאו  רוצה  רק  אני  כלום,  הזה  מהגן  דורשת 

חובה,   שום  לך  אין  פיקוח,  שום  לך  אין  להורים,  זול  הכי 

   -ואין לך שום כלום. אבל 

איכות   פ: קו עו"ד עדי לוי ס  רוצים  אנחנו  כי  בעייתי.  מאוד  שזה  מבינה  את  אבל 

הרב   ולצערי  אירוע,  יהיה  וחלילה  חס  אם  ואז  המחיר,  בצד 

מאוד,   קשה  באירוע  מטפלת  אני  לזה,  נחשפת  אני  כעו"ד 

להגיד   יכולה  אני  אז  בדרום.  התעללות  של  נדע  שלא  באמת 

את   מבקשת  את  אם  העירייה,  על  חובות  להציב  עלול  שזה 

   -נמוך ביותר ה   יר המח 

 אוקיי, אז אני אשאל אותך שאלה אחרת.   יעל סער: 

 ואז את מבינה?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -את היום משכירה  יעל סער: 

 זה מה שאני שואלת, אני אשמח לשמוע את היועץ המשפטי.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

ב  יעל סער:  גן     -₪   13,000-את היום משכירה 

 פטי לדעתי.  מש ה   נתקדם עם היועץ  דני הרוש: 
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ב  יעל סער:  גן     -₪ לחודש   13,000-את היום משכירה 

   -אבל יעל יש לי הרגשה שיש  דני הרוש: 

   -שנייה רגע  יעל סער: 

   -לא, אבל יש כל כך הרבה עיריות  דני הרוש: 

יודעת   יעל סער:  לא  ואת  אפשר  יודעת  ואי  את  דבר,  שום  כלום,  עליו 

מתקי  וזה  הכול.  וזה  שלו  הצ'ק  נראה  מבנה  ב   ים איך  תוך 

עירוני, וזה מכרז שאת עשית, ואת לא יודעת עליו כלום. אז  

פיקוח   שהוא  איזה  להחיל,  גם  בעצם  אפשרות,  פה  לך  יש 

כאילו   לייצר,  גם  זה.  את  לעשות  חייבת  לא  את  וולונטרי. 

זול   גן  לכם  ייצרתי  הנה  להם,  להגיד  להורים  מתנה  לתת 

 יותר.  

איתך   עו"ד עדי לוי סקופ:  לגמרי  עמותה    ל, יע אני  בין  דרמטי  הבדל  שיש  רק 

   -לבין גוף פרטי, כי עמותה היא מפוקחת 

   -אני לא מדברת על עמותה, אני מדברת על גוף פרטי  יעל סער: 

 לא, אבל זה בדיוק העניין.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 שאת משכירה לו.   יעל סער: 

צריכה   עו"ד עדי לוי סקופ:  העמותה  לעמותה,  הקצאה  עושים  ד  בו לע כשאנחנו 

  ..  בקריטריונים והיא מפוקחת.

 אבל היום את משכירה לגופים פרטיים.   יעל סער: 

   -אבל עדי  דני הרוש: 

 ולכן אני אשמח לשמוע את היועץ המשפטי.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 גופים פרטיים.    2-עדי את משכירה ל  הדר לביא: 

 טוב, בבקשה עדי.   ראש העיר: 

ל  דני הרוש:   ל כך הרבה רשויות.  כ   נו חבר'ה בואו, עדי, יש 
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 עוד מישהו שרוצה? כן דני.   ראש העיר: 

   -יש לנו כל כך הרבה רשויות  דני הרוש: 

.   עו"ד עדי לוי סקופ:   אז אני אשמח לשמוע את היועץ המשפטי

אבל   דני הרוש:  בסדר.  הגלגל  את  להמציא  רוצה  סבא  כפר  העיר  שרק 

ממציא  שאנחנו  לפני  החוקיים,  ההיבטים  את  נשמע    ים בואו 

 שהו.  מ 

   -אני אנסה לענות, כי ה  עו"ד בתיה בראף: 

 סליחה, למה היועץ המשפטי לא מתייחס לנושא?   הדר לביא: 

 ביקשתם.   ראש העיר: 

מספר   עו"ד בתיה בראף:  בחובו  שמגלם  רעיון  כאן  יש  למעשה  בעיה?  יש 

לדוגמא,   בנפרד.  אחד  לכל  להתייחס  צריך  ולכן  אספקטים. 

קר  להקצות  זה  כאן  שנאמר  אבל  ל   קע מה  פרטי.  גוף 

 העירייה לא יכולה להקצות קרקע לגוף פרטי.  

 זה לא מה שנאמר.   הדר לביא: 

 לא, דיברנו על מכרז, לא על הקצאה.   יעל סער: 

 לא הקצאה, זה השכרה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 סליחה עו"ד בראף, זה לא מה שנאמר,   הדר לביא: 

   -אם תיתנו לי לסיים  עו"ד בתיה בראף: 

 מתייחסת להצעה לא נכון.    ת א  הדר לביא: 

   -אז אולי  עו"ד בתיה בראף: 

נאמר.   הדר לביא:  שלא  לדבר  מתייחסת  את  לגוף  אבל  הקצאה  פה  אין 

 פרטי.  

 אתם רוצים להשכיר אולי לגוף פרטי.   עו"ד בתיה בראף: 

 אנחנו משכירים כבר עכשיו, ולהשכיר זה לא הקצאה.   הדר לביא: 
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יש   עו"ד בתיה בראף:  השאלה,  האם  פש א   2אז  השאלה  נשאלת  ולכן  רויות. 

ושל   ילדים  גני  של  פנויים  מקומות  לעירייה  יש  בכלל 

 קרקעות שהיא יכולה ליזום את הדבר הזה.  

 שיצאו למכרז.    8השנה היו   יעל סער: 

 למה זו סוגיה משפטית?   הדר לביא: 

   -התשובה היא כן, כי העירייה עושה  ד"ר אסנת ספורטה: 

אני  עו"ד בתיה בראף:  כל  א  ל   לא,  שקודם  אמרתי  משפטית.  סוגיה  שזו  אמרתי 

   -צריך לבחון אם במלאי הקרקעות 

 סליחה, למה זו חוות דעתך המשפטית?   הדר לביא: 

 והבניינים שיש לעירייה. סליחה?   עו"ד בתיה בראף: 

של   הדר לביא:   .. לאפשרות. מתייחסת  המשפטית  דעתך  חוות  מדוע 

 העירייה?  

שהרעיו  עו"ד בתיה בראף:  גם  הז ן  מפני  מגלם  הוא  אספקטים.  מספר  מגלם  ה 

הפיקוח   של  הנושא  את  גם  המקרקעין,  של  הנושא  את 

ולעסוק   לעשות  מינהלית  כרשות  העירייה  של  וחובותיה 

הרבה   כאן  יש  שלה.  הקבועה  לעשייה  מעבר  שהם  בנושאים 

כולם   את  לאגד  צריך  בעצם  הזה  שהרעיון  אספקטים  מאוד 

 יחד.  

אות  יעל סער:  אשאל  אני  שאנחנו  שא ך  בתיה  היום  ספציפית.  לה 

חובת   לנו  יש  האם  גן,  פעוטון  להחלת  פרטי  לגוף  משכירים 

   -פיקוח 

 שנייה, בואו נעשה קצת סדר בישיבה.   ראש העיר: 

 רגע יעל, תנו לה להתייחס.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   )מדברים יחד( 
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 מה זה הזלזול הזה ביועצת משפטית?   דני הרוש: 

 יבה.  יש ב   בואו נעשה סדר  ראש העיר: 

 למה לא עשית את זה בחדרה?   דני הרוש: 

 אנחנו באמצע דיון, למה אתה קוטע?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 למה לא עשית את זה?   דני הרוש: 

 בבקשה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לבתיה   עו"ד עדי לוי סקופ:  תנו  מכובד.  לא  זה  בבקשה,  לדבר  לה  תנו  יעל, 

   -להשלים בלי הערות 

מסוים  הע ש   ככול  עו"ד בתיה בראף:  מתקן  או  בניין  או  קרקע  משכירה  ירייה 

לא   היא  העירייה,  של  חובותיה  במסגרת  לא  שהם  לנושאים 

 צריכה לפקח. יש פיקוח שצריך לפקח שזאת לא העירייה.  

 אבל גם פה לא הצענו פיקוח.   יעל סער: 

האם   עו"ד בתיה בראף:  כל.  קודם  במקרקעין  בעשייה  בעצם  כאן  מדובר  ולכן 

לעי  יש  הזה    יה רי בכלל  הדבר  את  לעשות  האפשרות  את 

 מבחינת בניינים זמינים.  

 יש.   יעל סער: 

 יש ועשינו זאת השנה.   הדר לביא: 

מגיעים   עו"ד בתיה בראף:  אנחנו  אז  הזה,  הדבר  את  עושים  אתם  אם  אז  יפה. 

שיפנה   מי  כל  האם  השוויון.  של  לאספקט  נוסף,  לאספקט 

כזה,  עסק  הפעלת  על  להתמודד  ויבקש  אני  י  כ   לעירייה 

עסק   לפתוח  רוצים  שהיו  אנשים  מאוד  הרבה  שיש  מניחה 

האפשרות   את  לו  לתת  בכלל  יכולה  העירייה  האם  כזה. 

.. כל מי שפונה.    הזאת? זה אפקט של השוויון,.

 -אני שנייה, בתיה בראף שנייה  ראש העיר: 
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 אני לא מבינה את הייעוץ המשפטי הזה.   הדר לביא: 

יחה, סליחה שנייה עם כל הכבוד  סל ה  סליחה, סליחה, חבר'  ראש העיר: 

בבקשה.   המשפטית  היועצת  את  גם  לכבד  בבקשה  לכולם, 

 היא היועצת המשפטית. היא היועצת המשפטית, תודה.  

   *** קריאות מהקהל *** 

תעצרו   ראש העיר:  מוכן,  לא  אני  שנייה,  חבר'ה  החלטת.  אתה  בסדר, 

ל  יש  דקות,  מספר  עוד  לך  יש  בבקשה.  שנייה  תעצרו  ך  רגע, 

 דקות להמשיך.    5ד  עו 

ליועצת   עו"ד עדי לוי סקופ:  נותנים  שלא  מאוד  אותי  מצער  רגע,  שנייה 

   -משפטית, וכן בתיה בראף היא יועצת משפטית 

 נכון.   ראש העיר: 

 להשלים את הדברים שלה בצורה מכבדת.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 לא מכבד.   ראש העיר: 

של  עו"ד עדי לוי סקופ:  קריטי  אלמנט  פה  חוות  וו ש   יש  לשמוע  רוצה  ואני  יון, 

דעת. מה אני לא מבינה אי אפשר להעמיק במשהו? העליתם  

יופי   שזה  להיות  יכול  בה,  שיש  להיות  יכול  פניו  על  הצעה, 

דבר.   אני  של  שוויון,  של  בעיה  פה  שיש  מזהה  כעו"ד  אני 

 רוצה לשמוע חוות דעת, אני לא מבינה את הדבר הזה.  

 רה שלך.  גד בה זה לא מה שאמרת   הדר לביא: 

 למה לקטוע אותה?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 זה לא מה שהיא אמרה, וזה לא מה שאת אמרת.   הדר לביא: 

.   דני הרוש:  .  אבל הדר את יושבת ותוקפת את בתיה.

 כל הזמן.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -בתיה סיימת או שאת  ד"ר אסנת ספורטה: 
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שהרעיון   עו"ד בתיה בראף:  זה  שאמרתי  מה  רב  גל מ   שלכם כל  מספר  בחובו  ם 

היום,   סדר  על  אותם  להעמיד  שצריך  משפטיות,  שאלות  של 

של   באספקט  המכרז  של  באספקט  עומד  זה  איך  לראות  כדי 

אותה   את  לקבל  יצטרך  לכאורה  שיפנה  מי  כל  שוויון. 

 אפשרות כמו שנותנים לכל מאן דהוא שיזכה.  

 כמו בכל מכרז.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ולכן  עו"ד בתיה בראף: 

 כמו במאות מכרזים שמתקיימים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לתת   עו"ד בתיה בראף:  שיכול  מסוים  לגוף  נניח  פונה  אתה  מכרז  בכל  לא.  לא, 

למי שיכול   פונה  פונה לכל אחד. אתה  לא  את השירות. אתה 

   -לתת את השירות 

 אתה מפרסם את זה פומבית,   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ת נו לפ כאן יש, צריכים   עו"ד בתיה בראף: 

 ומי שעומד בתנאי הסף יכול להגיש מועמדות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

את   עו"ד בתיה בראף:  לתת  שיכולים  בעיר,  יש  כאלה  מציעים  כמה  ולבדוק 

 השירות.  

משפטית   הדר לביא:  הערכה  נותנת  את  התקיים.  כבר  המכרז  בתיה, 

 לגבי המכרז שכבר היה? כי הוא כבר היה וניגשו אליו.  

שלכם. הצעה מאוד   : אף עו"ד בתיה בר  על האספקטים שיש להצעה  אני מדברת 

ליישם  אפשר  אם  השאלה  רעיון.  עם  הצעה  אותה,    מבורכת, 

הסתם,   מן  קרקעות  לה  יש  מינהלית.  רשות  כשהעירייה היא 

העירייה   של  מחובותיה  לא  אבל  הסתם,  מן  מתקנים  לה  יש 

לא   החוק,  את  בעצם  משנה  לא  החינוך  שמשרד  זמן  כל 

של  בכל מה  עי ה   מחובותיה  לעסוק  או  או לפקח  רייה לאפשר 
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נושאים  הם  האלה  הנושאים  ולכן  הרך.  בגיל  של    שקשור 

 העצמת האחריות של העירייה לנושאים נוספים.  

יצאה   הדר לביא:  סבא  כפר  עיריית  היום.  זה  את  עושה  העירייה  אבל 

אנחנו   ילדים.  גני  מבנה  להשכרת  אוגוסט  בחודש  במכרז 

אחרת  מכרז  שיטת  צריכים  .  מציעים  שאתם  או  אז 

   -להתעדכן, ומה שהיה ולדווח 

 או לקרוא את ההצעה.   יעל סער: 

.   הדר לביא:  ייעוץ משפטי  אבל מבקשת פה חברת המועצה 

   -מדובר על  עו"ד בתיה בראף: 

   -טוב, אני מציע דבר כזה  ראש העיר: 

 אתם מדברים על מפעילים.   עו"ד בתיה בראף: 

 זה מה שקיים עכשיו.   הדר לביא: 

 חבר'ה לא מקובל עליי, לא מקובל עליי השיח הזה.   העיר: ש  רא 

 אולי לי לא ברור.   הדר לביא: 

 רגע הדר, מה אסור לה לבקש ייעוץ משפטי?   דני הרוש: 

שוב.   הדר לביא:  אותה  להציג  יכולים  אנחנו  ההצעה,  ברורה  לא  אולי 

 מכיוון שמה שיועץ פה לא קשור להצעה.  

 ייה, לעצור שנייה, לעצור שנייה.  שנ ר  חבר'ה סליחה, לעצו  ראש העיר: 

 רגע, רגע אתי, יש לנו רעיון, יש לנו, יש לנו, רגע שנייה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -יש פה  ראש העיר: 

 יש לנו רעיון רגע.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

אתי,   ראש העיר:  שנייה  רגע  משפטית.  סוגיה  פה  יש  סוגיה.  פה  יש 

 שנייה.  

   ון *** ופ קר *** מדברים מהקהל ללא מי 
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   -לא בטוח. אז זהו אני מבקש  ראש העיר: 

 רגע,   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 כן, אז אני מבקש ככה, עדי בבקשה.   ראש העיר: 

אנחנו   עו"ד עדי לוי סקופ:  וחכמות.  חכמים  לדעת  קלעת  אתי  חושבים,  אנחנו 

מקיפה,   משפטית  דעת  חוות  לקבל  נכון  יהיה  שזה  חושבים 

   -ואז לדון בזה 

 ואז לדון בזה.   : ראש העיר 

 בוועדת חינוך.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 יפה.   ראש העיר: 

 זהו.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

שהיה   הדר לביא:  מה  סליחה,  משפטית,  דעת  לחוות  גם  אשמח  אני  אז 

 -פה עכשיו 

   *** קריאות מהקהל *** 

צריך   עו"ד עדי לוי סקופ:  לא  למה אתה צועק אבל? למה? אנחנו שומעים מצוין, 

   ק. לצעו 

 טוב בבקשה.   ראש העיר: 

 לכולנו יש את אותה מטרה, לא צריך לצעוק.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אני אשמח להגיד כמה מילים גם.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 כן עילאי, ונסכם את הנושא, כן.   ראש העיר: 

והיא   הנדין: -עילאי הרסגור  להגיד,  חייב  אני  יפה  יצאה  הזאתי  לסדר  ההצעה 

לה  באמת  בגנים    ים ור מדברת  ילדים קטנים  כמוני שיש להם 

את   כשקראתי  יפה.  מאוד  מאוד  הוא  הרעיון  פרטיים. 

העניין   לעומק  חשבתי  ובאמת  דיברנו  וגם  בעיון,  ההצעה 

אנחנו   אם  כלומר  הפיקוח.  הוא  הבעייתי  הסיפור  הזה, 
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שבאמת   מסוים  חשש  יש  ביותר,  הזול  למחיר  גנים  גוררים 

ה  ובעצם  בהתאם.  יהיה  השירות  לעשות  רי עי גם  צריכה  יה 

איך  לחשוב  צריך  וכאן  הפיקוח.  זה,    את  את  לעשות  אפשר 

החשש   זה  אז  בגדול.  ומאוד  מזה  ליפול  יכולים  אנחנו  כי 

 העיקרי שלי.  

   *** קריאות מהקהל *** 

 לא, לא שוללים, לא שוללים.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -לא שוללים. אני מציע ככה  ראש העיר: 

 , בכלל לא שולל.  פך הי ל  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -ההצעה החלופית היא בעצם  עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -רגע, רגע, אבל לפני ההצעה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אנחנו לא שוללים.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 עדי בבקשה.   ראש העיר: 

קצרה.   ד"ר אסנת ספורטה:  התייחסות  רגע  רוצה  אני  חלופית  הצעה    2לפני 

כל מע  מופעל, צריך לעמוד בתנאי  ש   ון דברים, אחד גם היום 

קריטריונים,   להמציא  צריך  לא  אומרת  זאת  שלו.  רישוי 

ומשרד   החינוך  משרד  של  רישוי  בתנאי  להשתמש  אפשר 

בעצם   אנחנו  ואז  לרישוי,  הגדיר  העבודה  משרד  הכלכלה 

שני   דבר  אחר.  משהו  ממציאים  ולא  החוק  בצל  חוסים 

באמצעות   דומה,  דבר  עשתה  כבר  סבא  כפר  ה  בר הח עיריית 

באותו   טף.  רב  שנקרא  בפרויקט  מבצע  כגוף  הקבלנית 

מעונות   עם  פעולה  שיתפה  העירייה  למעשה  פרויקט 

יכולת   או  סמכות  לנו  אין  חוקית  שמבחינה  פרטיים, 

חילקה   העירייה  לחלוטין  אבל  שלהם,  בפעילות  להתערב 
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שעמדו   פרטיים  למעונות  איכות,  תו  תקן,  תו  שהוא  איזה 

לק  נוספים  נדרשים,  טר רי בקריטריונים  שהיו  יונים 

בכפר   כזו  פעילות  כבר  שיש  אומרת  זאת  ברישוי.  הבסיסיים 

איך   לחשוב  וכן  הראש,  את  קצת  לפתוח  רק  צריך  סבא, 

רוצה   ואני  מסתכלים,  אנחנו  אם  כי  זה.  את  לעשות  אפשר 

אנחנו   רק  פתאום  מה  אומר  אתה  גם.  משהו  לך  לומר  דני 

אז  בראש,  קופצים  הגלגל,  את  להמציא  אני  ן  כ   צריכים 

יוזמות   שמפתחת  ועיר  בראש,  שקופצת  עיר  להיות  רוצה 

 ראשוניות ופורצות דרך.  

.   דני הרוש:   אבל עדיין צריך לעשות את זה חוקי

עכשיו   ד"ר אסנת ספורטה:  נתתי  הנה  שחוקי,  במסגרת    2ברור  אחת  דוגמאות, 

   -רב טף שנכנס באופן חוקי, ושתיים להתקשר 

 רבה.  ה  וד חברים, דני ואסנת ת  ראש העיר: 

 לא, ראש העיר אל תגיד תודה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן, תסיימי, תסיימי בבקשה.   ראש העיר: 

 לא סיימתי משפט, אל תקטע אותי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא קטעתי אותך.   ראש העיר: 

 קטעת אותי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  בר אמרתי דני תודה רבה שלא יפריע לך, אני נותן לך לד  ראש העיר: 

אפשרות   ד"ר אסנת ספורטה:  יש  שכן  אומרת  אני  כן  אז  מאוד.  לך  מודה  אני  אז 

, וכן להיות  להשתמש בניסיון הנצבר הזה בעיריית כפר סבא 

 פורצי דרך.  

 תודה.   ראש העיר: 

לפני   עו"ד עדי לוי סקופ:  היה  שזה  טף,  הרב  לגבי  אעיר  רק  לא    5אני  זה  שנים, 
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מצ  מאוד  במספר  נעשה  זה  דבר.  נעשה    צם ומ אותו  גנים,  של 

   -ניסיון להרחיב את זה, היו פגישות בנושא, רגע 

בקדנציה   ד"ר אסנת ספורטה:  זה  הצוותים.  עם  נפגשתי  אני  עשרות,  אגב  דרך 

 הזאת נכון.  

השתנתה   עו"ד עדי לוי סקופ:  התמונה  כל  ועכשיו  בנושא,  פגישות  הרבה  והיו 

ליד  גיל  על  הפיקוח  העברת  עם  לחלוטין  האחרונה  ה  בשנה 

לסמכות משרד החינוך. מה שאנחנו נציע זה לקחת    3גיל    עד 

מקיפה,   משפטית  דעת  חוות  עליה  לקבל  הזו  ההצעה  את 

המשמעויות   כל  עם  המשפטית,  הדעת  חוות  עם  בה  ולדון 

 , ראש העיר רפי? בוועדת החינוך שתתכנס לא הרביעית 

 כן.   ראש העיר: 

.    י כ   . 2023, של תחילת  2023הבאה של   עו"ד עדי לוי סקופ:  .  הצוות לדעתי לא.

.   ראש העיר:   טוב, לאחר חוות דעת משפטי

 כן, לאחר חוות דעת משפטית.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

כן   יעל סער:  אני,  ההצעה,  את  שהציעה  מי  בתור  בבקשה  אפשר  אם 

להגיד   ראשית  הסופית.  החלופית  ההצעה  את  להעלות 

מנגנון השכרה במובן  בחיוב קבלת, הפעלת  רואה    שהעירייה 

בוועדת  זה ה  דיון  ויערך  חוות דעת משפטית  תתקבל  ייערך,   .

החינוך בנושא. אני כן חושבת שזה צריך להיות כמה שיותר  

תהיה   אז  זה,  את  לאמץ  רוצים  כן  אנחנו  אם  כי  מוקדם, 

בזמן.   למכרזים  לצאת  צריך  וגם  מטה,  עבודת  שהיא  איזה 

היו   זה  בגלל  באוגוסט,  היו  המכרזים  על    2השנה    8ניגשים 

   -זה מכרזים שצריכים להיות, כי גננות צריכות   ם. ני מב 

   -זה בדיוק, אי אפשר  ראש העיר: 
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האלה   יעל סער:  לדברים  להתכונן  צריכים  אנשים  הסיבה,  בדיוק  זו 

 מראש.  

חושבים   ראש העיר:  שאתם  חושב  אני  תראי  יעל,  משהו  לך  אגיד  אני 

יש   לשנייה.  החלטה  של  משהו  זה  ילדים  גני  של  שהנושא 

איזה  זמ ב   דינמיקה  למערכת  והתוודע  נודעו  ועד  הרישום,  ן 

בעניין   גם  לאתי  עוזר  אני  להצטמצם,  אמורים  באמת  גנים 

ביולי.   או  ביוני  אותו  לחזות  שיכולנו  משהו  לא  זה  הזה. 

   -זאת הייתה דינמיקה מאוד מאוד משמעותית, וכשנודע 

   -כן, אבל אם אתה מאמץ גישה אחרת  יעל סער: 

המצב,  ראש העיר:  מספיק  ש  י   כשנודע  אנשים  פה  יש  גישות,  הרבה  פה 

 מנוסים שעובדים פה במערכת.  

   *** קריאות מהקהל *** 

את   ראש העיר:  בבקשה  תנסחי  עדי  טוב,  ההרשמה.  את  לסיים  בדיוק, 

 ההצעה.  

עלויות   עו"ד עדי לוי סקופ:  הוזלת  בחיוב  רואה  סבא  כפר  שעיריית  לנסח  אפשר 

גיל   עד  לידה  מגיל  הילדים  זו  3לגני  כולנו  יר אמ ,  כללית,  ה 

חוות   ייתן  המשפטי  היועץ  משמעית.  חד  לא,  אחד  אף  בעד, 

ההצעה,   של  המשפטיים  ההיבטים  לכל  ביחס  מקיפה  דעת 

זו   או  הקרובה  או  החינוך  בוועדת  לדיון  תובא  והיא 

 שלאחריה, בהתאם ללוחות הזמנים.  

 אפשר לקבל את זה פה אחד?   ראש העיר: 

 אפשר לקבל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 פה אחד תודה רבה.   העיר: ש  רא 

אביב   ד"ר אסנת ספורטה:  תל  עיריית  עכשיו,  לי  שלחו  אגב  דרך  ללמידה  מקור 
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ומציעה   ילדים,  לגני  במבנים  הכבד  במחסור  מתערבת  יפו 

להפעלת   עד    25מכרז  ללידה  גן  ציבור    13-ב   3כיתות  מבני 

זה,   את  עשה  כבר  מישהו  ללמוד,  מקור  רוצים  אז  בעיר. 

 ון.  סי ני אפשר ללמוד מה 

   -תודה רבה. אני יכול להגיד לכם שאנחנו פתחנו  ראש העיר: 

 לא, אבל שם זה לא בשיטה.   יעל סער: 

זה,   ראש העיר:  את  מכירה  יעל  גם  הנה  זה,  את  מכיר  דבר.  אותו  לא  זה 

זה לא אותו דבר, זאת לא הייתה הכוונה. אנחנו בכל מקרה  

עם   האחרונה  בשנה  מאוד  יפה  יום  מעון  גם  ת  תו כי   4פתחנו 

מ  כרגע  3עד    0-גן  הירוקה.  לשכונה  בכניסה  מכובד  מאוד   ,

יום   נוספת למעון  נמצאים בתהליך של הקצאת קרקע  אנחנו 

יום   מעונות  לנו  שיש  להגיד  רק  צריך  הזה.  לנושא  נוסף 

גם   מאוד.  מדשדשים  הם  שלצערנו  בעיר,  אחרים  באזורים 

באזור תל חי, המועדון שם נמצא במצב לא הכי סימפטי של  

העניין  ר  וס ח  את  ויש  מקומות,  באיזה  תלוי  אז  הרשמה. 

 הזה. בדובדבן הכפר מי שרוצה לדעת.  

 

עיריית כפר סבא רואה בחיוב הוזלת עלויות עבור גנים לגילאי   : 526מס'    החלטה 

 .  3לידה עד  

בוועדת   בה  ולדון  שהוצעה  ההצעה  על  מקיפה  דעת  חוות  קבלת  על  אחד  פה  הוחלט 

 . שונה בשנה הבאה, בהתאם ללוחות הזמנים רא ה   החינוך הקרובה או בישיבה 

 

 דיווח פעולות המוקד העירוני.   ב. 
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סעיף   ראש העיר:  לפי  לסדר  הצעה  דיווח    27טוב,  העיריות  לפקודת  א' 

כן   לשאול,  רוצה  מי  סבא.  בכפר  העירוני  המוקד  של  פעילות 

 פינחס תודה.  

בעי  פינחס כהנא:  ביותר  חשוב  שירות  נותן  הוא  העירוני    קר המוקד 

על  ל  לומדים  העיר  מועצת  וחברי  העיר  הנהלת  העיר.  תושבי 

וזאת   העיר,  תושבי  את  שמטרידים  המרכזיים  הנושאים 

האחרונים   הנתונים  השירותים.  את  לשפר  מגמה  מתוך 

השקיפות   בזירת  המופיעים  העירוני  המוקד  פעילות  בנושא 

יוני   עד  מאפריל  הם  העירוני,  לראות  2021באתר  שניתן   ,

מ  מגמות.  2018-דו"חות  וניתוח  השוואתי  ניתוח  כל  אין   .

למרות   קריאות  סגירת  הטיפול,  יעילות  על  ניתוח  כל  אין 

לי   ועוד.  מענה  זמן  לטיפול,  הועבר  אלא  טופל  לא  שהנושא 

זה   לתושבים,  השירות  את  לתת  שצריך  מי  מועצה  כחבר 

נתונים שחסרים. אולי הם קיימים, אבל לא נמצאים בידינו  

השקיפות.   באתר  שנה  מ   אז ולא  שמידי  מציעים  שאנחנו  ה 

יוצג   העירוני,  המוקד  פעילות  שנת  סיכום  דו"ח  יוצג 

אחד   נשמע  אנחנו  היום  גם  שנעשה,  כפי  העיר,  למועצת 

לפי   הפניות  היקפי  על  נתונים  יכלול  הדו"ח  מהדו"חות. 

יוצג   קודמות.  לשנים  השוואתי  ניתוח  גם  ויכלול  נושאים, 

 ניתוח של יעילות הטיפול.  

 עוד מישהו? מישהו נוסף? טוב, בבקשה המנכ"ל ישיב.   ר: ראש העי 

מעבר   יובל בודניצקי:  לאתר.  הועלו  המעודכנים  המוקד  נתוני  אז  טוב, 

אבל   הסתכלת,  אם  פינחס  יודע  לא  אני  המוקד,  לנתוני 

ובקרת   טיפול  הלשונית  תחת  השקיפות,  באתר  קיימים 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 02/11/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 86 
 

השוואת   של  ואיכותיים  מעמיקים  נתונים  תושבים,  פניות 

לפי  ים ונ נת  בפילוח  והשוואות  מגמות  ומראים  שמצביעים   ,

שאמרת.   ממה  חלק  לטיפול,  והנושאים  אנחנו  המחלקות 

ולכן   קיימים.  שביקשת,  שאמרת,  הנתונים  שכל  חושבים 

שצריך   חושבים  אנחנו  הדברים,  לאור  שלנו  ההחלטה  הצעת 

 להסיר את ההצעה מסדר היום.  

וי  פינחס כהנא:  חיפשתי,  אני  שאם  לי  ראיתי,  אי ש  תאמין  ולא  משהו  זה 

שזה   חושב  אני  המועצה.  חברי  יתר  וגם  מגיע  לא  תושב  אז 

אז   חשוב.  כלי  המועצה,  לחברי  חשוב  כלי  באמת  זה  דבר, 

כאן,   אותו  להציג  אותו  לשלוח  כזה,  דו"ח  להציג  הבעיה  מה 

שאתה   מה  ראיתי  לא  אני  שצריך.  כמו  הדברים  את  להגיד 

יודע אם זה עונה בדיוק  מה שאני שאלתי.  ל  ע   אומר, אני לא 

שקיפות,   באתר  העירוני,  המוקד  של  מיוחד  אתר  יש  באתר 

צריך לחפש בעוד איזה שהיא לשונית,   החומר איננו. אז אם 

חשוב.   נושא  זה  לחברים,  ויוצג  כזה  דו"ח  מה הבעיה שיהיה 

 שמה מעלים תושבים מה הבעיות שלהם.  

פניו  יובל בודניצקי:  ובקרת  טיפול  לשונית  תחת  כתוב  אפשר  תו ת  זה  שבים, 

קל   מאוד  זה  זה.  את  ולראות  לאתר  להיכנס  להראות, 

 לגישה ולשימוש.  

מנהלת   ראש העיר:  שם  יש  מאוד,  טובה  בצורה  שעובד  מוקד  לנו  יש 

מצוינת   עבודה  שעושה  שירות,  אגף  מנהלת  וסגנית  מוקד 

היא   שלה  החשיבה  הזמן.  כל  מתייעלת  היא  הכל  בסך  עדי. 

מהש  באה  היא  מקצועית,  כפר  ה   וק חשיבה  והעיר  פרטי, 

היא   שירות,  מתן  של  העליון  ברף  הגבוה,  ברף  נמצא  סבא 
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שומעת   שעדי  בטוח  אני  אבל  עסקיים.  גופים  מול  מתחרה 

זה   את  להוריד  אפשר  נוספת.  בדיקה  ותעשה  הישיבה  את 

 מסדר היום?  

   -לא נשמעה ביקורת על  פינחס כהנא: 

 לא, בסדר. לא ביקורת פינחס.   ראש העיר: 

אני חושב שצריך להגיש לחברי המועצה פעם בשנה דו"ח על   א: פינחס כהנ 

 מה התושבים מתלוננים, אני לא מבין מה הבעיה.  

נלקחת   ראש העיר:  הערה  כל  דבר,  כל  אומרים,  השכלתי  מלמדיי  מכל 

להיפך.   זילות,  של  בצורה  זה  את  לוקחים  לא  בחשבון. 

נמצא   השירות  של  הנושא  ראש.  בכובד  לזה  מתייחסים 

דיפויות. המערכת כולה נמצאת סביב הנושא  הע י  בראש סדר 

פה   הנושאים  בעיות,  שאין  לא  הזמן,  כל  לתושב  שירות  של 

מענה   שנותנים  חושב  אני  הכל  בסך  אבל  מאוד,  מורכבים 

את   להוריד  אפשר  הזמן.  כל  עצמנו  את  מבקרים  וגם  טוב, 

 זה מסדר היום, להעלות להצבעה? תודה רבה.  

 

העיר   : 527מס'    החלטה  לאשר  לי הח מועצת  אחד  פה  את  טה  היום  מסדר  להסיר 

 . ההצעה: "דיווח פעולות המוקד העירוני" 

 

 . מיזם עירוני לגיוס סייעות וסייעים למערכת החינוך  ג.  

 

סייעות   ראש העיר:  לגיוס  עירוני  מיזם  בנושא  לסדר  הצעה  הבא  נושא 

 דקות, כן מי מציג?    10וסייעים למערכת החינוך.  

א  ד"ר אסנת ספורטה:  מהפתיח    ג. צי אני  שלמדתי  לומר,  רוצה  אני  כל  קודם  אז 
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סבא   כפר  של  ההצטרפות  על  הזאת,  לישיבה  העיר  ראש  של 

האפליקציה   המסייעת,  המקומי  השלטון  מרכז  של  למיזם 

יותר   לגייס  הארץ  בכל  בכלל  מצפים  אנחנו  שבאמצעותה 

מחליפים,   כסייעים  לעבודה  שונות  גיל  בקבוצות  סייעים, 

למ  שמחליף  כוח  שמחה  דו וס בעיקר  ואני  שלנו,  החינוך  ת 

שמי   ומיזם  מצוינת  הצעה  זאת  בהחלט  כך.  על  לשמוע 

לטובת   פיתח  המקומי,  השלטון  מרכז  אותה  שמוביל 

הזה.   למהלך  נכנסת  גם  סבא  שכפר  שמחה  ואני  הרשויות, 

אלו   אליה,  מיועד  הזה  המיזם  שבעצם  הגיל  מקבוצות  אחת 

בכ  התברכה  סבא  כפר  שלנו.  והגמלאיות    25%-הגמלאים 

שלה  הפנסיה.    מהאוכלוסייה  בגיל  שהיא  אוכלוסייה  שהיא 

מהאוכלוסיי  שנקרא    ה כרבע  מה  של  בטווח  נמצאת  הזאת 

לפנסיה   צעירים. אנשים שיצאו  ותיקים  או  צעירים  גמלאים 

מוטיבציה   אנרגיה,  הרבה  כוח,  הרבה  זמן,  הרבה  להם  יש 

ספורט,   בפעילויות  משתתפים  מהם  רבים  לקהילה.  לתרום 

שהיא  נד מת אירועים,   קהילה  וזו  מקומות.  מיני  בכל  בים 

גם   אבל  לצרכנית  מעבר  יצרנית,  קהילה  לחלוטין  לחלוטין 

ואני חושבת שזה אחד המשאבים  הלא מנוצלים של    יצרנית. 

אבל   במירכאות,  מנוצלים  אומרת  אני  סבא.  כפר  עיריית 

לחלוטין זה משאב שאנחנו יכולים להיעזר בו, גם למשימות  

ובעצם   נייצר    עת הצ עירוניות.  בואו  ואומרת  באה  ההחלטה 

לקהילות   ממוקדת  הגעה  או  יזומה,  פנייה  או  יזום  מענה 

התגייסות   של  האפשרות  את  בפניהם  לפרוס  כדי  האלו, 

אבל   ארצית,  בבעיה  מדובר  אכן  הזאת.  העירונית  למשימה 
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רשויות   מכירה  אני  מקומיים,  פתרונות  הם  לה  הפתרונות 

לתושבים   יזומה  פנייה  ממש  שם  יק ות שעשו  וההיענות  ים, 

הקהילה   עם  שלי  שמהיכרות  חושבת  אני  גבוהה.  הייתה 

שההשקעה   נמצא  שאנחנו  משוכנעת  אני  סבא,  בכפר  הזאת 

מבקש   אני  ולכן  משמעותי,  שכר  תיתן  הזאת,  המינורית 

יש   שצריך.  מה  וכל  קמפיין  עם  יזומה  פנייה  נעשה  שאנחנו 

א  לגייס  כדי  איתם,  לעבוד  בעיר  מצוינים  כלים    ם, ות לנו 

מה   הזה,  המיזם  מה  בעצם  להם  להסביר  אותם,  להביא 

מהם   רבים  להורים,  גם  לילדים,  גם  לעיר,  גם  המוסף  הערך 

תהיה   הזה  מהמקום  שגם  משוכנעת  אני  וסבתות,  סבים  גם 

ואני   למיזם.  להתגייס  הזאת  האוכלוסייה  בקרב  מוטיבציה 

. ולכן  WIN WINמשוכנעת שבסופו של דבר זה מיזם שהוא  

ההח  סבא  ה  לט הצעת  כפר  עיריית  אותה:  אקרא  אני  שלנו, 

וגמלאיות   גמלאים  של  והכשרה  לגיוס  נרחב  בקמפיין  תצא 

ובבתי   הילדים  בגני  וכסייעים  כסייעות  חלקית  לעבודה 

 הספר ברחבי העיר. תודה.  

 טוב, עוד מישהו?   יובל בודניצקי: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 עוד מישהו?   יובל בודניצקי: 

 י אשמח.  נ א  לירית שפיר שמש: 

 כן לירית.   ראש העיר: 

שאלה   לירית שפיר שמש:  אבל  אשאל  אני  הילדים.  לגני  הסייעים  לגני   ...

הרגילים,   הילדים  לגני  הסייעות  שונה  מאוד  זה  כזאת, 
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עם   או  מוגבלויות,  עם  ילדים  עם  שעובדות  הסייעות  לעומת 

של    ילדים  הפיילוט  אם  השאלה  רפואיים.  צרכים  שעם 

המקומית  מקווה  על ש   הרשויות  ואני  מדברים,  אתם  יו 

עם   הילדים  של  הזה  לתחום  גם  קולע  איתו,  שנצליח 

לגני   רק  מתייחס  שהוא  או  למיניהם,  המיוחדים  הצרכים 

זאת   כל  קודם  רגילים.  ספר  ולבתי  הרגילים  הילדים 

 השאלה.  

רוצה   יובל בודניצקי:  את  ברצף?  או  בנפרד  אענה  שאני  רוצה  את  אוקיי, 

 היה ברצף על הכול. א   ני לשאול עוד משהו? וא 

 אני אשמח לתשובה, כי זה ינתב לי גם מה להוסיף.   לירית שפיר שמש: 

 אוקיי, הפיילוט הוא על הכול.   יובל בודניצקי: 

 אתה מעדיף לענות על הכול?   לירית שפיר שמש: 

גם   יובל בודניצקי:  הרבדים,  כל  על  הוא  הפיילוט  אומר  אני  לא,  לא, 

לצרכים  גם  משלבות,  גם  יו מ   לסייעות  רפואיות,  גם  חדים, 

 לסייעות כלליות, הכול.  

אני מאוד מאוד מקווה, גם לצורך העניין של   לירית שפיר שמש:  אה אוקיי, אז 

מודעים   יהיו  הזה  הפיילוט  שבתוך  ובכלל,  שלנו  העיר 

להם   שיש  הילדים  של  האלה,  הילדים  של  בצרכים  להבדלים 

יש להם איזה שהם בעיות רפואיות,  ה לא  שז ו   מוגבלויות או 

ישקע בתוך המשהו הרגיל הזה, כאילו להכשיר לכולם אותו  

הייתי   מאוד  אני  כי  מקווה,  נורא  נורא  שאני  מה  זה  הדבר. 

בין   החיבור  את  כשראיתי  ההצעה  מן  הדברים    2מודאגת 

הילדים   לטובת  גם  זה.  עם  נצליח  שכן  מקווה  אני  האלה. 

תלונות  קיבלתי  ימים  כמה  לפני  רק  כי  האלה,    המיוחדים 
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צהרון    גן ב  שמבקשים  מיוחד,  בחינוך  לילדים  גן  מסוים, 

פתרונות   להם  ומציעים  זמן,  הרבה  הרבה  אותם  ומושכים 

חלק   שזה  מאמינה  ואני  לילדים.  מתאימים  שלא  אחרים, 

בכלל.   צוות  ובאנשי  בסייעות  המחסור  בגלל  הוא  מהבעיה 

בכלל.   וגם  הספציפי  הגן  לגבי  גם  שנצליח  מקווה  אני  אז 

 תודה רבה.  

מחסור   עיר: ה   אש ר  היה  זה  טופל,  כבר  לי  שידוע  כמה  עד  הספציפי  הגן 

 בסייעות והצלחנו לגייס אותם השבוע. כן מנכ"ל בבקשה.  

אסביר   ד"ר אסנת ספורטה:  אני  לחלוטין,  צודק  את  לירית  לומר,  אבל  רוצה  אני 

ההחלטה   הצעת  את  לקדם  צריכים  שאנחנו  חושבת  אני  למה 

הזאת.   המ הספציפית  של  של  יע סי בפרויקט  שם  ההכשרה  ת 

חושבת   ואני  לומדה.  באמצעות  דיגיטלית  היא  הסייעות 

בהצעה   ולכן  הרף,  את  להרים  יכולה  סבא  כפר  שעיריית 

בקמפיין   תצא  סבא  כפר  עיריית  במפורט:  כתבנו  הזאת 

סקטורים   באמת  שיש  בגלל  לנו  חשוב  והכשרה.  לגיוס  נרחב 

רפואיות   שאמרת  כמו  הסייעות,  סקטור  בתוך  שונים 

כיתתיות  ת  דו צמו  סייעות  התקשורתי,  הרצף  על  ילדים  ילד, 

חשוב   פורמלי.  הבלתי   / בפורמלי  סייעות  המיוחד,  בחינוך 

ניתן את ההכשרה המאוד מאוד ספציפית   באמת שגם אנחנו 

הייעוד   עם  אחת  או  אחד  לכל  או  סייעות,  של  סקטור  לכל 

מרכז   של  היוזמה  במסגרת  שניתן  במה  נסתפק  ולא  שלהם. 

 זה בעצם העלאת רף.  .  מי השלטון המקו 

זה   לירית שפיר שמש:  את  להביא  אם  עוד  יודעת  לא  אני  שצריך,  חושבת  אני 

להדגיש   הקיימת.  את  להרחיב  פשוט  או  נגדית  כהצעה 
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אוכלוסיית   של  סוג  לכל  בהתאם  ייעודית  בהכשרה  שמדובר 

בצורה   יהיה  שזה  האלה,  הסייעות  מיועדות  שאליהם  ילדים 

 כשרה פשוט תלך לאיבוד.  ה   לה יותר מודגשת, כי אחרת המי 

את   ד"ר אסנת ספורטה:  מקבלת  אותה    2אני  להרחיב  אפשר  שלך,  ההצעות 

אני   אבל  אחרת,  ביחד  אותה  שננסח  הצעה  אפשר  ולדייק. 

אחד   כל  של  ההתאמה  של  הזה  שהנושא  איתך  מסכימה 

 לייעוד שלו, היא נקודה מאוד מאוד חשובה.  

 אני יכול להשיב?   יובל בודניצקי: 

 טוב, מנכ"ל העירייה תיתן תשובה בבקשה.   ר: עי ראש ה 

ההצעה   יובל בודניצקי:  לחדד,  רק  רוצה  אני  ראשון  דבר  אז  אוקיי, 

וגמלאיות,   גמלאים  של  ולהכשרה  לגיוס  אסנת  המקורית 

זה   המסייעת  פרויקט  נושא  כל  העניין.  לעצם  עכשיו  בסדר? 

צוין   להעיר,  לי  חשוב  עושה.  שהעירייה  במאמצים  נדבך  עוד 

ש  רבות,  ער במ פה  סייעות  חסרות  סבא  כפר  של  החינוך  כת 

אז זה לא מדויק. בכל מה שקשור לשעות הפעילות הרגילות  

רגילים,  8:00-14:00 חוסרים  יש  רבות.  סייעות  חסרות  לא   ,

כן   קודמות.  בשנים  שהיה  ממה  טוב  יותר  הרבה  ובטח  ובטח 

המשלבות   בסייעות  הפרטניות,  בסייעות  בעיה  יותר  יש  נכון 

לאחרונה  יו המ לצרכים   רק  אנחנו  שמתואר.  כפי  וכו'  חדים 

עושים   העת  כל  אנחנו  סייעות.  לגיוס  בקמפיין  יצאנו 

וכמו   אדם.  כוח  חברת  עם  התקשרות  גם  לנו  יש  מאמצים. 

מרכז   של  בפיילוט  להשתתף  עומדים  אנחנו  פה  שנאמר 

במסגרת   וגם  סייעות,  העסקת  לגבי  המקומי  השלטון 

גיו  קמפיין  מתוכנן  הזה  ופרטני  מא ס  הפיילוט  רחב  מאוד  וד 
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שאנחנו   מה  וגם  המסייעת  של  גם  הקמפיינים  סבא.  לכפר 

הגמלאים   כולל  הגיל,  שכבות  לכל  פונים  הם  בשוטף,  עושים 

על   ונבדק  נשקל  שכבר  רעיון  זה  פה  גם  השונים.  והגמלאיות 

שמועסקות   מהסייעות  ניכר  שחלק  להגיד  לי  חשוב  ידינו. 

בעבודה, זה לא    הם ל   . לא קל 60-70היום בעיר הם בגילאים  

לא   בתור,  עומדים  לא  הם  שוחק,  מקצוע  זה  מזהיר,  מקצוע 

משמשים אותנו בתור   שחלקם  גם  מזכיר  אני  עומדות בתור. 

הרבה   שעות  מכסת  שעות,  עובדים  הם  פה  וגם  שמרגנים, 

לכן   שלהם.  בהעסקה  קושי  יש  פה  וגם  מצומצמת,  יותר 

עומדים  והגמלאיות  שהגמלאים  בהצעה  שהצגת    התמונה 

לא  עו ו  היא  במירכאות  לא  או  במירכאות  בתור  מדות 

ככול   מאמצים  לעשות  ממשיכים  כמובן  אנחנו  מדויקת. 

איכותי,   אדם  כוח  לגייס  הרמות  ובכל  הנדבכים  בכל  שניתן, 

יצטרך   גם  שהוא  כמובן  זמן,  לאורך  לעבוד  גם  יוכל  שבאמת 

מיועד   שהוא  העבודה  לסוג  בהתאם  מתאימה  הדרכה  לעבור 

ש  חושב  אני  ולפחות  ה   זה לה.  פתוחה,  לדלת  תפרצות 

 מבחינתנו אין פה בשורה או אין פה חדש. זהו.  

עבודה,   ד"ר אסנת ספורטה:  היא  שהעבודה  איתך  מסכימה  אני  כל  קודם  יובל, 

בוא נאמר שהיא עבודה מאתגרת. ההבדל אבל שאני מדברת  

מלאות.   למשרות  לא  והגמלאיות  הגמלאים  של  פרויקט  על 

איש  איתך,  מסכימה  בשבוע    5ובדת  שע ה  אני  שעות    40ימים 

על  42שבועיות   שאני מדברת  שוחקת. מה  עבודה  זה באמת   ,

יומיים   בשבוע  יום  שהם  לעבודות  בעיקר  זה  הזה  הסקטור 

בשבוע, מילויי מקום, דברים שהם יותר מאווררים. מהרבה  
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את   שומעת  אני  האלו  בגילאים  תושבים  עם  שיחות  מאוד 

ל  שלהם  הצורך  את  ואפילו  חלקית.  סו תע הרצון,  שהיא  קה 

אלא   מלאה  משרה  שהיא  לתעסוקה  לא  לגמרי,  מסכימה  אני 

 תעסוקה חלקית.  

כשאת   יובל בודניצקי:  בסוף  אבל  יודעת  את  אופציה.  לכל  מוכנים  אנחנו 

למשרה   חלקית  לתעסוקה  זה  אם  גם  מישהו,  עם  מתקשרת 

זאת   לזה,  מחויב  להיות  צריך  הוא  בשבוע,  ליום  חלקית 

 הבעיה.  

 בהחלט, בהחלט.   טה: ור ספ ד"ר אסנת  

קורה   יובל בודניצקי:  לא  וזה  מתאמים  או  שקובעים  שלנו  הבעיות  ואחת 

 בפועל, וזה בעצם המקור לחסר.  

שמוביל   ד"ר אסנת ספורטה:  ממה  עם  ביחד  פיילוט  לעשות  שאפשר  חושבת  אני 

 את תחום התושבים הוותיקים בעיר. לנסות לעשות פיילוט.  

   -ו לי פנינו גם א  יובל בודניצקי: 

 הפסד לא יכול להיות מזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

זה   יובל בודניצקי:  אם  לממה,  זה  אם  פניות  נערכו  פניות,  כבר  נערכו 

הזה.   במאמץ  גם  ממשיכים  ואנחנו  המתנדבים,  לארגוני 

עכשיו   והנה  הזמן.  כל  שם  אנחנו  אבל  תוצאות,  מניב  חלקו 

המסייעת,   של  הפרויקט  עם  שיהיה  שאמרתי  סשן  עוד  יש 

כוח  י  אנ ש  לנו  ולהוסיף  לרענן  יצליח  אולי  שהוא  מקווה 

 אדם נוסף לשירות.  

ההצעה   ד"ר אסנת ספורטה:  את  אחד  פה  נאשר  שאנחנו  ככה  אם  אשמח  אני  אז 

מקובלת,   ממילא  שלי  שההצעה  אומר  אתה  אם  כי  הזאת, 

נעביר   שלא  סיבה  אין  אז  אותה,  להמשיך  תשמחו  ממילא 
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 אותה פה אחד.  

הפיר  ראש העיר:  כך  ש   וט לאור  לאחר  העירייה,  מנכ"ל  ידי  על  פה  נמסר 

השלטון   עם  וגם  הפיילוט  את  גם  מבצעת  בעצם  שהמערכת 

סייעות   לגיוס  וקמפיין  יומיומי  בגיוס  עוסקת  וגם  המקומי, 

המצוקה   על  כולנו  הזה  הנושא  את  מכירים  אנחנו  וסייעים. 

מקווה   אני  הסכם,  שיש  ומעריך  מאמין  ואני  הגדולה. 

תסג  החדשה  הזאת  א   ור שהממשלה  השנה  סוף  לקראת  ותו 

שכר   הסכם  יותר,  או  פחות  דצמבר  הבאה,  שנה  תחילת 

מבקש   אני  הכשרתן.  כולל  הסייעות  של  העצמה  והסכם 

 להוריד את ההצעה מסדר היום, מי בעד?  

 לא, אני מבקשת לקיים הצבעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ההצ  ראש העיר:  את  להסיר  בעד  מי  אוקיי,  להצבעה.  עלה  טוב,    עה לא. 

דני  מ  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר,  היום?  סדר 

   -הרוש 

 רגע, לא, לא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

נגד? עדי סליחה, אורן אתה   ראש העיר:  ואורן כהן. מי  ד"ר קובי  אמיר, 

לא   היא  ועדי.  אורן  להתחלף  צריכים  אתם  אותה.  מסתיר 

יוס  איננה,  הדר  פינחס,  יעל,  נגד?  מי  בטוח.  אותך  י  תסתיר 

 בון, אסנת וסמי ריכטר. תודה רבה.  סד 

 

להסיר מסדר היום את ההצעה    מועצת העיר החליטה ברוב קולות  : 528מס'    החלטה 

 בנושא "מיזם עירוני לגיוס סייעות וסייעים למערכת החינוך". 

קובי,   : בעד  ד"ר  אמיר,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר, 

 אורן, עדי.  
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יו  : נגד   . אסנת וסמי ,  סי יעל, פינחס 

 

 פעילות העירייה לצמצום אירועי הפשיעה בעיר.  .  ד 

   

לצמצום  ראש העיר:  העירייה  פעילות  בנושא  לסדר  אירועי    הצעה 

 הפשיעה בעיר, בבקשה.  

החדש   ד"ר אסנת ספורטה:  למפקד  למוטי  להודות  רציתי  כל  קודם  אז  טוב, 

ראש   לך  להודות  רוצה  אני  בהצלחה.  אותו  ולברך  שהגיע 

בעקבות   הייתה  שההזמנה  ברור  אותו.  שהזמנת  העיר 

ההצלחות   לפעמים  אומרת  ואני  שהעלינו.  לסדר  ההצעה 

ש  מפני  מגיעות  ואז  שלנו  היום,  לסדר  לדברים  מעלים  אנחנו 

נע  אז  אותם  לייתר  ברגע  כדי  מבחינתי  אז  דברים,  שים 

אז   אליה,  להוביל  רוצים  שאנחנו  התוצאה  היא  שהתוצאה 

הביטחון   בתחושת  והירידה  הפשיעה  בעיית  גמור.  בסדר  זה 

את   הציג  הוא  שאכן  כמו  ארצית.  בעיה  היא  תושבים,  של 

גם   הם  משולבים,  הם  נושאים,  בהרבה  כמו  הפתרונות  זה. 

ב  הביטחון,  גורמי  של  ארציים  פתרונות  פתרונות  עם  שילוב 

לומר   יכולה  אני  הרשויות.  של  לוקאליים  מקומיים 

משמעותי   הבדל  שיש  מצאנו  רשויות  מעט  לא  של  שמסקירה 

הנושא   את  שלוקחות  רשויות  יש  רשויות.  של  הפעילות  בין 

מקומיים   מענים  ומייצרות  עירוני,  כפרויקט  ממש  הזה 

אירועי   את  משמעותית  להפחית  ומצליחות  יצירתיים, 

הצלחות  הפשיע  לנו  יש  שפחות.  אחרות  ורשויות  בעיר,  ה 
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יכולה   אני  ללמוד.  מה  הרבה  עוד  לנו  יש  אבל  מסוימות 

בין   להבחין  לנו  שחשוב  של    2לומר  אירועים,  של  סוגים 

רכוש,   עבירות  על  מדברים  אנחנו  אחד  מצד  פשיעה.  אירועי 

הכנופיות   ממלחמת  שנובעים  פליליים  אירועים  על  שני  מצד 

ב  העיר  וחצי  שהתמקמו  אני    –שנה  אז  האחרונות.  שנתיים 

הביטחון   וגופי  המשטרה  באמת,  שהמשטרה  שמחה 

מלחמת   של  בנושא  להתמקד  החליטו  באמת  האחרים, 

הצלחות   גם  יש  ששמענו  וכמו  עבודה.  ולעשות  הכנופיות 

בעיקר בנושא של   ולכן הדברים שאני אומר יתמקדו  בנושא. 

ב  דרמטית  עליה  שיש  סוג  לא  זה  רכוש.  עבירות  עבירות 

בגניבת   עלייה  של  הנושא  כאן  צוין  סבא.  בכפר  האלו 

   -רכבים. אני יכולה לומר שיש נושא נוסף 

למה   דני הרוש:  אחרת,  אינפורמציה  קיבלת  כי  נכון,  לא  הוא  שלך   ...

 עשרות?  

   -לא סיימתי לדבר, אז אני אבקש  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא, אני רוצה  דני הרוש: 

   -שת שתאפשרו לי לסיים אני מבק  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, נאפשר לך, אבל תגידי את הדברים כמו שהם.   דני הרוש: 

 מה שאתה רוצה.  ואחר כך תוכל לומר   ד"ר אסנת ספורטה: 

תנסי   דני הרוש:  אל  אסנת,  שצריך  כמו  התשובות  את  לך  אמרו 

 להלהיט עכשיו את האווירה פה.  

נוש  ד"ר אסנת ספורטה:  והוא  כאן,  עלה  שלא  נוסף  הורים  נושא  שמטריד  א 

הטרדות   של  הנושא  זה  רבים,  ואנשים  נשים  רבים, 

ספורט   לעשות  שיוצאות  רבות  נשים  רבות  נערות  מגדריות. 
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מתווסף   וזה  כלפיהן,  שנעשות  הטרדות  על  מעידות  בערב 

   -לעבירות הרכוש, בעיקר שוב גניבת רכבים 

 מאיפה הבאת את הנתון הזה?   דני הרוש: 

של  ד"ר אסנת ספורטה:  משהו.    גניבת  לומר  רוצה  ואני  גלגליים.  דו  רכב  כלי 

אבל   נכון.  זה  ישראל,  משטרת  לא  היא  סבא  כפר  עיריית 

מאוד   הרבה  יש  סבא  כפר  לעיריית  גדול,  אבל  הוא  ואבל 

התופעות   את  לצמצם  כדי  לעשות,  יכולה  שהיא  דברים 

התורה,   כל  את  לי  אין  דברים,  כמה  אסקור  אני  האלה. 

התור  כל  את  לי  שאין  לי  הצעות  ברור  המון  המון  שמענו  ה. 

כל   קודם  דברים.  כמה  אסקור  אני  אבל  אחרות,  ברשויות 

שמחתי   ואני  המצלמות,  מערך  הקמת  השלמת  של  הנושא 

הנושא השני,   ולרשת את העיר.  להמשיך  תכנית  לשמוע שיש 

הוא   סבא,  כפר  עיריית  של  באחריות  בסמכות  שהוא  שוב 

הביטחון   מוקד  איוש  של  ס 24/7נושא  לכפר  יש  מוקד  .  בא 

מאויש   לא  הוא  לצערי  מפואר,  אנשי    24/7ביטחון  ידי  על 

אנשים   ידי  על  מאויש  הוא  היום  במהלך  ייעודיים.  מקצוע 

רק   לא  הוא  הרעיון  כי  המצלמות.  את  לקרוא  שיודעים 

מה   את  ומנטר  שיושב  מישהו  להיות  צריך  מצלמות,  לשים 

טרום   שהם  אירועים  גם  לזהות  ויודע  במצלמות,  שרואים 

מחשידים    אירועי  סיורים  שעושים  רכבים  כגון  פשיעה, 

אם   בין  גנבים,  של  פעולה  דפוסי  ממש  ממש  ראינו  באזור. 

כדאי   בניין  לאיזה  לסמן  כדי  לשני,  אחד  בפנסים  איתות  זה 

להתפרץ ואיזה לא. מוקד הביטחון בלילה לא מאויש באנשי  

בגלוי.  מקצוע  זה  את  לומר  זה,  את  לומר  צריכים  אנחנו   .
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שמגיע  ל הפניות  מופנות  למוקד  דבר    106-ות  זה  הרגיל. 

נוסף שהוא בסמכות   דבר  עירונית.  שהוא בסמכות באחריות 

העירוני.   השיטור  צוותי  של  הנושא  זה  עירונית,  ובאחריות 

מספיקים   לא  הם  עדיין  ועדיין  עירוני,  שיטור  צוותי  לנו  יש 

את   לעבות  צריך  גדלה.  העיר  העיר,  את  לכסות  כדי 

חו  אני  האלו,  שמסיירות  הצוותים  ניידות  של  שהנושא  שבת 

מאוד   והוא  פשוט,  מאוד  שהוא  מענה  זה  העירוני,  במרחב 

זה   בעיר,  שמסיירות  ניידות  יותר  שיהיו  ככול  אפקטיבי. 

בסמכות   שהוא  נוסף  נושא  הפשיעה.  את  דרמטית  מפחית 

הקהילתי   שהשיטור  לשמור  והצטערתי  עירונית  ובאחריות 

הזה  הנושא  באמת  זה  עובד,  לא  שיטור    בקניון  נקודות  של 

ועדיין   אדם,  כוח  של  בחסר  נמצאת  המשטרה  נכון  קהילתי. 

של   הנקודות  את  לעבות  שדורשות  שמבקשות  רשויות 

מי   שמבקש  מי  שנקרא,  מה  מקבלות  העירוני  השיטור 

שדופק על השולחן מקבל, בכפר סבא נדרשות לפחות שיטור  

שיטור   של  נקודות  אוקיי?  קהילתי  שיטור  קהילתי. 

הקריירה,  קהילתי.   בסוף  כבר  שהם  שוטרים  כלל  בדרך  זה 

מוכן   אתה  העירייה,  קהילתי.  אוריינטציה  עם  מבוגרים, 

 לתת לי לדבר?  

.   דני הרוש:  .  קשה לי שאת אומרת אמירות.

שיש   ד"ר אסנת ספורטה:  מה  כל  תגיד  אסיים  שאני  ואחרי  תתאמץ  לך  קשה  אם 

 לך.  

.. שאין להם בסיס.   דני הרוש:   לא, אבל.

 כל מה שיש לך תגיד אחרי זה.   ת ספורטה: ד"ר אסנ 
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.   ראש העיר:   דני תן לה, ואחר כך, בסדר? תשיבו

משרד,   ד"ר אסנת ספורטה:  ממש  הפיזיות,  נקודות  הם  בעצם  קהילתי  שיטור 

ויש   שם,  שנמצא  קהילתי  שוטר  של  בשכונה  שנמצא  משרד 

ילדים,   בגני  הדרכות  עושה  גם  והוא  קהל.  קבלת  שעות  שם 

ולקש  ספר  הקהילה.  בבתי  עבור  כתובת  בעצם  והוא  ישים, 

בין   וחמישי  שלישי  שבראשון,  יודע  בשכונה  תושב    8:00וכל 

ל  של    16:00-בבוקר  הקהילתי  השוטר  הצהריים  אחר 

   -השכונה שלי 

 יש.   ראש העיר: 

של   ד"ר אסנת ספורטה:  השירות  את  משפר  זה  א'  אליו.  לפנות  יכול  ואני  נמצא. 

זה  מפחית,  זה  ב'  לתושב.  את    המשטרה  דרמטית  מצמצם 

הוא   קהילתי.  שוטר  של  נוכחות  יש  בשכונה.  הפשע  אירועי 

שנותן   גורם  גם  והוא  הסברה,  שעושה  גורם  שהוא  גורם 

מתל   חוץ  היום  ידיעתי  למיטב  סבא  בכפר  לתושבים.  מענה 

היא   העיר  אין.  בירוקות,  ובהדרים,  האגף  של  במקום  חי 

הייתי  אני  אורן,  אותי  שואל  אתה  אם  ולכן  מרשתת    גדולה. 

אזורים, ובכל    6-7-את העיר, הייתי מסמנת בעיר, מחלקת ל 

ומבקשת   קהילתי,  לשיטור  פיזי  מבנה  ממש  מייצרת  אזור 

מה   שכל  אומר  לא  זה  עכשיו  ההקצאה.  את  מהמשטרה 

ולכן   נקבל.  לא  בוודאות  נבקש  לא  אם  אבל  נקבל.  שנבקש 

מקומית.   יוזמה  זו  עירונית  יוזמה  זו  שכאן  אומרת,  אני 

נ  יכולה לעשות, באמת כל הנושא של  דברים  וספים שעירייה 

הסיירות מתנדבים. אני חושבת שהסיירת של הירוקות היא  

   -אחד הדברים המקסימים 
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 מערביות, זה לא ירוקות.   דני הרוש: 

בשיתוף   ד"ר אסנת ספורטה:  עלייה  שכונת  לדייק,  אמורה  אני  סליחה,  מערביות 

   -ים שהם של הירוקות. הסיירת הזאתי עושה באמת דבר 

 נכון.   ראש העיר: 

אופניים,   ד"ר אסנת ספורטה:  על  רכובים  סיורים  זה  אם  בין  הלב.  את  מחממים 

שזה   חושבת  ואני  דברים.  מאוד  הרבה  ברגל.  זה  אם  ובין 

שום   אין  אותו.  לשכפל  וצריך  אצלנו  שצמח  מקסים  מודל 

זה   אז  סיירות כאלו.  יהיו  לא  בעיר  שבשכונות אחרות  סיבה 

ב  שהוא  דבר  אומרת,  גם  אני  שוב  עירונית.  אחריות  סמכות 

המשטרה   של  השמיכה  משטרה.  לא  היא  העירייה  נכון 

ולהיות   זה  את  לקחת  צריכים  אנחנו  כעירייה  ולכן  קצרה. 

את   עבורנו  יעשה  שמישהו  לחכות  ולא  פרואקטיביים, 

ואני אקרא   היום,  לכאן  שאני מביאה  ההצעה  ולכן  העבודה. 

הזאת.   ההצעה  כפר את  חשיבה    סבא -עיריית  צוות  תקים 

ומקצועי,   מגוון  מגוון  ומקצועי.  מגוון  על  דגש  אשים  אני 

ועובדי עירייה.   זאת אומרת שלא יהיו שם רק אנשי משטרה 

מעט   לא  בעיר  לנו  יש  בתחום.  מומחים  גם  להיות  יכולים 

והידע   מהניסיון  שיכולים  הביטחון,  של  בתחום  מומחים 

מעורבי  תושבים  שהם  תושבים  יש  לתרום.  אתם  שלהם  ם. 

עבודת   עושים  הם  אותם.  מכירים  כולנו  אותם,  מכירים 

קודש. אני חושבת שהם יכולים בפירוש לקחת חלק מהצוות  

לייעץ   יהיה  שלו  צוות שהמנדט  יהיה  הוא  הזה  והצוות  הזה. 

כפר   עיריית  כן  אבל  החלטות.  מקבל  לא  הוא  העיר,  לראש 

את  שיבחן  ומקצועי,  מגוון  חשיבה  צוות  תקים  תופעת    סבא 
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פעולות  א  על  העיר  לראש  וימליץ  בעיר,  הפשיעה  ירועי 

ליישם.  העירייה  אחרות.    שבסמכות  רשויות  של  מניסיון    גם 

בעירייה,  המקצועי  הצוות  את  השאר,  בין  יכלול,    הצוות 

המהלך.   את  להוביל  צריך  הוא  ציבור,  כמובן  נבחרי 

הב  גורמי  נציגי  העיר,  תושבי  מקצוע  ואנשי  טחון  י מומחים 

התושבי  כולנו  ונציגי  שאנחנו  מקווה  ואני  שלי  ההצעה  זו  ם. 

באמת   כדי  לנו,  שיש  הכוחות  בכל  ונשתמש  בה,  נתמוך 

 לצמצם את אירועי הפשיעה.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 אגב המנכ"ל יתייחס, אבל רק הערה קטנה טכנית.   אורן כהן: 

 כן בבקשה, התייחסויות.   ראש העיר: 

הביט  אורן כהן:  ועדת  זו  קיים.  כזה  קיים  צוות  שאמרת  מה  כל  חון. 

התשובה   לא  זו  רוצה,  לא  אני  אבל  הביטחון.  בוועדת 

 שהמנכ"ל יענה.  

   -אורן אני בדקתי, ועדת הביטחון  ד"ר אסנת ספורטה: 

יכול   ראש העיר:  אתה  אורן,  אורן.  עדי,  להשיב,  רוצה  עוד  מישהו  אם 

יו"ר ועדת הביטחון, עדי יכולה להגיד.    להגיב, אתה 

ממנה   ד"ר אסנת ספורטה:  ונעדרים  פעמיים,  השנה  התכנסה  הביטחון  ועדת 

אגב   דרך  זה.  פה, בדקתי את  שציינתי  הרבה מאוד מהגופים 

כפילות   להיות  עלולה  אם  יש,  אם  באמת  לראות  כדי  בדקתי 

 או לא.  

 אתה רוצה להשיב? בבקשה. תודה.   ראש העיר: 

 אני אשמח להתייחס.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 ן.  כן, עדי, אור  ראש העיר: 
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בעיקר   עו"ד עדי לוי סקופ:  האחרונות,  שנתיים  שבשנה  ספק  אין  כל  קודם  טוב, 

בכל   תחושה  יש  האחרונים  ובחודשים  האחרונה  בשנה 

אני   משילות.  חוסר  של  תחושה  ביטחון,  חוסר  של  המדינה 

זה, בעיקר   חושבת שכולנו באיזה שהוא מקום מרגישים את 

א  גם  עיר.  שום  על  פוסח  לא  וזה  הארץ.  הנתונים  בדרום  ם 

מראים,   לא  והם  דרמטית,  עלייה  על  מראים  לא  היבשים 

שמפלח   באתר,  שמופיעים  לנתונים  נחשפתי  מאיר  בזכות 

הרכבים   של  והגניבות  הפריצות  נתוני  את  מדויקת  בצורה 

דרמטית.   כזו  עלייה  מראים  לא  הנייר  על  הנתונים  אז  וכו', 

אנחנו   שבעצם  והאופן  התעוזה  לדעתי,  הוא  ששונה  מה  אבל 

רואים את האירועים האלה בלייב בצילום. כשאנחנו רואים  

אלימות   בכזאת  שפורצים  רכבים  מכוניות,  של  צילום 

הביטחון   בתחושת  לנו  פוגע  זה  מכוניות,  לתוך  וונדליזם 

ומוריד   נוסע  יפ  ג' מכונית  רואים  כשאנחנו  דרמטית.  בצורה 

רואים   ואנחנו  לנסוע,  ממשיך  זה  ואחרי  מהכביש,  אחר  רכב 

זה,   בתחושת  את  לנו  פוגע  זה  הצילום,  את  רואה  העיר  כל 

אורות   עם  שעה  רבע  עומד  רכב  רואים  כשאנחנו  הביטחון. 

לנו   פוגע  זה  ורכבים,  אופנועים  ובינתיים מעמיס  מהבהבים, 

לכולנו   גורמים  האלה  הדברים  כל  הביטחון.  בתחושת 

אני   כל  קודם  אז  עושים?  מה  ביטחון.  חוסר  לתחושת 

הנת  של  ההצגה  על  המשטרתי.  מברכת  הצוות  מידי  ונים 

הייתי   הכל  בסך  באמת,  וקטונתי  שבתור,  להגיד  יכולה  ואני 

וראיתי   סבא,  כפר  בית"ם  מתנדבת  שוטרת  וקצת  שנתיים 

בנושא   ובעיקר  עושה,  שהמשטרה  הקודש  עבודת  את  מקרוב 
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אתם   אם  יודעת  לא  אני  והמתנדבות.  המתנדבים  תנועה, 

הביט  נושא  כל  העניין  לצורך  אבל  אנחנו  יודעים,  חון, 

בטיחות   על  גם  מדברים  אנחנו  וביטחון,  פשיעה  על  מדברים 

ויודעות. אבל רוב   יודעים  ואני לא יודעת אם אתם  בדרכים, 

של    כ הסד"  ומתנדבות  מתנדבים  זה  בדרכים  בטיחות  בנושא 

עושים   הם  סבא.  כפר  ית"ם  זה  פה  ספציפי  במקרה  ית"ם. 

ולת  בדרכים,  לבטיחות  לדאוג  מנת  על  כימים  חושת  לילות 

כולנו.   של  צוותי  הביטחון  כאן,  שנאמר  כפי  לזה  בנוסף  וגם 

אם   בין  הורים,  משמר  זה  אם  בין  המשמר,  של  המתנדבים 

זה  זה משמר השכונות המערביות  וכל הצוותים המתנדבים   ,

סבא   כפר  באזור  ידיעתי  ולמיטב  עירונית,  גאווה  פשוט 

שיש   הגדולים  בין  המתנדבים  סד"כ  בעצם  זה  והשרון, 

שכשיש  בארץ.   עמדתי,  את  פעמים  מספר  הבעתי  בעבר  אני 

את   אליה  לקחת  צריכה  המקצועית  הוועדה  מקצועית,  ועדה 

שאני   כמו  הסמכויות.  את  ממנה  להוציא  ולא  הסמכויות 

ועדת   בתוך  יידון  חינוך  של  דבר  שכל  בזה  תומכת  תמיד 

ביטחון   שוועדת  סבורה  אני  ביטחון.  ועדת  יש  ככה  חינוך, 

בעצם   ניסחנו  הזה  ואנחנו  בנושא  החלטה  שהיא  איזה 

את   אליה  תיקח  שהיא  שלנו,  משותפים  בדיונים  במשותף, 

תוצג   שעבר,  בשבוע  ועדה  שהייתה  אף  על  הזה,  הנושא  כל 

עם   להתמודד  מיוחדת  תכנית  כוללת,  תכנית  בעצם 

האירועים האחרונים ובכלל, עם תגבורים, עם פירוט של כל  

סי  ושל  מצלמות,  של  תוספות  יש  כי  ושל  התוספות.  ורים, 

גם   האלה  הדברים  כל  המתנדבים.  לצוותים  נוסף  ציוד 
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הוא   לא,  הוא  דבר  שום  כי  שבתכנון,  או  שלא,  וגם  שנעשו 

הוועדה   שלתוך  אבל  יוצגו,  האלה  הדברים  כל  בתכנון. 

להם   ושתינתן  המועצה,  וחברות  חברי  כל  יוזמנו  הזאתי 

אפשרות   להם  תינתן  מראש,  החומר  את  יקבלו  האפשרות, 

לה  התוכנית  לשאול  כל  של  סיכום  יהיה  בעצם  ואז  עיר, 

טוב   שזה  חושבת  אני  זה.  על  לברך  שיש  חושבת  ואני  כולה. 

לסדר   עולה  והבטיחות  הביטחון  של  הזה  שהנושא  מאוד 

חושבת   ואני  סבא.  בכפר  פה  וגם  בארץ  גם  הציבורי,  היום 

יכולה   אני  הזה.  בנושא  להילחם  להירתם,  צריכים  שכולנו 

הנושא  להגיד שהעבודה שהמשטר  בכל  שהוצגה  כפי  ה עשתה 

אנחנו   רבים.  הישגים  והשיגה  מבורכת  הייתה  הפשיעה,  של 

הזמן   כל  היום.  מסדר  זה  את  להוריד  לא  שלנו  התפקיד 

לוודא שאנחנו עושים   וכל הזמן  להעלות את זה לסדר היום, 

מוטלת   האחריות  רוב  כאן,  גם  כי  כרשות.  יכולתנו  כמיטב 

צר  כרשות  אנחנו  אבל  המשטרה,  כל  על  לחץ  להפעיל  יכים 

ההצעה   תתקבל  שבאמת  זה,  על  אברך  אני  אז  הזמן. 

תיקח   הביטחון  ועדת  שבעצם  יפרט.  זה  אחרי  שהמנכ"ל 

כל   את  אורן  של  בראשותו  המקצועית  כוועדה  חסותה  תחת 

הזה.   לעניין  המיוחדת  התוכנית  את  ותציג  הזה,  הנושא 

ובמקביל אני מצפה שכולנו בדיוני תקציב, ללא קשר באיזה  

הביטחון,   תיק  את  מחזיקה  לא  ואני  מחזיקים,  אנחנו  תיק 

התקציב   בהעלאת  נתמוך  שכולנו  רלוונטי  ולא  קשור  לא  זה 

כרגע   משמעותית,  בצורה  בדרכים  והבטיחות  הביטחון  של 

של   נושא  ה   3.3%זה  לכיוון  יותר  זיכרוני,  וגם    4%-למיטב 
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הביטחון   כי  רוחבית.  בצורה  האגפים  יתר  חשבון  על 

דו  כבר  והבטיחות  לכולנו  קוראת  ואני  נוסף,  תקציב  רש 

עכשיו להתכוונן לתוספת תקציבית משמעותית בנושא הזה,  

 תודה.  

 תודה רבה. אורן בקצרה.   ראש העיר: 

הצוות   ד"ר אסנת ספורטה:  את  להכפיף  שלך  ההצעה  את  מקבלת  אני  עדי,  רגע 

   -הזה לוועדת האכיפה 

 לא צוות נוסף.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 לא, לא, להכפיף את זה.   פורטה: ד"ר אסנת ס 

   -לא להכפיף  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 להכניס את זה בתוך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ועדת ביטחון.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 סליחה ועדת ביטחון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 רגע, אורן רוצה לדבר.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

תוד  ראש העיר:  דיבור,  בזכות  אורן  בבקשה.  אורן  תודה  כן,  אסנת,  ה 

עדי. אורן, אני אגיד כמה מילים והמנכ"ל יציע את ההצעה,  

 בבקשה. דני אתה רוצה גם? גם דני.  

בשם   אורן כהן:  מדברת  ההצעה  באמת  כי  לקצר,  אשתדל  אני  כן, 

אני   כל  שקודם  אסנת,  כללי  באופן  אגיד  רק  אני  עצמה. 

חשוב,   מאוד  מאוד  נושא  הוא  הנושא,  העלאת  עצם  מברך 

בר  שיגידו אפילו  יהיו  הארצית.  הייתה    מה  עכשיו  שרק 

בחירות  אז    מערכת  הארצית.  ברמה  בפרוטרוט  בזה  שדנה 

על   המקומית  ברמה  זה  על  לדבר  צריכים  אנחנו  שכן  כל  לא 

ועדת   העניין  לצורך  יש  כזה,  דבר  אומר  רק  הביטחון.  נושא 
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עובד,   שהוא  עליו  מדברת  שאת  הצוות  בדיוק  זה  ביטחון. 

לעשות  שאמור  זה  לקבל    והוא  גם  הישיבות,  קיום  את  גם 

אנחנו   מקצוע.  אנשי  אותם  את  לזמן  גם  הנתונים,  את 

בעצם   לייעץ  וגם  מקצוע,  אנשי  אותם  את  זה,  את  עושים 

באופן   הזה  הטיפול  את  שמלווה  התיק  מחזיק  שהוא  לדני 

היכרות   להעיד,  יכול  שאני  להגיד  יכול  ואני  ושוטף.  קבוע 

בזה. ודני בסופו של  קרובה מאוד, ולראות כמה דני מתעסק  

מטעמו   הוא  גם  זה  את  שמלווה  העיר  ראש  מול  נמצא  דבר 

זה   את  מכיר  אתה  גם  יוסי  מאוד.  רבים  שונים  בפורומים 

מתוקף תפקידך, כמה ראש עיר כמו כפר סבא, בכל עיר דרך  

הוא   שלנו  ובמקרה  תושביו.  ביטחון  של  בנושא  מעורב  אגב, 

מקבל  הזו  הביטחון  ועדת  מאוד.  מאוד  את  מעורב  ת 

לנו תכנית, ואני   הנתונים, היא תציג איזה שהיא תכנית, יש 

לשאול   וגם  לישיבה  להגיע  יוכלו  המועצה  חברי  שאם  חושב 

לא   הכול  חוכמה  הרי  עינינו,  את  ולהעיר  השאלות  את 

גם   לשמוע  מאשמח  יותר  אישי  באופן  אני  אצלנו,  נמצאת 

פעמים,   כמה  זה  על  דיברנו  הביטחון.  בוועדת  יוסי  אותך 

יכול  ושת  עיניי. הרי אין ספק ממרום תפקידך, אתה  עיר את 

כעטבי   מאשמח שלומי  יותר  אני  לתרום תרומה משמעותית. 

אשמח   אני  במשטרה.  ניצב  הוא  גם  הוא,  גם  בוועדה  נמצא 

משקפת   די  היא  להצבעה,  לעבור  שאפשר  חושב  ואני  מאוד 

 את זה.  

להצט  עו"ד יוסי סדבון:  אשמח  גם  אני  להצטרף,  אשמח  גם  תזמינו  אני  רף, 

שאני   המשטרתיים,  הנתונים  כל  עם  בנושא,  לישיבה  אותי 
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 מכיר אותם היטב. אני בהחלט אשמח.  

 אני שמח. טוב, דני בקטנה והמנכ"ל יסכם את הנושא.   ראש העיר: 

שעבד   דני הרוש:  כאחד  אלינו,  תצטרף  שאתה  זה  על  מברך  אני  יוסי, 

מ  מאוד  אני  לנו,  יעצת  שאתה  בתחומים  גם  בעבר  אוד  איתך 

חשובה   מאוד  מאוד  דעתך  משנה,  לא  אשמח.  מאוד 

אותך.   יזמן  הוועדה  יו"ר  שאורן  נשמח  ביותר,  ומקצועית 

נותנת   שאת  ציבורית,  אחריות  קצת  אחת,  הערה  רק  אסנת 

נערות   ילדות  בנושא  בסיס  שום  לך  שאין  נתון  שהוא  איזה 

אחריות,   טיפה  לך  להיות  שצריכה  חושב  אני  שמסתובבות. 

 ין לה שום בסיס.  להגיד אמירה שא 

   -דני, כל מה שאני אומרת  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא, לא, סליחה, אל תפריעי לי, אני  דני הרוש: 

   -כל מה שאני אומרת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, לא, לא, אין לך, אין לך שום בסיס.   דני הרוש: 

 מגובה בעובדות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הוא לא מגובה בשום דבר.   דני הרוש: 

 אוקיי?   ר אסנת ספורטה: ד" 

   -אז סליחה  דני הרוש: 

 ואת תטיל ספק באמינות של דברים שאני אומרת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני מטיל ספק, אני מטיל ספק בצורה  דני הרוש: 

 אל תטיל ספק באמינות של דברים שאני אומרת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני מטיל ספק.   דני הרוש: 

   -שאני אומרת כל מה   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אז אני מטיל ספק.   דני הרוש: 
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 אני אומרת על בסיס של עובדות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אז אני מטיל ספק, את לא אומרת עובדות.   דני הרוש: 

 לא, אתה אומר אני לא מטיל ספק, ואז אני מטיל ספק?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, לא,   דני הרוש: 

 אל תטיל ספק.   ד"ר אסנת ספורטה: 

נמצאות   הרוש: דני   העובדות  כי  עובדות,  אומרת  לא  את  אומר,  אני  אז 

   -והציגו אותם כרגע פה קצין המשטרה 

   -לא הייתה התייחסות לנושא ולכן  ד"ר אסנת ספורטה: 

 -לא, לא, סליחה  דני הרוש: 

 ולכן העליתי את זה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

זה נמצא  דני הרוש:  באתר    אסנת אני מבקש, אני אתן לך את הנתונים, 

 המשטרתי.  

   -תודה מאיר. אבל זה לא הוצג כאן, ולכן היה חשוב, חשוב  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, לא,   דני הרוש: 

 לדבר גם על זה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

מצג   דני הרוש:  שהוא  איזה  ולהציג  לנסות  לא  אבל  זה,  על  לדבר  חשוב 

ברחובות.   ללכת  יכולים  לא  אנחנו  רגע  שעוד  כאילו  שווא, 

 שאת אמרת.  זה מה  

 תחושת הביטחון של תושבי כפר סבא נפגעה.    ד"ר אסנת ספורטה: 

.   דני הרוש:   סליחה אל תפריעי לי

 חד משמעית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   דני הרוש:   אני לא הפרעתי לך, אל תפריעי לי

 הפרעת דרך אגב.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לה  דני הרוש:  לי  חשוב  לי.  תפריעי  אל  אז  הפרעתי,  לא  שמה  אני  דגיש 
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שאת   מה  על  אחריות  תקבלי  נכון.  לא  הוא  מציגה  שאת 

מאוד   וחשוב  בידך.  ולא  בידי  נמצאים  והנתונים  מדברת. 

   -הילדים והילדות 

 הנתונים חשופים לכולם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

זה   דני הרוש:  שלנו.  בעיר  בבטחה  הולכות  והנערות  והילדות  הילדים 

 הכול.  

 מודע למה שקורה.  דני אתה לא   ד"ר אסנת ספורטה: 

 סליחה, במקרה אני גר בכפר סבא, במקרה.   דני הרוש: 

חושב   ראש העיר:  אני  תשמעו,  לכולם.  רבה  תודה  רוצה,  אני  בואו 

סקירה   שהיא  המשטרתית,  מהמערכת  סקירה  פה  שקיבלנו 

שנעשית   מאוד  הגדולה  הפעילות  לעומת  מצומצמת  מאוד 

הכל  בסך  לנושא.  מצטרף  שיוסי  שמח  גם  אני  מי    כאן. 

שהפעילויות   יודע  המשטרתית,  הפעילות  את  שמכיר 

גלויים,   המשטרתיות מתבצעות בהרבה מאוד רבדים. חלקם 

בזמן   האוזן,  את  לסבר  רק  עליהם.  לדבר  אפשר  אי  חלקם 

פה   היו  לדבר.  יכולתי  לא  אני  הפשיעה  אירוע  את  פה  שהיה 

לילה   יום  יום  פה  שהסתובבו  שוטרים  עשרות  מכמה  למעלה 

כל  סביב  אמצעים    לילה  כולל  כאן,  שהיו  המערכות 

מערך   פה  שיש  להבין  צריכים  אנחנו  אז  ועוד.  טכנולוגיים 

בשיתוף   מאוד,  טובה  בצורה  שמתבצעת  עבודה  של  שלכם 

הצוותים,   עם  המנהלים,  עם  העירונית,  המערכת  עם  מלא 

מפקד   מול  במקומות  אחרות  ברמות  איתי  הסגנים,  עם 

קשר  שיש  התחנה  מפקד  מרחב,  מפקד  ולכן    מחוז,  הדוק. 

ידוע,   במדינה  המצב  השני,  הדבר  טובה.  עבודה  פה  נעשית 
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המשטרה.   קציני  וגם  להוסיף,  רוצה  לא  פירטה,  גם  עדי 

ויש   ישראל,  במדינת  קורה  מה  ומבינים  מכירים  אנחנו 

הבדואית,   בחברה  גם  מאוד  מורכבים  פשיעה  אירועי 

וזה   אלינו.  בסמוך  ממש  שנמצאת  הערבית,  לחברה  שזולגת 

סו  אליה,  עוד  שמתייחסים  מאוד  רצינית  סוגיה  ועוד  גיה 

נמצא   אני  האלה,  ברבדים  אגב  רק  לא  איתה.  ומתמודדים 

מאוד   הרבה  עם  בקשר  אני  הערבי,  במגזר  מאוד  הרבה 

ומתבצעת   רשויות  ראשי  כולל  הערבי,  המגזר  בתוך  גורמים 

בטוחה   עיר  סבא  כפר  העיר  האחרון,  הדבר  משותפת.  עבודה 

פ  להסתובב  אפשר  של  מאוד.  שלם  מערך  פה  יש  ברחובות,  ה 

שמסתובבים   אופנוענים  פה  הוספנו  אנחנו  ושיטורים.  סיור 

נתגבר   אנחנו  מקום.  בכל  אותם  רואים  אתם  העיר,  ברחבי 

מתנדבות   מאוד  הרבה  פה  יש  מצלמות,  יש  סיירות.  בעוד 

הכל   ובסך  הזמן.  כל  מצוינת  עבודה  פה  שעושים  ומתנדבים 

יש  להתגאות.  על מה  לנו הרבה  ההצעה שיקריא    יש  כאן את 

מאוד   להוסיף.  רוצה  שאני  נושא  עוד  אגב  בבקשה.  המנכ"ל, 

כל   ולפעמים  ציבור  נבחרי  אנחנו  בשיח.  להיזהר  חשוב 

ולהגיד   לבוא  אומרת  זאת  ומשמעויות.  תוקף  לה  יש  אמירה 

ולהגיד   לבוא  בעיה.  זו  מבוססים,  שלא  מסוימים  דברים 

כי לא לזרוע  דברים גם שהם מבוססים, לפעמים עדיף שלא.  

מידע   מעט  לא  יש  מיותרים.  לחצים  או  פוביה  ולזרוע  פניקה 

לא   והם  פה  יושבים  הקצינים  שגם  במשטרה,  שנמצא 

העירייה   מנכ"ל  כן  שנעשה.  למה  מעבר  לפרט  יכולים 

 בבקשה.  
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אני   יובל בודניצקי:  בסדר?  הנגדית,  ההצעה  את  אגיד  בקצרה  אני  טוב, 

נאמרו  הדברים  רוב  בקצרה,  זה  את  הביטחון  אעשה  אגף   .

וכלל   העירוני  השיטור  מנהל  האגף,  מנהל  בראשות 

וייעודית לאבטחה   הקב"טים מקיימים הערכת מצב שבועית 

הנחיות   יוצאות  שבוע  כל  חינוך.  מוסדות  ואבטחת  עירונית 

אם   העונתיות.  פי  ועל  בשטח  המצב  תמונת  פי  על  והערכות 

את  מתאימים  אנחנו  אז  ילדים,  שמסתובבים  גדול  חופש    זה 

לעת   מעת  בנוסף  למשל.  בהתאם  האבטחה  תפיסת 

שונים,   בפורומים  מקצועיים  חשיבה  צוותי  מתקיימים 

רק   שהתקיים  זה  כמו  ביטחון,  ועדת  של  פורום  לרבות 

ב  שבועיים  לפני  מצב  23.10.22-לאחרונה,  הערכת   .

העיר   וראש  המשטרה  תחנת  מפקד  עם  ביחד  תקופתית 

מעב  וחשיבה.  ועדכון  לתקופה  אחת  בחודש  מתקיימת  לכך  ר 

העבודה   תכנית  פי  ועל  הסיור,  גם  תוגבר  האחרונים  וחצי 

שנת    2022לשנת   כולל  העיר,  רחבי  בכל  מצלמות  מותקנות 

בשיתוף    2023 הביטחון  אגף  מנהל  בנוסף  שנאמר.  כפי 

מטה   עבודת  יקיימו  נוספים,  מקצוע  וגורמי  ישראל  משטרת 

של  הביטחון  תחושת  לשיפור  מנחים  עקרונות  גיבוש    לצורך 

הביטחון   בוועדת  יוצגו  העבודה  תוצרי  העיר.  תושבי 

במהלך   ויישום  תקצוב  לצורך  הצעת  2023הקרובה,  ולכן   .

יוזמנו   ההחלטה היא שחברי מועצת העיר, מי שירצה כמובן 

 להשתתף בדיון בוועדת הביטחון כאמור.  

 אפשר לקבל את זה פה אחד?   ראש העיר: 

ק  ד"ר אסנת ספורטה:  על  שמחה  מאוד  אני  רוצה  א'  ואני  וההצעה.  הנושא  בלת 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 02/11/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 113 
 

השנה   הביטחון  ועדת  לדייק.  בקשה  לי  יש  בזה,  לתמוך 

הכל   בסך  לטובת    3נפגשה  העניין  לטובת  אז  א',  אז  פעמים. 

מבקשת   אני  כאן,  מציע  שאתה  העקרונות  מסמך  גיבוש 

עוד   עכשיו  נחכה  לא  אלא    4שאנחנו  הבאה,  לפעם  חודשים 

   -שזה יקרה, נגדיר 

   -השנה, אני אומר לך, בלי עד סוף   אורן כהן: 

 אוקיי, אז רק שזה יהיה בתוך ההצעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 עד סוף השנה.   ראש העיר: 

מעבר   ד"ר אסנת ספורטה:  שני,  ודבר  גמור.  בסדר  זה  הזאת  השנה  סוף  עד 

 לעקרונות מנחים המלצות אופרטיביות עם לו"ז.  

 ברור.   ראש העיר: 

 חלקם כבר אמרו.   יובל בודניצקי: 

 ברור, חלקם כבר מבוצעים.   אש העיר: ר 

שאמר   ד"ר אסנת ספורטה:  כמו  באמת  א'  אז  כתוב.  להיות  צריך  שברור  מה 

   -אורן, בחודשיים הקרובים שזה 

זה,   יובל בודניצקי:  את  פספסת  אולי  פעם,  עוד  מקריא  אני  תוצרי,  כתוב 

 תוצרי העבודה יוצגו בוועדת הביטחון.  

 ים יכללו המלצות אופרטיביות.  אוקיי, שהתוצר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -תוצרים זה תוצרים, אני לא חושב ש  יובל בודניצקי: 

כן   ד"ר אסנת ספורטה:  אבל  ישימים,  לא  רעיונות  להיות  יכול  גם  זה  תוצרים 

אני   יובל  אופרטיביות.  המלצות  על  בדגש  עבודה  תוצרי 

 מילים האלו. תודה.    2-אשמח שזה יהיה כתוב ה 

ג  יובל בודניצקי:   מור.  בסדר 

פוסט.   ראש העיר:  תעלו  תודה.  אחד?  פה  התקבל  רבה,  תודה  טוב, 
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 בבקשה.  

 

מנהל אגף הביטחון בשיתוף משטרת ישראל וגורמי מקצוע   : 529מס'    החלטה 

נוספים, יקיימו עבודת מטה לצורך גיבוש עקרונות מנחים, והמלצות אופרטיביות  

וצגו בוועדת הביטחון  לשיפור תחושת הביטחון של תושבי העיר. תוצרי העבודה י 

 .  2023הקרובה ועד סוף השנה לצורך תקצוב ויישום במהלך  

  . פה אחד   ה ההחלטה התקבל 

 

 אישור קריאת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול אייזנברג. .  3

 

הממשלתית   ראש העיר:  הרשות  ידי  על  תקומה  מתחם  הכרזת  אישור 

רשויות   במסלול  להתחדשות  במתחם,  עירונית  להתחדשות 

זה   אנגל  מרחוב  מקטע  קריאת  אישור  העירייה.  ובהסכמת 

מסדר   יורד  אייזנברג  אנגל  של  הנושא  היום,  מסדר  יורד 

   -היום. אישור הכרזת מתחם תקומה 

 למה? רגע למה יורד מסדר היום?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני מוריד אותו מסדר היום.   ראש העיר: 

 למה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את זה מסדר היום.  כי מורידים   ראש העיר: 

 אבל למה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 צריך לעשות הצבעה לא?   הדר לביא: 

 למה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

המשפטי   הדר לביא:  מסדר  היועץ  הורדה  על  הצבעה  לעשות  צריכים 

 היום?  
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.   ד"ר אסנת ספורטה:   לדעתי כן

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

 ו מסדר היום או להעלות אותו להצבעה?  אפשר להוריד אות  ראש העיר: 

זה   עו"ד אלון בן זקן:  את  תעלה  היום,  מסדר  אותו  להוריד  רוצה  אתה  אם 

 להצבעה.  

של   ראש העיר:  הנושא  את  להוריד  בעד  מי  להצבעה,  מעלה  אני  אז 

ושאול   לאה  שם  על  אנגל  מרחוב  מקטע  קריאת  אישור 

 אייזנברג מסדר היום?  

 לתת הסבר, אולי אני אתמוך, אבל תסביר למה.  אתה יכול   ד"ר אסנת ספורטה: 

נכון   ראש העיר:  שיותר  חושב  אני  מורכב,  הנושא  שכרגע  הוא  ההסבר 

 עירונית להוריד אותו מסדר היום.  

ואז   ד"ר אסנת ספורטה:  הקודמת  בישיבה  היה  זה  הקודמת,  פעם  כבר  היה  זה 

 זה הועבר לעכשיו.  

לה  ראש העיר:  רוצים  אתם  להצביע?  רוצים  ונאבד  אתם  הזה,  בעד  צביע 

אז   אומר?  אתה  מה  פינחס  נצביע.  בואו  אז  השטח,  את 

כי   היום,  מסדר  זה  את  להוריד  מציע  אני  בואו,  קדימה 

 הנושא הזה מורכב מידי. אפשר לאשר את זה פה אחד?  

פעם   ד"ר אסנת ספורטה:  כבר  זה  כי  מוכן,  הבאה  בפעם  זה  את  תביאו  אבל 

   -שלישית שאנחנו 

חו  ראש העיר:  מוריד  אני  אני  ולכן  קורה,  מה  בדיוק  מבינים  שאתם  שב 

 את זה מסדר היום. אפשר לאשר את זה פה אחד? תודה.  

 

 מאשרים פה אחד להסיר את הנושא מסדר היום.   : 530מס'    החלטה 
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אישור הכרזת מתחם תקומה על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  .  4

 רייה.  כמתחם להתחדשות במסלול רשויות ובהסכמת העי 

 

הממשלתית   ראש העיר:  הרשות  ידי  על  תקומה  מתחם  הכרזת  אישור 

רשויות   במסלול  להתחדשות  כמתחם  עירונית  להתחדשות 

 ובהסכמת העירייה. יש כאן דברי הסבר, בבקשה.  

שנים,   עו"ד בתיה בראף:  לפני  כבר  שהייתה  הכרזה  של  אישור  בעצם  מתבקשת 

ת  מתחם  על  הראשונה  ההכרזה  חומר.  לכם  היא  נשלח  קומה 

משנת   ראש  2015הכרזה  אז  היה  נתניהו  כשבנימין  עוד   .

פעם   פגה.  שכבר  הכרזה  בעצם  היא  הזאת  ההכרזה  ממשלה. 

נעשו   עירונית, ההכרזות האלה  במסגרת הרשות להתחדשות 

לנו את חוק הרשות הממשלתית,   יש  ידי הממשלה. היום  על 

להתקדם   רשויות  מסלול  של  במסגרת  גם  מאפשר  שבעצם 

ההכר  תכנית  עם  על  בעצם  מדברים  אנחנו  האלה.  זות 

באמת   נמצאים  אנחנו  שלבים.  מאוד  הרבה  שעברה  תקומה, 

בשנת   העיר  מועצת  האחרונה.  החליטה    2014בישורת  עוד 

הוועדה   אישור  את  עבר  גם  מאז  התוכנית,  קידום  על 

מבחינת   תוקף  קיבלה  למעשה  הזאת  והתוכנית  המחוזית, 

בשנת   מ 2017תב"ע  הרבה  עברו  מאז  גם  .  היו  בנהר,  ים 

תכנית   היא  התוכנית  התוכנית.  כנגד  משפטיים  תיקים 

ההיתר.   הוצאת  לקראת  היזם  של  התקדמות  ויש  בתוקף, 

כרגע   נמצא  היזם  גם  לנו,  שיש  האחרונים  הדיווחים  לפי 
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הבנקאי.   הליווי  את  מקבל  שהוא  לפני  אחרונה  בישורת 

ועומד, משום   די ממושכת שהנושא היה תלוי  הייתה תקופה 

לצורך  שה  מונתה  ההשבחה.  היטל  לעניין  מחלוקת  ייתה 

מאוד   ארוך  זמן  לה  שלקח  מכרעת  שמאית  גם  הזה  הנושא 

בעצם   ההדורים  כל  דבר  של  ובסופו  החלטתה.  את  לקבוע 

מנת   על  אבל  הבנייה.  היתר  את  לתת  העת  והגיעה  אושרו, 

של   בקריטריונים  עומד  שבאמת  היתר  יהיה  הזה  שההיתר 

שכו  להיות  שאמורה  צריכה  שכונה  אז  בינוי,  לפינוי  נה 

מועצת   של  והחלטה  ההחלטה,  של  אשרור  כן  גם  להינתן 

למצב   מביאה  בעצם  העיר  מועצת  של  הזאת  ההחלטה  העיר. 

של   מכרז  שכל  ההטבות,  כל  את  נותנים  המס  ששלטונות 

כל   מבחינת  הדיירים  וגם  היזם  גם  לקבל,  הוא  בינוי  פינוי 

מבח  והן  הבנייה  מבחינת  הן  שחלים,  הדיירים,  המיסים  ינת 

מס   שום  לשלם  צריכים  ולא  נטו,  נטו  עסקת  כאן  שמקבלים 

בקשת   בעצם  נדרשת  לכך  אז  בינוי.  בפינוי  שקשור  מה  בכל 

הרשות   חוק  לפי  עובדים  ואנחנו  הואיל  המועצה. 

צמודים   להיות  בעצם  היא  ההחלטה  הצעת  אז  הממשלתית, 

)   14לסעיף   זה  1)א(  את  ולאשר  הממשלתית,  הרשות  לחוק   )

ה  כבר  לפי  כאן  נמצאים  אנחנו  אבל  רשויות.  של  מסלול 

אנחנו   כי  הרשות,  של  מימון  שום  כאן  שאין  במסלול 

 בישורת האחרונה של הוצאת היתרי בנייה.  

 יש לי שאלה. שילם את ההיטל?   יעל סער: 

 לאחר ההכרזה ישולם ההיטל.   ראש העיר: 

 למה לא לפני?   יעל סער: 
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 זה החוק.   ראש העיר: 

הוצא   עו"ד סמי ריכטר:  לא  עוד  ההכרזה?  אחרי  אומרת  זאת  מה  לא,  לא, 

 היתר בנייה.  

 ברגע שיוצא ההיתר.   ראש העיר: 

   -יש לו כבר  יעל סער: 

   -סליחה, יש  עו"ד בתיה בראף: 

 ההיתר מתקבל אחרי תשלום או אחרי הפקדות ערבויות.   יעל סער: 

מ  עו"ד בתיה בראף:  כל  שהיו  אחרי  בהסכמה,  משותפת  החלטה  יש  יני  סליחה, 

ההיטל   ההיטל.  סכום  לגבי  מכרעת  שמאית  של  ערעורים 

אחרי   ישולם  ההיטל  הבנייה.  היתר  להוצאת  בצמוד  ישולם 

מעגל   על  כאן  מדברים  אנחנו  בנקאי.  מימון  לו  יהיה  שהיזם 

הבנקאי   מהמימון  כתוצאה  הבנקאי,  למימון  בעצם  שצריך 

להוצאת   תנאי  שזה  ברור  אבל  ההיטל.  את  ישלם  הוא 

 לל מחלוקת בנושא.  ההיתר, אין בכ 

לצאת   ראש העיר:  יכול  לא  ההכרזה  ללא  מהתהליך,  חלק  היא  ההכרזה 

 היתר.  

   -נכון, ההכרזה  עו"ד בתיה בראף: 

   -הריביות שלו נצברות  יעל סער: 

.   ראש העיר:   לזה התכוונתי

שנה   יעל סער:  מלפני  כבר  השומה  כי  ממתי?  נצברות  שלו  הריביות 

 גורים כן?  וחצי. אנחנו גובים גם ריביות פי 

 ריבית זה ממועד מימוש. ממועד הוצאת היתר התוכנית.   עו"ד אלון בן זקן: 

ממועד   יעל סער:  זה  ריבית  התוכניות,  ממועד  זה  הצמדות  לא,  לא. 

 השומה.  
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 מימוש.   עו"ד אלון בן זקן: 

אז   עו"ד בתיה בראף:  זה,  את  לבדוק  רוצה  שאת  ככול  להכרזה.  קשור  לא  זה 

ו  בשומה  גם  לבדוק  זה  אפשר  הריבית  המקומית.  בוועדה  גם 

על   ההכרזה  מבוקשת  כרגע  דין.  פי  על  נושא  שהוא  נושא 

לצאת   שעומד  הבנקאי  המימון  של  התהליך  שכל  מנת 

אז   הבנייה,  היתר  הוצאת  לצורך  דרוש  שהוא  מזה  כתוצאה 

הפטורים   את  שיהיה  כדי  ההכרזה  את  בעצם  לקבל  רוצים 

 מרשות המיסים. 

לא  יעל סער:  התנגדות  לי  היה  אין  למה  מבינה  לא  פשוט  זה,  את  שר 

יקבל   עכשיו  שהוא  כדי  ההצעה,  שתפוג  עד  לחכות  צריך 

 מימון.  

הרבות   יובל בודניצקי:  השנים  בגלל  ברור,  היה  לא  זה  אם  פעם  עוד  יעל 

יושב   הפנים,  במשרד  החוק  ושינוי  התקנה  ושינוי  שעברו, 

בעירייה.   אצלנו  עירונית  להתחדשות  הרשות  מנהל  גם  פה 

תוקף  מועצה    פג  החלטת  לקבל  צריכים  ואנחנו  ההכרזה, 

 לאישור התוקף זה הכול.  

 אני הבנתי.   יעל סער: 

 אוקיי, זה מה שכרגע עומד להצבעה.  יובל בודניצקי: 

כך   יעל סער:  כל  שהוא  היזם,  של  השיקולים  את  מבינה  לא  רק  אני 

   -הרבה זמן נסחב עם המימון 

 זה כרגע מה שעומד להצבעה.   יובל בודניצקי: 

 בדיוק.   אש העיר: ר 

 אפשר לקבל את זה פה אחד?   יובל בודניצקי: 

 תודה רבה פה אחד.   ראש העיר: 
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את   פינחס כהנא:  להפנות  אחת, כששינו את החוק, סתם בשביל  רק הערה 

את   שינו  בינוי,  מפינוי  שהפך  הזה  הנושא  הלב.  תשומת 

לנו   יש  שאצלנו  נושא  וזה  כמתחם.  זה  את  והגדירו  החוק 

כ  מתחמים  מדברת  הרבה  היא  הטרמינולוגיה,  שזה  אלה, 

של   לנושא  יותר  והתייחסו  דירות  מלאי  במקום  עכשיו 

בנושאים   גם  התערבות  סך  כאן  יש  אלא  הדירות, 

שההגדרה   שנבין  וכו'.  הציבורי  המרחב  שיפור  הציבוריים, 

 של המתחם היא היום כוללת כתוצאה מהחוק.  

אפש  יובל בודניצקי:  העשרה.  על  תודה  תודה,  הצעת  אוקיי,  את  לקבל  ר 

יופי, תודה עבר.    ההחלטה פה אחד? 

הרשות   : 531מס'    החלטה  ידי  על  תקומה  מתחם  הכרזת  לאשר  אחד  פה  מאשרים 

ובהסכמת   רשויות  במסלול  להתחדשות  כמתחם  עירונית  להתחדשות  הממשלתית 

 . העירייה 

 

 .  20/09/2022אישור המלצות ועדת כספים מיום   .  5

 )משרד הפנים(.    2021י  הצגת דו"חות כספיים יונ  א.  

 .  2022הצגת דו"חות כספיים יוני   ב.  

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

 . 2022שנת    –העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל   ד.  

 

מ  יובל בודניצקי:  כספים  ועדת  המלצות  מצורף  20.9.2022-אישור   ,

מיום   כספים  ועדת  חומרים    20.9.2022פרוטוקול  בצירוף 

ועדת  נל  המלצות  את  מאשרים  אתם  ההחלטה  והצעת  ווים. 

כדלקמן:  בנושאים  הישיבה  בפרוטוקול  כמפורט    הכספים 
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יוני   כספיים  דו"חות  כספיים  2021הצגת  דו"חות  הצגת   ,

שנת  2022יוני   תב"ר  לסעיף  מסעיף  העברות   ,2022  ,

 .  2022והעברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל שנת  

   -יש לי שאלות  ד"ר אסנת ספורטה: 

איזו   יעל סער:  על  אז  ברצף,  פה  ישיבות  לכמה  דו"חות  מיני  כל  יש 

 ישיבה מדברים. כי היו כמה ישיבות.  

 .  20.9.2022 עו"ד עדי לוי סקופ: 

 .  20/9/2022הישיבה של   צחי בן אדרת: 

 . 20.9.2022אמרתי   יובל בודניצקי: 

 בסדר אני לא זוכרת בעל פה מה זה מה רגע.   יעל סער: 

 .  25/10/2022ר היום כתוב  בסד  הדר לביא: 

 זה לפני, דילגת.   יובל בודניצקי: 

 סליחה.   הדר לביא: 

היום   לירית שפיר שמש:  מאשרים  מאז    2אנחנו  בתקופה  שהיו  ישיבות, 

לא   באוקטובר  שכמובן  העיר,  מועצת  של  הקודמת  הישיבה 

 -התקיימה. הרי בדרך כלל אנחנו מאשרים כל חודש 

 נכון.   יובל בודניצקי: 

לא   פיר שמש: לירית ש  הקודם  ובחודש  מאחר  הקודם.  בחודש  שהיה  מה  את 

של   ישיבות  עכשיו  מאשרים  אנחנו  מועצה,  ישיבת  הייתה 

   -ועדת כספים 

 .  5סעיף   יובל בודניצקי: 

של   לירית שפיר שמש:  ולא  חודשיים  של  כספים  ועדת  של  הפרוטוקולים  את 

 חודש אחד.  

 .  5עכשיו אנחנו מדברים על סעיף   יובל בודניצקי: 
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להגדיל   יעל סער:  העברה,  על  פה  דיברתם  שאלה.  לי  הייתה  אז 

קבלנים   מחשבון  מיוחדות  מבקשים    23,000רכישות   ,₪

רוצים   אחרת,  פעילות  חשבון  על  משהו  לרכוש  להחליף 

   -₪. השאלה שלי היא כזאת   23,000להחליף, מעבירים  

 חודשיים.  לפרוטוקול, זה היה לפני    רגע, תפני אותנו בדיוק  יובל בודניצקי: 

הרי   לירית שפיר שמש:  אני  כי  השאלה,  את  זוכרת  במקרה  אני  לי  תרשי 

אני   אישור  שיהיה  ועד  כספים,  בוועדת  אני  בתפקידי 

החברה   הדר,  כך  אחר  לך  אזכיר  אני  היו"ר.  מקום  ממלאת 

מיולים   להחלפת  שזה  לה  ואמרה  הזה,  הדבר  על  שאלה  שלך 

 בפארק, והדר הביעה את שביעות רצונה.  

 כן, זה לא מה שתכננתי לשאול.   ער: יעל ס 

מועצה   הדר לביא:  חברת  פה  יש  אבל  שלי,  הציטוט  על  מודה  אני 

ולהחליט   לשאול  לה  מותר  בדעתי.  תלויה  שלא  עצמאית, 

 לשאול.  

יורד   יעל סער:  רכש  יודעת  שאני  מה  לשאול.  שרציתי  מה  לא  וגם 

איך   שואלת  אני  אז  שוטפות.  מפעילויות  ולא  מתב"רים 

מחלי  מינימאלי  אנחנו  סכום  שהוא  איזה  יש  האם  או  פים 

זה   איך  או  מלאי,  או  רכש  בתור  מוכר  להיות  צריך  שלא 

 בדיוק עובד חשבונאית.  

 את מדברת?    3יעל סעיף   צחי בן אדרת: 

 כן.   יעל סער: 

ולא   צחי בן אדרת:  יש רכישות שוטפות בהגדרה, שהם שוטפות קטנות  לא, 

 משמעותיות, אז זה נכנס לתקציב השוטף.  

 אתה יודע להגיד לי מה הסף?   יעל סער: 
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 אין לי פה את הפירוט, אני יכול לבדוק ולהגיד לך.   צחי בן אדרת: 

שזה   יעל סער:  זה  הסף,  אותי  מעניין  כאילו  .    23,000הבנתי,  הבנתי  ₪

 ₪, פשוט מעניין.    ₪200,000,    ₪100,000,    50,000אם זה  

יכו  צחי בן אדרת:  הגבלה.  אין  ידיעתי  למיטב  הוצאה  לא,  גם  להיות  ל 

של   המהות  על  מסתכלים  בעיקרון  גדולה.  יותר  שוטפת 

ולהגיד לך את הפירוט אין   הרכישה. אבל אני יכול להסתכל 

 בעיה.  

 אוקיי. זאת הייתה השאלה שלי.   יעל סער: 

 תודה. הלאה. אפשר להמשיך?   ראש העיר: 

 רגע, אפשר לאשר את זה?   יובל בודניצקי: 

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

 : 2022/9/20מאשרים פה אחד את המלצות ועדת כספים מיום   : 532מס'    החלטה 

 )משרד הפנים(.    2021הצגת דו"חות כספיים יוני   א.  

 .  2022הצגת דו"חות כספיים יוני   ב.  

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

 . 2022שנת    –העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל   ד.  

 

 : 25/10/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך   .  6

 מיליון ₪.    14אישור נטילת הלוואה בסך של   א.  

 תקציב פיתוח תב"רים.    2022העברות מסעיף לסעיף לשנת   ב.  

 . שוטף   –תקציב רגיל    2022לשנת    9העברות מסעיף לסעיף מספר   ג.   

 

 .  25/10/2022אישור המלצת ועדת כספים מיום   ראש העיר: 
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מיום   יובל בודניצקי:  הפרוטוקול  מצורף  פה  בצירוף  25/10/2022גם   ,

המלצות   את  מאשרים  ההחלטה:  הצעת  הנלווים.  החומרים 

מיום   הישיבה  בפרוטוקול  כמפורט  הכספים  ועדת 

הלוואה  25/10/2022 נטילת  אישור  א.  כדלקמן:  הנושאים   .

ב. העברות מסעיף לסעיף לשנת    14בסך של     2022מיליון ₪. 

מספר   לסעיף  מסעיף  העברות  ג.  תב"רים.  פיתוח    9תקציב 

 תקציב רגיל שוטף. אפשר לאשר?    2022לשנת  

 שאלות להבהרות. אפשר?    2יש לי   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן בבקשה.   יובל בודניצקי: 

ספטמבר   ד"ר אסנת ספורטה:  של  הכספים  שהתקבלו    2022בוועדת  כספים  זה 

שו  להגדיל,  וביקשתם  הפיס,  אותם  ממפעל  להפנות  ב, 

 לתקציב האירועים.  

 כבר אושר אבל אסנת.   עו"ד אלון בן זקן: 

אושר   ד"ר אסנת ספורטה:  במסגרת,  התקבלו  האלה  הכספים  שאלה.  שואלת  אני 

 כאן?  

 כן.   ראש העיר: 

 לא אישרתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 זה אושר.   עו"ד אלון בן זקן: 

 לאישור? זה נמצא כאן.  אז למה זה הגיע שוב עכשיו   ד"ר אסנת ספורטה: 

 זה לגבי ועדת כספים מספטמבר?   עו"ד אלון בן זקן: 

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הרגע אישרנו אותה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 עכשיו הצבענו.   ראש העיר: 

 אני לא הצבעתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 הצבענו פה אחד.   ראש העיר: 

מק  ד"ר אסנת ספורטה:  בכל  פספסתי,  כנראה  אני  רוצה  אז  רגע  כן  ואני  רה 

במסגרת   שהתקבלו  האלו  הכספים  שאפשר    15%להבין, 

 לצרכים קהילתיים של מפעל הפיס?  

 , איך זה נקרא יובל?  -לא, זה מ  צחי בן אדרת: 

 תכנית החומש.   ראש העיר: 

 .  2020תכנית החומש כן, תכנית החומש של   צחי בן אדרת: 

 תודה.   ראש העיר: 

 ר.  אוקיי בסד  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אנחנו בהצבעה  ראש העיר: 

   -רגע, רגע, שנייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 הנושא על סדר היום, אנחנו דנים, יש לנו המון שאלות.   הדר לביא: 

 , אנחנו עכשיו בסעיף הבא.  -רגע שנייה, אז תשאלו על ה  ראש העיר: 

א' התנצלותי פספסתי בכמה דקות את ההצבעה הזאת, אבל   ד"ר אסנת ספורטה: 

שהם  אני   הפיס,  ממפעל  כספים  שמתקבלים  שככול  חושבת 

צרכים,   למגוון  בהם  להשתמש  ואפשר  גמישים  שנקרא  מה 

דווקא   אותם  מפנה  הייתי  לא  אני,  נשאלת  הייתי  אם 

אפרופו   משימות,  מפסיק  יש  האירועים.  תקציב  לתגבור 

מאויש   לא  הביטחון  שמוקד  זה  ועל  ביטחון,  על  דיברנו 

תק  שמחוסר  מניחה  אני  אחרת,  בלילה.  מסיבה  ולא  ציב 

 הייתי מפנה את זה לשם, אבל עניין של סדרי עדיפויות.  

 תודה. אמיר קולמן מה אתה אומר?    ראש העיר: 

 שאלה לגבי סעיף אחר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין לך מה להגיד, גם לי.   ראש העיר: 
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העברה   ד"ר אסנת ספורטה:  כאן  מקצועיים,  9בסעיף    2יש  במורים  חוסר  בשל   ,

 ר קצת הסבר?  אפש 

לסעיף   צחי בן אדרת:  כבר  עברתי  ה   6לדעתי  של  לישיבה  -עכשיו, 

25/10/2022  . 

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יובל אתה רוצה לפרט על העברה הזו, דיברנו על זה  צחי בן אדרת: 

הייתי   יובל בודניצקי:  לא  פה,  דיברתי  הייתי,  לא  אני  סליחה,  פעם  עוד 

 אתכם.  

מו  צחי בן אדרת:  מקצועיים,  לגבי  למורים  שכר  שהסבנו  מקצועיים  רים 

 לייעוץ מקצועי נכון? זו העברה.  

מורים   ד"ר אסנת ספורטה:  מחסור  יש  אם  שאלתי  באוגוסט  בישיבה  פשוט 

רואה העברה שמטרתה   אני  וכאן  לי שלא,  נאמר  מקצועיים, 

רגע   רוצה  אני  מקצועיים,  למורים  חוץ  מיקור  לעשות  בעצם 

 להבין את הפער.  

חוסר   ודניצקי: יובל ב  שיש  איפה  כרגע  אבל  ומתי,  שאלת  מה  יודע  לא  אני 

מיקור   של  בהעסקה  משתמשים  אנחנו  מקצועיים,  במורים 

אנחנו   פה  גם  אגב  דרך  שלנו.  מהמאגר  חלק  זה  חוץ, 

הרי   יש  ועובדים.  לגמלאות,  שיצאו  בגמלאים  משתמשים 

הם   ספציפיים,  במקצועות  מקצועיים  במורים  מחסור 

בצו  בהם  יכולים  משתמשים  לא  כבר  הם  כי  חוץ,  מיקור  רה 

 להיות מועסקים במערכת, זה חלק מהמאגר.  

 אוקיי, אנחנו יודעים כמה דרך אגב?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 סליחה?   יובל בודניצקי: 

 אנחנו יודעים כמות, על כמה משרות עומד המחסור?   ד"ר אסנת ספורטה: 
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א  יובל בודניצקי:  לברר  יכול  אני  פה.  זה  את  לי  לדעתי  אין  עלה  זה  הזה,  ת 

   -בוועדת כספים אם אני לא טועה. אני יכול 

.   צחי בן אדרת:   אפשר לבדוק, עכשיו אין לי את הנתון

 יש את הנתונים, אני אברר ואני אשלח לך אותם.   יובל בודניצקי: 

זה?   ד"ר אסנת ספורטה:  את  פותחים  ההלוואה,  בקשת  לגבי  רבה.  תודה  בסדר 

  14.5ן בקשה לאשר הלוואה של  אז אני רואה שבאמת יש כא 

   -מיליון ₪ 

 מיליון ₪.    14.5מיליון ₪ לא    14 יובל בודניצקי: 

ו   11.5מיליון ₪?    14 ד"ר אסנת ספורטה:   מיליון ₪?    2.5-מיליון ₪ 

 כן.   יובל בודניצקי: 

לתת  ד"ר אסנת ספורטה:  כדי  מבוקשת,  הזאת  שההלוואה  מבינה  אני    אוקיי, 

להקים    2בעצם   זה  אחד  בסמוך  מענים,  כדורגל  מגרש 

 למגרשי הטניס בירוקה. זה הסכום הקטן אני מבינה.  

 במתחם שם ליד דמרי כן.   יובל בודניצקי: 

 בין דמרי לטניס.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא רחוק.   אורן כהן: 

הספר   ד"ר אסנת ספורטה:  בית  ספורט  אולם  בעצם  זה  השני  שהדבר  מבינה  ואני 

 החדש, שהוקם.  

 בה החדשה.  כן, החטי  אורן כהן: 

 .  60-לא, בחטיבה ב  יובל בודניצקי: 

אמרתי?   ד"ר אסנת ספורטה:  מה  לחטיבה.  כן,  ספר.  כן,  בית  של  סוג  חטיבה, 

על שימת   אני אומר שאני מברכת  כל  האלו    2קודם  הדברים 

יש לי השגות לגבי כמה דברים. יש לי   גבוה.  בסדר עדיפויות 

מ  של  להשתתפות  צפי  יש  האם  השגות.  לפני  שרדי  שאלות 
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ממשלה? הקרן למתקנים של משרד התרבות, מישהו בבנייה  

 של המתקנים?  

אנחנו   יובל בודניצקי:  זכאים.  לא  אנחנו  פעמיים,  כבר  סורבנו  לצערי 

אומר   אני  שמרנית  בגישה  זכאים.  לא  אנחנו  שוב,  מגישים 

של   עצמיים  ממקורות  לבוא  צריך  התקצוב  או  המימון  שכל 

 העירייה.  

התשובה   : הנדין -עילאי הרסגור  ספורט?  אולם  על  או  מגרשים  על  מדברים  אנחנו 

   -שלך 

 גם וגם.   יובל בודניצקי: 

 גם וגם.   ראש העיר: 

שהוא   הנדין: -עילאי הרסגור  איזה  החזר,  לקבל  מצפים  כן  שאנחנו  הבנתי  אני  כי 

 החזר מהממשלה.  

 מהאולם.   אורן כהן: 

 על האולם יש החזר, אמור להיות ככול הנראה.   ראש העיר: 

 ממני?   "ר אסנת ספורטה: ד 

   -והמגרש שאנחנו מתכננים העתידי, עוד מגרש נוסף  ראש העיר: 

 ממי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   אנחנו... מהטוטו

 ממי החזר אתה מצפה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מהטוטו.   ראש העיר: 

   -אבל יובל אמרת עכשיו שזה  הדר לביא: 

 וסורבנו פעמיים.    הבנתי שהוגשה בקשה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ואנחנו מצפים לקבל, אנחנו עדיין מתעקשים.   ראש העיר: 

 למרות שהגשנו פעמיים וסורבנו?   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 אנחנו מתעקשים כן.   ראש העיר: 

   -כמו עם ה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מה לעשות כפר סבא היא עיר באשכול  ראש העיר: 

 -שנו, וכרגע אנחנו כמו משרד התחבורה שהתעק  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בואי, אל תיקחי את זה למקומות האלה.   ראש העיר: 

   -בשביתה איטלקית של הקבלן כי עשינו דברים  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא מכבד.   ראש העיר: 

 כי עשינו דברים שלא בסמכות?   ד"ר אסנת ספורטה: 

סבא   ראש העיר:  כפר  אשכול  באיזה  מבינים  כולנו  אנחנו  מכבד.  לא 

 נמצאת.  

   -לא, אני שואלת כי אני רוצה להבין  אסנת ספורטה:   ד"ר 

מימון   ראש העיר:  מקור  כרגע  מקצועית,  מימון  מקור  כרגע  אז  בסדר, 

אנחנו    100%הוא   נוסיף,  תקציבים  שיתקבלו  ככול  עירייה, 

 נסב את התקציב שיגיע ונחזיר את ההלוואה.  

 ואיך אתה מתכוון להחזיר את ההלוואה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כך עושים.   העיר: ראש  

 מה מקורות ההחזר?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מקרנות הרשות.   צחי בן אדרת: 

 קרנות הרשות?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 היטלים כן, השבחה.   צחי בן אדרת: 

 היטלים.   יובל בודניצקי: 

אני   ד"ר אסנת ספורטה:  הזה,  בנושא  שאלה  עוד  לי  יש  גמור.  בסדר  אוקיי, 

שה  כדורגל  מגרש  שיש  ואני  מבינה  בגאולים.  סגור,  בעיר  וא 

תושבים,   לי  שאמרו  מה  לפי  לפחות  שם,  שחסר  שמה  מבינה 
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להתקין   קל  פשוט  יותר  לא  האם  שלי  השאלה  שירותים.  זה 

 שם שירותים, מאשר לבנות מגרש מאפס?  

 לא הבנתי, תשאלי שוב פעם.   ראש העיר: 

גאול  ד"ר אסנת ספורטה:  בשכונת  סגור  כדורגל  מגרש  שיש  מבינה  ים,  אני 

מה   זה  אבל  הפרטים,  את  יודעת  לא  אני  שוב,  ולהבנתי 

שירותים,   שם  שחסרים  מכיוון  נפתח  לא  שהוא  לי.  שנאמר 

כדורגל   במגרש  קריטי  צורך  כרגע  יש  אם  שלי  והשאלה 

   -לחוגים לילדים. האם לא פשוט יותר 

 חסר בכפר סבא, אני אענה לך.   אורן כהן: 

 איפה בגאולים?   ראש העיר: 

 .  1מגרשי כדורגל, לא    4בכפר סבא    חסר  אורן כהן: 

 מעולה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אמיתי אני אומר.   אורן כהן: 

 אני יודעת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

מאוד    4 אורן כהן:  אני  מהם,  לאחד  הלוואה  כרגע  יש  כדורגל.  מגרשי 

עוד   שנעשה  מ   3מקווה  נתחיל  בואו  אבל  עזבי  1-לפחות,   .

להסבי  ולהתחיל  אחרים,  דברים  בזה  עכשיו  דנו  לך.  ר 

ואיך   מגרש,  כל  על  באמת סקרתי סקירה של שעה  בהרחבה, 

 אנחנו...  

... בגאולים?   ראש העיר:   אורן,

 עכשיו לחזור על זה?   אורן כהן: 

   -ספציפית, אני לא מכירה את הפרטים, אבל  ד"ר אסנת ספורטה: 

 את בעד לעשות בגאולים גם?   ראש העיר: 

 ה?  עוד פעם מה השאל  ד"ר אסנת ספורטה: 
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 את בעד גם לעשות בגאולים?   ראש העיר: 

מגרש   ד"ר אסנת ספורטה:  שיש  הבנתי  אומרת  אני  שואלת,  אני  בעד,  אני  אם 

 שהוא סגור.  

.   ראש העיר:   ואת בעדו

 אני שואלת שאלה, אני לא יודעת תשובה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אם את בעד   לא, אני רוצה להבין  ראש העיר: 

מח  ד"ר אסנת ספורטה:  אני  אתה  שאלה.  שואלת  אני  אז  האינפורמציה,  את  זיק 

 -מבינה שה 

   -אסנת זה לא רלוונטי  אורן כהן: 

 למה לא?   ד"ר אסנת ספורטה: 

כל   אורן כהן:  אלא  כזה,  מגרש  לא  בגאולים  יהיה  מחר  אם  גם  כי 

עם   האצטדיון  כל  בגאולים,  יוקם  החדש    10,000האצטדיון 

הזה  הנוסף  המגרש  את  צריך  אגיד  אני  בירוקה.    מקומות, 

 זה לא קשור.  

 חובה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 הוא חובה.   אורן כהן: 

מגרש   ד"ר אסנת ספורטה:  לנו  יש  שאם  אחרת,  קצת  חושבת  אני  אוקיי, 

השתתפות   לנו  ואין  זולה,  יותר  הרבה  היא  שלו  שההכשרה 

שלך   עדיפויות  סדרי  שנקרא  מה  אבל  כרגע,  אחד  אף  של 

ש  הזה,  בנושא  שאלה  עוד  העיר.  תושבים  ראש  עם  וחחתי 

כבר   שהם  צרכים  של  רשימה  שיש  והבנתי  שנים    4בירוקה, 

של   ציבוריים  צרכים  מענה,  להם  לתת  מהעירייה  מבקשים 

 מבנה ציבור.  

 תושבת.    –תושב   דני הרוש: 
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 תושבים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תושבת.   דני הרוש: 

   -תושבים. שוב  ד"ר אסנת ספורטה: 

יודע עם מי ה  הדר לביא:   יא דיברה דני?  איך אתה 

 לדני יש כדור בדולח.   ראש העיר: 

 יכול להיות שאנחנו מגדלים פה משהו.   הדר לביא: 

הוא   ראש העיר:  כזה,  בדולח  כדור  לו  יש  דני  להיזהר,  צריכות  אתן 

 מסתכל על הכדור בדולח.  

 יש מצלמות.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -אתן מדברות ויש לו יכולות, אז תיזהרו. הוא יודע עם מי   ראש העיר: 

 תושבים ותושבות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מה אתן עושות, הוא יושב ככה עם הכדור.   ראש העיר: 

 תושבת שהיא נשואה, ואז זה תושבים.   אורן כהן: 

 נפגשתי עם תושבים ותושבות בשכונה הירוקה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דני תפעיל את כדור הבדולח.   ראש העיר: 

   -פנו אליי   וחלקם  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תגלה לי גם את שמה.   ראש העיר: 

מחסור    4במשך   ד"ר אסנת ספורטה:  לגבי  סיסטמתית  בצורה  האחרונות,  השנים 

ואני מניחה שאתם   בשורה של מבני ציבור בשכונה הירוקה. 

   -מכירים את הרשימה הזאת 

 יש לנו מחסור בכל העיר. רק בירוקה יש מחסור?   דני הרוש: 

ושאלתי  אנ  ד"ר אסנת ספורטה:  הזאת.  הרשימה  את  מכירים  שאתם  מניחה  י 

   -היא האם אנחנו מה שנקרא כרגע עסוקים בכיבוי שריפות 

   -עדיין לא הבנתי  דני הרוש: 
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 איך זה קשור לוועדת כספים?   ראש העיר: 

 ... כיבוי שריפות.   דני הרוש: 

 אני אענה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 איך ועדת כספים? איך זה קשור.   ראש העיר: 

.   ני הרוש: ד  .  עדיין לא הבנתי למה זה קשור לזה. באמת אני שואל.

   -אני מחכה  ד"ר אסנת ספורטה: 

טוב?   ראש העיר:  לך,  אענה  אני  בואי  דבר,  של  בסופו  הזה  התקציב  הרי 

 שאלת שאלה, תן לי אני אענה, בסדר?  

 אבל לא שאלתי שאלה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ו כולנו עדי את רוצה לענות גם? אנחנ  ראש העיר: 

 ראש העיר לא שאלתי שאלה, אני באמצע דברים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -כן, אבל אי אפשר לשבת פה  ראש העיר: 

   -לא, אני באמצע דברים  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אבל את יושבת פה, אבל תראי את יושבת פה במונולוג  ראש העיר: 

   -לא, דרך אגב  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -נולוג, אנחנו יושבים פה כולם, יושבים פה את יושבת במו  ראש העיר: 

   -אני כאן כדי להעלות נושאים  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -חברי מועצה   16 ראש העיר: 

   -שמטרידים גם אותי וגם תושבים  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בסדר, אבל בואי, את יודעת  ראש העיר: 

ב  ד"ר אסנת ספורטה:  אותך  קטעתי  ולא  אותך  הטרדתי  לא  שאני    20-וכמו 

   -דקות 

 בואי נתקדם, בואי עוד קצת, עוד קצת.   ראש העיר: 

   -של המונולוג שלך, אני מבקשת  ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -לא, את פגשת תושבים ותושבות. פגשת עשרות תושבים  דני הרוש: 

   -דני אני מחכה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, אבל אני באמת שואל, מה זה קשור לזה.   דני הרוש: 

 אני מחכה להמשיך את דבריי.   : ד"ר אסנת ספורטה 

.  ראש העיר:   תסיימי את השאלה כן

 מה זה קשור לזה?   דני הרוש: 

 זה נושא על סדר היום, תנו לה לשאול את השאלה.   הדר לביא: 

 לא הדר, מה זה קשור לזה? לא הבנתי.   דני הרוש: 

.   ראש העיר:   את לא בזכות דיבור. כן אסנת, הדר מפריעה לך, כן

למיטב   רטה: ד"ר אסנת ספו  וגם  ידיעתי  למיטב  ואומרת,  חוזרת  אני  רבה.  תודה 

כבר   השכונה  שתושבי  צרכים  של  רשימה  יש    4ידיעתכם, 

שאני   מה  לתשובות.  ומצפים  העירייה  בפני  מעלים  שנים 

א'   אז  העיר,  ראש  במקומך  הייתי  אני  אם  עושה,  הייתי 

בשכונה   שקיימים  חומים  השטחים  של  מיפוי  עושה  הייתי 

 -הירוקה 

 יש.   אש העיר: ר 

 ודבר שני, הייתי עושה, אני אשמח לראות את זה דרך אגב.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 קיים.   ראש העיר: 

 אני לא ראיתי. אז אני אשמח לראות את זה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 א' תקבלי.    40תעשי   ראש העיר: 

   -ודבר שני, הייתי עושה רשימה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ב' כן.    175 ראש העיר: 

 נו מה יהיה?   "ר אסנת ספורטה: ד 

 ... )מדבר ללא מיקרופון(   דני הרוש: 
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 נו באמת. תהיו רציניים.   ראש העיר: 

 מה הקשר לזה.   דני הרוש: 

פה מערכת   ראש העיר:  יש  מעליב את האינטליגנציה, תקשיבו  זה אפילו 

 שיודעת בדיוק איזה שטחים חומים יש.  

 ע את דבריי.  ראש העיר, אתה שוב קוט  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יש מערכת מקצועית שיודעת בדיוק  ראש העיר: 

   -ראש העיר אתה קוטע את דבריי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 -אני חושב שכבר לא, אני לא קוטע,   ראש העיר: 

 אתה כן קוטע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

שעה   ראש העיר:  רבע  כבר  ומדברת  יושבת  את  ותחסכי    20אבל  דקות, 

   -את הזמן של 

 דקות.    5אם לא היית קוטע אותי, זה היה לוקח   ורטה: ד"ר אסנת ספ 

 שניות.    60אז קדימה יש לך עוד   ראש העיר: 

 אתה רציני?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  75 ראש העיר: 

 הנושא על סדר היום, תנו לגברת לשאול שאלה.   הדר לביא: 

 אבל תכבדו את הזמן של האנשים חבר'ה.   ראש העיר: 

 לה לדבר.  אתם לא מאפשרים   הדר לביא: 

   -אבל בסדר, זה לא על סדר היום, מה קשור עכשיו  ראש העיר: 

 זה על סדר היום.   הדר לביא: 

   -תתייחסי  ראש העיר: 

 זה נושא על סדר היום.   הדר לביא: 

 תתייחסו לוועדת הכספים.   ראש העיר: 

 זה לא בסדר היום.   דני הרוש: 
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 להסביר לך?   הדר לביא: 

   -וצה כן תסבירי לי אני ר  דני הרוש: 

 הנושא על סדר היום.   הדר לביא: 

 תתייחסו לוועדת הכספים.   ראש העיר: 

 מותר לשאול את השאלות על נושאים בסדר היום.   הדר לביא: 

   -זה כרגע סוג של  ראש העיר: 

 אתם רוצים שלא נשאל שאלות?   הדר לביא: 

 ... על סדר היום.   דני הרוש: 

   -של אמירות. ועדת כספים יש שאלות  ראש העיר: 

 ועדת כספים דני, זה על סדר היום.   הדר לביא: 

מה   ראש העיר:  ההלוואה  אומר,  מה  זה  סעיף  אומר,  מה  א'  סעיף 

 המשמעות שלה, מה מקורות, תשאלו.  

   -... המגרש ואל  דני הרוש: 

.   ראש העיר:   העברה מסעיף לסעיף תשאלו

 אני הבטחתי לך ישיבה קצרה, זה החברים שלך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן.   הרוש:   דני 

בחשבון   ראש העיר:  קח  שלה,  ההבטחות  את  תיקח  אל  אלון,  בסדר 

שאי   למדתי  אני  יודע  אתה  שעות.  הרבה  פה  נשאר  שאתה 

אפשר, יש אנשים שמבטיחים לך, קח את זה בערבון מוגבל,  

 מניסיון תאמין לי.  

 סיימת ראש העיר?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן.   ראש העיר: 

.    מעולה,  ד"ר אסנת ספורטה:   אז אני אמשיך בשאלות שלי

 בסיעה שלי, אתה מבין. כן.    3בעיקר כמי שהייתה מספר   ראש העיר: 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 02/11/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 137 
 

שלך  ד"ר אסנת ספורטה:  בקשה  על  פה  מדברים  אנחנו  כי  אמשיך  לקיחת    אני 

   -מיליון ₪   14הלוואה של  

 נכון.   ראש העיר: 

 -אני לא מתייחסת לזה בזלזול. אני מתייחסת לזה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין פה זלזול.   העיר:   ראש 

   -בכובד ראש  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יש פה הרבה כובד ראש.   ראש העיר: 

שיש   ד"ר אסנת ספורטה:  השאלות  כל  את  אשאל  אני  ולכן  לא.  שאתה  לי  ונראה 

   -לי בנושא 

   -תשאלי, תשאלי קדימה. את יודעת  ראש העיר: 

 כי תקציב העירייה זה הכסף של התושבים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

אז   ראש העיר:  מסודר,  והכול  תשובות,  יש  השאלות  כל  שעל  יודעת  את 

 תשאלי.  

 ולא החשבון הפרטי שלך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 זה לא חשבון פרטי שלי.   ראש העיר: 

   -וההתייחסות שלך וההתנהגות שלך  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני שמח שאלפי משפחות  ראש העיר: 

   -ה ההתנהגות שלך מעיד  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אוהדי כדורגל  ראש העיר: 

 עד כמה אתה מזלזל בכסף העירוני.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 רואות ושומעות את מה שאת אומרת בשכונה הירוקה.   ראש העיר: 

 ועד כמה סדרי העדיפויות שלך לוקים בחסר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני שמח.   ראש העיר: 

   -אם אתה מרשה לעצמך  ד"ר אסנת ספורטה: 
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 בבקשה. וגם תושבי גאולים אגב.   : ראש העיר 

   -מיליון ₪   14להעביר, לנסות להעביר בחטף הלוואה של   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין פה חטף, עובדה זה פה, זה נקרא חטף?   ראש העיר: 

לכ   14 ד"ר אסנת ספורטה:  בנוסף   ₪ ואנחנו    300-מיליון  לקחנו,  שכבר   ₪ מיליון 

   -נמצאים במצוקה כלכלית 

 מיליון ₪.    300לא לקחנו    אנחנו  ראש העיר: 

   -במצוקה כלכלית  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -עוד פעם את מטעה  דני הרוש: 

קיבלנו   ראש העיר:  ב   300אנחנו  ונשארנו   ₪ ₪    300-מיליון  מיליון 

 מילון ₪.    300והשקענו  

   -זה מראה עד כמה אתה מתנהל  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תראו איזה גאונים כלכליים.   ראש העיר: 

 בחוסר אחריות.   ספורטה:   ד"ר אסנת 

   -מיליון ₪   300מיליון ₪, השקענו    300קיבלנו   ראש העיר: 

 חוסר אחריות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מיליון ₪. אני מנסה להבין איך זה קורה.    300ונשארנו עם   ראש העיר: 

   -ראש העיר אתה טועה ומטעה, ואני אשמח להמשיך  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

 לדבר על ההלוואות.   נת ספורטה: ד"ר אס 

 אז תמשיכי במונולוג. חבר'ה לשבת בשקט, מונולוג.   ראש העיר: 

זה   ד"ר אסנת ספורטה:  לעשות  ממך  מצפה  שהייתי  פשוטים.    2מה  מאוד  דברים 

השטחים   של  מיפוי  ראיתי,  לא  אני  שיש,  אמרת  אחד, 

 החומים שקיימים בשכונה.  
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 .  GIS-ב   זה מופיע  ראש העיר: 

חסר   ת ספורטה: ד"ר אסנ  מה  מהם  ולשמוע  השכונה  תושבי  עם  לשבת  שני,  ודבר 

כי   לתעדף.  המקצועי  ולצוות  לך  לעזור  מהם  ולבקש  להם. 

ואז   כדורגל,  מגרש  זה  אקוטי  הכי  כרגע  שלהם  להיות  יכול 

שהכי   להיות  ויכול  בבוקר.  מחר  זה  את  עושה  הייתי  כן 

שמה  הייתי  זה  את  אז  שחסר.  נוער  מועדון  זה  להם    אקוטי 

 בראש סדר העדיפויות.  

(  דני הרוש:   )מדבר ללא מיקרופון

 לא, לא צריך אולם ספורט לחטיבה.   ראש העיר: 

 לא צריך אולם ספורט בחטיבה?   דני הרוש: 

אולם   ראש העיר:  יהיה  לא  ההלוואה,  את  נבטל  בואו  ספורט,  אולם  אין 

 ספורט בחטיבה.  

   -תושבים שכבר לא לקבל החלטה מהתעלמות מוחלטת מ  ד"ר אסנת ספורטה: 

 נכון.   ראש העיר: 

   -שנים מנסים לקדם   4 ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ממש, ממש אמירות לא  ראש העיר: 

 מנסים לקדם הקמה של מבנה ציבור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

יודע.   ראש העיר:  לא  אני  כספים,  לוועדת  קשור  זה  איך  בסדר,  אבל 

 סיימת?  

 אז זה דבר אחד.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   : ראש העיר 

 לא, לא סיימתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 יפה תמשיכי.   ראש העיר: 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 02/11/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 140 
 

סיום   ד"ר אסנת ספורטה:  לפני  חודשיים  כזאת  הלוואה  של  לקיחה  שני,  דבר 

אין   חשוב,  כך  כל  זה  אחראי.  לא  דבר  היא  כספים,  שנת 

ונכניס  2023בעיה. בואו נחכה לתקציב   , ממש היום דנים בו 

 .  2023את הבקשה הזאת לתוך תקציב  

.   דני הרוש:  .  אז תצביעי.

של   ד"ר אסנת ספורטה:  מלוות  לעומס  אותנו  מביאה  הזאת    41%ההלוואה 

 מהתקציב השוטף.  

.   ראש העיר:   וואוו

.   ד"ר אסנת ספורטה:   כן וואוו

 מדהים.   ראש העיר: 

   -אני מזכירה לך  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אז תצביעי נגד, מה הבעיה?   דני הרוש: 

   -ראש העיר אני מזכירה לך שאנחנו כמועצה קיבלנו החלטה  : ד"ר אסנת ספורטה 

 נכון.   ראש העיר: 

 אסטרטגית לצמצם את עומס המלוות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 יצמצמו.   ראש העיר: 

 ולקיחת הלוואה הזאת עושה בדיוק ההיפך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -את יודעת שבונים בית לוקחים הלוואה  ראש העיר: 

   -אז אם אין ערך  ד"ר אסנת ספורטה: 

לוקח   ראש העיר:  אתה  שלך,  לילד  חדר  עוד  לעשות  רוצה  כשאתה 

 הלוואה.  

 אתה שוב קוטע אותי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לוקח משכנתא, מה לעשות, ככה זה בחיים.   ראש העיר: 

 אתה שוב קוטע אותי.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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הלוואו  ראש העיר:  לוקחים  הלוואות.  לוקחים  עיר  לפתח  כדי  רוצים  ת 

לא   ספורט,  אולם  נבנה  לא  בואו  אחרת  תתפתח.  שהעיר 

לצופים,   מבנה  נבנה  לא  גם  גול,  לגיל  אימונים  מגרש  נבנה 

 ולא נבנה מבנה לנוער העובד.  

   -ראש העיר, איך העלייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ולא נבנה בית ספר  ראש העיר: 

 לנו?  איך עלייה בריבית השפיעה על יתרת החוב ש  ד"ר אסנת ספורטה: 

זה   ראש העיר:  את  נשאיר  בואו  דבר.  שום  נבנה  לא  נבנה,  לא  נבנה,  ולא 

שאתם   שמח  אני  היקרים,  סבא  כפר  ותושבי  תושבות  ככה. 

 מקשיבים ומקשיבות לדיון.  

 רפי,   ד"ר אסנת ספורטה: 

 די עם הפופוליזם, יש פה דיון אמיתי תקציבי.   הדר לביא: 

 ליזם הוא שלכם.  אין פה פופוליזם, חבר'ה הפופו  ראש העיר: 

 רק פופוליזם, תקשיב לשאלות, תענה לתשובות.   הדר לביא: 

₪ בשנה   ד"ר אסנת ספורטה:  מיליון  כפר סבא הפסיד  עיריית  תיק ההשקעות של 

   -האחרונה. הריביות עלו, אני לא קיבלתי תשובה דרך אגב 

 הסירו דאגה מליבכם.   ראש העיר: 

.  ... הריביות העמיקו את   ד"ר אסנת ספורטה:   עומס המלוות שלנו

   -הסירו דאגה מליבכם, גם בתקציב הקודם אמרתם  ראש העיר: 

   -אנחנו נמצאים  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הלכתם וזרעתם אימה בציבור  ראש העיר: 

 ... גם כלכלית וגם של אינפלציה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ב  ראש העיר:  סיימה  והיא  קשה  במצב  ₪    13או    12-שהעירייה  מיליון 

 ו באמת.  עודף, נ 
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   -זו בדיוק הנקודה  הדר לביא: 

 זו בדיוק הנקודה.   ראש העיר: 

 שאנחנו סיימנו במצב, לא, אבל תכבד בבקשה כשמדברים.   הדר לביא: 

 יפה, אבל תתייחסו לוועדת כספים.   ראש העיר: 

 אנחנו מנסים לדבר ואתה כל הזמן קוטע ולא מקשיב.   הדר לביא: 

   -של עיריית כפר סבא תתייחסו, היועץ המשפטי   ראש העיר: 

 שוב אתה לא מקשיב.   הדר לביא: 

 הנה הוא שוב פעם יצא לשירותים.   ראש העיר: 

 אתה קוטע.   הדר לביא: 

 תראו לו בבקשה.   ראש העיר: 

שאנחנו   הדר לביא:  שעברה  בשנה  גילינו  כספים  בוועדת  טוב,  תקשיב 

 מיליון ₪.    12בעודף של  

 יפה. מה אמרת לפני כן?   ראש העיר: 

 הזלזול שלך בוטה ולא מאפשר לדבר.   לביא: הדר  

 לא, זה מעניין, מה אמרת לפני כן.   ראש העיר: 

 אני מנסה שתקשיב.   הדר לביא: 

 מספר חודשים לפני כן מה אמרת לציבור?   ראש העיר: 

 אני לא חושבת שזה טוב, אני חושבת שזה גרוע מאוד.    הדר לביא: 

   -ת רגל. כמה עיריית כפר סבא בקטסטרופה בפשיט  ראש העיר: 

   -אבל למה עכשיו אתה לוקח הלוואה  הדר לביא: 

   -אני שמח  ראש העיר: 

 בנובמבר אם אתה יכול לסיים בעודף.   הדר לביא: 

 אני רוצה שלפחות, את יודעת יש דבר אחד שתלמדו.   ראש העיר: 

 אי אפשר לדבר ככה.   הדר לביא: 
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 יפה, תודה רבה.   ראש העיר: 

 תודה רבה.  תן לדבר, לא, מה   הדר לביא: 

 אז בואו נעלה להצבעה,   ראש העיר: 

 לא מעלים להצבעה, לא סיימנו את השאלות.   הדר לביא: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

על   הדר לביא:  שאלות  עוד הרבה  לנו  יש  הזה,  העניין  את  סוגר  לא  אתה 

 מיליון ₪.    14

 תשאלו שאלות לגבי ועדת הכספים.   ראש העיר: 

כל   הדר לביא:  שואלים  את  אנחנו  לסיים  מאפשרים  לא  ואתם  הזמן, 

 המשפט.  

.   דני הרוש:  . לברוח. החלטת  ואת  הדר,  כספים  ועדת  לך  הייתה 

 הוועדה. הייתה לך ועדה.  

 ? יו"ר ועדת הכספים הייתה בעד לקיחת ההלוואה הזאת  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הייתה ועדה אסנת  דני הרוש: 

ויו"ר ראש לעתיד.   ראש העיר:   יש פה יו"ר 

נגד   ספורטה:   ד"ר אסנת  יו"ר ועדת הכספים הייתה בעד או  אני רוצה לדעת האם 

 לקיחת ההלוואה.  

 בעד.   ראש העיר: 

 הייתה בעד או נגד?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בעד.   ראש העיר: 

 עצוב מאוד.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 לא נכון אתה משקר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מה הבעיה אסנת, תהיי נגד.   דני הרוש: 

 יו"ר ועדת הכספים הייתה נגד לקיחת ההלוואה.   ספורטה:   ד"ר אסנת 
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 רגע, מה אנחנו בחקירה?   אורן כהן: 

 תצביעי נגד האולם ונגד המגרש. מה הבעיה?   דני הרוש: 

 את יכולה להיות בעד, את יכולה להיות נגד.   אורן כהן: 

 זה הכול.   דני הרוש: 

 ואם יש לך הערה אז תעירי.   אורן כהן: 

 ושה עכשיו סיפורים של יוסף המספר.  את ע  דני הרוש: 

   -בואו נעשה ככה, אני רוצה  ראש העיר: 

.. זה הכול.   דני הרוש:   תצביעי בעד.

כמה   ראש העיר:  לכם  אומר  ואני  הזה,  העניין  את  לסכם  לי  תן  דני, 

   -דברים 

 לא סיימנו את השאלות.   הדר לביא: 

על   ראש העיר:  לדבר  רוצה  אני  כספים.  ועדת  לגבי  תשאלי  האמירות  אז 

 שנאמרות פה בחוסר אחריות ובחוסר הבנה כנראה.  

 יש לעוד כמה אנשים שאלות.   הדר לביא: 

   -יש מיפוי מלא  ראש העיר: 

אמירות   הדר לביא:  איזה  על  אז  אפילו,  אמירות  להגיד  נותן  לא  אתה 

 אתה מתכוון?  

רחבי   ראש העיר:  בכל  בשכונות,  החומים  השטחים  של  מלא  מיפוי  יש 

וגם   סבא  מהשטחים  כפר  חלק  שתיים,  אחד.  בשכונות, 

בשטח   ולכן  עיר,  בניין  תכנית  להם  הייתה  לא  לכם  כידוע 

יש תב"ע שמתקדמת גם לבית הספר וגם    80שנמצא בשכונת  

ברוך   לדרך  יצא  הצופים  של  המבנה  נוער.  תנועת  לטובת 

חטיבת   לאל.  תודה  בבנייה  נמצא  היסודי  הספר  בית  השם. 

אול  השם.  ברוך  נבנתה  אמור  הביניים  היה  הספורט  ם 
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אולם   לבנות  כדי  הלוואה,  לוקחים  זה  בשביל  להיבנות, 

הם   איפה  רוצים?  אתם  מה  החטיבה.  ילדי  לטובת  ספורט 

ילדי   ישחקו  איפה  ברחובות?  ישחקו?  הם  איפה  ישחקו? 

הלוואות   לוקחים  נורמלי,  מקום  בכל  קורה  זה  החטיבה? 

לי   תאמינו  איתם,  נסתדר  אנחנו  ההלוואות  את  יש  ובונים. 

של   לצורך  וכנ"ל  להלוואות.  החזר  יכולת  סבא  כפר  לעיריית 

עוד   יש  רבה. אם  זה הכול. תודה  הירוקה,  בשכונה  הכדורגל 

   -שאלה 

 כן.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 יש, גם לעילאי ואז אני.   יעל סער: 

 יעל ועילאי.   ראש העיר: 

 אני נותנת לו להתחיל.   יעל סער: 

ליע  ראש העיר:  תן  עילאי  לא,  ליידי  לא,  תודה.  הדיבור  זכות  את  ל 

 פירסט בבקשה. כן יעל תורך.  

אנחנו   יעל סער:  ראשון  דבר  כאלה.  הם  שלי  השאלות  אז  טוב, 

על   ה   2מדברים  את  יש  תלויות.  בלתי  מיליון    2.5-הלוואות 

 מיליון ₪ לאולם ספורט, נכון?    11.5-₪ לכדורגל, ו 

.   אורן כהן:  .  תלוי אחד בשני.

 ₪.  מיליון    14 ראש העיר: 

 מימושים שונים.    2עזוב זה, אבל זה   יעל סער: 

.   ראש העיר:   הערכה כן

 לא, אל תעשה לי פרצוף.   יעל סער: 

 לא עושה לך פרצוף, זה הפרצוף שלי.   ראש העיר: 

 לא, לא אתה, אורן.   יעל סער: 
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תעשה   ראש העיר:  אורן  רוצה.  את  מה  אורן,  של  הפרצוף  זה  אורן  לא, 

 לי פרצוף.  

 ר בבקשה לשאול שאלות?  אפש  הדר לביא: 

 אורן מאושר.   ראש העיר: 

 אפשר לקחת את הדיון הזה ברצינות.   הדר לביא: 

 את היית בוועדת כספים הדר.   דני הרוש: 

 מאתמול אורן עושה פרצופים לכולם.   ראש העיר: 

 אפשר לקחת את הדיון הזה ברצינות?   הדר לביא: 

 תמול?  אורן, למה אתה עושה פרצופים לכולם מא  ראש העיר: 

 כי אני שמח.   אורן כהן: 

 יפה. כן.   ראש העיר: 

צריך   יעל סער:  האולם  למימוש,  האלה  הפרויקטים  את  להוציא  כדי 

צריך   ספורט  האולם  היתר?  לו  שיש  או  נכון,  היתר  לקבל 

 לקבל היתר נכון?  

 נכון.   ראש העיר: 

 הוגש לו בקשה להיתר?   יעל סער: 

 יהיה.   ראש העיר: 

 ? אבל היום אין עדיין היתר נכון?  מה זה יהיה  יעל סער: 

 בזמן הקרוב, יש תכנון הכול רץ קדימה.   ראש העיר: 

לקחת   יעל סער:  יכול  זה  אומרת  זאת  היתר.  אין  עוד  אבל  תכנון,  יש 

 חודשים, נכון?    5,  4,  3גם  

 לא.   ראש העיר: 

 למה לא?   יעל סער: 

 לא.   ראש העיר: 
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 למה מה זה קסם להוציא היתר?   יעל סער: 

 כן.   עיר: ראש ה 

 לא.   יעל סער: 

 זה ייקח מהר מאוד.   ראש העיר: 

ביום   יעל סער:  ההלוואה  את  ניקח  אנחנו  אז  מאוד.  מהר  ייקח  זה 

   -שזה יגיע, למה צריך היום לקחת הלוואה 

 מי אמר שאנחנו מממשים את הלוואה היום?   ראש העיר: 

   -אין סיבה אז לדון עליה היום  יעל סער: 

   -מאשרים את ההלוואה אנחנו עכשיו   ראש העיר: 

עליה  יעל סער:  לדון  סיבה  אין  לא    לא,  שאנחנו  להיות  יכול  כי  היום, 

 נצטרך אותה.  

 לא, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה.   ראש העיר: 

   -דקות   10ישבה פה בתיה לפני   יעל סער: 

 אבל זה לא עובד ככה.   ראש העיר: 

   -רבע שעה, ואמרה שביום שהוא מקבל  יעל סער: 

   -אנחנו כרגע מאשרים את ההלוואה  העיר: ראש  

   -ואמרה  יעל סער: 

   -ואז הגזבר לוקח את ההלוואה על פי הצורך  ראש העיר: 

מה   יעל סער:  את  לסיים  רוצה  ואני  שאלה  שואלת  אני  אבל  רגע, 

 שאמרתי.  

   -אבל אני רוצה שתביני  ראש העיר: 

   -אבל רפי אני רוצה שתיתן לי לסיים  יעל סער: 

 לא נותן לאף אחד לדבר.    אתה  הדר לביא: 

כרגע   ראש העיר:  אנחנו  עובד.  זה  איך  שתביני  רק  רוצה  אני  יעל,  אבל 
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   -מאפשרים 

 לאף אחד.   הדר לביא: 

שנייה   יעל סער:  רוצה  רק  אני  עובד.  זה  איך  מצוין  יודעת  אני  רפי, 

 להסביר.  

כשהוא   ראש העיר:  הגזבר  ואז  הלוואה,  מאשרים  אנחנו  אז  אוקיי, 

הולך  הוא  אומרים    צריך  אנחנו  ההלוואה.  את  ולוקח  לבנק 

 לו: גזבר יש לך אישור.  

רגע   יעל סער:  אני  אז  ההלוואה,  לקחת  סיבה  אין  אם  אבל  מצוין, 

 רוצה לדבר על זה.  

 הוא לא לוקח אותה מחר בבוקר.   ראש העיר: 

של ההלוואה   יעל סער:  זה שהמימוש, שההחזר  על  דיברתם  אבל אתם 

 כון?  יהיה מתוך היטלי ההשבחה, נ 

.   ראש העיר:   אוקיי

לפני   יעל סער:  פה  ישבה  בתיה  המקורות.  שזה  אמרתם  כתבתם,  אתם 

של    20 מחדש  ההכרזה  את  מאשרים  שאנחנו  אמרה  דקות 

לנו   משלם  והופ  בנקאי  ליווי  מקבל  הוא    130המתחם, 

   -מיליון ₪. למה אנחנו 

 מיליון ₪.    135 ראש העיר: 

 מיליון ₪.    135מפרגנת,   יעל סער: 

 אגב.    0-התחלנו ב  עיר: ראש ה 

 נכון, יפה מאוד.   יעל סער: 

 , רק שתדעו חברי המועצה באופוזיציה.  0-קיבלנו את זה ב  ראש העיר: 

 רק שישלם.   יעל סער: 

קיבלה   ראש העיר:  סבא  כפר  מקבלת    0עיריית  והיא  השבחה,  היטלי 
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מבין    135עכשיו   שלא  שמי  ומתן  משא  בזכות   ,₪ מיליון 

 ה ניהל.  בכלכלה, ראש העיר במקר 

 נהדר.   יעל סער: 

 יפה.   ראש העיר: 

יגיעו   יעל סער:  ה   135אז  את  בעזרתם  לממן  יהיה  שאפשר   ₪ -מיליון 

הלוואה   11.5 לקחת  צריכים  אנחנו  למה   .₪ בתקופת    מיליון 

   -שנה האחרונות   15-הריבית הכי גרועה שהייתה ב 

   -אני הסברתי את זה בוועדת הכספים  אורן כהן: 

   -ביום   מה הבעיה,  יעל סער: 

ארוכות   אורן כהן:  זה  על  ודיברנו  זה  את  הצגתי  לענות.  רוצה  אני 

שעשינו   הדיון  כל  שאת  הוגן  לא  וזה  הכספים.  בוועדת 

   -בוועדת הכספים, ודיברתי עליו ארוכות 

כספים   יעל סער:  לוועדת  להצטרף  ביקשתי  פעמים  כמה  אורן, 

 וסירבתם?  

 בואי.   ראש העיר: 

 כמה?   יעל סער: 

 ואי תצטרפי לקואליציה יעל.  ב  ראש העיר: 

 עזוב אותי מהקואליציה,   יעל סער: 

 תהיי באיזו ועדה שאת רוצה.   ראש העיר: 

 אני רוצה להיות בוועדת כספים.   יעל סער: 

 מה אכפת לך?   ראש העיר: 

 תאשרו אותי בוועדת כספים.   יעל סער: 

זה   ראש העיר:  את  אני אומר  רצינית,  רצינית. את בחורה  כי את בחורה 

   -א בחיוך ל 
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   -אני אשמח להגיע  יעל סער: 

   -בואי תצטרפי  ראש העיר: 

 אני אשמח להגיע לכל ועדת כספים.   יעל סער: 

   -זה לא רלוונטי, אני רוצה רגע לענות לך  אורן כהן: 

   -למה זה לא רלוונטי  יעל סער: 

 אני רוצה לענות לך עניינית.   אורן כהן: 

 . תגיד לי, אני אבוא.  אתה אומר לי אני חוזר על זה שוב  יעל סער: 

באופוזיציה   אורן כהן:  אותך  רצו  לא  למה  הפוליטיקה  את  עזבי 

 בוועדת הכספים.  

 לא פוליטיקה, אתה אומר לי אני מתבקש לחזור על הדיון.   יעל סער: 

 שנייה, שנייה, אני לא נכנס לזה, באמת אני לא רוצה.   אורן כהן: 

 אבל אתה פתחת את זה.   יעל סער: 

זה  אב  אורן כהן:  באמת  עניינית.  לך  לענות  רוצה  אני  פותח.  לא  אני  ל 

לא הסיפור, אם את בוועדה או לא בוועדה, תשאלי את הדר  

   -אחר כך והיא תענה לך. עכשיו אני רוצה להגיד לך 

 די אורן בשביל מה?   הדר לביא: 

   -שנייה, שנייה  אורן כהן: 

י  הדר לביא:  כמו  תזרוק  אל  תתחיל.  אל  מתחיל,  לא  אתה  אם  בן  אז  לד 

 ותברח.    5

 מה?   ראש העיר: 

אני   אורן כהן:  בעיה,  לי  אין  אני?  כספים,  בוועדת  מי  אצלכם  קובע  מי 

אני   מחר  בעיה.  לי  אין  אותה,  ושם  אותך,  מחליף  הייתי 

 עושה את זה.  

 נכון.   ראש העיר: 
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 אני גם ממליץ לעשות את זה דרך אגב.  אורן כהן: 

 בואו להצבעה.   ראש העיר: 

 ם חושב שהיא יודעת יותר ממך.  אני ג  אורן כהן: 

 אין בעיה.   הדר לביא: 

 אבל זה לא תלוי בי. זה תלוי בי?   אורן כהן: 

 ?  21אנשים מתוך    8כוללים    ה אתה יודע שחברי האופוזיצי  הדר לביא: 

 טוב, אבל זה לא הנושא, נכון? באמת זו הייתה הערת אגב.   אורן כהן: 

 דת כספים.  בווע   7מתוך    3כי אולי מגיע לנו   הדר לביא: 

 אבל זה לא הנושא, זה לא הנושא.   אורן כהן: 

 אולי נקדם את זה באמת, נתת לי רעיון עכשיו, תודה.   הדר לביא: 

הכספים   אורן כהן:  בוועדת  שתהיי  באמת  ממליץ  א'  אני  אז  תודה. 

 במקום הדר.  

 יוסי ביקש למנות אותי מטעמו.   יעל סער: 

   -צה אבל זה לא הנושא. טוב, אני רו  אורן כהן: 

   -לוועדה, הסיעה של יוסי לא מיוצגת  יעל סער: 

 אני רוצה לענות לך עניינית.   אורן כהן: 

 והוא ביקש שאני אייצג אותו.   יעל סער: 

 ואל תגידו לאופוזיציה את מי למנות. חצוף.   הדר לביא: 

 לא אומר שום דבר כבר.   אורן כהן: 

 חצוף.   הדר לביא: 

 או נמשיך.  בסדר, את אחלה. יאללה בו  אורן כהן: 

 נכון.   יעל סער: 

 אורן אתה היום מקבל מחמאות, גם פרצוף וגם חצוף.   ראש העיר: 

עניין,   אורן כהן:  של  לגופו  עכשיו  חצוף.  שאני  שמעתי  בסדר  כן.  כן, 
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   -יותר חשוב לענות לגופו של עניין 

 כל הכבוד.   ראש העיר: 

בקשה   אורן כהן:  כולל  הזה  התהליך  את  להתחיל  צריכים  אנחנו 

בקשה  לי  כולל  הכספים,  בוועדת  זה  כל  את  הסברתי  ועצים. 

עוד   יש  ההיתר,  לפני  עוד  התהליך  את  להניע  ליועצים. 

עוד   ראשוני  תכנון  לתכנן  השטח,  את  למדוד  דברים.  הרבה 

זו   מיידיים,  הם  ההיתרים  העיר  ראש  לך  אמר  ההיתר.  לפני 

התהליך,   את  להניח  הכל  בסך  רוצים  אנחנו  הבעיה.  לא 

נממש   הכול.  ואנחנו  זה  הצורך,  לפי  החופשי  בזמננו  אותו 

אנחנו   למה  שאלת  הסיבה,  וזו  תלוי,  להיות  מוכן  לא  אני 

צריך   אני  שאם  תלוי  להיות  רוצה  לא  עכשיו.  זה  את  עושים 

מתי?   העיר  מועצת  את  נכנס  אז  היתר,  להגיש  שבועיים  עוד 

 אני רוצה את הכסף וזהו.  

 ש את ההיתר.  אבל אתה לא צריך את הכסף שאתה מגי  יעל סער: 

במועצת   אורן כהן:  חודשיים  לפני  בזה.  דנים  שאנחנו  שלישית  פעם  זו 

   -העיר התנגדתם להלוואה הזו 

 כי זה לא היה קונקרטי וזה לא היה על השולחן.   יעל סער: 

כספים,   אורן כהן:  לוועדת  הגיע  זה  עכשיו  קונקרטי.  היה  לא  בסדר, 

רוצי  אתם  שלישית  פעם  עכשיו  בפרוטרוט,  או  הסברנו  ם 

   -להיות בעד או להיות נגד 

 לא התנגדנו, זה בכלל לא עלה.   הדר לביא: 

נגד   אורן כהן:  אתם  אם  בעיניים,  פה  שנמצאים  התושבים  על  תסתכלו 

 מגרש הכדורגל תצביעו נגד.  

 טוב, אני מעלה להצבעה.   ראש העיר: 
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   -לא, אבל לא שאלתי  יעל סער: 

 חבר'ה תודה רבה.   ראש העיר: 

   -ו לשאול שאלות, לא סיימנו ביקשנ  יעל סער: 

 רגע, אני רוצה גם לדבר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -כן עילאי  ראש העיר: 

 וגם אני רוצה להתייחס.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 עילאי ואנחנו סיכמנו את הנושא, אה ועדי ברור.   ראש העיר: 

 וגם פינחס.   הדר לביא: 

את  ראש העיר:  עילאי  ככה,  נעשה  בואו  עדי,  אתה  עילאי,  פינחס  רוצה  ה 

 ועדי? מה אתה אומר?  

 בוא אני אדבר כבר וזהו.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 יאללה טוב עילאי, קדימה.   ראש העיר: 

יש   הנדין: -עילאי הרסגור  ככה,  טוב  זה.  את  אני    2נוציא  הזה.  לעניין  אספקטים 

אימונים,   מגרש  כל  קודם  לכבד.  אעבור  ואני  מהקל  אתחיל 

אימ  מגרש  להקים  להקים  צריך  שראוי  חושב  ואני  ונים, 

לא   לנו  הייתה  במגרש,  סינטטי  דשא  של  הנושא  רק  אותו. 

דשא   על  ודיברנו  הסביבה,  איכות  ועדת  של  ישיבה  מזמן 

סינטטי   דשא  מחויב  זה  אם  השאלה  שלו.  והנזקים  סינטטי 

איפה   כלומר  רגיל?  דשא  עם  אותו  להקים  אפשר  פשוט  או 

 ה החלטה על דשא סינטטי?  התקבל 

 עדיין לא התקבלה החלטה.   עיר: ראש ה 

   -אז בואו לא נחליט שהוא יהיה עם דשא סינטטי  הנדין: -עילאי הרסגור 

 , תן לצוות המקצועי.  -זה אנשי המקצוע יקבלו את ה  ראש העיר: 

   -בהתאם להחלטת  הנדין: -עילאי הרסגור 
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עלויות   ראש העיר:  של  קטע  על  מחשבה  מתוך  רק  הוא  סינטטי  דשא 

 ל כל הנושא הזה.  האחזקה השוטפות ש 

   -אני אעביר לך את המסקנות של ועדת  הנדין: -עילאי הרסגור 

יש   אורן כהן:  בגדול,  עילאי  טוב,    2רגע  שזה  אומרים  אחד  גישות. 

נושא שאני אעלה על המגרש הזה, אני   ואחד שזה רע. על כל 

הטוב   במקרה  לתת  הרע    2יכול  במקרה  גישות.    10גישות, 

 אז מה נדון עכשיו.  

 לא, דנו בזה כבר.   הנדין: -הרסגור עילאי  

 זה נמצא בהליכי תכנון.   ראש העיר: 

   -דנו בזה בוועדת איכות סביבה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 כולה אנחנו מדברים על הלוואה כדי להניע את התהליך.   אורן כהן: 

למסקנה,   הנדין: -עילאי הרסגור  גם  והגענו  הסביבה,  איכות  בוועדת  בזה  דנו  אבל 

ה  שהדיון  דשא  כך  על  נחליט  לא  בואו  אז  נעשה.  מקיף 

אנחנו   הספורט,  אולם  של  השני  הנושא  ספציפית.  סינטטי 

נקים את האולם   מתקרבים לסוף שנת התקציב. ואם באמת 

התקציב   לשנת  נגיע  וכבר  אותו,  להקים  זמן  ייקח  הרי  הזה, 

אישור   את  לחלק  יותר  נכון  לא  אם  היא  השאלה  הבאה. 

יאושר  הלוואה לכמה חלקים, כשהחלק   הגדול של ההלוואה 

האספקטים   בכל  לדון  נוכל  ואז  העירייה,  תקציב  עם  יחד 

רק   עכשיו  ולקחת  יותר,  מלאה  תמונה  ולקבל  המלוות,  של 

בכלל   אם  להקמה  רלוונטי  שיהיה  ההלוואה,  של  החלק  את 

 נוכל להתחיל את ההקמה עד לסוף השנה.  

שאמרת  ראש העיר:  כמו  בעיקרון  לזה.  אתייחס  אני  אז  אנחנו  טוב,  י 

המסגרת   אומרת  זאת  הלוואה.  של  מסגרת  על  מדברים 
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את   לנהל  העירייה  לגזבר  הרשאה  נותנים  מאשרים  שאנחנו 

של   המקצועית  להתקדמות  בהתאם  הכלכלי,  הנושא 

יועצים שצריכה   עוד העסקת  יש  כרגע  זאת אומרת  התהליך. 

שכרגע   היועצים  אומרת  זאת  מההלוואה.  נגזרת  להיות 

ו  המגרש  את  ואת  מתכננים  שלה,  התכנון  את  יסיימו 

או   פחות  הספורט  אולם  כי  ספורט,  האולם  של  ההתאמה 

אוקיי   ויגיד  יבוא  הגזבר  אז  כסף.  עולה  וזה  מתוכנן,  יותר 

עכשיו   צריך  ו   500,000אני  לפה  והוא    400,000-₪  לפה,   ₪

מתקדם   זה  אומרת  זאת  בהלוואה.  וזה  הכסף,  את  מושך 

לינ  נחכה  בואו  להגיד  תנועה.  כדי  רק  תוך  אומרת  זאת  ואר, 

אני   הזה.  הזמן  על  וחבל  לעבוד,  יתחילו  היועצים  בינואר 

גדול   מאמץ  לעשות  רוצה  אני  ובאמת  שלנו,  שהכוונה  חושב 

את   נשלים  אנחנו  יולי  או  יותר  או  פחות  אוגוסט  שעד 

רוצה   אני  העיכוב.  על  וחבל  הזה.  האולם  של  הבנייה 

כבר   להם  יהיה  החטיבה  תלמידי  כשיגיעו  אולם  שבספטמבר 

משלהם. אני רציתי הרי את ההלוואה הזאת לקחת בתקציב  

. מתוך הנחת עבודה לאפשר בספטמבר הזה  2022הקודם של  

כל   מחייך  הוא  אורן.  פרצוף  לי  תעשה  ספורט.  אולם  שיהיה 

הייתה   שלי  והכוונה  ומחייך.  ברחוב  הולך  הוא  היום, 

תקציב   הזה.    2022שנאשר  בספטמבר  פתוח  יהיה  והאולם 

אומר  בו,  זאת  נמצאים  עכשיו  שאנחנו  הקרוב  שבחורף  ת 

בתוכנית עבודה שאני רציתי, יהיה אולם. מסיבות כאלה או  

אני   אז.  הזאת  ההלוואה  את  להעביר  יכולנו  לא  אחרות 

לאור   קדימה,  זה  עם  לרוץ  נכון  הוא  הזמן  שעכשיו  חושב 
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להיכנס   שאמורות  הקרוב,  בזמן  הצפויות  ההכנסות 

א  נשקול  אנחנו  ואז  כרגע  לעירייה.  אבל  הדרך,  המשך  ת 

השנה   סוף  עד  פה  לאפשר  כדי  מהר,  שיותר  כמה  לרוץ  צריך 

אולם  הזאת   שיהיה  האזרחית,  לא  השנה  סוף  עד  של,  בנייה 

אנחנו   אימונים.  מגרש  וכמובן  הביניים  לחטיבת  ספורט 

גדולה   מאוד  מאוד  מצוקה  ויש  חורף,  לתקופה  נכנסים 

ילדים, שפזורים בכל רחבי כפ  ר סבא. זאת  למאות רבות של 

על   מדברים  ואנחנו  היסעים,  מערך  שיש  תחשבו  אומרת 

ל"הפועל"   לבית"ר,  הירוקות  מהשכונות  שיוצאים  קיימות, 

פה   להם  אין  כי  מקומות,  מיני  לכל  ימין,  לנווה  סבא,  כפר 

פה,   לחדד  שצריך  הנוסף  הדבר  אימונים.  מגרשי  מספיק 

ל  קרוב  חושב  אני  סבא  כפר  יותר,    30-העיר  ואפילו  שנים 

והכדורגל,   אימונים  מגרשי  של  סטטוס  באותו  נמצאת 

מ  עלתה  שהעיר  ל   60,000-70,000-למרות    115,000-תושבים 

   -תושבים. למרות ש 

מגרש   הנדין: -עילאי הרסגור  האימונים,  מגרש  לגבי  הייתה  לא  השאלה  כן,  אז 

   -האימונים ברור לי 

   -אבל אולם הספורט  ראש העיר: 

יועצים   לגבי אולם  הנדין: -עילאי הרסגור     -הספורט, השאלה אם עכשיו מעסיקים 

לוקח   ראש העיר:  הגזבר  בבוקר  שמחר  אומר  לא  זה    14זה   .₪ מיליון 

את   לשחרר  להתחיל  לו  אפשרנו  עכשיו  שהגזבר  אומר 

אין   כי  עליהם  חותמים  ולא  שקיימים,  חוזים  יש  החוזים. 

האלה   החוזים  את  לשחרר  תאפשר  בעצם  ההלוואה  כסף. 

 .  שנמצאים על השולחן 
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   -כבוד ראש העיר  לירית שפיר שמש: 

 רגע אפשר?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 כן עדי בבקשה.   ראש העיר: 

 תודה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

.   לירית שפיר שמש:   רגע עדי, ואחר כך אני גם רוצה להגיד משהו

הכספים   ראש העיר:  ועדת  יו"ר  בעתיד.  הכספים  ועדת  יו"ר  כן 

 המיועדת.  

 י בהחלט ארצה להבהיר משהו.  אנ  לירית שפיר שמש: 

 כן.   ראש העיר: 

   -אבל עדי ביקשה לפניי אז אני  לירית שפיר שמש: 

 עדי, עדי בבקשה.   ראש העיר: 

,   עו"ד עדי לוי סקופ:  ואורן אמר  שרפי  כמו  באמת  שנים  עשרות  תיראו,  תודה. 

ויש    30-40לפחות   בעיר,  ספורט  מגרשי  כאן  נבנו  לא  שנה 

תרא  עכשיו  מהותי.  חסך  קם  כאן  האחרונות  בשנתיים  ו 

כ  יש  כיום  סבא.  כפר  מכבי  סבא,  בכפר  מפואר    700-מועדון 

וחניכות,   בגודלו    20חניכים  השני  המועדון  זה  מאמנים, 

זה   הזה.  למעמד  הגיע  בלבד הוא  ספורות  בכפר סבא. בשנים 

ולילדות   לילדים  ואין  סבא.  בכפר  ביותר  הצומח  המועדון 

צפ  הזה  המועדון  להתאמן.  איפה  לכ האלה  להגיע    1,000-וי 

שנה   בתוך  וחניכות  אפשרי    –חניכים  ובלתי  וחצי.  שנה 

יזדקקו   פעם  בכל  האלה  והחניכות  החניכים  שמאות 

יהיה   ולא  ואחרים,  כאלה  למקומות  העיר  ברחבי  להתנייד 

חד   הכרחי, הוא  הצורך הזה הוא  לכן  בו.  בית להתאמן  להם 

צריך  היה  והוא  ודחוף.  בהול  והוא  ברור,  הוא    משמעי, 
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ואנחנו   בדיליי,  עכשיו  כבר  אנחנו  אז  בבוקר.  אתמול  להיות 

כורח   זה  הזה.  בנושא  מזערית  אחת  דחייה  עוד  נאפשר  לא 

איפה   טניס  ושחקניות  לשחקני  שיש  כמו  זה  בהול.  זה 

להתאמן,   איפה  אחרים  למועדונים  שיש  וכמו  להתאמן, 

ל  גם  אז  להתאמן.  כדורסל  ושחקניות  לשחקני  שיש  -וכמו 

וח   700 בו.  חניכים  צריך שיהיה מקום להתאמן  האלה  ניכות 

והתכנון   איתם,  בשיתוף  יהיה  שהתכנון  ואומר,  אדגיש  אני 

מקיים  הקהילה,  יהיה  צרכי  בכל  ויתחשב  שימוש,  ויהיה   ,

או   סנטר  לדמרי  קרוב  שזה  בזה  להשתמש  יצטרכו  ואם 

מה   בכל  וראוי  נכון  שימוש  יש  אז  אחר,  או  זה  למקום  קרוב 

להצ  הזה  האזור  לכל  שמה  שיש  להיות  שהולך  זה  אבל  יע, 

טניס,   מגרשי  לב,  שימו  ספורט,  קריית  כמעין  הזה  במקום 

זה   מיטבי,  תכנון  שהוא  תכנון  זה  וקאנטרי,  כדורגל  מגרש 

מקיים  שהוא  רוצה  תכנון  אני  עכשיו   . גם.. והוא  נכון  הוא   ,

בחטיבה   שנתיים  תראו,  הספורט.  אולם  לגבי  להעיר 

בכיתה  כבר  והילדות  הילדים  שהחלו,    הצומחת  אלה   , ט'

של   המתווה  כל  את  לאשר  וצריך  ספורט  אולם  אין  ועדיין 

בבת   ייצא  הסכום  כל  לא  כאן,  שנאמר  כמו  הסכום,  כל 

שנתיים   הם  ובתקווה.  אופק  להם  לתת  חייבים  אבל  אחת. 

מן   אז  ספר.  בבית  להתאמן  איפה  להם  אין  מתאמנים,  לא 

כמו   ספורט  אולם  יהיה  הבא  לספטמבר  שבאמת  הראוי 

שיש  שצריך  זה  להפריד.  מבקשת  אני  אחרונה  והערה   ,

כי   וקבוע,  חדש  קהילתי  במינהל  צורך  שיש  וזה  צרכים 

מועדון   זמני,  קהילתי  מינהל  יש  זמניים,  מקומות  יש  עכשיו 
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כל   זמני.  נוער  מועדון  וגם  זמני,  אבל  שהוקם  גמלאים 

ברורה   יש הצהרה  זמניים.  הם  קיימים, אבל  המבנים האלה 

שיוקמו   משמעית  יינתן  וחד  הבאה  ובשנה  קבע.  מבני 

בעד   להצביע  מכולכם  נבקש  מכולכם,  אבקש  ואני  תקציב, 

בשכונות   החומים  השטחים  כל  של  מלא  תכנון  לתכנן 

זה.   של  הביצוע  ייפרס  קדימה  שנים  מכן  ולאחר  הירוקות,  

בין   להפריט  מבקשת  אני  כבר    2אבל  יהיה  תכנון  הדברים, 

ביצוע  החומים.  השטחים  כל  של  הבאה  דחוף    בשנה  כרגע 

מבקשת   ואני  ודחוף.  בהול  זה  ולאולם,  הספורט  למגרש 

 מכולם להצביע פה אחד בעד הנושא הזה, תודה.  

 טוב, אפשר להעלות להצבעה?   ראש העיר: 

 רגע, אני ביקשתי לדבר.   לירית שפיר שמש: 

 כן לירית. לירית, פינחס כן.   ראש העיר: 

המיועדת  לירית שפיר שמש:  כיו"ר  אני  אז  רוצה    אוקיי,  אני  כספים,  ועדת  של 

הכספים   בוועדת  בדיון  שהתנגדתי  פה  נאמר  להבהיר. 

של ההלוואה   רוצה להבהיר,    14של  בהחלטה  אני  מיליון ₪. 

הדיון   שלפני  בלי  היה  הדיון  להבהיר.  מאוד  לי  חשוב  וזה 

ורק   מיועד.  זה  איך  מיועד,  זה  למה  הסברים,  מסמכים,  היו 

אמור  זה  למה  הבנתי  אני  עצמו  שיש    בדיון  לי  אמרו  להיות. 

לגמור.   עוד  זה  לגבי האולם ספורט. אבל  מסמך  איזה שהוא 

ועדת   של  כיו"ר  שאני  אותי,  הרגיז  מאוד  זה  בקיצור  אז 

מסמך   מקבלת  שאני  בלי  בנושא  לדון  צריכה  שאני  כספים, 

שאני   כדי  שצריך  כמו  תכנונים,  עם  לו"זים,  עם  מסודר, 

זה  גדול.  כזה  סכום  מאשרת  אני  מה  על  זה    אבין  שקל  לא 
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אותי,  2לא   שהרגיזה  זו  היא  התנהלו  שהדברים  הצורה   .

הייתה   שלי  שהמחאה  נגד,  רגע  באותו  הצבעתי  אני  ולכן 

וקצת   איתו  לדבר  התחילו  כך  אחר  שכן  מה  זה.  על  בעיקרה 

להסביר את זה. מה שאני נורא מבקשת, גם ממך כבוד ראש  

כך  כל  נושא  מעלים  שאנחנו  שלי.  החברים  מכל  וגם    העיר, 

מבקשת   אני  להבא  מכולם.  היקר,  מהגזבר  גם  חשוב, 

זה   את  שנביא  כבדים,  כך  כל  בסכומים  שמדובר  שנושאים 

עם מסמכים מסודרים, כמו שאנחנו מקבלים את התב"רים,  

תנו   מראש.  יומיים  לשוטף  והעברות  התב"רים  העברות  את 

גדולות   כך  כל  להלוואות  הרלוונטיים  המסמכים  את  גם  לנו 

להכין   הכי  להסתכל,  הדברים  את  ולהבין  השאלות,  את 

יהיו   לא  כספים  ועדת  בישיבת  שלנו  שההחלטות  כדי  טוב, 

כבוד   ומתוך  מחשבה  מתוך  באמת  אלא  גומי,  חותמת 

חשוב.   זה  ולכולנו  אותו,  מכבדים  שכולנו  העירוני  לתקציב 

ההלוואה.   בעד  אחליט  היום  כמובן  שאני  מבינים  אתם  אז 

לחלק   כדאי  שהיה  חושבת  אומנם  שעילאי  אני  כמו  אותה, 

חלקים, ולהצביע על כל חלק. אני חושבת    2-3-הציע, אולי ל 

כי אני מבינה שיש חשיבות   זה,  כך, אבל אני אצביע גם בעד 

ובכל   אותם.  לקדם  צריכים  ושאנחנו  בעיר,  הספורט  לחיי 

בכל   אלא  אחרת,  שכונה  או  כזו  בשכונה  רק  ולא  העיר  חלקי 

   העיר. כי לספורט יש ערך, תודה רבה. 

   -לירית אני קראתי את הפרוטוקול  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה לירית.   דני הרוש: 

שאלת,   ד"ר אסנת ספורטה:  שאת  השאלות  ואת  עליה  מדברת  שאת  הוועדה  של 
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של   הפרוטוקול  את  קראתי  אני  מדברת.  אני  אני,  לירית? 

ואת השאלות שאת העלית. את שאלת   ועדת הכספים  ישיבת 

לגמרי   שהם  שאלות  איפה  שם  כמו  לגיטימיות,  לגמרי 

יש   היום  האם  תשובה.  קיבלת  לא  המגרש.    2מתוכנן 

   -שטחים 

 ... )מדבר ללא מיקרופון(   דני הרוש: 

 אוקיי?    אני קראתי את הפרוטוקול, אל תגיד לי קיבלה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל עניתי על זה.   אורן כהן: 

 -בפרוטוקול  ד"ר אסנת ספורטה: 

   )מדברים יחד( 

 היא לא קיבלה תשובה.   ת ספורטה: ד"ר אסנ 

 סליחה, היא קיבלה תשובה.   דני הרוש: 

 אני עניתי לה, אני עניתי לה.   אורן כהן: 

 רגע, לא לצעוק.   לירית שפיר שמש: 

 אסנת את מגזימה באמת.   דני הרוש: 

 חברים, רגע לא לצעוק.   לירית שפיר שמש: 

   -ם היא קיבלה תשובה, את לא היית בוועדת כספי  דני הרוש: 

 אני קראתי את הפרוטוקול.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -דני, דני  לירית שפיר שמש: 

 ברור שלא הייתי, קראתי את הפרוטוקול.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אורן נתן תשובה מדויקת.   דני הרוש: 

 אסנת אני עניתי לה.   אורן כהן: 

   -רגע חברים, חברים  לירית שפיר שמש: 

   -את זה טוב חברים, אני מעלה   ראש העיר: 
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 אני רוצה להבהיר משהו בבקשה.   לירית שפיר שמש: 

הפך   ראש העיר:  כבר  הדיון  להצבעה,  זה  את  מעלה  ואני  כן,  לירית 

   -להיות 

.    2יש פה עוד   הדר לביא:   חברי מועצה שלא דיברו

 הדיון הפך להיות מלאה ולא ענייני.   ראש העיר: 

 רגע, אני רוצה להסביר משהו.   לירית שפיר שמש: 

להצבעה,   העיר: ראש   מעלה  ואני  הדר  פינחס,  בקצרה,  לירית  לירית, 

 מספיק תודה.  

   -רגע לירית  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לירית בזכות דיבור.   ראש העיר: 

   -את לא קיבלת תשובות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 סליחה, קיבלה תשובה.   ראש העיר: 

 קצר, קצר, אני בקצר.   לירית שפיר שמש: 

 ה.  כן לירית בבקש  ראש העיר: 

איזה   לירית שפיר שמש:  שאלה  הייתה  באמת  עצמו  שבדיון  לומר  חייבת  אני 

היה   ולא  מסמכים,  לי  היו  שלא  בגלל  מזרחי.  מערבי,  מגרש 

מאתגר,   היה  זה  הזה,  לדיון  להקשיב  ניסיתי  אני  דבר,  שום 

אנחנו   מה  על  יודעת  שאני  מראש,  הכנה  שום  הייתה  לא  כי 

 מדברים.  

 יודעת איזה מגרש?  עכשיו את   ד"ר אסנת ספורטה: 

של   לירית שפיר שמש:  עניין  זה  שוב,  עניין  וזה  להבא,  פשוט  מבקשת  אני 

   -ניהול 

   -לירית סליחה, ברשות  ראש העיר: 

 שאנחנו להבא נעשה את זה בצורה יותר טובה.   לירית שפיר שמש: 
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   -אני ביקשתי עכשיו, הנחיתי  ראש העיר: 

 ה מגרש? כי אני עוד לא יודעת.  לירית עכשיו את יודעת איז  ד"ר אסנת ספורטה: 

להיות   ראש העיר:  מיועדת  שאת  מכיוון  המנכ"ל,  את  והנחיתי  ביקשתי 

יו"ר ועדת כספים, לעשות איתך ישיבות עבודה, טרום ועדת  

כל   על  איתך  לעבור  מסודרות,  הכנה  ישיבות  כספים, 

הדבר  כל  את  לך  ולהביא  מסודרת,  בצורה  גם  הסעיפים  ים, 

וש  שעתיים  ייקח  זה  עם  אם  יחד  ביד  יד  שתבואי  כדי  לוש, 

הנושאים   את  להוביל  שאמורה  כמי  המקצועי,  הצוות 

 הכלכליים.  

 לירית את יודעת עכשיו באיזה מגרש מדובר?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אין לי בעיה עם זה. אני  לירית שפיר שמש: 

נו באמת לא התעייפת?   ראש העיר:   פינחס בבקשה. אסנת 

   -תני לראש העיר   רגע אסנת  לירית שפיר שמש: 

 פינחס בבקשה.   ראש העיר: 

 לירית, את יודעת באיזה מגרש מדובר עכשיו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 פינחס בבקשה, פינחס כהנא ברשות דיבור.   ראש העיר: 

 כי אני לא יודעת, זה לא מופיע בפרוטוקול.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 פינחס בבקשה תודה.   ראש העיר: 

מוכרח   פינחס כהנא:  בוועדת  אני  הזה  הקטע  את  קורא  כשאתה  להגיד 

כל   את  כאן  העלינו  אנחנו  שאלות.  שואל  קצת  אתה  כספים, 

זה.   את  לנו  אין  ציבור.  שטחי  של  הפרוגרמה  של  הנושא 

כמו   ומתחילים  כספים,  בוועדת  האנשים  יושבים  והרי 

שנאמר עכשיו, איפה יהיה המגרש? ויש שאלות שאתה עומד  

גדולה,  הלוואה  הלוואה,  אחרים    לקחת  הצרכים  איפה 
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להישקל.   צריך  זה  להישקל.  צריך  היה,  צריך  זה  ציבוריים, 

המגרש   על  ומדברים  וכהן  הרוש  ויושבים  באים  אפשר,  אי 

הלוואה   לוקחים  ואם  ולכאן.  לכאן  אותו  ולהזיז  כדורגל, 

רק   לא  פרוגרמתי,  מסודר  מסמך  לנו  היה  אם  כזאת, 

ה  בשטחים  כאן  שנאמר  מה  כמובן.  הירוקה  חומים,  לשכונה 

אולי   עירונית.  זה  את  לתכנן  צריך  זה.  את  לתכנן  צריך  זה 

   -היה צריך לקחת הלוואה למבנה תרבות 

 -פינחס, פינחס בוא אני רוצה רגע  ראש העיר: 

 אולי צריך לקחת הלוואה להקים מוזיאון.   פינחס כהנא: 

 אולי.   ראש העיר: 

   -אולי צריך לקחת  פינחס כהנא: 

   -באמת כבר זהו אולי. תראו אני   ראש העיר: 

 בשביל זה עובדים מסודר.   פינחס כהנא: 

 חבר'ה, אתם באמת הגזמתם.   ראש העיר: 

 עושים פרוגרמה לשטחי ציבור.   פינחס כהנא: 

   -טוב, אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד  ראש העיר: 

 סליחה, אני לא התייחסתי עדיין.   הדר לביא: 

 מי בעד אישור המלצת ועדת כספים?   ראש העיר: 

 סליחה, אני לא התייחסתי עדיין.   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   תתייחסי בקצרה, אולי ואולי, כן

 פינחס סיימת?   הדר לביא: 

 בבקשה, בבקשה.   ראש העיר: 

 -יש לנו דיון סוער, כי הדברים הם לא  הדר לביא: 

 , כן.  6.45זה   ראש העיר: 
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בהסכמ  הדר לביא:  לא  הם  הדברים  כי  כנראה  סוער,  דיון  לנו  ה  יש 

 מלאה.  

 אין פה דיון סוער, אני לא רואה שיש פה סערה.   ראש העיר: 

 אפשר לדבר בבקשה.   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   סערה ועוד סערה יוצאת שריפה, פעם אמרו לי, כן

מועצה   הדר לביא:  חברת  או  מועצה  חבר  פה  שיש  חושבת  לא  אני 

זוכרת   לא  אני  למעשה  ראויות.  לא  הם  שהמטרות  שחושבים 

ש  דבר  מקרה  זה  אמר  שמישהו  המועצה,  שולחן  על  עלה 

   -שהוא 

השכונה   ראש העיר:  לילדי  ספורט  אולם  לנושא  הלוואה  על  דיון  למה 

 הירוקה, צריך להיות לא פה אחד בשנייה וחצי?  

   -אולי כי תושבי השכונה הירוקה חושבים  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -זה מנסה להבין  ראש העיר: 

 פויות אחר?  שיש סדר עדי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני לא חושב שיש תלמיד אחד  ראש העיר: 

 סדר קדימויות אחר?   ד"ר אסנת ספורטה: 

בחטיבת   ראש העיר:  אחת  תלמידה  או  תלמיד  שיש  חושב  לא  אני 

   -הביניים 

 את הנציגה של השכונות הירוקות?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -שרואה את הדיון הזה  ראש העיר: 

 גה של השכונות הירוקות?  את הנצי  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אני נציגה של כל תושבי כפר סבא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מה את אומרת?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

להמציא   דני הרוש:  ולא  לדבר  הירוקות  השכונות  לנציגת  תיתני  אולי 
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 סיפורים, שהם לא קשורים.  

פעם   ראש העיר:  ראיתי  לא  אני  כספים,  דיוני  הרבה  כך  בכל  הייתי  אני 

   -שדיון על תב"רים   אחת 

רק   פינחס כהנא:  לא  שיקולים  יש  העיר,  במועצת  כאן  נמצא  אתה 

 שיקולים מקומיים.  

   -פינחס כהנא היקר, אני הייתי בדיונים, תאמין לי  ראש העיר: 

 אתה הולך לקחת הלוואה, אולי צריך להקים אולם תרבות.   פינחס כהנא: 

   -יש לי את המנוע באמת הכי ארוך  ראש העיר: 

 אולי צריכים מוזיאון, אולי צריך להקים דברים אחרים?   חס כהנא: פינ 

 בישיבות מועצה ותקציבים.   ראש העיר: 

 ... לאולם ספורט של התיכון.   פינחס כהנא: 

 מה הבעיה שתצביע נגד פינחס?   דני הרוש: 

   -אני יכול להגיד לך שתב"רים  ראש העיר: 

 תצביע נגד.   דני הרוש: 

להגי  ראש העיר:  יכול  שאני  אני  המועצה  ישיבות  ברוב  שתב"רים  לך  ד 

בדקה   הצביעו  האופוזיציה  גם  המועצה  ישיבות  בכל  הייתי, 

מבין   לא  לפעמים  אני  להעביר.  קל  הכי  הדבר  זה  וחצי. 

מנסה   אני  שלכם,  ההתנהלות  את  להבין  מנסה  אני  אתכם. 

לא   פוליטית,  גם  להבין,  מצליח  לא  הקונספט,  את  להבין 

בכ  תב"רים  הראש.  את  והייתי  מבין  שהייתי,  מקום  ל 

לתקציב   שקשור  מה  כל  בחיי,  מועצה  ישיבת  מאוד  בהרבה 

המקצועי   הצוות  על  סומכים  אחד,  פה  מצביעים  היו  פיתוח 

פה   יש  עניין  איזה  בחייכם,  ספורט  אולם  קדימה.  ורצים 

להקים אולם ספורט? מה אתם רוצים שילדי החטיבה איפה  
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שנ  לפני  להיות  צריך  כבר  היה  זה  יהיו?  בתוכנית  הם  ה, 

הזה,   בחורף  כבר  אותה  לעשות  שצריך  אמרתי  שאני  עבודה 

באולם   כבר  כבר,  להיות  צריכים  היו  החטיבה  של  הילדים 

 ספורט משחקים. איפה הם ישחקו?  

   -הסברנו שמדובר  יעל סער: 

הקמת   עו"ד עדי לוי סקופ:  נגד  הצבעת  אסנת.  דבר  כל  על  דם  להקיז  צריך  לא 

 ת ספר יסודי חדש.  החטיבה, הצבעת נגד הקמת בי 

 נכון.   ראש העיר: 

 זה באמת את מייצגת פה מישהו?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -יכול להיות ש  ד"ר אסנת ספורטה: 

נגד. נגד זה ונגד זה.   עו"ד עדי לוי סקופ:   תתייבשי לך אסנת. הצבעת 

 גם אני מנסה להבין את ההיגיון, לא מצליח.   ראש העיר: 

 .  תתביישי  עו"ד עדי לוי סקופ: 

את   ראש העיר:  להבין  מצליח  לא  להבין,  מצליח  לא  מצליח,  לא 

   -ההיגיון 

   -וכולם היו בוועדת כספים, הדר הייתה בוועדת כספים  דני הרוש: 

 לא מצליח להבין את ההיגיון.   ראש העיר: 

 היא ברחה באמצע. ועכשיו היא שואלת שאלות.   דני הרוש: 

   אולם ספורט, אז הלוואה, מה יקרה?  ראש העיר: 

 הדר, ניתן להדר וזהו.   אורן כהן: 

ספורט    135 ראש העיר:  אולם  אז  לעירייה,  להיכנס  צריכים   ₪ מיליון 

 וואוו.  

 אז בואו נחכה שהם ייכנסו, למה צריך לקחת הלוואה?   יעל סער: 

   -כי צריך להתחיל לקדם  ראש העיר: 
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.   דני הרוש:  .  לקדם את הפרויקטים.

   -הכין תכנון אבל אין בעיה, מה הבעיה ל  יעל סער: 

אם אתן הייתן מתנהגות באחריות, כבר אולם הספורט הזה   ראש העיר: 

 היה כבר בנוי.  

   -מה זה קשור? מישהו אמר לכם  יעל סער: 

נגד, נגד. אני אומר לכם  ראש העיר:     -קשור, נגד, 

   -למה ביקשתם, אתם הבאתם היתר  יעל סער: 

ז  ראש העיר:  את  להעלות  רוצה  ואני  תסיימי  לביא  להצבעה,  הדר  ה 

 באמת כבר.  

 אבל רפי,   יעל סער: 

 עברתם את כל הגבולות.   ראש העיר: 

   -מי עבר, איזה גבול? אמרו לכם  יעל סער: 

 אני אומר את הגבולות.   ראש העיר: 

   -בואו נחכה לראות אם נכנס הכסף  יעל סער: 

   -לא מחכים לשום דבר  ראש העיר: 

יעל.   דני הרוש:  הגלגל,  את  להמציא  תפסיקו  את  יעל  ממציאה  לא  את 

 הגלגל. תפסיקי יעל באמת. תקדמו את הפרויקטים.  

.   ראש העיר:  . .  אם אני הייתי

 ואל תמציאו את הכספים, והיה והיה ולא היה, מספיק.   דני הרוש: 

   -מה הבעיה... של חדשנות, מה הבעיה  יעל סער: 

 אין שום בעיה, תצביעי נגד.   דני הרוש: 

.   יעל סער:  .  כמה פעמים.

נגד.   וש: דני הר   יעל תצביעי 

   -סליחה, סליחה, סליחה  הדר לביא: 
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   -מי בעד אישור המלצת ועדת כספים  ראש העיר: 

 סליחה, אני לא סיימתי.   הדר לביא: 

 אז תסיימי. בבקשה.   ראש העיר: 

   -מכיוון שקטעת אותי מספר פעמים, אני אבטיח לך  הדר לביא: 

 תדברי לעניין וקצר. בבקשה.   ראש העיר: 

 אתה לא נותן לה להשלים משפט אחד.   : יעל סער 

 כולם בהקשבה. יעל את מפריעה לחברה שלך.   ראש העיר: 

משפט   הדר לביא:  להשלים  לי  נותן  לא  ואתה  אתה,  זה  שמפריע  מי  לא, 

 אחד.  

 לא, היא מפריעה לך.   ראש העיר: 

יותר   הדר לביא:  אותנו  תבין  אתה  מדקה.  פחות  ייקח  זה  עכשיו,  לי  תן 

 ע אותנו כל הזמן, ואם תקשיב.  טוב, אם לא תקט 

 את הנזיפות תשאירי למקומות אחרים, בסדר?   ראש העיר: 

 אני מבקשת שתיתן לדבר משפט.   הדר לביא: 

 תכבדי את ראש העיר, אל תנזפי.   ראש העיר: 

.   יעל סער:   תן לה לסיים משפט נו

 אז תסיימי, השתקתי את כולם בשבילך, בכבוד. תודה רבה.   ראש העיר: 

חשובות   יא: הדר לב  מטרות  להגיד.  שהתחלתי  כפי  מטרות  פה  יש 

חברת   או  מועצה  חבר  מכירה  לא  אני  זה.  את  להשקיע 

ולהקים אולם ספורט    מועצה  שיגידו שלהקים מגרש כדורגל 

כמו   לכם.  אגיד  אני  מזה  יותר  חשוב.  לא  זה  שלנו,  לילדים 

מיליון ₪ כולם לירוקה.    14שעכשיו אנחנו מציעים להשקיע  

מצפה   וגם  אני  העיר  במזרח  גם  סכומים  אותם  שנשקיע 

 במרכז העיר.  
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. דמגוגיה שלך  ראש העיר:     -אל..

 כי מגיע לכל הילדים.   הדר לביא: 

רמז   ראש העיר:  ספר  בבית  השקעתי  התנגדת    24אני  ואת   ,₪ מיליון 

מזרח   ההסתה  את  פה  לי  תעשי  אל  רמז,  ספר  בית  כל  לזה. 

א  שיקגו.  לא  זה  סבא.  כפר  זאת  הבנת?  את  מערב  תעשי  ל 

ספר   בבית  סבא  כפר  במזרח  ישראל.  במדינת  שקורה  מה 

   -ומשהו מיליון ₪   20-רמז הושקעו למעלה מ 

 אף אחד לא אמר שלא.   הדר לביא: 

 אל תגידי דברים לא נכונים. אל תגידי דברים לא נכונים.   ראש העיר: 

להשקיע   הדר לביא:  ומקווה  מצפה  אני  אמרתי  נכון?  לא  אמרתי  מה 

   -אותו דבר 

 אל תצפי, הושקע.   ראש העיר: 

 לא עשיתי סיכום השקעות.   הדר לביא: 

 נעשה, אל תצפי.   ראש העיר: 

 כל הכבוד לך, נהדר אתה.   הדר לביא: 

פה,   דני הרוש:  לא  העיר,  במזרח  הבחירות  מערכת  את  תתחילי  הדר, 

 לא פה.  

 אל תסיתי את הקהלים.   ראש העיר: 

   -אני אסיים את הדברים שהתחלתי  הדר לביא: 

בבגרות   ראש העיר:  תתנהגי  השני.  נגד  אחד  הקהלים  את  פה  תסיתי  אל 

 בעיר הזאת.  

   -מי שלא מתנהג בבגרות פה, זה מי ש  הדר לביא: 

 את מתנהגת בחוסר אחריות.   ראש העיר: 

 שמתנגד, בוא נדבר על חוסר אחריות.   הדר לביא: 
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 אני מצפה,   ראש העיר: 

וי  דני הרוש:  תשימו  העיר?  למזרח  הקשר  העיר  מה  למזרח  תגיעי  יז 

 קודם כל.  

בשכונה   ראש העיר:  שם  משקיע  אני  כמה  יודעים  אתם  העיר  מזרח 

 הזאת?  

שעומד   דני הרוש:  מה  סיפורים.  ממציאה  העיר.  מזרח  זה  איפה  תדעי 

 בסדר היום זה האולם בירוקה.  

 כל הכבוד.   ראש העיר: 

 למה אתם צועקים? אני יכול להבין.   עו"ד יוסי סדבון: 

 לא צועקים יוסי.   יר: ראש הע 

זה   דני הרוש:  איפה  יודעת  היא  זולה.  דמגוגיה  זה  כי  צועקים?  למה 

 מזרח העיר?  

 אני רוצה להגיד לך משהו.   ראש העיר: 

   -בסדר, תגיב אחרי שהיא  עו"ד יוסי סדבון: 

.   דני הרוש:   מה זה תגיב? זה כבר מעצבן

 זה לא תרבות דיבור.   עו"ד יוסי סדבון: 

על  יוסי  ראש העיר:  סתם,  נאומים  עושים  פה  וחצי  שעה  דיבור.  תרבות   ,

  . .. .. תב"ר צריך להרים אצבע ולהגיד כן  ועדה.

 בסדר, תשמע אותה דקה ואחרי זה תצביע מה שאתה רוצה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 שלא תסית.   ראש העיר: 

יס   ד"ר אסנת ספורטה:  נהיה  כאופוזיציה  שאנחנו  מצפה  אתה  אם  העיר,  ראש 

 -מנים 

 אני לא מוכן שבעיר הזאת תהיה הסתה של מזרח ומערב.   יר: ראש הע 

   -וחותמת גומי  ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -לא תהיה פה הסתה של מזרח מערב, מערב ומזרח  ראש העיר: 

 אתה טועה, זה לא יקרה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא בכפר סבא.   ראש העיר: 

 אנחנו לא נהיה חותמת גומי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.  ל  ראש העיר:   א צריך, אל תצביעי

   -אנחנו נבדוק כל דבר, יש לנו אחריות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 -טוב אני מעלה להצבעה. חבר'ה מי בעד  ראש העיר: 

 כלפי התושבים שבחרו אותנו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

מתאריך   ראש העיר:  כספים  ועדת  המלצת  אישור  בעד  ?  25/10/2022מי 

 תודה רבה, מי בעד?  

 סליחה, אני רוצה להשלים את מה שהתחלתי.    סליחה,  הדר לביא: 

 שניות.    60סליחה, סלחתי. תשלימי יש לך   ראש העיר: 

 יש לי עוד דקה. אתה לא מאפשר אפילו דקה לדבר.   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   אז אל תסיתי

   -אתה מבקש שאנחנו נצביע מה שאתה רוצה  הדר לביא: 

 אל תסיתי קהלים בעיר.   ראש העיר: 

 אני אגיד מה שאני רוצה.   הדר לביא: 

 לא.   ראש העיר: 

 אתה מפרש את זה כהסתה.   הדר לביא: 

 אל תסיתי, בבקשה.   ראש העיר: 

ואני   הדר לביא:  התחלתי,  שבה  מהנקודה  אמשיך  אני  שלך.  בעיניים  זה 

 מבקשת שתיתן לי, ותתאפק, לסיים את הדברים.  

 אני מתאפק רק אל תסיתי.   ראש העיר: 

 אפק, אתה עונה.  אתה לא מת  הדר לביא: 
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 אל תסיתי, כל עוד תסיתי, אני לא אתאפק.   ראש העיר: 

מישהו   הדר לביא:  מכירה  לא  אני  חשובות,  הם  פה  שציינו  המטרות 

את   להגדיל  בנובמבר  איתנו  מבקשים  שאתם  הבקשה  אחר. 

ב  שלנו  המלוות  לנו    14-עומס  שיש  בקשה  זו   ,₪ מיליון 

 השגות כלפיה, ולא משנה לאיזה נושא.  

נגד.   העיר: ראש    אל תצביעי, תצביעי 

 אני אצביע מה שאני רוצה.   הדר לביא: 

 יפה.   ראש העיר: 

את   הדר לביא:  ולייצג  הציבורית,  בבמה  להשתמש  גם  רוצה  אני  אבל 

   -הקהל, ולהסביר מה אני חושבת. זוהי זכותי 

 אוקיי, תצביעי נגד.   ראש העיר: 

אצביע  הדר לביא:  אני  הפה,  את  לסתום  תמשיך  אם  שאני    אלא  מה 

 רוצה.  

מה  ראש העיר:  תקרוס  לא  סבא  כפר  כשהיא    14-עיריית   ,₪ מיליון 

 מיליון ₪.    135הולכת לקבל  

 אבל למה אתה מתנגד במקום לאפשר לדבר?   הדר לביא: 

 אני לא מתנגד, אני רק מציין עובדות.   ראש העיר: 

 רפי, אתה לא נותן לי להשלים משפט.   הדר לביא: 

 תשלימי.   ראש העיר: 

 אז בבקשה תן לי לדבר.   ר לביא: הד 

.   ראש העיר:   תדברי

 אתה כל הזמן מתפרץ.   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   את מדברת, תדברי

שנת   הדר לביא:  סוף  בנובמבר  זה,  בעיתוי  מאיתנו  מבקשים  אתם 
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אפילו   החדש,  התקציב  את  לבנות  מתחילים  שכבר  תקציב 

גדולה.   הלוואה  לקחת  החדש,  התקציב  את  לבנות  באמצע 

ל   14לוואה של  ה  לכם    2-מיליון ₪,  אגיד  אני  שונות.  מטרות 

אם   יותר מזה.  לכם  אגיד  אני  הלוואה,  הייתה  זו  משהו, אם 

ה  את  מבקשים  אשאל,    2.5-הייתם  אפילו  אני   ,₪ מיליון 

ב  היום  להיות  של    2/11/22-יכול  תקציב  עודפי  לנו    2.5שיש 

 מיליון ₪? יש סיכוי כזה?  

 לא.   צחי בן אדרת: 

ב  : הדר לביא  להגיד  יודע  אתה  לא?  עודפי    100%-בוודאות  לנו  שאין 

 מיליון ₪?    2.5תקציב רזרבות בסעיפים שאין לנו  

ל  צחי בן אדרת:  עדי לפני. רזרבה לפעולות לא מיועדת  א'  -דיברתי גם עם   ,

מכריח,   הפנים  משרד  מיועדת,  היא  ב'  שוטף,  תקציב  זה 

לשמור   איתנה  כרשות  אותנו  מכריח  אותנו,    1%מאלץ 

.. תב"ר     -מהתקציב, בדיוק זה.

 יש שוטף ויש תב"ר.   ראש העיר: 

 וזה שוטף, בדיוק.   צחי בן אדרת: 

הלוואה   הדר לביא:  פה  מעלים  הייתם  אם  וברורה.  מצוינת  של  תשובה 

היו    2.5 לא  רוצה,  שאתה  מה  את  מקבל  היית   ₪ מיליארד 

   -השגות וזה היה ישר 

.   ראש העיר:   לא מיליארד, מיליון

 מיליון, אני בתקציב מדינה.   הדר לביא: 

 מיליארד באמת היינו פושטים רגל.   ראש העיר: 

 אין ספק שגם לא היו מאשרים לנו את ההלוואה.   הדר לביא: 

 לא יודע, במצב של כפר סבא יכול להיות שכן.   ראש העיר: 
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של   הדר לביא:  הלוואה  פה  מבקשים  הייתם  לא    2.5אם  אגב   ,₪ מיליון 

המ  כל  מטרה,  לאיזו  אני  משנה  חשובות,  באמת  טרות 

להעביר.   מאוד  קל  היה  שזה  הזו,    14חושבת  בעת   ₪ מיליון 

   -זו דילמה רצינית לדעתי האם לאשר. ואני הקשבתי גם 

 תודה.   ראש העיר: 

גם   הדר לביא:  והקשבתי  פה  לחבריי  גם  הקשבתי  ואני  סיימתי.  לא 

שהוא   מלוות  בעומס  שאנחנו  חושבת  ואני  הכספים.  לוועדת 

אגב,   פה  חריג  קיבלנו  אנחנו  פה,  נאמר  שזה  חושבת  אני 

המלוות.   עומס  את  להגדיל  שלא  מדיניות  הזה  בשולחן 

לשים   גם  רוצה  אני  אז  הזאת.  מהמדיניות  חורג  הזה  והצעד 

משהו   בדיוק  זה  כי  השולחן,  על  ברור  לנו  שיהיה  זה  את  לנו 

בניית   לקראת  אנחנו  עכשיו  עושים.  לא  שאנחנו  שהחלטנו 

האידא  הצורה  זה  תקציב.  זה,  את  לראות  רוצה  שהייתי  לית 

מה   בעד  בא  מה  יודעים  שאנחנו  כך  מסודר.  במסגרת תקציב 

 בא נגד. זה כל מה שרציתי להגיד.  

.   ראש העיר:   תודה. סיימנו

 דקות.    10חבל שלקח   הדר לביא: 

בונים   ראש העיר:  עיר  העניין.  את  לסכם  רוצה  אני  רבה,  תודה  חבר'ה 

מעלה  אני  בהלוואות,  כלל  בבקשה.    בדרך  להצבעה  זה  את 

דני,   ועדת כספים? עדי, אורן, אמיר,  בעד אישור המלצת  מי 

 ראש העיר,  

 פה אחד?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 זה פה אחד? לא. יעל מתנגדת?   ראש העיר: 

זה   יעל סער:  הנכון  שהדבר  מרגישה  אני  כן,  נמנעת  אני  נמנעת.  אני 
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 לחכות.  

   -אז כולם  ראש העיר: 

   -עם ההלוואה של האולם   זה לחכות  יעל סער: 

   -כולם למעט  ראש העיר: 

מהיטל   יעל סער:  כספים  נכנסים  אם  לראות  היתר.  שיהיה  עד 

 השבחה.  

   -איזה כיף  ראש העיר: 

   -זה באמת  יעל סער: 

 תודה.   ראש העיר: 

 אנחנו בסביבה... משוגעת.   יעל סער: 

 אני נמנעת גם, אני רוצה לראות תכנית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לי   יר: ראש הע  תאמינו  הפוליטיקה,  אימת  זה  כיף  איזה  זה,  כיף  איזה 

 אני בטוח שהתושבים רואים ומחייכים עכשיו.  

תכנית   ד"ר אסנת ספורטה:  לראות  רוצה  אני  נמנעת,  אני  הפרוטוקול  בשביל 

 מתועדפת שמקובלת על התושבים.  

 טוב, את בעד או נמנעת, לא הבנתי?   ראש העיר: 

   -אני נמנעת כי אני רוצה לראות תכנית אמרתי   ד"ר אסנת ספורטה: 

ויעל נמנעות.   ראש העיר:   אז אסנת 

 שהתושבים אישרו את התעדוף שלה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

רוצה   הנדין: -עילאי הרסגור  לא  ואני  לי,  ברורה  החשיבות  כי  בעד,  מצביע  אני 

לאור   נוחות,  בחוסר  אבל  הספורט.  אולם  הקמת  את  לעכב 

לנו    העובדה  יהיה  מעט  ועוד  השנה  לסוף  מתקרבים  שאנחנו 

 תקציב...  
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לנו   ראש העיר:  יש  אז  חבר'ה,  החלטה    2תודה  רבה,  תודה  נמנעות, 

ותושבי  לתושבות  טובה  בשורה  זו  מאוד.  כפר    חשובה  העיר 

 סבא רבתית.  

 

 :   2022/10/25מאשרים ברוב את המלצות ועדת כספים מתאריך   : 533מס'    החלטה 

 מיליון ₪.    14ת הלוואה בסך של  אישור נטיל  א. 

 תקציב פיתוח תב"רים.    2022העברות מסעיף לסעיף לשנת   ב. 

 שוטף.   –תקציב רגיל    2022לשנת    9העברות מסעיף לסעיף מספר   ג.  

עדי, אורן, אמיר, דני, ראש העיר, עילאי, פינחס, הדר, יוסי, פליאה,   -  בעד 

 לירית ומאיר. 

 . יעל, אסנת  -  נמנע 

 

 . נוי מנהלת ארנונה וממונה על הגבייה אישור מי  .  7

 

 כן מינוי מנהלת ארנונה וממונה על הגבייה.   ראש העיר: 

שמנהל   יעל סער:  שמי  הבאה  בפעם  אפשר  אם  קטנה,  הערה  רק  לי  יש 

גם   להציג  יבוא  העירייה  של  השקעות  תיק  התיק,  את 

חלקי   נורא  דו"ח  שהוא  איזה  יש  תמיד  כי  למועצה. 

 בסיכומים האלה.  

.   ר: ראש העי   אוקיי

לי   יעל סער:  ברור  לא  הזה  הדבר  מכל  כלום.  יודעים  לא  אנחנו  והפעם 

   -עדיין כמה התיק הפסיד השנה. זה בסדר שהוא הציג 

 הוא הציג את זה בוועדת כספים.   יובל בודניצקי: 

   -זה בסדר שהוא הציג  יעל סער: 
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   -לאור כניסתה לתפקיד של מנהלת אגף הכנסות  ראש העיר: 

 נו לא בוועדת כספים.  אנח  יעל סער: 

ארנונה   ראש העיר:  הכנסות  וממונת  מנהלת  לקבל  מתכבדים  אנחנו 

תציגי   בואי  סיוון  כאן.  איתנו  שנמצאת  דדון,  עמרה  סיוון 

איזו   רואה  את  סבא.  כפר  לעיר  הבאה  ברוכה  עצמך.  את 

 קבלת פנים.  

ראשון   סיון עמרה דדון:  תואר  בעלת  אני  סיוון,  אני  מאוד  נעים  אהלן, 

המוניציפאלי.  במינה  מהתחום  באתי  ורו"ח.  עסקים  ל 

קריית   עיריית  גזבר,  כסגנית  אונו  קריית  בעיריית  עבדתי 

להצטרף   שמחה  וזהו,  בהצלחה,  לנו  מאחלת  אני  אונו. 

 למשפחת כפר סבא מה שנקרא.  

 הצלחתך היא הצלחתנו.   אורן כהן: 

 תודה רבה.   סיון עמרה דדון: 

אנחנו   יובל בודניצקי:  אז  סיון,  אותה  תודה  למנות  צריכים  פורמלי  באופן 

של   במקומו  הגבייה,  על  וממונה  ארנונה  מנהלת  בתור 

החלטה:   הצעת  זמני.  באופן  אלה  תפקידים  שמילא  הגזבר, 

למנות   מאשרים  ארנונה,  מנהלת  אגף  מינוי  מנהלת  את 

בהתאם   הארנונה  למנהלת  דדון,  עמרה  סיון  הכנסות, 

סעיף   המקומיות   2להוראות  הרשויות  ) לחוק    –תשל"ו  , 

למנות  2(.  1976 מאשרים  הגבייה:  על  ממונה  מינוי  את  . 

הגבייה   על  לממונה  דדון  עמרה  סיון  הכנסות,  אגף  מנהלת 

כללית  ארנונה  גביית  הסדרים    , לצורך  חוק  מכוח  המוטלת 

המדינה  התקציב ,  במשק  יעדי  להשגת  חקיקה    ,  תיקוני 

ע   1992-תשנ"ג  לעירייה  המגיעים  חובה  תשלומי  פי  וגביית    ל 
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דין כ  סעיף    , ל  לפי  קנסות  של  גבייה  לחוק    18ולצורך 

תשמ"ו  המינהליות,  מנהליים    1985-העבירות  קנסות  של 

כי   לגביה  שנקבע  עבירה  כל  בשל  העירייה  לטובת  שהוטלו 

בדרך   ניתן להטיל קנס  עבירה שבעדה  חוק  היא  לפי  מנהלית 

המינהלי  פה  העבירות  למינוי  זה  את  להעלות  אפשר  ות. 

 אחד?  

 פה אחד, פה אחד.   סדבון: עו"ד יוסי  

 פה אחד, תודה רבה.   ראש העיר: 

 תודה רבה, בהצלחה סיון.   יובל בודניצקי: 

 סיון בהצלחה, ברוכה הבאה לעיריית כפר סבא.   ראש העיר: 

 בהחלט.   יובל בודניצקי: 

 

מאשרים פה אחד למנות את מנהלת אגף ההכנסות, סיון עמרה   : 534מס'    החלטה 

לחוק הרשויות המקומיות )ערר על    2בהתאם להוראות סעיף  דדון, למנהלת הארנונה  

 .  1976  –קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו  

לממונה   דדון,  עמרה  סיון  הכנסות,  אגף  מנהלת  את  למנות  אחד  פה  מאשרים  כן  כמו 

המדינה   במשק  הסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך  הגבייה  על 

התקצ  יעד  להשגת  חקיקה  תשנ"ג  )תיקוני  חובה  1992  –יב(  תשלומי  וגביית   ,

סעיף   לפי  קנסות  של  גבייה  ולצורך  דין  כל  פי  על  לעירייה  לחוק    18המגיעים 

תשמ"ו   המינהליות,  העירייה    1985  –העבירות  לטובת  שהוטלו  מנהליים  קנסות  של 

מנהלית   בדרך  קנס  להטיל  ניתן  שבעדה  עבירה  היא  כי  לגביה  שנקבע  עבירה  כל  בשל 

 . בירות המינהליות לפי חוק הע 

 

 . מתן הנחה בארנונה כאות הוקרה למפקדים בשירות מילואים פעיל  .  8
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בשירות   יובל בודניצקי:  למפקדים  הוקרה  כאות  בארנונה  הנחה  מתן 

ההסדרים   לתקנות  בהתאם  הסבר.  דברי  פעיל.  מילואים 

   -במשק 

 קראתם את ההסבר, אפשר לאשר את זה פה אחד?   ראש העיר: 

שהיא    רציתי  יעל סער:  איזה  יש  אם  יודעים,  אתם  אם  לדעת  רק 

 הערכה לכמה כסף הנחות זה יוביל?  

   -אמור להיות שיפוי מלא, כרגע אין את ה  צחי בן אדרת: 

.   יעל סער:   אוקיי מצוין

 אין מנגנון.   צחי בן אדרת: 

 יהיה שיפוי מלא, זה מה שחשוב.   ראש העיר: 

 יאללה. מאשרים.    100% יעל סער: 

   -אז הצעת החלטה  יובל בודניצקי: 

לבצע   הנדין: -עילאי הרסגור  לה  מפריעים  ואז  ארנונה,  מנהלת  ממנים  אנחנו  רגע, 

 את תפקידה ונותנים הנחות?  

 לפי חוק ההסדרים יש שיפוי מלא.   ראש העיר: 

 אבל יש לי שאלה רצינית.   הנדין: -עילאי הרסגור 

מ  ראש העיר:  לכל  ובשורה  ונכונה  חכמה  החלטה  שזאת  חושב  אני  י  אז 

גם   שנמצא  מי  על  הערות  קצת  שמעתי  בצה"ל.  שמפקדים 

ואנחנו   ישראל  מדינת  של  החלטה  זו  אבל  צבאי,  בשירות 

 מאמצים אותה.  

   -אין לנו יכולת  הנדין: -עילאי הרסגור 

תודה   ראש העיר:  אחד  פה  אחד?  פה  זה  את  לאשר  אפשר  רבה,  תודה  אז 

   -רבה. דיווח על קבלת 

שאל  הנדין: -עילאי הרסגור  רק  זאת  לא,  זה,  את  להחיל  יכולת  לנו  אין  הבהרה.  ת 
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   -הוראה ספציפית לגבי מפקדים 

   -כן, זה ממש כתוב בהוראות החוק, גם מפקדים  יעל סער: 

עד     אמיר קולמן:  של  הנחה  מתן  אפשרות  הנחה,  הגדיר  הפנים    5%משרד 

תקנה   נכנסה  עכשיו  הגדרה.  לזה  יש  פעילים.  למשרתים 

עד   שמאפשרת  כ   25%חדשה  שמוגדרים,  למפקדים  מו 

 מפקדים ומפקדות ודאי, כמו שמוגדרים בתקנת ההסדרים.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

   -בגדול זה מג"דים ומעלה. זה לא כל קצין או כל  יעל סער: 

 נכון.   ראש העיר: 

 לא כל קצין וגם לא תפקיד מטה אחר כך למעלה.     אמיר קולמן: 

 תודה רבה יעל, תודה רבה אמיר.   ראש העיר: 

של   : 535מס'    החלטה  בשיעור  בארנונה  הנחה  מתן  אחד  פה  מסכום    25%מאשרים 

מילואים   מפקד  שהוא  בנכס  מחזיק  על  ואילך,  מעתה  שתוטל  השנתית  הארנונה 

התשנ"ג   בארנונה(  )הנחות  המדינה  במשק  ההסדרים  בתקנות  כהגדרתו    –פעיל, 

ל 1993 תוגבל  ההנחה  לשנת    100-.  ביחס  חודש   2022מ"ר.  בגין  הנחה  ים  תינתן 

 . נובמבר ודצמבר 

 

 ₪.    600דיווח על קבלת תרומה בסך   . 9

 

תרומה  ראש העיר:  קבלת  על  אנונימית  דיווח  תרומה  התקבלה   .600    ,₪

 אפשר לאשר את זה פה אחד? לא צריך, זה רק דיווח.  

.   יובל בודניצקי:   זה עדכון, זה עדכון

 אה נכון דיווח.   ראש העיר: 
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 . שייח -ש העיר לועידת האקלים בשארם א אישור מועצת העיר לנסיעת רא  .  10

 

א  ראש העיר:  בשארם  אקלים  לועידת  לנסיעה  העיר  מועצת  -אישור 

מ  פחות  של  מאוד  קצרה  נסיעה  ישנה  אני    24-שייח.  שעות. 

הנסיעה   עלות  זמן.  מאוד  בהרבה  אותה  ₪.    2,957קיצרתי 

ב  להשתתף  בעצם  אסור  לי  אה  מדברת,  הנסיעה  הכל  ,  -בסך 

 תף.  סליחה. אני לא משת 

העולמית.   יובל בודניצקי:  האקלים  ועידת  על  ושמעו  מכירים  כולם  בסדר, 

א  בשארם  מתקיימת  היא  משתתף  -השנה  העיר  ראש  שייח. 

התאריכים   בין  נעמדת  16-17/11/22בועידה  הנסיעה  עלות   .

₪, תשולם מסעיף הלשכה. העיר כפר סבא    2,957בסכום של  

מ  כל  על  בדגש  הקיימות  בתחום  ומובילה  שקשור  מקדמת  ה 

רבות   ערים  ישתתפו  בכנס  האקלים.  נושא  עם  להתמקדות 

האקלים,   בתחום  החדשנות  את  יציגו  ובו  העולם,  מכל 

יוצגו   האקלים,  לשינויי  היערכות  של  פורומים  יתקיימו 

מתווי   על  מהותיים  דיונים  יתקיימו  חדשניים,  מוצרים 

ההתמודדות עם התחממות כדור הארץ, ובסופה של הועידה  

 דים להמשך.  ייגזרו יע 

אקלים     שינויי  עם  להיערכות  תכנית  מקדמת  סבא  כפר 

חשיבות   יש  כן  על  הקרובות.  בשנים  אותה  לממש  ונערכת 

ניתן   בכנס  המקצועיים.  והצוותים  העיר  ראש  להשתתפות 

עמיתים   למידת  ידע,  לרכוש  מקצועיים,  כלים  לקבל  יהיה 

 וחשיפה לאתגרים הקיימים, פתרונות וכדומה.  
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העיר   חוזר  מנכ"ל  פי  על  כנדרש  מאשרים  העירייה  וגזבר  ייה 

מועצת   החלטה:  הצעת  מימונה.  ואת  הנסיעה  את  מנכ"ל 

של   בסכום  העיר,  ראש  של  הנסיעה  מימון  את  מאשרת  העיר 

א   2,957 בשארם  האקלים  לועידת  התאריכים  -₪  בין  שייח 

16-17/11/2022  . 

 פה אחד, פה אחד.   עו"ד יוסי סדבון: 

כפי ר  הנדין: -עילאי הרסגור  תיקון  כל  קודם  שמצביעים,  לפני  רוצה  רק  אני    גע, 

 שאמרת, הנסיעה תמומן מתקציב הלשכה.  

 כן, מתקציב הלשכה.   ראש העיר: 

כבוד   הנדין: -עילאי הרסגור  שזה  להגיד  חייב  אני  בנוסף  האיכות.  מתקציב  לא 

מובילה   כעיר  אקלים  בועידת  להשתתף  סבא  כפר  עבור  גדול 

ה  והצוותים  הקיימות,  וגורמים  בנושא  שלנו  מקצועיים 

הישג   זה  בועידה.  להשתתף  יוכלו  סבא  מכפר  מקצועיים 

בישראל   מובילה  עיר  שבאמת  סבא,  כפר  עבור  חשוב  מאוד 

מאיתנו.   לומדים  והרבה  אחרות  ערים  להוביל  ושואפת 

אני   אבל  הזאת.  לנסיעה  להצטרף  יכול  הייתי  לא  אני  לצערי 

רא  בראשות  שלנו  למשלחת  רבה  הצלחה  מאחל  ש  באמת 

 העיר.  

.   ראש העיר:   תודה רבה לעילאי

   -עילאי תודה רבה. אני רוצה רק לציין לפרוטוקול  דני הרוש: 

 אושר פה אחד.   יובל בודניצקי: 

אותו   דני הרוש:  מוביל  שאתה  מוביל,  הזה  האגף  עילאי  מאוד  שחשוב 

 ביד רמה ובהצלחה רבה. ותודה לך.  

 קיימות.  מנהלות אגף ה   2אגב מצטרפות לנסיעה   ראש העיר: 
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   -מנהלת אגף הקיימות  יובל בודניצקי: 

לוח   ראש העיר:  מבחינת  יכול  לא  הוא  אבל  ייסע,  שעילאי  רציתי  אני 

ליום אחד. תודה   לייצג אותנו  רק  נוסע  ממש  אני  אז  זמנים, 

 רבה לכולם.  

 

העיר,   : 536מס'    החלטה  ראש  של  הנסיעה  עלות  מימון  את  אחד  פה  מאשרים 

של   לועידת   2,957בסכום  א   ₪  בשארם  התאריכים  -האקלים  בין  -16שייח 

17/11/2022 . 

 

 להקצאת חדר לעמותות    18/9/2022אישור המלצת ועדת הקצאות מיום   .  11

 . "צוות"  

 

הקצאות  ראש העיר:  ועדת  המלצת  לעמותות    אישור  חדר  להקצאת 

פה   זה  את  לאשר  אפשר  ההחלטה,  את  ראיתם  "צוות". 

 אחד? תודה רבה פה אחד.  

 

מספר   : 375מס'    החלטה  חדר  את  "צוות"  לעמותת  להקצות  אחד  פה    6מאשרים 

 . שנים   3, לתקופה של  6438בגוש    123, חלק מחלקה  31במבנה ברחוב המייסדים  

 

 . אישור עדכון שכרה של עוזרת מנכ"ל העירייה  .  12

 

כאן   ראש העיר:  גם  העירייה.  מנכ"ל  עוזרת  של  שכרה  עדכון  אישור 

א  היינו  המנכ"ל,  עוזרת  אותה  כשנכנסה  לאשר  מורים 

אפשר   לאישור.  עכשיו  זה  את  מעבירים  אנחנו  ולכן  בטווח, 
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 לאשר את זה פה אחד? תודה רבה פה אחד.  

עובדת   עו"ד עדי לוי סקופ:  שהיא  המנכ"ל,  לעוזרת  חמות  מילים  לומר  רק 

כולם,   פה  איתי  יסכימו  לקיר  ואני חושבת שמקיר  מדהימה, 

 שמגיע לה מכל הלב ואף יותר.  

 מגיע לה.   ראש העיר: 

 תודה רבה, אני מצטרף לגמרי.   יובל בודניצקי: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

העירייה,   : 538מס'    החלטה  מנכ"ל  עוזרת  של  שכרה  את  לעדכן  אחד  פה  מאשרים 

מ  קולין,  .    37.5%-ל   35%-מיטל  ן אמו למשרת  אישי  בחוזה  העירייה  מנכ"ל  משכר 

 . חוזה אישי למשרת אמון משכר מנכ"ל ב   40%כמו כן מאשרים טווח שכר של עד  

 

 . עדכון הרכב ועדות העירייה  .  13

 

לירית   ראש העיר:  את  למנות  מאשרים  העירייה.  ועדות  הרכב  עדכון 

מימון,   תהילה  של  במקומה  כספית  ועדת  כיו"ר  שמש  שפיר 

פה   רבה  תודה  אחד?  פה  לאשר  אפשר  להסכמים,  בהתאם 

 אחד. בהצלחה ללירית.  

 בהצלחה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 

ועדת   : 539מס'    החלטה  כיו"ר  שמש  שפיר  לירית  את  למנות  אחד  פה  מאשרים 

 . כספים במקומה של תהילה מימון 

 

 . מתן היתר לעבודה נוספת לשתי עובדות עירייה  .  14
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ל  ראש העיר:  נוספת  לעבודה  היתר  זה    2-מתן  את  לאשר  אפשר  עובדות, 

 פה אחד? פה אחד, תודה רבה.  

 

אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה,    מאשרים פה  : 540מס'    החלטה 

מדריכה לצורפות בבי"ס מפתן, המעוניינת לעבוד בעבודות אדמיניסטרציה בחברת  

 סטרטאפ פרטית בתחום התקשורת, מחוץ לשעות העבודה.  

 . יובהר בזאת כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה 

 

 . 70אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל   .  15

 

של   ראש העיר:  שירות  הארכת  לגיל    2אישור  מעבר    70עובדים 

אחד.   פה  אושר  אחד?  פה  לאשר  אפשר  העירונית.  כמדיניות 

 סגרתי את הישיבה.  

 

עובדי    2של    70מאשרים פה אחד הארכת שירותם מעבר לגיל   : 541מס'    החלטה 

 עירייה: 

 . 31/10/23* מנהל מחסן לציוד חירום באגף הביטחון, הארכה עד  

 . 31/8/23מנהלנית ראשית חט"ב שרת, הארכה עד  *  

 

 דקה אחת לפינחס.   ראש העיר: 

העירייה.   יובל בודניצקי:  מבקר  דו"ח  על  המניין  מן  שלא  ישיבה  עוד  לנו  יש 

 בבקשה פינחס.  

רב   פינחס כהנא:  העיתון  של  החגיגי  גיליון  את  פותח  אתה  חג  ערב  דקה, 
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לח  החגיגי"  "הריאיון  את  וקורא  הירוק  ראש  התפוצה  של  ג 

חברי   התנגדות  הריאיון?  את  פותח  העיר  ראש  במה  העיר. 

האופוזיציה לתוכניות פיתוח העיר מטעמים פוליטיים, היא  

אפשר   אי  חשבון,  איתם  יבוא  הציבור  וכו'.  לחי  סטירת 

לערב   ריאיון  מתחיל  כך  זולה.  פוליטיקה  זו  לכל,  להתנגד 

 החג.  

כב   ביראת  וקראתי  ששמעתי  זוכר  אני  כנער  ראיונות  כבר  וד 

נשיאי   שלהם,  תומך  הייתי  שלא  גם  ממשלה,  ראשי  של  לחג 

דרך   זו  חג?  ריאיון  זה  העיר.  ראשי  ראשיים,  רבנים  מדינה, 

דרך   פלגנות,  התקופה.  של  כל  לאורך  העיר  ראש  הולך  בה 

בוועדות,   בחיוב  פעילה  עובדת,  אופוזיציה  לו  יש  למזלו 

נושאי  ומקדמת  התושבים  לטובת  מעולות  הצעות  ם  מעלה 

ההתנגדות   את  הצגתי  צופית,  לתמ"ל  מתנגד  אני  חשובים. 

מנסה,   העיר  ראש  להתווכח.  ואפשר  פורום,  בכל  המנומקת 

לכאן,   שייך  לא  זה  אבל  הזאת,  הגרועה  התוכנית  את  מקדם 

של   בדרך  הולכים  לא  וכך  לחג,  מברכים  לא  שכך  לכאן  שייך 

 פלגנות ופגיעה בחברי מועצה.  

 יבה. תודה.  טוב, סגרנו את היש  ראש העיר: 

 

  ______________________            ______________________ 

 יובל בודניצקי מר             רפי סער מר                          

 מנכ"ל העירייה                        ראש העיר               
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 קובץ החלטות 

 

 . הצעות לסדר.  2

 

 והורדת יוקר המחייה.    0-3השכרת מבנים למטרת הפעלת גני ילדים   א. 

 

עיריית כפר סבא רואה בחיוב הוזלת עלויות עבור גנים לגילאי   : 526החלטה מס'  

 .  3לידה עד  

בוועדת   בה  ולדון  שהוצעה  ההצעה  על  מקיפה  דעת  חוות  קבלת  על  אחד  פה  הוחלט 

 . החינוך הקרובה או בישיבה הראשונה בשנה הבאה, בהתאם ללוחות הזמנים 

 

 המוקד העירוני.  דיווח פעולות   ב. 

 

לאשר   : 527החלטה מס'   אחד  פה  החליטה  העיר  את  מועצת  היום  מסדר  להסיר 

 . ההצעה: "דיווח פעולות המוקד העירוני" 

 

 . מיזם עירוני לגיוס סייעות וסייעים למערכת החינוך  ג.  

 

מועצת העיר החליטה ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה   : 528החלטה מס'  

 וני לגיוס סייעות וסייעים למערכת החינוך". בנושא "מיזם עיר 

קובי,   בעד:  ד"ר  אמיר,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר, 

 אורן, עדי.  

 . יעל, פינחס יוסי, אסנת סמי  נגד: 
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 ד. פעילות העירייה לצמצום אירועי הפשיעה בעיר.  

 

קצוע  מנהל אגף הביטחון בשיתוף משטרת ישראל וגורמי מ  : 529החלטה מס'  

נוספים, יקיימו עבודת מטה לצורך גיבוש עקרונות מנחים, והמלצות אופרטיביות  

לשיפור תחושת הביטחון של תושבי העיר. תוצרי העבודה יוצגו בוועדת הביטחון  

 .  2023הקרובה ועד סוף השנה לצורך תקצוב ויישום במהלך  

 . ההחלטה התקבל פה אחד 

 

 לאה ושאול אייזנברג.   . אישור קריאת מקטע מרחוב אנגל על שם 3

 

 מאשרים פה אחד להסיר את הנושא מסדר היום.   : 530החלטה מס'  

 

. אישור הכרזת מתחם תקומה על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  4

 כמתחם להתחדשות במסלול רשויות ובהסכמת העירייה.  

 

הרשות   : 531החלטה מס'   ידי  על  תקומה  מתחם  הכרזת  לאשר  אחד  פה  מאשרים 

ובהסכמת   רשויות  במסלול  להתחדשות  כמתחם  עירונית  להתחדשות  הממשלתית 

 . העירייה 

 

 .  20/09/2022אישור המלצות ועדת כספים מיום   .  5

 )משרד הפנים(.    2021הצגת דו"חות כספיים יוני   א.  

 .  2022הצגת דו"חות כספיים יוני   ב.  
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 .  2022שנת    –העברות מסעיף לסעיף תב"רים   ג.  

 . 2022שנת    –מסעיף לסעיף תקציב רגיל  העברות   ד.  

 

 : 2022/9/20מאשרים פה אחד את המלצות ועדת כספים מיום   : 532החלטה מס'  

 )משרד הפנים(.    2021הצגת דו"חות כספיים יוני   א.  

 .  2022הצגת דו"חות כספיים יוני   ב.  

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

 . 2022שנת    –רגיל    העברות מסעיף לסעיף תקציב  ד.  

 

 : 25/10/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך   .  6

 מיליון ₪.    14אישור נטילת הלוואה בסך של   א.  

 תקציב פיתוח תב"רים.    2022העברות מסעיף לסעיף לשנת   ב.  

 . שוטף   –תקציב רגיל    2022לשנת    9העברות מסעיף לסעיף מספר   ג.   

 

 :   2022/10/25מלצות ועדת כספים מתאריך  מאשרים ברוב את ה  : 533החלטה מס'  

 מיליון ₪.    14אישור נטילת הלוואה בסך של   א. 

 תקציב פיתוח תב"רים.    2022העברות מסעיף לסעיף לשנת   ב. 

 שוטף.   –תקציב רגיל    2022לשנת    9העברות מסעיף לסעיף מספר   ג.  

ליאה,  עדי, אורן, אמיר, דני, ראש העיר, עילאי, פינחס, הדר, יוסי, פ  -  בעד 

 לירית ומאיר. 

 . יעל, אסנת  -  מנע נ 
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 . אישור מינוי מנהלת ארנונה וממונה על הגבייה  .  7

 

מאשרים פה אחד למנות את מנהלת אגף ההכנסות, סיון עמרה   : 534החלטה מס'  

לחוק הרשויות המקומיות )ערר על    2דדון, למנהלת הארנונה בהתאם להוראות סעיף  

 .  1976  –קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו  

לממונה   דדון,  עמרה  סיון  הכנסות,  אגף  מנהלת  את  למנות  אחד  פה  מאשרים  כן  כמו 

המדינה   במשק  הסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך  הגבייה  על 

תשנ"ג   התקציב(  יעד  להשגת  חקיקה  חובה  1992  –)תיקוני  תשלומי  וגביית   ,

גבייה  ולצורך  דין  כל  פי  על  לעירייה  סעיף    המגיעים  לפי  קנסות  לחוק    18של 

תשמ"ו   המינהליות,  העירייה    1985  –העבירות  לטובת  שהוטלו  מנהליים  קנסות  של 

מנהלית   בדרך  קנס  להטיל  ניתן  שבעדה  עבירה  היא  כי  לגביה  שנקבע  עבירה  כל  בשל 

 . לפי חוק העבירות המינהליות 

 

 . מתן הנחה בארנונה כאות הוקרה למפקדים בשירות מילואים פעיל  .  8

 

של   : 535החלטה מס'   בשיעור  בארנונה  הנחה  מתן  אחד  פה  מסכום    25%מאשרים 

מילואים   מפקד  שהוא  בנכס  מחזיק  על  ואילך,  מעתה  שתוטל  השנתית  הארנונה 

התשנ"ג   בארנונה(  )הנחות  המדינה  במשק  ההסדרים  בתקנות  כהגדרתו    –פעיל, 

ל 1993 תוגבל  ההנחה  לשנת    100-.  ביחס  בג   2022מ"ר.  הנחה  חודשים  תינתן  ין 

 . נובמבר ודצמבר 

 

 . שייח -אישור מועצת העיר לנסיעת ראש העיר לועידת האקלים בשארם א  .  10
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העיר,   : 536החלטה מס'   ראש  של  הנסיעה  עלות  מימון  את  אחד  פה  מאשרים 

של   א   2,957בסכום  בשארם  האקלים  לועידת  התאריכים  -₪  בין  -16שייח 

17/11/2022 . 

 

 להקצאת חדר לעמותות    18/9/2022צאות מיום  אישור המלצת ועדת הק  .  11

 . "צוות"  

 

מספר   : 537החלטה מס'   חדר  את  "צוות"  לעמותת  להקצות  אחד  פה    6מאשרים 

 . שנים   3, לתקופה של  6438בגוש    123, חלק מחלקה  31במבנה ברחוב המייסדים  

 

 . אישור עדכון שכרה של עוזרת מנכ"ל העירייה  .  12

 

א  : 538החלטה מס'   פה  העירייה,  מאשרים  מנכ"ל  עוזרת  של  שכרה  את  לעדכן  חד 

מ  קולין,  .    37.5%-ל   35%-מיטל  ן אמו למשרת  אישי  בחוזה  העירייה  מנכ"ל  משכר 

 . משכר מנכ"ל בחוזה אישי למשרת אמון   40%כמו כן מאשרים טווח שכר של עד  

 

 . עדכון הרכב ועדות העירייה  .  13

 

שפי  : 539החלטה מס'   לירית  את  למנות  אחד  פה  ועדת  מאשרים  כיו"ר  שמש  ר 

 . כספים במקומה של תהילה מימון 

 

 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 02/11/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 193 
 

 

 . מתן היתר לעבודה נוספת לשתי עובדות עירייה  .  14

 

מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה,   : 540החלטה מס'  

מדריכה לצורפות בבי"ס מפתן, המעוניינת לעבוד בעבודות אדמיניסטרציה בחברת  

 ורת, מחוץ לשעות העבודה.  סטרטאפ פרטית בתחום התקש 

 . יובהר בזאת כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה 

 

 . 70אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל   .  15

 

עובדי    2של    70מאשרים פה אחד הארכת שירותם מעבר לגיל   : 541החלטה מס'  

 עירייה: 

 . 31/10/23* מנהל מחסן לציוד חירום באגף הביטחון, הארכה עד  

 . 31/8/23נהלנית ראשית חט"ב שרת, הארכה עד  * מ 

 

 

 

 


