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 כפר סבא עיריית  
 ישיבת מועצה מן המניין  פרוטוקול

 07/12/2022מיום רביעי, י"ג בכסלו תשפ"ג,  
 

   משתתפים: 

 ראש העיר  רפי סער 

 חבר המועצה   עו"ד אהוד יובל לוי 

 חבר המועצה, סגן ראש העיר  אורן כהן 

 חבר המועצה, סגן ראש העיר  עו"ד איתן צנעני 

 ה חבר המועצ  אמיר קולמן 

  חברת המועצה  ד"ר אסנת ספורטה 

 חבר המועצה, סגן ומ"מ ראש העיר  דני הרוש 

  חברת המועצה  הדר לביא 

 חברת המועצה  יעל סער 

  חברת המועצה  לירית שפיר שמש 

 חבר המועצה  מאיר מנדלוביץ' 

  חבר המועצה  ממה שיינפיין 

 חבר המועצה  עו"ד סמי ריכטר 

  חברת המועצה  עו"ד עדי לוי סקופ 

 חבר המועצה  הנדין -סגור עילאי הר 

 חברת המועצה  פליאה קטנר 

 חבר המועצה  צביקה צרפתי 

  חברת המועצה  עו"ד קרן גרשון חגואל 

  חבר המועצה  ד"ר רפי קובי 

 
   : חסרים 

  חבר המועצה  עו"ד יוסי סדבון 

  חבר המועצה  פינחס כהנא 
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  מוזמנים: 

 מנכ"ל העירייה   יובל בודניצקי 

 ייה  יועמ"ש העיר  עו"ד אלון בן זקן 

 עוזרת מנכ"ל  מיטל קולין 

 מבקר העירייה  דוד ציון תורג'מן 

 גזבר העירייה  צחי בן אדרת 

 מהנדסת המועצה  עליזה זיידלר גרנות 

 מנהל אגף חזות העיר  אודי להב 

 
 

   על סדר היום:

 שאילתות:  .1

 . 50רמזור בכניסה לאזור התעשייה כפר סבא   א.   

 מזרקות בפארק.   ב. 

 עסקי.   מכרז לסמנכ"ל/ית פיתוח  ג. 

 הכנת פרוגרמה מפורטת לשטחי ציבור.  ד. 

 תהליך הפקדת תכנית התחדשות עירונית למתחם דוד רמז דרום בשיכון עליה.   ה. 

 רמזורים בנת"צ.  ו. 

 הצגת תכנית תנועה לעיר.   ז. 

 הצעות לסדר:  .2

 שמירה על המסדרון האקולוגי.  א. 

 התחדשות עירונית בשכונת עליה.  ב. 

 ן מטרופולין הסמוך למסדרון האקולוגי. מניעת זיהום אור מחניו  ג. 

 החלפת מכלי אשפה פגומים.  ד. 

 אישור קראת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול אייזנברג.  .3
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 : 22/11/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך   .4

 מחיקת חובות.   –ועדת הנחות   א. 

 תקציב רגיל.   2022לשנת    10העברות מסעיף לסעיף מספר   ב. 

 תב"ר.   2022לשנת    14לסעיף מספר  העברות מסעיף   ג. 

 תיקון טעויות בשטחי הפקעה:  .5

 . 12רחוב התחיה    6חלקה    6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש   א.  

 . 37רחוב בן גוריון    161חלקה    6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש   ב. 

 . 5רחוב חב"ד    35חלקה    6430תיקון טעות בגודל בשטח ההפקעה בגוש   ג. 

 . 39רחוב בן גוריון    165חלקה    6441בגודל הפקעה בגוש  תיקון טעות   ד. 

 . 7רחוב יל"ג    119חלקה    7614תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש   ה. 

הפיקוח   .6 לייעול  החוק  פי  על  עירוניים  פקחים  באמצעות  תעבורה  עבירות  אכיפת 

תשע"ו   )תעבורה(  המקומיות  ברשויות  העירוניים  טבלת    –  2016  –והאכיפה  רצ"ב 

 עבירות.  

 . 24ן זכות חכירה לחברת החשמל בתחנת טרנספורמציה ברחוב לוי אשכול  מת  .7

מ"מ   .8 הסגנים,  לפורום  השנתית  בהשתלמות  העיר  ראש  של  השתתפותו  מימון  אישור 

 ומשנים לראשי הרשויות המקומיות באילת מטעם השלטון המקומי.  

לשנת   .9 נתמכים  ולגופים  לעמותות  תמיכות  חלוקת  שהשלימו 2022אישור  לעמותות   ,  

 את המסמכים הנדרשים. 

 מתן היתר לעבודה נוספת לשלוש עובדות עירייה.  .10

 עדכון הרכב ועדות העירייה.  .11

 דיווח על קבלת תרומה של בעל חיים מסוג נאקה לטובת החי פארק בכפר סבא.  .12
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 שאילתות: .  1

 

 . 50רמזור בכניסה לאזור התעשייה כפר סבא   א.   

 

פותח  יובל בודניצקי:  המניי   אני  שמן  בקשר  ישיבה  לשאילתה  מענה  ן. 

 .  50לרמזור בכניסה לאזור תעשייה כפר סבא  

 אפשר בבקשה לקרוא את השאילתה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 היא מופיעה פה על המסך.   יובל בודניצקי: 

את   ד"ר אסנת ספורטה:  רואים  לא  הם  אנשים,  הרבה  בקהל  פה  יש  תראו,  אבל 

 המסך, הוא בגב שלהם.  

י  דני הרוש:  באותה  היום,  אנחנו  עד  שהיו  הישיבות  כל  כמו  שיבה 

 בבקשה יובל.  

 אז אני מבקשת לטובת הקהל לקרוא את השאילתה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 יובל תמשיך בבקשה.   דני הרוש: 

פיליבסטרים   עו"ד אהוד יובל לוי:  ולעשות  להתיש  אפשר  חברים  תראו  לא,  לא, 

 ויש גבול. יש גבול. יובל תמשיך בבקשה.  

לא  בישיב  יעל סער:  עצמה,  השאלה  את  הקריא  העיר  ראש  הקודמת  ה 

 את כל ההקדמה את השאלה.  

נתיבי   יובל בודניצקי:  בסמכות  בינעירוני  בכביש  שמדובר  מזכיר  אני 

משרד   זה  הרמזור  את  לבצע  צריך  שהיה  מי  ישראל. 

   -התחבורה. ומאחר שהוא לא מבצע 

התנו  ד"ר אסנת ספורטה:  הסדרת  עבודות  בוצעו  לא  מדוע  בכניסה  השאילתה  עה 
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 .  50לאזור התעשייה  

עם   דני הרוש:  להפסיק  ממך  מבקש  אני  דיבור,  בזכות  לא  את  אסנת 

 זה.  

 זה לא קשה לקרוא את השאילתה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני מבקש ממך להפסיק עם זה.   דני הרוש: 

   -זה זלזול בקהל, אבל אם זה אתה רוצה  ד"ר אסנת ספורטה: 

שמענו  דני הרוש:  זה,  את  יובל    שמענו  שלך,  ישיבות  בכמה  זה  את 

 בבקשה.  

בינעירוני   יובל בודניצקי:  בכביש  מדובר  פעם.  עוד  חוזר  אני  אז  אוקיי 

בסמכות נתיבי ישראל. מי שהיה צריך לבצע את הרמזור זה  

שלו.   הבנות  מחברות  אחת  באמצעות  התחבורה,  משרד 

את   לקדם  נאלצת  בעצם  העירייה  מבצע,  לא  שהוא  מאחר 

א  עדיין  האישורים  הנושא.  כל  עדיין  עכשיו,  מקריא  אני  ין, 

תכניות   לעכשיו  נכון  ישראל.  נתיבי  ידי  על  ניתנים  לביצוע 

חברת   של  חוץ  היתרי  במחלקת  לאישור  נמצאות  התנועה 

המהנדס   לאישור  ממתין  הפיזי  והתכנון  ישראל.  נתיבי 

לא   אישורים  וקבלת  הנ"ל  כל  להשלמת  עד  שלהם.  הראשי 

אנחנ  בביצוע.  להתחיל  יומי.  נוכל  בסיס  על  זה  על  עוקבים  ו 

 ברגע שיתקבלו האישורים אנחנו נצא לביצוע מיידי.  

 יש הערכת זמן? מה תוקע את זה?   יעל סער: 

 נתיבי ישראל.   יובל בודניצקי: 

זה   יעל סער:  איפה  מה,  אבל  יפה,  סיסמא  זו  ישראל  שנתיבי  הבנתי 

 נמצא.  

   -אז אמרתי אני אחזור שוב  יובל בודניצקי: 
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 לא, לקרוא אני יודעת, השאלה אם יש איזה צפי זמן.   : יעל סער 

.   יובל בודניצקי:  . .  אז אמרתי עוד פעם, אנחנו במעקב יומיומי

 זה אמור להגיע ברמה של עוד שבוע שבועיים.   יעל סער: 

   -כל פעם זה הלוך חזור  יובל בודניצקי: 

 יעל כשזה יגיע יגיע, זה לא תלוי בנו.  דני הרוש: 

   -ם את מכירה את גורמי התכנון א  יובל בודניצקי: 

לך   דני הרוש:  ניתן  אנחנו  התכנון,  גורמי  עם  לנו  לעזור  יכולה  את  אם 

 תשובה, מה לעשות.  

   -אנחנו אבל מוכנים  יובל בודניצקי: 

שיובל   דני הרוש:  למה  מעבר  מדוקדקת  יותר  תשובה  לך  יש  עליזה 

 בקשר לנתיבי ישראל.    אמר, מהנדסת העיר 

אומר  עליזה זיידלר גרנות:  רק  ו   אני  זה  את  לעשות  היה  שצריך  סוג    3-שמי  שנים 

תכנון   שיש  שאמרו  איילון  נתיבי  זה  שולל,  אותנו  הוליך  של 

לפני   היו צריכים להיכנס לביצוע כבר  ויש תקצוב, והם  פיזי 

אמורים    3 היו  התארגנות,  אזורי  להם  נתנו  אנחנו  שנים. 

הם  האלה,  הדברים  כל  את  עשו  לא  הם  בהפקעות.    להתחיל 

בלית   מקימים  אנחנו  הזה.  הכביש  את  לבצע  שצריכים  אלה 

ש  לאחר  שבשטח  הצרכים  על  לענות  באמת  כדי    3-ברירה, 

נעשה שם רמזור   שנים הובילו אותנו באופן לא תקין. אנחנו 

ואת   הרמזור  את  דבר  של  בסופו  יעשו  איילון  נתיבי  זמני, 

 הרחבת הדרך הסופית.  

 ה.  תודה רבה, יובל שאילתה הבא  דני הרוש: 

   -₪ האלה   100,000-רגע, אני שנייה מנסה להבין אז ה  יעל סער: 

 אנחנו כבר סיימנו את השאילתה שלך.   דני הרוש: 
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   -₪ האלה   100,000-אני מנסה להבין רגע. אז ה  יעל סער: 

 אבל שאלת שאלת המשך.   דני הרוש: 

 זה הרמזור הזמני?   יעל סער: 

 סליחה עוד פעם.   יובל בודניצקי: 

יוסר    100,000-ה   אז  יעל סער:  שהוא  הזמני  הרמזור  זה  האלה   ₪

כל   את  ויסדירו  ההפקעה  את  ויעשו  ייכנסו  איילון  כנתיבי 

 הכביש?  

אנחנו עושים את הרמזור הזמני בתוואי של התכנון הקבוע,   יובל בודניצקי: 

 תקני אותי אם אני טועה עליזה.  

 בדיוק, באותו מקום.   עליזה זיידלר גרנות: 

אמורים  א  יובל בודניצקי:  התחבורה,  משרד  מטעם  איילון  נתיבי  בפועל  בל 

לא   שהם  בגלל  פה,  שנאמר  וכמו  הכביש  כלל  את  לפתח 

כבר מזה   לביצוע  .    3יוצאים  מה שהם הבטיחו שנים, למרות 

הסיכונים   מבחינת  שם  שנגרם  ומה  השטח  תנאי  בגלל  אנחנו 

 הבטיחותיים בעיקר, מקדמים את נושא הרמזור.  

אס  ראש העיר:  לנושא הזה.  אני קצת  נוסף  אור  עוד  לכם  פה, אשפוך  ייע 

כפר סבא   עיריית  בפני  איילון לשעבר, התחייב  נתיבי  מנכ"ל 

יצאו   המדינה  תקציב  מאושר  שברגע  וחצי,  שנה  לפני  כבר 

לביצוע של הפרויקט. התקציב אושר, מסתבר שתוכניות לא  

סופיים   שלבים  זה  כבר  להערב  נכון  לעכשיו,  נכון  אז  היו. 

ה  אישור  סבא  של  כפר  עיריית  ידי  על  יהיה  הביצוע  רמזור, 

הכביש   של  המדויק  איילון  5504בתוואי  שנתיבי  ברגע   .

כל   של  התכנון  את  יורחב  5504יסיימו  דבר  של  בסופו  אז   ,

ל  אייל.    4-הכביש  למחלף  ועד  בנימין  מקבר  שיחבר  נתיבים 
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 תודה.  

 

 מזרקות בפארק.   ב. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

משרד   יובל בודניצקי:  לתקני  בהתאם  בפארק.  מזרקות  לשאילתה  מענה 

מים   מאגר  והקמת  יציקה  נדרשה  החדשים,  הבריאות 

ובריאות   סטריליות  על  לשמור  מנת  על  ממשאבות 

כ  היא  השיפוץ  עלות  בלו"ז.  עיכוב  חל  ולכן  -המשתמשים, 

 .  ₪2023, וצפי לסיום העבודות תחילת פברואר    500,000

עד  יעל סער:  נעשה  מה  הבנתי  ה   לא  מתוך  וכמה  ₪    500,000-עכשיו 

איפה   מה,  עובדים,  עדיין  חסר,  עוד  כמה  השקענו,  כבר 

 אנחנו?  

שאמרתי   יובל בודניצקי:  כמו  ממש  אנחנו  הסתיימו.  כמעט  כבר  העבודות 

 פה בבדיקות, ומקווה שתוך חודש פלוס זה יסתיים.  

 אמן.   יעל סער: 

 

 מכרז לסמנכ"ל/ית פיתוח עסקי.  ג. 

 

לשאילתה  יובל בודניצקי:  מענה  הבאה,  לפיתוח    שאילתה  לסמנכ"ל/ית 

בעת   נכון  לא  כי  הוחלט  בנושא  נוספת  מחשבה  לאחר  עסקי. 

 הזו לתקנן משרה נוספת.  

יש   יעל סער:  כנראה  שחסר,  תפקיד  זה  נכון?  לא  שזה  הוחלט  למה 
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 סיבה שהוא קיים.  

 עוד פעם סליחה?   יובל בודניצקי: 

ש  הדר לביא:  ההכנסות  שבו  הנוכחי  הם  במצב  עסקית  מארנונה  לנו 

למגורים    40% ומהארנונה  לא  40%מהתקציב,  אנחנו  למה   ,

מי   בעיר?  היום  זה  על  אחראי  מי  הזה?  בנושא  משקיעים 

 עובד לקדם את הנושא?  

יהיה   יובל בודניצקי:  וזה  בחכ"ל  יתפרסם  וזה  בחכ"ל,  כזאתי  משרד  יש 

 בחכ"ל.  

 הבנתי, העברתם את התקן הזה לחכ"ל?   הדר לביא: 

לעשות   ל בודניצקי: יוב  חשבנו  שם,  נשאר  הוא  במקור,  שם  היה  הוא  לא, 

 איזה שינוי, אבל אנחנו לא עושים אותו.  

שעכשיו   הדר לביא:  מבינה  אני  בזמנו,  פעיל  לא  שהוא  אותנו  עדכנתם 

 הוא מאויש?  

זה   יובל בודניצקי:  את  לעשות  לא  כרגע  היא  הכוונה  אבל  בחכ"ל,  יידון  זה 

 מסגרת החכ"ל.  במסגרת עירונית, אלא ב 

יובל.   דני הרוש:   תודה 

 אפשר להבין מה השיקולים אבל?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 יובל שאילתה הבאה בבקשה.   דני הרוש: 

 יובל אבל מה השיקולים?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, לא, הייתה שאלת המשך וזה נגמר. תודה.   דני הרוש: 

 יובל מה השיקולים בבקשה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 

 נת פרוגרמה מפורטת לשטחי ציבור. הכ  ד. 
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 שאילתה הבאה.   דני הרוש: 

את   ד"ר אסנת ספורטה:  לסגור  השיקולים  מה  אז  עירוני,  כמכרז  פורסם  זה 

 המכרז ולפתוח תקן בחכ"ל?  

ציבור.   יובל בודניצקי:  לשטחי  מפורטת  פרוגרמה  הכנה  לשאילתה,  מענה 

   -נספח 

   -את זה, ואתם אני ממש מקווה שהקהל רואה   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -נספח הפרוגרמה אשר התייחסנו אליו  יובל בודניצקי: 

 מבינים איך דברים מתנהלים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

באפריל   יובל בודניצקי:  לסדר  להצעה  למענה  נספח    2022בתשובתנו  הינו 

משנת   מעודכן  בהתאם    2021פרוגרמתי  המתאר.  לתוכנית 

לפיה   המחוזית  הוועדה  הכולל   106להחלטת  תחזית  ב'  ת 

כ  של  לתוכו    180,000-אוכלוסייה  שקלל  זה  נספח  תושבים. 

תשריט   הוכן  כן  כמו  בהתאם.  העירוניים  הצרכים  את  גם 

על   המצביע  לנספח,  נלווה  בעיר  הציבור  מגרשי  פריסת 

אושר   זה  נספח  בעיר.  ציבור  לצרכי  המשמעותיים  המגרשים 

עם   ויפורסם  המחוזית,  הוועדה  של  הפרוגרמה  יועצי  ידי  על 

יציאה  ת  בפני  עומדים  אנו  כי  ונאמר  נוסיף  המתאר.  כנית 

מידע   מערכת  בניית  הוא  שעיקרו  שנתי  רב  חדשני  בפרויקט 

שתוצריה   עירונית  לפרוגרמה  נתונים  בסיס  שהינה  עירונית, 

חינוך  עירוניים,  ונכסים  תכנון  הינם  חה,  רוו   , המבוקשים 

תהיה   הפרוגרמה  ועוד.  סביבה  תרבות,  וספורט,  קהילה  דת, 

למערכת  דינ  מקושרת  רב    GISמית  מצב  תמונת  ותאפשר 
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בהיבטים   עירוניים  שירותים  של  ומהימנה  עדכנית  תחומית 

משמעותי   אסטרטגי  במהלך  מדובר  השונים.  הפרוגרמתיים 

בתקציב   מתוכנן  והמשכו  זו,  בשנה  עוד  מתוקצב  חלקו  אשר 

 ואילך.    2023

ולא בפעם הראשונה, למה עדיין  הדר לביא:  אתם לא    אני אשמח להבין, 

 מביאים את תכנית המתאר הכוללנית להערות הציבור?  

 עליזה את רוצה להתייחס?   יובל בודניצקי: 

לפי   עליזה זיידלר גרנות:  שתיקנו  התיקונים  ההחלטה    106במהלך  לפי  ב', 

לפי   מאוד    106שהייתה  תכניות  וכמה  כמה  נכנסו   , ב'

תמ"א   כגון  ארצית,  ברמה  בעצמנו  70משמעותיות  אנחנו   .

שהשינויים  מכ  כך  בניינית,  התחדשות  של  התוכנית  את  ינים 

אפשר   ואי  התוכנית,  של  כוללת  בחינה  מחייבים  הללו 

לשינויים   להתייחס  מבלי  אותה  לתקן  אותה,  להביא 

 המשמעותיים האלה.  

כבר   הדר לביא:  מתכננים,    3עליזה,  ואנחנו  מופקדת  התוכנית    5שנים 

תמ"א   מתוקפה.  ומתכננים  מופקדת  היא  היא    70שנים 

מונעים   ואתם  מהציבור,  מונעים  אתם  האחרונה,  מהשנה 

אנחנו   האם  כמו  בסיסי,  כך  כל  דבר  להגיד  המועצה  מחברי 

של   בעיר  לחיות  דבר    220,000רוצים  זה  פחות.  או  איש 

הארץ,   בכל  קורה  לא  וגם  מתקבל,  בלתי  נתפס  בלתי  שהוא 

ואנחנו   עליהם.  להשפיע  רוצים  ואנחנו  שלנו  החיים  זה 

שהוא    בינתיים  דבר  זה  הזאת.  התוכנית  מתוקף  מתכננים 

לא   העיר,  מהנהגת  מצפה  ואני  מקובל.  לא  והוא  נתפס  בלתי 

להערות   זה  את  ולהביא  אחריות  לקחת  העיר  ממהנדסת 
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 הציבור, ממה אתם מפחדים?  

 

ן   ה.   תהליך הפקדת תכנית התחדשות עירונית למתחם דוד רמז דרום בשיכו

 עליה.   

 

יובל שאילתה הבאה.  עליזה תודה  דני הרוש:   . בבקשה 

עירונית   יובל בודניצקי:  התחדשות  תכנית  הפקדת  תהליך  לשאילתה  מענה 

לדון   לא  ההחלטה  עליה.  בשיכון  דרום  רמז  דוד  למתחם 

עקרוני   בדיון  נידונה  התוכנית  אצלנו.  התקבלה  לא  בוועדה, 

התחדשות   תכניות  ומקדמת  הפועלת  המקומית  בוועדה 

יזמ  העיר.  ברחבי  בחרו עירונית  התוכנית  הם    י  מסיבותיהם 

והוועדה   קידומה,  את  להמשיך  המחוזית  הוועדה  לפנות 

עמדתה   את  תביע  העירייה  בתנאים.  להפקידה  החליטה 

שלב   במסגרת  התחבורתי  הנושא  כולל  לתוכנית 

 ההתנגדויות.  

ממהנדסת   הדר לביא:  או  העיר  מהנהגת  ביקש  שהיזם  יודעים  אנחנו 

בוועד   העיר  התוכנית  את  יש  להציג  יודעים  שכולנו  וכמו  ה. 

 יום להציג את זה, למה הוא לא קיבל את ההצגה?    60

   -כמה פעמים זה  יעל סער: 

הכוונה   הדר לביא:  מה  למליאה,  עלה  זה  ביקש,  הוא  פעמים  כמה 

הייתם   אצלנו?  התקבלה  לא  בוועדה  לדון  לא  ההחלטה 

היזם   אותה?  לשדר  אמורים  היינו  בוועדה?  לדון  אמורים 

 מי קיבל את ההחלטה? ולמה?  ביקש לדון?  
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דילגו   יובל בודניצקי:  הם  למחוזית,  ישר  פנו  הם  כי  לענות,  מה  אין  עליזה. 

 עלינו. 

   -יובל זה היה משובץ למליאה לפחות פעמיים  יעל סער: 

המקומית,   ד"ר אסנת ספורטה:  הוועדה  של  היום  סדר  על  פעמיים  היה  זה  יובל 

   -וזה הוסר מסדר היום. אחרי זה 

הסכמות  צנעני:   עו"ד איתן  היו  לא  לכם,  אומר  שלא  אני  תכניות  הביא  הוא   ,

פעמים,   מספר  התושבים  עם  נפגשנו  עלינו,  מקובלות  היו 

עם   פורמלי  ולא  פורמלי  באופן  נפגשנו  ציבור,  שיתוף  עשינו 

הוא   ולכן  הסכמות  איתו  היו  לא  הזה.  בעניין  תושבים 

 החליט לעקוף אותנו וללכת לוועדה המחוזית.  

הוועדה   ספורטה: ד"ר אסנת   כי בהחלטה של  נכתב שהוא  הוא לא עקף,  המחוזית 

התקבלה   המחוזית  הוועדה  של  שההחלטה  נכתב  עקף.  לא 

כפר   עיריית  נציגי  את  וגם  היזם  את  גם  שמעה  שהיא  אחרי 

כי עיריית כפר סבא הייתה   סבא, אז אל תגידו עקף. אוקיי? 

 בתוך המהלך הזה.  

   -לא נתנה עיריית כפר סבא   עו"ד איתן צנעני: 

 אתה רוצה נקרא מתוך ההחלטה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אסנת עיריית כפר סבא  עו"ד איתן צנעני: 

 אני אקרא מתוך ההחלטה, ואתה יודע את זה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 רק אם אפשר לתקן, הצוות המקצועי, לא עיריית כפר סבא.   עליזה זיידלר גרנות: 

ל  עו"ד איתן צנעני:     -א נתנה הסכמה עיריית כפר סבא 

   -הצוות המקצועי של עיריית כפר סבא, נציגי מינהל  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הצוות המקצועי  עליזה זיידלר גרנות: 

מינהל   ד"ר אסנת ספורטה:  ונציגי  היזם  עמדת  שנשמעה  לאחר  כתוב  בהחלטה 
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 הנדסה בכפר סבא.  

 נכון.   עליזה זיידלר גרנות: 

להג  ד"ר אסנת ספורטה:  אפשר  אי  הגב  ולכן  מאחורי  זה  את  עשה  שמישהו  יד 

 שלנו.  

   -עיריית כפר סבא לא נתנה הסכמה  עו"ד איתן צנעני: 

 זה נעשה בשיתוף, בשיתוף.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לתוכנית הזאת.   עו"ד איתן צנעני: 

   -וזה היה צריך לעלות  ד"ר אסנת ספורטה: 

.  יעל סער:  .  למה לא העליתם למליאה כדי.

   )מדברים יחד( 

 -אם זה היה עולה בוועדה המקומית  ת ספורטה: ד"ר אסנ 

   -לא נתנה הסכמה לתוכנית הזאת, ולכן ולכן  עו"ד איתן צנעני: 

יכולים   ד"ר אסנת ספורטה:  היינו  ואני  אתה  איתן,  המקומית,  הוועדה  אנחנו 

   -להגדיר 

   -אני מניח שאם הוא היה  עו"ד איתן צנעני: 

   -מה ההשגות שלנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אם הוא היה יודע שהוא מעביר את זה בוועדה המקומית  ן צנעני: עו"ד אית 

 מה ההתניות שלנו, זה התפקיד שלנו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

בוועדה   עו"ד איתן צנעני:  זה  את  מעביר  שהוא  יודע  היה  הוא  שאם  מניח  אני 

היא   העובדה  המקומית.  לוועדה  מגיע  היה  הוא  המקומית, 

נובעת   המחוזית  לוועדה  פנה  להערכתי,  שהוא  שלו  מהחשש 

רוצה   שהוא  מה  את  יקבל  לא  הוא  המקומית  שבוועדה 

 נקודה.  

היזם   ד"ר אסנת ספורטה:  כי  היזם,  את  פה  להאשים  הוגן  לא  שזה  חושבת  אני 
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   -יום... המחוזית   60מימש את הזכות החוקית שלו בתום  

 אני שמח שאת מגנה על היזם.   עו"ד איתן צנעני: 

היי  ד"ר אסנת ספורטה:  אותם  אילו  בתוך  בזה  דנים  היינו    60נו  אז  ימים, 

את   מימשנו  לא  שאנחנו  וברגע  שלנו,  הזכות  את  מממשים 

זה   גמור,  בסדר  וזה  שלו  את  מימש  הוא  שלנו,  הזכות 

 לגיטימי.  

הסכמנו   עו"ד איתן צנעני:  לא  אנחנו  היזם,  על  מגנה  שאת  שמח  אני  אסנת 

   -לתוכנית הזאת 

   -יזם, אני אני לא מגנה על ה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 זה מה שאת עושה עכשיו.   עו"ד איתן צנעני: 

אחריות   ד"ר אסנת ספורטה:  לקחת  לתושבים  מחויבים  שאנחנו  אומרת  אני  לא, 

   -ולדון בזה בוועדה המקומית. ולא לאפשר לו 

   -אנחנו מחויבים לתושבים  עו"ד איתן צנעני: 

 א קיימים.  ולא לאפשר לו ולהמשיך הלאה, כאילו אנחנו ל  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אסנת הדיון הסתיים.   דני הרוש: 

 מעולה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הדיון הסתיים.   דני הרוש: 

 מעולה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ואני אחזור ואני אגיד.   דני הרוש: 

 מילים לנושא.    2מילים.    2דני ברשותך   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בבקשה.   דני הרוש: 

מכ  עו"ד אהוד יובל לוי:  אסנת,  אז  תראי  עירייה,  וניהלת  מנוסה  מאוד  שאת  יוון 

לא   שלנו  ההחלטות  מחוזית  לוועדה  שכשמגיעים  יודעת  את 

היה   שנכון,  אומרת  זאת  המלצה.  בגדר  הם  אותם,  מחויבות 
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ובדרך   שלנו,  העמדה  את  ולבטא  פה  לשבת  עדיף  תמיד 

קיבלה   מחוזית  ועדה  לנהוג.  משתדלים  תמיד  אנחנו  הזאתי 

כשנושא  גם  שלנו  העמדות  זאת  את  אצלנו.  נדונו  לא  ים 

מהמציאות.   שונה  קצת  שהוא  מצג  מציגה  שאת  אומרת 

המציאות היא שהעמדה שלנו נשמעת, העמדה שלנו נשקלת,  

את   תחייב.  שלנו  שהעמדה  היה  עדיף  מחייבת.  לא  היא 

   -יודעת 

   -יובל, איזו עמדה? אם הייתה מתקבלת החלטה במליאה  יעל סער: 

   -ברשותכם  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 -יש לנו אבל סמכות לדון  ד"ר אסנת ספורטה: 

   )מדברים יחד( 

 יעל סליחה, הוא בזכות דיבור.   דני הרוש: 

.  ד"ר אסנת ספורטה:  .  יש לנו סמכות לדון.

 תני לו לדבר, זה לא דיון פה.   דני הרוש: 

 שנייה יעל, יעל אני אענה לך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 את.  ויתרנו על הסמכות הז  ד"ר אסנת ספורטה: 

 זה לא דיון.   דני הרוש: 

 ... דיבור לאנשים.   יעל סער: 

 זה לא דיון.   דני הרוש: 

 יעל אני אענה לך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אנחנו ויתרנו על הסמכות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 זה לא דיון, את מפריעה.   דני הרוש: 

 אז שאף אחד לא ידבר.   יעל סער: 

 יובל.   דני הרוש: 
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ל     -יעל אני אענה לך, ואני אקצר, כי אנחנו  וי: עו"ד אהוד יובל 

 תקצר בבקשה חבל על הזמן.   דני הרוש: 

   -אז אסנת תראי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

לדון   ד"ר אסנת ספורטה:  כדי  פה  באנו  אנחנו  הזמן,  על  חבל  לא  אגב  דרך 

   -בדברים 

   -יש לי גם מה להגיד חוץ מאשר  דני הרוש: 

 .  שחשובים גם לנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 חוץ מאשר לספר סיפורים לתושבים, יש לנו מה להגיד.   דני הרוש: 

וי על דברים.   ד"ר אסנת ספורטה:   ולא באנו פה לעשות 

המצב.   דני הרוש:  לא  זה  וי,  לעשות  רוצה  שאת  להיות  יכול  לא,  לא, 

תביני   ואז  החליטה,  העיר  הנהלת  בהחלטת  בדיוק  אגיד  אני 

 שכל מה שאת מספרת הוא לא נכון.  

שוועדה   ד אהוד יובל לוי: עו"  שיודעת  ואחת  עיר,  שניהלה  וכאחת  כעובדה  אז 

תכתיבים,   מאיתנו  מקבלת  לא  היא  אבל  מתייחסת,  מחוזית 

היא   יעל  של  השאלה  מהמציאות.  רחוקה  היא  שלך  הטענה 

כשאין   גם  עירוני,  החלטה  מגבשים  איך  מדויקת.  יותר  קצת 

היינ  אז  השאלה,  הייתה  זו  אם  זה  ועל  ועדה.  בכיף  החלטת  ו 

 גם יושבים ומשתפים אותך. את בחרת לא להשתתף.  

ב  דני הרוש:  הזה  הנושא  את  לסכם  רוצה  אני  תודה,  משפטים    2-יובל 

שאנחנו   מצומצם,  בפורום  מעליזה  גם  ביקשתי  אני  פשוט. 

את   נביע  המשנה,  בוועדת  לדיון  שוב  הזה  הנושא  את  נביא 

   -דעתנו, אנחנו למען התושבים 

 בוועדת המשנה, במליאה.    לא  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אסנת את מפריעה לי, את מפריעה לי.   דני הרוש: 
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 במליאה אבל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אסנת את מפריעה לי, את מפריעה לי.   דני הרוש: 

   -אסנת זכותך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אל תנסי לעשות פוליטיקה משום דבר בבקשה.   דני הרוש: 

 -זכותך דני שנייה,   עו"ד אהוד יובל לוי: 

יובל  דני הרוש:   סליחה, לא, הדיון הסתיים בבקשה.    לא, לא, 

 לא, היא יודעת, רגע חבל על ההיתממות.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אבל אני רוצה להגיד מה סוכם עם עליזה.   דני הרוש: 

אותה   עו"ד אהוד יובל לוי:  למשוך  זכותך  למשנה,  שתגיע  החלטה  שכל  יודעת  את 

   -עכשיו   למליאה. אז לעשות מזה 

   -בסדר נכון, והיא תבוא למליאה  דני הרוש: 

ידונו.   עו"ד אהוד יובל לוי:  אומר  דני  ומשהו.  מישהו  עבור  נלחמה  שאת  לא  זה 

   -יעל שאלה שאלה שעלתה 

הנושא   דני הרוש:  הזמן.  על  חבל  הזה,  הנושא  את  לסכם  לי  תן  יובל 

הוא   בבקשה,  איתי  תהיי  עליזה  משנה.  לוועדת  יבוא  הזה 

לו  דבר  יבוא  שום  הזה,  בנושא  נדון  המשנה,  ועדת 

מבחינת   לפחות  יהיה,  לא  הוא  ירצו,  לא  שהתושבים 

התושבים   למען  משמעית  חד  תגבש  העירייה  העירייה. 

הסיפורים   שכל  ככה  בוודאות.  איתנו  יסכימו  שהם  החלטה, 

זה   עליה,  בשיכון  לתושבים  וסיפרת  הסתובבת  השבוע  שכל 

   -הכל סיפורים ובדיות. ועובדה 

.   לביא:   הדר   חבל שלא עבדתם בזמן

   -ועובדה  דני הרוש: 

 כשלא עומדים בזמן.    זה מה שקורה  הדר לביא: 
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 את מפריעה לי סליחה.   דני הרוש: 

 נכון אני מפריעה.   הדר לביא: 

 את מפריעה.   דני הרוש: 

   -תעבדו בסדר הזמנים הנכון  הדר לביא: 

   -ומבחינתי  דני הרוש: 

 ן.  שלא נצטרך אחר כך לתק  הדר לביא: 

המשנה,   דני הרוש:  בוועדת  לדיון  יבוא  זה  הדברים,  את  אמרתי  אני 

על   דעה למען התושבים,  נגבש  יגיע למליאה.  זה  ולאחר מכן 

שאילתה   תודה,  יום.  של  בסופו  מרוצים  יהיו  שהם  מנת 

 הבאה.  

באמת   ד"ר אסנת ספורטה:  גרם  הנושא  את  שהצפנו  שזה  שמחה  אני  כל  קודם 

   -להחזיר את זה אלינו 

   -זה ממש לא. זה ממש לא, ניסית לעשות פוליטיקה  הרוש:   דני 

   -אני רק רוצה לומר שזה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 פוליטיקה בגרוש ובזה נגמר.   דני הרוש: 

   -לא מספיק, זה לא מספיק  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   דני הרוש:   ובזה סיימנו את הדיון

   -לגבש עמדה, את העמדה הזאת צריך להגיש  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה יובל לשאילתה הבאה.   דני הרוש: 

יצא   ד"ר אסנת ספורטה:  כבר  זה  סטטוטורית  כי  למחוזית,  התנגדויות  במסגרת 

להתנגדויות   לתרגם  הזאת  העמדה  את  צריך  אז  מאיתנו. 

   -שאנחנו 

 אנחנו יודעים לעשות את העבודה גם בלעדיך, תאמיני לי.   דני הרוש: 

נגיש במחוזי  ד"ר אסנת ספורטה:   ת.  כעיר 
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   -במליאה  דני הרוש: 

 אני ממש שמחה שהצלחנו להביא לזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -במליאה תביעי את דעתך. ואת יכולה בשבוע הבא  דני הרוש: 

 בהחלט, בהחלט.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ולספר   דני הרוש:  בשכונה  פעם  עוד  להסתובב  יכולה  את  הבא  בשבוע 

 בדיות וסיפורים.  

 משיך להסתובב בכל מקום שצריך.  אני א  ד"ר אסנת ספורטה: 

את     דני הרוש:  תגידי  לפחות  אבל  בסדר.  זה  זכותך  בעיה  אין  תודה, 

 האמת.  

 כל האמת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מה היא אמרה שלא אמת?   הדר לביא: 

 כל האמת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 

 רמזורים בנת"צ.  ו. 

 

איי  יובל בודניצקי:  בנתיבי  בנת"צ.  רמזורים  לשאילתה  קיים  מענה  לון 

הרצה,   תקופת  לרבות  שלם  הפעלה  הדרכות  פרוטוקול 

ההרצה   תקופת  בתום  רק  וכדומה.  רגל  להולכי  לנהגים, 

מאשרים   איילון  נתיבי  מטעם  המקצוע  גורמי  שכל  ולאחר 

בעצמה   התחבורה  משרד  מנכ"לית  התהליך,  השלמת  את 

את   ומאשרת  העירייה  שהשתתפות  בנושא  דיון  מקיימת 

 בלו דיווחים על סנוור מהרמזורים.  פתיחת הנת"צ. לא התק 

אביב.  מק  יעל סער:  בתל  נת"צ  האלה,  הרמזורים  בו  קיימים  שכבר  ום 
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שזה   בלבן,  שעברו  אוטובוסים  על  דיווחים  כבר  שם  יש 

על   סומכים  אנחנו  האם  השאלה  אדום.  העניין  לצורך 

לעשות   רוצים  לא  ואנחנו  ההדרכה שיספק משרד התחבורה, 

אצלנו לא מספיק שזה נת"צ חדש    וידוא ובדיקה בעצמנו. כי 

באמצע   נמצא  גם  הוא  רגילים.  לא  שהם  רמזורים  עם 

יודעים שיש שם מעברי חצייה של   ואנחנו  נתיבים    3הכביש, 

אנחנו   אז  סכנה.  שם  להיות  יכול  עוברים,  ילדים  במקביל. 

מספיקה,   שהיא  הדרכה  שתהיה  ולוודא  לבוא  באמת  רוצים 

 רים.  והאוטובוסים ידעו לעבוד לפי הרמזו 

אצלי   יובל בודניצקי:  גם  הייתה  הרצה.  תקופת  תהיה  שאמרתי  כמו  אז 

נציגי   בהשתתפות  בנושא,  חודשיים  כמעט  לפני  פגישה 

התהליך   את  הסבירו  הם  איילון.  ונתיבי  התחבורה  משרד 

ודיילות. הדרכות   דיילים  יהיו  יהיו הדרכות,  שהולך להיות, 

ייעשה,  הכול  הציבורית.  התחבורה  של  לנהגים  ממש    גם  יש 

מוודאת   שהיא  אחרי  בסופו,  סתם  ולא  שלם  פרוטוקול 

אז   רק  מנכ"ל,  יהיה  זה  אם  תלוי  מוודא  או  בסדר,  שהכול 

בה   שיש  בארץ  היחידה  הרשות  לא  אנחנו  הנת"צ.  נפתח 

 נתיב שמאלי. עושים את זה גם במקומות אחרים.  

   *** מישהי מהקהל מדברת ללא מיקרופון *** 

יו  יובל בודניצקי:  לא  שאמון  אני  מי  כל  אבל  יעברו,  נהגים  איזה  בדיוק  דע 

נהגים   הדרכת  יעבור  נהגים,  הדרכת  על  מטרופולין  בחברת 

או  לנת"צ  אותו  מכירים  לא  אולי  אתם   / שאנחנו  משהו  זה   ,

אמור   ציבורית  בתחבורה  שנוהג  מי  אבל  אותו,  מכירות 

בנת"צ.   מתנהלים  ואיך  נוהגים  איך  תדרוך  ולקבל  לדעת 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 07/12/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 23 
 

אמצעי   גם  זה  רמזורים  בגלל  זה  הרמזורים  למשל  ההכוונה 

אלא   ירוק,  צהוב  אדום  מכירים  שאנחנו  כמו  ולא  אחרים, 

אליפסי.   עיגול  גיאומטרית,  צורה  עם  לבן,  אור  רמזורים עם 

לו   יש  שמתחלף,  רכבת  שנהג  כמו  זה  שלם.  ממש...  פה  יש 

גם   דבר  אותו  בדיוק  זה  רכבת,  מסילת  על  בנסיעה  כללים 

 בנת"צ.  

ברכבת אתה לא דורס אנשים בכביש. בכל מקרה  רי.  לא לגמ  יעל סער: 

נהג   וכל  מקיפות  יהיו  ההדרכות  שבאמת  מקווים  אנחנו 

נוודא   ואנחנו  ההדרכה,  את  יקבל  סבא  בכפר  בנת"צ  שייסע 

 בתור רשות שההדרכות עוברות בצורה טובה, כולל הציבור.  

את   דני הרוש:  עליזה,  בהחלט.  אומרת  שאת  מה  מקובל  יעל,  תודה 

ב  חשוב  בקיאה  יובל  אז  יובל?  רק  לא?  מזה?  חוץ  הזה  נושא 

  .  מאוד שהדברים האלה יבצעו..

 ברור.   יובל בודניצקי: 

 תודה.   דני הרוש: 

 

 הצגת תכנית תנועה לעיר.   ז. 

 

לעיר. התוכנית תוצג בישיבת   יובל בודניצקי:  מענה לשאילתה תכנית תנועה 

 .  2023המליאה הראשונה בשנת  

 תודה, נמתין.   יעל סער: 
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 הצעות לסדר:  . 2

 

 שמירה על המסדרון האקולוגי.  א. 

 

 טוב, אנחנו עוברים להצעה לסדר. הצעה ראשונה.   יובל בודניצקי: 

 הצעה לסדר בנושא שמירה על המסדרון האקולוגי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 נכון, אני מציגה.   יעל סער: 

 לא, על הזיהום אור את מדברת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 יחה.  ל כן, ס  יעל סער: 

זה   ד"ר אסנת ספורטה:  כך.    2אוקיי  על  שמחה  ואני  משותף,  מכנה  שהן  הצעות 

פתוחים,   שטחים  של  רצף  הוא  בעצם  האקולוגי  המסדרון 

בטח   רצף  לדרומה. הרצף הזה הוא  ועד  מצפון הארץ  שהולך 

ותמשיך   בנויה  שהיא  מדינה  שהיא  שלנו,  כמו  במדינה 

אקולוג  מסדרון  אינטנסיבית.  בצורה  בעצם    י להיבנות 

על   לשמור  בעצם  האדם,  בני  לנו  וגם  לצומח  לחי,  מאפשר 

אתן  -האקו  אני  בכלל.  אקולוגיות  מערכות  ועל  הזה  סיסטם 

מאפשר   הוא  שריפה,  של  במצבים  למשל  דוגמא  רק 

הוא   השריפה.  באזור  שנמצאים  חיים  לבעלי  הימלטות 

ייקטע   הזה  הרצף  אם  חיים.  בעלי  של  לנדידה  מאפשר 

המס  מקום  שהוא  בעצם  ד באיזה  עלולים  אנחנו  הזה,  רון 

להזדווגות   בעצם  יכולת  חוסר  מינים,  של  היכחדות  לראות 

מינים   בקרב  רצויות  לא  תופעות  בעצם  ייצר  וזה  מינים.  של 

הוא   הזה  הנושא  בארץ.  מסוימים  באזורים  כלואים  שיהיו 
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שעוסקים   הממשלה  משרדי  בעצם  כל  קריטי  שהוא  נושא 

הפ  הנופים  ושל  הקיימות  של  מקפידים  ת בתחומים  וחים, 

הזה,   המסדרון  על  שומרת  שהיא  כזאת  תהיה  החקיקה  שכל 

סבא  בכפר  רבה.    ואנחנו  ותודה  על  זכינו  מדברים  אנחנו 

זכינו   סבא  בכפר  אנחנו  תודה.  האקולוגי  המסדרון 

רגע   צריך  העיר,  במזרח  אלינו  קרוב  עובר  הזה  שהמסדרון 

בקבוק,   צוואר  ממש  יש  שלנו  שבאזור  ולומר,  להבין 

העלמין  ו המסדר  בית  של  באזור  זה  צר,  מאוד  מאוד  הוא  ן 

סבא   כפר  תעשייה  אזור  נכונה,  שמאיים  50מנוחה  ומה   ,

ן   במסדרו נתק  לייצר  בעצם  ועלול  הזה,  הרצף  על  כרגע 

שמתוכננות   הבנייה  תכניות  זה  הארץ,  כל  על  שישפיע 

כולנו   בנייה,  בעד  כולנו  לבנות,  שצריך  ברור  לכולנו  באזור. 

רק   התפתחות.  שהבנייה  מ בעד  זה  לוודא  שצריך  ה 

ההימצאות   את  בחשבון  ייקחו  שהם  כאלו  יהיו  והתוכניות 

יאפשרו לשמור   ובעצם  כפר סבא,  לעיר  של המסדרון בסמוך 

היא,   היום  מביאים  שאנחנו  ההחלטה  הצעת  אז  עליו. 

החלטות   גם  יגזרו  שממנה  מדיניות,  של  ברמה  החלטה 

שעיר  מציעים  אנחנו  מדיניות  ברמת  כפר  י קונקרטיות,  ית 

על   לשמור  פועלת  שהיא  החלטה  עצמה  על  תקבל  סבא 

שהם   החלטות  יש  אומרת  אני  ושוב  האקולוגי.  המסדרון 

כשמגיעים   כך  ואחר  הצהרה.  ברמת  מדיניות  ברמת 

לנושאים קונקרטיים לשולחן הדיונים לוועדת תכנון ובנייה  

הם   בוועדות  שמתקבלות  ההחלטות  אז  אחרות,  לוועדות 

לוק  בעצם  שהם  ברוח  ח כאלו  מתקבלות  או  בחשבון  ות 
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אמונים   או  ממונים  עיר  כמועצת  אנחנו  המדיניות,  החלטת 

שאני   ההצעה  זו  ולכן  סבא,   כפר  עיריית  של  המדיניות  על 

מחליטה   סבא  כפר  עיריית  החלטה  לקבל  היום.  כאן  מביאה 

אז   אליה.  בסמוך  שעובר  אקולוגי  מסדרון  לשמירת  לפעול 

שחושב  מי  כל  של  לתמיכה  אשמח  חשוב    אני  הזה  שהדבר 

לנו, לנו היום ולדורות הבאים שיחיו גם כאן וגם בעצם בכל  

בעוד   גם  תודה    100וגם    50,  15,  10,  5הארץ,  קדימה,  שנים 

עבודה,   שעושים  הפעילים  לכל  אגב  דרך  תודה  והמון  רבה. 

הזה,   לנושא  אותי  שהכנסת  תודה  רבה,  תודה  שרונה 

אני   אז  קיימות.  בנושא  שיעור  אותי  מאוד  מ ולימדת  אוד 

אתם   שלכם,  העבודה  את  מאוד  מעריכה  ואני  לך,  מודה 

אתם   מכירים,  פחות  אנשים  הרבה  קודש.  עבודת  עושים 

ועבור   כולנו  עבור  כולנו  של  ומאבקים  מלחמה  עושים  בעצם 

המון   לכם  לומר  רוצה  אני  הזו  בהזדמנות  אז  שלנו.  הילדים 

מאוד   מאוד  קהילה  סבא  בכפר  לנו  שיש  זכינו  תודה.  המון 

נחל  ד ג  ורשות  סבא,  כפר  מוזיאון  צוות  נכון  גם  ולה. 

לנו   יש  האילנות,  ומשמר  מקיים,  לפיתוח  והמועצה  הירקון, 

ולכבוד   הזה,  למאמץ  ששותפים  וגופים  גורמים  המון  המון 

 הוא לנו להיות הקול שלכם במועצה, תודה רבה.  

מעשור.   יובל בודניצקי:  למעלה  כבר  בנושא  פועלת  סבא  כפר  עיריית  טוב, 

היחידה  ע ה  עם  יחד  הסברה,  של  פעילויות  מקדמת  ירייה 

חינוך   וצוותי  תלמידים  של  הדרכות  מתקיימות  הסביבתית. 

האוצר   משק  אתר  דרך  המוזיאון  של  פעילות  בנושא, 

מוועדת   סיור  שמה  יש  שישי  ביום  השבוע  אפילו  וכדומה. 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 07/12/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 27 
 

כך   אחר  תרצה  אם  עילאי.  של  בראשותו  הסביבה  איכות 

ב  רואים  אנחנו  העיר ד להרחיב.  של  המזרחית  מרחב    ופן 

השרון.   שביל  באמצעות  אקולוגי  מסדרון  על  השומר 

לצמצום   פועלת  הסביבתית  היחידה  עם  יחד  והעירייה 

אנו   לעיל,  האמור  כל  לאור  שניתן.  ככול  במסדרון  הפגיעה 

כבר   המתקיימת  לסדר,  ההצעה  את  לקבל  מקום  רואים  לא 

 בלאו הכי ומציעים להסירה מסדר היום.  

לא   ספורטה:   ת ד"ר אסנ  אחד  שאף  חושבת  אני  אז  הכי,  בלאו  מתקיים  זה  אם 

תפעל   סבא  כפר  עיריית  קוראת,  ואני  ההצעה.  על  יחלוק 

בהווה   העיר  תושבי  לטובת  האקולוגי  המסדרון  על  לשמירה 

זה   את  נחזק  מעולה.  זה  מתקיים  ממילא  זה  אם  ובעתיד. 

 בקבלת החלטה עקרונית.  

.    א שמתם תאורה ברחוב גד הנבי  מהקהל:  ..  לכיוון

שם   ראש העיר:  שנמצא  הביטחוני  מהמצב  כתוצאה  התושבים  לבקשת 

שהוא   ביטחוני  מצב  ויש  בבתים,  פריצות  כשיש  ולכן  בשטח, 

הנביא   גד  ברחוב  שגר  מי  כי  ברירה.  אין  בעייתי,  יותר  קצת 

ושל   פריצות  של  פשוטות  לא  חוויות  חווה  קפלן,  בשכונת 

ל  צריך  ולכן  באזור,  שם  שחוצים  החלטה  ק שב"חים  בל 

ומאפשרים   ממשיכים  אנחנו  האם  אחראית.  החלטה  שהיא 

לכיוון   מקלקיליה  שעוברים  שב"חים  לאנשים  לפורצים, 

במסדרות   ולצערנו  לעבור,  הפתוחים  בשטחים  קפלן, 

זה   את  להציב  צריכים  ואנחנו  מחשיכים.  או  האקולוגי 

לבטיחות   דואגים  אנחנו  האם  מה.  לפני  מה  עדיפויות  בסדר 

זה  ל או    התושבים  מהעניין  וחלק  לאזן.  צריכים  אנחנו  א. 
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האקולוגי   במסדרון  סבא  בכפר  שנעשה  מה  גם  ולכן  איזון. 

אדריכלית   של  המקצועי  שהצוות  מאוד,  יתירה  בהקפדה 

אגף   לנו  יש  קיימות,  אגף  ושל  העיר  מהנדסת  ושל  העיר 

שלך,   וגם  המוזיאון,  של  וגם  מצוין.  אגף  קיימות,  של  מצוין 

שנמצא   מי  כל  של  של  ב וגם  הזאת  האיכותית  באמת  מערכת 

כל   עם  האקולוגי  המסדרון  על  שמירה  הוא  סבא,  כפר  העיר 

נושא   לקחת  זה  מתייתרת.  הזו  ההצעה  ולכן  המשמעויות. 

ולעשות   מתבצע,  בעצם  כשהוא  היום  לסדר  אותו  להעלות 

זה   את  להסיר  מבקש  אני  אז  מיותרת.  כותרת  סתם  לזה 

 מסדר היום, תודה.  

לשאול   עו"ד עדי לוי סקופ:  אפשר  משהו,  יש   היום  האם  שאלה,  רק  לי  יש 

 שאלה?  

 כן עדי.   ראש העיר: 

טענה   עו"ד עדי לוי סקופ:  יש  שאתם,  פעילות  שהיא  איזה  היום  יש  האם 

יש   האקולוגי?  המסדרון  על  לשמירה  פועלת  לא  שהעירייה 

במאבק   למשל  לשמור?  פעלנו  שלא  שסבורים  ספציפי  מקרה 

   -מהנימוקים   אחד   ה בדפו, המסדרון האקולוגי הי 

 אחד הנושאים החשובים, נכון עדי צודקת.    ראש העיר: 

נושא שמגיע   עו"ד עדי לוי סקופ:  בכל  דבר  ובכל  הקריטי ביותר במאבק, אז אני. 

משהו   יש  האם  שואלת  אני  אז  דבר.  בכל  במליאה,  לדיון 

 ספציפי העירייה לא פעלה בשביל לשמור על המסדרון.  

   *** קריאות מהקהל *** 

 שרונה רוצה לדבר.   דר לביא: ה 

 לא, לא, סליחה.   ראש העיר: 
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ב  הנדין: -עילאי הרסגור  לדון  מציע  אני  התייעלות,  גם    2-הצעת  ביחד,  הנושאים 

 ההצעות.    2-בנושא זיהום האור ולאחד את הדיונים ב 

של   שרונה:  האקולוגי  במסדרון  פוגעים  שהכי  הדברים  אחד  בהחלט 

כשהולכי  האור.  זיהום  זה  כל    ם הלילה,  קודם  בלילה,  שם 

סיורים   עושה  אני  הירח.  מאור  חזקים  יותר  שם  האורות 

האורות   האורות.  מרוב  הירח  את  רואים  לא  מלא,  ירח  ליל 

לא   בית"ר,  של  לאורות  עד  מגיעים  מטרופולין,  חניון  של 

חיים   בעלי  חשוך.  מקום  אין  מהמסדרון,  דבר  שום  נשאר 

נברא  הבריאה  יצורי  כל  כולנו,  חושך,  של  נ חייבים  לעולם  ו 

הולכים   אם  וגם  לאבולוציה  הולכים  אם  גם  ואור,  חושך 

עד   קטנה  הכי   ... חושך.  ויהי  אור  ויהי  קודם  לבראשית. 

חושך,   צריכים  עטלפים  חושך.  חייבים  הבריאה  נזר  אלינו 

אין,   חושך.  צריכים  קיפודים  חושך,  צריכות  גחליליות 

נקודה   אין  קפלן  עד  ההפרדה  מגדר  האקולוגי  המסדרון 

למגרש  ח א  מטרופולין  מחניון  של  כשהצירוף  חושך.  של  ת 

כדורסל של יוספטל למגרש של בית"ר כפר סבא לגד הנביא,  

לצוד להתגונן   לאכול  לעבור  ליליים  חיים  לבעלי  לא מאפשר 

שעושה   סבא  כפר  עיריית  האם  כלום.  מאפשר  לא  להזדווג, 

טיפה   יהיו  מטרופולין  של  שהאורות  דאגה  לשמור  כדי  הכול 

נ  יותר  מ יותר  טיפה  יהיו  הנביא  גד  של  שהאורות  וכים? 

מפני   להתגונן  צריכים  שהם  זה  באמצע.  מקום  יש  נמוכים? 

 שב"חים, א' אני בטוחה שיש גם אמצעי ביטחון אחרים.  

 לא.   ראש העיר: 

זה   שרונה:  האורות  מול  ללכת  השדה.  כל  על  להיות  צריך  לא  זה  וב' 
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   -מסנוור ברמות 

   -אני מציע דבר כזה  ראש העיר: 

 תבוא איתי לסיור ליל ירח אני גם מציעה.   שרונה: 

נבוא   ראש העיר:  כזה,  דבר  מציע  אני  פעמיים.  בלילה  שם  הייתי  כבר 

 -לעוד סיור שם בשטח איתך 

 אני אשמח.   שרונה: 

 במקומות שאפשר לבוא ולהקל, אני איתך בעניין הזה.   ראש העיר: 

 מעולה, תודה רבה.   שרונה: 

שזה  ראש העיר:  חושב  זאת    אני  ביחד.  ואידיאולוגי  תפעולי  עניין 

לתפעול   האידיאולוגיה  את  מחברים  שאנחנו  ברגע  אומרת 

כבר   נתתי  מטרופולין  של  הנושא  גם  לשטח,  נגיע  יקרה.  זה 

מקומות   באיזה  קורה,  מה  לראות  כשבועיים,  לפני  הוראה 

באמת יש תאורה אולי מוגברת, ולראות איך אפשר לצמצם,  

מעמ  חלק  לכבות  אפילו  שם,  ו או  שנמצאים  התאורה  די 

אחד.   פתרון  ייתן  וזה  מידי,  יותר  שמאירים  להיות  שיכול 

שזה   נקווה  ממוקדת,  באמת  בעיה  יש  הנביא  גד  השני  הדבר 

בית   באזור  כנ"ל  אחרת,  פעולה  לעשות  נוכל  ואז  יחלוף 

תאורת   שהיא  רק  תאורה  להיות  צריכה  התאורה  הקברות. 

ייכנסו   שלא  אומרת  זאת  וביטחון.  שם  ל בטיחות  גם  שם, 

של   שם  והאזור  חיים  שפרדס  להבין  צריכים  אנחנו 

של   בסופו  משם  יעבור  הוא  זמני,  שהוא  החניון  מטרופולין, 

ולכן   ביטחוניות,  בעיקר  בעיות  מוכה  שהוא  אזור  זה  יום. 

מקווה   אני  שונה,  קצת  שהיא  בתקופה  נמצאים  כרגע  אנחנו 

לא   התושבים,  לבקשת  זה  הנביא  גד  אבל  ישתפר.  שזה 
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שם  ה לבקש  שהיו  מעט  לא  לאור  משמעית  החד  לדרישתם   ,

אני   שם,  איתך  אעבור  אני  איתך.  סיור  נקיים  אבל  באזור. 

 אבקש מעיין עם שרונה בסדר? ביחד שנינו.  

   -אני מציע  הנדין: -עילאי הרסגור 

 ועילאי יצטרף אליי.   ראש העיר: 

מחרתיים    ו אני מציע לייעל את זה כבר, כי בכל מקרה יש לנ  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -בשעות היום אומנם סיור 

 נכון.   ראש העיר: 

הזה.   הנדין: -עילאי הרסגור  בנושא  סביבה  איכות  ועדת  של  האקולוגי  במסדרון 

ואפשר   לילי,  סיור  נוסף,  סיור  לוועדה  להוסיף  יכול  אני 

   -לאחד זה עם הסיור 

 בשמחה.   ראש העיר: 

להת  הנדין: -עילאי הרסגור  פשוט  מציע  ואני  הוועדה,  ההחלטה  כ של  סביב  נס 

הנושא   את  תחקור  לסיורים,  תתכנס  סביבה  איכות  שוועדת 

 ותמליץ המלצות.  

 ותגיש המלצות.   ראש העיר: 

 שמירה על המסדרון האקולוגי.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 מקובל.   ראש העיר: 

   -במידה ואנחנו  הנדין: -עילאי הרסגור 

.   ראש העיר:   מעולה מצוין

כל   ד"ר אסנת ספורטה:  לעשות  א קודם  ההצעה  על  עילאי,  הנושא  על  מברכת  ני 

את   מחזק  מאוד  מאוד  שזה  חושבת  אני  לילי.  סיור  גם 

כמו   ההחלטה  הצעת  כי  דבר.  שמחזק  דבר  זה  ההחלטה. 

תפעל   סבא  כפר  שעיריית  המסדרון  שאמרתי  על  לשמירה 
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בעצם   וזה  אחד,  פה  נצביע  שאנחנו  מציעה  אני  האקולוגי. 

הצע  שאתה  להצעה  גבית  רוח  ללכת    ת ייתן  הקונקרטית 

 לעשות סיור.  

במה   דני הרוש:  ולהתרכז  היום,  מסדר  זה  את  להוריד  מציע  אני  תודה, 

 שאמר עילאי בבקשה.  

   -אני מבקשת להעלות את זה להצבעה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה.   דני הרוש: 

 אני רוצה לדעת מי מחברי המועצה תומך בהצעה.    ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  100% דני הרוש: 

זה   ש העיר: א ר  את  מעלה  אני  מתייתר,  הנושא  פעם  ושוב  מאחר 

 להצבעה. מי בעד להסיר?  

אבל   הנדין: -עילאי הרסגור  מסכימים,  שכולם  מהנושאים  פעם,  ששוב  חושב  אני 

על   מתווכחים  אז  אופוזיציה  קואליציה  ענייני  בגלל  רק 

 נוסחים.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

   -למשהו מוסכם   בואו ננסה להגיע  הנדין: -עילאי הרסגור 

 אין משהו מוסכם עילאי סליחה.   ראש העיר: 

   -מועצת העיר  הנדין: -עילאי הרסגור 

 אתה הצעת את ההצעה הכי נכונה עילאי.   דני הרוש: 

 אתה הצעת את ההצעה ולכן אנחנו מקבלים אותה.   ראש העיר: 

   -בואו לא נעשה את זה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 ר עילאי.  ד זה לא קשור להצעה לס  ראש העיר: 

   -בואו לא נעשה את זה בצורה  הנדין: -עילאי הרסגור 

זה   דני הרוש:  את  להביא  נכונה,  הכי  ההצעה  את  הצעת  עילאי, 
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 לסיורים לבדוק את האפשרויות, ובזה נגמר.  

את   הנדין: -עילאי הרסגור  לקבל  או  להוריד  של  בצורה  זה  את  נעשה  לא  בואו  אז 

החלטה  לקבל  פשוט  אלא  המקורית,  שוועדת    ההחלטה 

לילי   סיור  בהם  בנושא  דיונים  תערוך  סביבה  איכות 

 במסדרון האקולוגי ותגיש את המלצותיה.  

אנחנו   ד"ר אסנת ספורטה:  מדיניות.  של  ברמה  הצעה  היא  לסדר  ההצעה  עילאי, 

ביצועי.   שהוא  משהו  על  מדבר  אתה  מדיניות.  שמקבל  גוף 

ביצועית   ועדת איכות הסביבה מדבר על החלטה  כיו"ר  אתה 

וזה לגיטימי. אני כחברת מועצה מעלה פה לפורום של  ש  לך, 

החלטת   מדיניות,  להגדיר  הוא  שלה  שהמנדט  המועצה 

זה   תישאר  העיר  ראש  כעירייה,  שאנחנו  שאמרנו  מדיניות 

אני   אז  שמחה.  אני  הולך,  שאתה  חשתי  אוקיי,  חשוב. 

   -אומרת שאנחנו 

   -אסנת עם כל הכבוד  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 המנדט שלנו זה לקבל החלטות מדיניות אז בבקשה.   רטה: ו ד"ר אסנת ספ 

גם   עו"ד אהוד יובל לוי:  אדם.  חיי  זה  המכתיבה  שהמדיניות  העיר  ראש  לך  אמר 

   -אם אנשים במזרח העיר 

 גם שלי, גם שלי ברור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 -גם שלך, אבל  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -שמירה ל לכן אני אומרת אנחנו נפעל   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -רגע ברשותך, הקשבתי לך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 של המסדרון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הקשבנו לך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בבקשה.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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במזרח   עו"ד אהוד יובל לוי:  הכבוד,  כל  עם  העיר  ראש  לך  אומר  עילאי  לך  אומר 

סכנ  להם  יש  אנשים  גרים  רחוב,  של  שם  לך  אומר    ת העיר 

 חיים.  

   -אבל זה לא סותר, אתה לוקח את זה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -תרשי לי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 למקום קונקרטי, אני ברמה של מדיניות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

להעדיף   עו"ד אהוד יובל לוי:  שלנו  המדיניות  לך.  הפרעתי  לא  לך.  הפרעתי  לא 

מא  אני  הכבוד,  כל  ועם  הלב,  כל  עם  אני  אדם.  רוצה  ו חיי  ד 

לא   חשש  יש  אם  אבל  אפקטיבי.  ושיהיה  המסדרון  שיישאר 

אומר   העיר  שראש  מה  וזה  שלנו,  המדיניות  מיידית.  סכנה 

זה   סליחה  אדם,  לחיי  חשש  יש  עכשיו.  להצביע  לך 

 המדיניות, קודם כל להעדיף חיי אדם.  

   -אבל אני מציע  הנדין: -עילאי הרסגור 

 אדם קודמים, מה הקשר?    י אבל שנינו חושבים שחי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל יובל הייתה פה הסכמה פה אחד.   עו"ד סמי ריכטר: 

 חבר'ה אני מעלה להצבעה, מי בעד ההצעה לסדר?   ראש העיר: 

   -בואו אני מציע הצעה  הנדין: -עילאי הרסגור 

להעלות   עו"ד סמי ריכטר:  רוצים  כבר  החליטו,  שכבר  עילאי  הצעה  מציע  אתה 

שיהיה  רוצה  אתה  מה  אז    לסדר.  מר"צ  בעיתון  רשום 

 בבקשה.  

 לא.   הנדין: -עילאי הרסגור 

זה   עו"ד סמי ריכטר:  מה  ביחד,  כולם  להחלטה  פה  הגיעו  מבין.  לא  אני  בוא 

 משנה.  

 הגיעו להחלטה כולם ביחד?   הנדין: -עילאי הרסגור 
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   -כן, אתה פשוט  עו"ד סמי ריכטר: 

 י.   ג שאנחנו נפעל לשמירה על המסדרון האקולו  ד"ר אסנת ספורטה: 

על   עו"ד סמי ריכטר:  עכשיו  אתה העלית הצעה,  כולם קיבלו את ההצעה שלך, 

 מה הוויכוח פה?  

 אה אם הם קיבלו אז בסדר. יכול להיות שלא הבנתי.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 אה אוקיי לא הבנת. אתה הבנת טוב מאוד.   עו"ד סמי ריכטר: 

פשוט   הנדין: -עילאי הרסגור  אני  שלא.  באמת  לא,  להחלטה  ר לא,  שנגיע  וצה 

 מוסכמת זה הכול.  

של   שרונה:  הבנייה  לגבי  מה  אחד.  אספקט  הוא  האור  של  העניין 

החורף.   שלולית  של  לשפה  עד  שתגיע  ההרחבה  יוספטל, 

צריכה   החורף  בשלולית  הכחדה  שבסכנת  הצפרדע  האם 

לזיהום   מעבר  בהרבה  זה  לידה?  שיהיה  רחוב  של  תשטיפים 

א  דברים.  מאוד  הרבה  זה  היא    ז האור,  הסיור  של  ההחלטה 

   -מעולה, ואני ממש מודה על כך 

רבה.   ראש העיר:  ותודה  מועצה,  בישיבת  אנחנו  כי  כאן,  נעצור  בואו 

אחד.   דבר  להבין  רק  צריכים  אנחנו  מאוד.  מעריך  באמת 

לוקחת   יוספטל,  של  העירונית  ההתחדשות  של  הנושא 

ובקפדנות את המסדרון האקולוגי. שמירה   בחשבון בקנאות 

במסגרת    ו עלי  להיות  שיכולות  מחמירות  הכי  בהגדרות 

זה,   על  שיושב  המקצועי  הצוות  גם  אומרת  זאת  התוכנית. 

מדינת   גם  לכם,  להגיד  חייב  אני  אגב  ישראל.  מדינת  וגם 

   -ישראל 

 כולל הסטת נחל?   הדר לביא: 

כולל   ראש העיר:  הסביבה,  לאיכות  משרד  כולל  ממשלה,  משרדי  כולל 
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מ  כל  וגנים,  לטבע  ששומרים    י הרשות  הגופים  לכל  שקשור 

יתירה,   בהקפדה  הזה  המסדרון  על  שומרים  הסביבה  על 

ועכשיו אני אגיד גם אני, אוקיי? אני שם חזק מאוד, כי אני  

גדולים לקיימות, ערכים מאוד   חושב שיש לזה ערכים מאוד 

שם   אנחנו  ולכן  ולעולם.  לטבע  אומרת  שאת  למה  גדולים 

כשכ  בכלל  השכונה  על  חשיבה  ירוקה.  ו כולל  אומרת  נה  זאת 

מאוד   ירוקה,  שכונה  תהיה  שהשכונה  שלנו  החשיבה 

ולא   רכבים  יצטרכו  לא  לבית,  מתחת  יהיה  שהכול  מוקפדת, 

   -יצטרכו שום דבר, ירדו מתחת לבית, ילכו לגן, ילכו לסופר 

.   הדר לביא:   זה לא קשור למסדרון האקולוגי

   -זה קשור לקיימות ולחיים נורמליים  ראש העיר: 

 זה לא נושא הדיון.   לביא:   הדר 

מי   ראש העיר:  הצבעה,  קדימה  בבקשה  רבה.  תודה  מבינה.  את  אוקיי, 

 בעד ההצעה לסדר כפי שהוגשה?  

 אתה יכול להקריא אותה בבקשה?   הדר לביא: 

 הקראתם אותה כבר.   ראש העיר: 

   -אני רוצה להבין על מה  הדר לביא: 

   -אוקיי, יעל, הדר, אסנת, סמי  ראש העיר: 

   -רגע, רגע, רגע שנייה  סנת ספורטה: א ד"ר  

 קרן וצביקה. מי בעד להסיר את ההצעה לסדר?   ראש העיר: 

   -הייתה לי הצעה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 עילאי אתה לא בעד ההצעה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני הצעתי הצעה אחרת.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 עילאי אתה לא בעד ההצעה?   ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -קודם כל בואו נוריד את ההצעה, בואו נוריד את ההצעה  : ראש העיר 

.   הנדין: -עילאי הרסגור   ההצעה היא לא על ההצעות שהוגשו

נוריד את ההצעה קודם כל.   ראש העיר:   עילאי, בוא 

 עילאי זו הצעה לסדר, או שאתה בעד או שאתה נגד תחליט.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ר לוועדה.  י אבל אפשר גם להעב  הנדין: -עילאי הרסגור 

או   ד"ר אסנת ספורטה:  בעד  להצביע  רוצים  אנחנו  לוועדה,  להעביר  רוצים  לא 

 נגד.  

 אתה תיקח את זה לוועדה.   ראש העיר: 

 לא כל דבר צריך להעביר לוועדה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -כיו"ר הוועדה  ראש העיר: 

 זה מדיניות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ות שלך.  י תדון בזה בוועדה, זו מדינ  ראש העיר: 

חשוב,   ד"ר אסנת ספורטה:  האקולוגי  שהמסדרון  חושבת  שהעירייה  מדיניות 

שצריך   כמובן  לבנות,  שצריך  כמובן  עליו.  לשמור  ותפעל 

 דברים נוספים.  

   -עילאי, תדון בזה בוועדה. כיו"ר הוועדה  ראש העיר: 

 אבל תיקח בחשבון שיש מסדרון ושהוא חשוב.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל אסנת בואי ננסח נוסח משולב.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -אבל עילאי החיים  ראש העיר: 

 מה אתה רוצה לנסח? מה יותר פשוט וכוללני מזה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

מוגדר,   ראש העיר:  זה  ועדה,  מכל  יותר  זה  בתב"ע.  מוגדר  זה  עילאי, 

   -אני רוצה שתבין 

 טה שיש.  ו בואו ננסח את זה בצורה הכי פש  הנדין: -עילאי הרסגור 

 עילאי?   ראש העיר: 
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 כן.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 זה מוגדר בתב"ע, זה לא ועדה.   ראש העיר: 

   -אני יודע  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -הוועדה תדון במה ששרונה ביקשה  ראש העיר: 

 שזה מה שקונקרטי, אין בעיה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לסדר.    תעבירו את זה לוועדה, זה לא קשור להצעה  ראש העיר: 

   -אבל כשהוועדה תדון, מעל ראשה תהיה את ההחלטה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תזמינו אותה לוועדה.  ראש העיר: 

   -החלטת מדיניות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תזמינו אותה לוועדה ובזה זה נגמר.   ראש העיר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   שהמסדרון האקולוגי חשוב לנו

   -טוב, אני מעלה להצבעה  ראש העיר: 

   -אז אפשר להגיד  הנדין: -ילאי הרסגור ע 

 מי בעד להסיר אותה מסדר היום.   ראש העיר: 

 סליחה, הצבענו כבר, ושאלת מי בעדה.   הדר לביא: 

 הצבענו ואנחנו היינו בעד.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אתה באמצע הצבעה, שהתחלת אותה מי בעד ההצעה.   הדר לביא: 

 אז מי בעד ההצעה?   ראש העיר: 

 ריך לסיים.  צ  הדר לביא: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

 אני מציע ניסוח אחר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -יעל, הדר  ראש העיר: 

 לא ניסוח אחר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אסנת, סמי, קרן, צביקה. מי נגד ההצעה?   ראש העיר: 
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 עילאי אתה נגד?   ד"ר אסנת ספורטה: 

ל  הנדין: -עילאי הרסגור     -גיד דבר כזה ה אנחנו לא נגד, אנחנו רק רוצים 

 רפי, ההצבעה היא האם להוריד את הנושא מסדר היום.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -אוקיי תקריא, מי בעד  ראש העיר: 

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום.   עו"ד אלון בן זקן: 

 סליחה, אבל אנחנו הצבענו על משהו אחר.   יעל סער: 

 אנחנו באמצע הצבעה.   הדר לביא: 

 ד?  ע מי ב  ראש העיר: 

 אנחנו באמצע הצבעה אחרת.   הדר לביא: 

 אפשרויות בחוק.    4אי אפשר להצביע על משהו אחר, יש   עו"ד אלון בן זקן: 

בעד   יעל סער:  מי  שאל  לא  הוא  ההצבעה,  בעד  מי  שאל  העיר  ראש 

 להסיר אותה מסדר היום.  

 אפשרויות.    4יש   עו"ד אלון בן זקן: 

יובל, ממה ה מי בעד להסיר את ההצעה מסדר   ראש העיר:     -יום? 

 עילאי אתה בעד להסיר?   ד"ר אסנת ספורטה: 

החלטת   הדר לביא:  כזאת  מעביר  לא  שאתה  פוליטיקה  בגלל  רפי  מביש 

 מדיניות.  

על   ראש העיר:  שומר  אני  כי  מביש,  לי  תגידי  אל  בתב"ע.  מוגדר  זה 

שפה   אלה  מכל  ויותר  ממך,  יותר  האקולוגי  המסדרון 

 מדברות.  

 ע, מי היה בעד להסיר?  ג ר  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אל תגידו מביש.   ראש העיר: 

 מי היה בעד להסיר את ההצעה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אנחנו באמצע הצבעה, אתם סתם מפריעים.   עו"ד אלון בן זקן: 
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 בואו נספור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

אלה   הנדין: -עילאי הרסגור  עוד  כל  רוצים    2רגע,  אנחנו  כי  נמנע,  אנחנו  הנוסחים 

 משהו אחר בכלל.    ד להגי 

דני, איתן,   ראש העיר:  ראש העיר,  יובל, ממה,  נמנעת.  אוקיי, אז מר"צ 

   -אמיר, ד"ר קובי 

 אני נמנעת, כי אני רציתי את הנוסח של עילאי.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 ואורן ועדי נמנעת. ההצעה ירדה מסדר היום.   ראש העיר: 

   -רגע, רגע, כמה היו בעד  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תסיים את ההצבעה.   לביא:   ר הד 

 סיכום.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אתה לא מנהל הצבעה.   הדר לביא: 

   -סיכום, כמה היו בעד להוריד  ד"ר אסנת ספורטה: 

נגד להסיר את זה?   הדר לביא:   תשאל מי 

 כמה בעד לאשר וכמה נמנעים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -6מול    7 ראש העיר: 

 .  7לא   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כמה נמנעים יש לנו?   ר: י ראש הע 

 .  8 עו"ד אלון בן זקן: 

 בעד.    8 ראש העיר: 

 רגע לא, לא. אבל מר"צ אתם בעד להסיר?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  5 יובל בודניצקי: 

 תודה רבה. נושא הבא.   ראש העיר: 

   -לא, אנחנו נמנענו, כי אנחנו  הנדין: -עילאי הרסגור 

 נגד.    8 הדר לביא: 
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 הו פה עם המספרים לא מסתדר.  ש אז מ  ד"ר אסנת ספורטה: 

 נושא הבא בבקשה.   ראש העיר: 

 ... להביא אותה להצבעה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 .  6  –  8ספרנו   ראש העיר: 

   -7,  6,  5,  4,  3,  2,  1 ד"ר אסנת ספורטה: 

 יפה. תודה רבה.    8 ראש העיר: 

 נמנעים.    5לא, אבל זה   הדר לביא: 

 נמנעים יפה.    5 ראש העיר: 

 .  6 ספורטה:   ד"ר אסנת 

 . טוב, הצעה לסדר הבאה.  6 ראש העיר: 

   -אני מאוד מאוד מקווה שאתם שלמים עם עצמכם  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הם שלמים עם עצמם, כי זה מוגדר בתב"ע. ומר"צ  ראש העיר: 

   -אני חושבת שזו אחת ההצעות העקרוניות  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -עבודה מצוינת   מר"צ בוועדה לאיכות הסביבה עושה  ראש העיר: 

 שהיה צריך להעביר אותם פה אחד.   ד"ר אסנת ספורטה: 

מצוינת.   ראש העיר:  עבודה  פה  עושה  שנמצא  עילאי  מי  של  הגיחוך   ...

 בצד.  

 מה הם עשו השנה ראש העיר?   הדר לביא: 

   -ומר"צ אני חושבת שאתם כרגע איבדתם  ד"ר אסנת ספורטה: 

 מר"צ עושה עבודה מצוינת.   ראש העיר: 

   -את הלגיטימציה שלכם  אסנת ספורטה:   ר ד" 

 כמה סיסמאות.   הדר לביא: 

 להחזיק את הדגל הירוק.   ד"ר אסנת ספורטה: 

באיכות   הדר לביא:  בכלל  עושים  הם  מה  להגיד  יודעים  לא  אתם 
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 הסביבה.  

 את הדגל של הקיימות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 שות עירונית בשכונת עלייה.  ד הצעה לסדר בנושא התח  יובל בודניצקי: 

 -רגע, לא יכול להיות  הנדין: -עילאי הרסגור 

קודם   עו"ד אהוד יובל לוי:  לא  הירוק  של  הדגל  והכבוד  הדמגוגיה  כל  עם  אסנת 

   -לדגל של חיי אדם. כשאנשים נפגעים בבתים 

   -לזה אנחנו מסכימים, זה לא אחד  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שת ע את פתאום נר  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 זה לא דבר נגד דבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ישבת אתמול ונרעשת, אנשים נפגעים בביתם.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 דברים שצריך לשמור עליהם, חד משמעית.    2זה   ד"ר אסנת ספורטה: 

הירוק   עו"ד אהוד יובל לוי:  שהדגל  לנו  להגיד  מעדיפה  את  זכות  ובאיזה  את  מי 

אנ  יושבים  אדם.  לחיי  ויש  ש קודם  שנפגעים  בשכונות  ים 

 להם סכנת חיים, עם כל הכבוד לך תעצרי.  

 מאיפה?  מאיפה הגעת למסקנה הזאת?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את מהלכת פה אימים.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -טוב, הצעה  ראש העיר: 

 עם הדגל הירוק. חיי אדם קודמים לכל, עם כל הכבוד לך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בל צודק בעניין של גד הנביא.  ו י  ראש העיר: 

 אני לא מבין את הדיון שהלך כאן.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -הצעה לסדר בנושא  ראש העיר: 

המטופש   הנדין: -עילאי הרסגור  למאבק  הסכמנו  לא  אחרת,  הצעה  להציע  רצינו 

   -הזה 
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   -ואני מבקש ממך  ראש העיר: 

על   הנדין: -עילאי הרסגור  לאופוזיציה,  קואליציה  עליו.  ד בין  מסכימים  שכולנו  בר 

שאנחנו   מה  ובסוף  נמנענו,  אחרת,  הצעה  להציע  רצינו 

נגד   היינו  לא  אנחנו  נגד.  אנחנו  שכאילו  אסנת  מקבלים 

 בכלל.  

 אתה לא נגד.   ראש העיר: 

 גם לא היית בעד.   ד"ר אסנת ספורטה: 

בצורה   ראש העיר:  הזאת  הוועדה  את  מנהל  בינתיים  הוא  בעד.  הוא 

 מצוינת.  

.   הנדין: -הרסגור   עילאי  .  היינו בעד הצהרה עקרונית ולהגיד.

היום   עו"ד אהוד יובל לוי:  נגיד  בואי  אז  שנפגעות,  השכונות  בשם  צרחת  אתמול 

שלהם,   החיים  את  להפקיר  מוכנה  שאת  בשכונות  לתושבים 

דמגוגיה   באמת  הירוק.  הדגל  אחרי  באים  שלהם  החיים  כי 

 בגרוש.  

 טוב תודה רבה.   ראש העיר: 

 

מסדר   : 543מס'    החלטה  ההצעה  את  להסיר  קולות  ברוב  החליטה  העיר  מועצת 

 היום.  

 יובל, ממה, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, ד"ר קובי, אורן.   בעד: 

 יעל, הדר, אסנת, סמי, קרן, צביקה.  נגד: 

 עדי, פליאה, עילאי, לירית, מאיר.   נמנע: 

 

 התחדשות עירונית בשכונת עליה.  ב. 
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לסדר  ראש העיר:  כן    הצעה  עליה,  בשכונת  עירונית  התחדשות  בנושא 

לתושבי   חשוב  מאוד  משהו  להגיד  רוצה  בפתיח  אני  בבקשה. 

   -העיר 

 לא, לא, זו הצעה שלי אז אני עושה את הפתיח.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -סליחה, סליחה  ראש העיר: 

   -מה לעשות  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -את לא בזכות דיבור  ראש העיר: 

   -בל הצעה לסדר מי שהציע אותה א  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -את עוד לא בזכות דיבור  ראש העיר: 

   -אבל ראש העיר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אבל קצת כבוד  ראש העיר: 

   -הצעה לסדר, מי שמציע אותה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -קצת כבוד  ראש העיר: 

 הוא מציג אותה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 קצת כבוד.   ראש העיר: 

   -אז כבוד בבקשה, בשביל כבוד צריך לעבוד  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ד"ר ספורטה קצת כבוד. לפני שאת מתחילה, משפט.   ראש העיר: 

   -ומי שהעלה את ההצעה לסדר  ד"ר אסנת ספורטה: 

 משפט.   ראש העיר: 

אז   ד"ר אסנת ספורטה:  ההצעה.  את  מציג  הוא  שהציע  מי  לא.  אחרי.  דבר  לא. 

   -אני אשמח לתת לך אחר כך לדבר 

   -אני חושב שאת עוברת את כל  יר: ע ראש ה 

 אבל אני אציע את ההצעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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ההתנהלות   ראש העיר:  את  רואים  השכונה  ותושבי  שתושבות  שמח  ואני 

 שלך.  

 אתה האחרון שצריך לדבר על לתת כבוד.   צביקה צרפתי: 

 אתה?   ראש העיר: 

ה  צביקה צרפתי:  אתה  כבוד לאחר.  צריך לתת  כבוד  לתת  נותן  ר בשביל  לא  י 

 לה כבוד.  

 בוקר טוב צביקה צרפתי, ברוך הבא למועצת העיר.   ראש העיר: 

   -אז בשביל כבוד, לא, עכשיו  צביקה צרפתי: 

 ברוך הבא למועצת העיר.   ראש העיר: 

   -בשביל כבוד  צביקה צרפתי: 

   -אחרי שלא היית פה, אני כבר  ראש העיר: 

   -בשביל כבוד  צביקה צרפתי: 

   -פשת קיץ ארוכה ו יצאת לח  ראש העיר: 

   -בשביל כבוד  צביקה צרפתי: 

 והצטרפת.   ראש העיר: 

.. רוצה.   צביקה צרפתי:   אני את חופשת הקיץ שלי.

 אז ברוך הבא לכפר סבא.   ראש העיר: 

   -בשביל כבוד היא תתחיל  צביקה צרפתי: 

 תכבד את התפקיד שהיית בו לפני כן.   ראש העיר: 

 אני מכבד.   צביקה צרפתי: 

 , אתה לא מכבד.  א ל  ראש העיר: 

.   צביקה צרפתי:  .  אתה לא מכבד.

העלייה   ראש העיר:  ותושבי  לתושבות  להגיד  רוצה  רק  אני  בבקשה,  כן 

   -דבר מאוד פשוט 
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   -לא, לא, לא, אני מבקשת  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   את לא תפריעי לי

   -שלא תגיד. לא, ההצעה לסדר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -את לא  ראש העיר: 

   -היא שלי  אסנת ספורטה:   ד"ר 

 את לא תפריעי.   ראש העיר: 

   -ואני אציג אותה  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   את לא תפריעי לי

.   ד"ר אסנת ספורטה:   ואני אדבר ואתה לא תפריע לי

 חבר'ה סליחה, את לא תפריעי לי.   ראש העיר: 

   -ראש העיר אמנם אתה ראש העיר הנוכחי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -... בהצעה לסדר, אבל דקה לפני  יר: ע ראש ה 

 אבל אתה לא תפריע לי, מה לעשות, יש סדר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אסנת, את תציגי.   עו"ד אלון בן זקן: 

 -כשיש הצעה לסדר  ד"ר אסנת ספורטה: 

 את תציגי את ההצעה לסדר.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -יפה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 העיר לא צריך ליטול זכות דיבור.    ש את יודעת רא  עו"ד אלון בן זקן: 

   -לא, לא, לא, לא סליחה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 מותר לו לדבר מתי שהוא רוצה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 אני אציג, יפה, אבל אני אציג את ההצעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הוא גם יענה לך להצעה לסדר אחרי שתציגי אותה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 מעולה. אז יפה, אז יענה לי אחרי שאני אציג אותה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל מותר לו תמיד.   עו"ד אלון בן זקן: 
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 אלון את התרגילים האלה אנחנו מכירים.   צביקה צרפתי: 

   -עוד לא נתנו לך זכות דיבור, אולי תעצרי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

במקו  צביקה צרפתי:  הייתי  יודע  התרגילים  אתה  את  מכיר  אני  הזה,  ם 

 אלה.  ה 

 הקרקס הזה  מוגזם.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -הוא ינאם עכשיו לתושבי העיר, ויעכב את ההצעה  צביקה צרפתי: 

   -נכון, אני מתכוון לתושבי העיר  ראש העיר: 

 מכיר את התרגילים האלה, עזוב נו.   צביקה צרפתי: 

דמגוגיה.   ראש העיר:  אני מתכוון להגיד לתושבי העלייה את האמת, לא 

 פייק ניוז.    ולא 

   -עשיתם את התרגיל הזה בוועדת הביקורת  ד"ר אסנת ספורטה: 

את   ראש העיר:  ומסיתים  הציבור  את  שמלאים  דברים  ולא  שקרים  ולא 

 הציבור סתם.  

 עשיתם את התרגיל הזה בוועדת הביקורת,   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אז אני אומר את זה לתושבות ותושבי עלייה  ראש העיר: 

   -שבמקום לאפשר למי שאמור להציג  ה: ט ד"ר אסנת ספור 

לך   ראש העיר:  מודיע  אני  המיקרופון,  את  לך  אסגור  שנייה  עוד  אני 

 פעם ראשונה.  

 אתה עושה את זה על בסיס קבוע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 פעם שנייה, תודה.   ראש העיר: 

 אתה עושה את זה על בסיס קבוע, אני כבר רגילה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

את    א ל  ראש העיר:  מכבדים  לא  עוד  כל  קבוע,  בסיס  על  זה  את  עושה 

 הנוהל ואת ההתנהלות.  

   -כל פעם שנאמרים דברים שלא ערבים לאוזניך  ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -תודה, תודה. לא נכון, תכבדי  ראש העיר: 

   -ואתה רוצה להציג את המציאות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תאפשרי.   ראש העיר: 

 וצה להציג אותה.  ר כמו שאתה   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אז אני רוצה לומר  ראש העיר: 

 אתה משתמש בדבר הזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

שכל   ראש העיר:  משמעית,  וחד  ברורה  בצורה  עליה  ותושבי  לתושבות 

   -מה שהופץ בשבוע האחרון אינו נכון. אין שום כוונה 

 מה בדיוק לא נכון?  הדר לביא: 

   -לפתוח  ראש העיר: 

 לא נכון?    ה מ  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אין שום כוונה לפתוח שום מעבר  ראש העיר: 

 תפתח את מסמכי התוכנית ותראה את המסמכים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -או שום דרך. אין שום כוונה לפתוח שום מעבר  ראש העיר: 

 אני שמחה שהשגתי את מטרתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

שהמ  ראש העיר:  כמו  המצאת,  כי  מטרתך,  את  השגת  לא  את  צ את  את 

 המסדרון האקולוגי.  

את   ד"ר אסנת ספורטה:  לסגור  אפשר  מבחינתי  היום  מסדר  יורד  עכשיו  זה  אם 

 הישיבה.  

זה את   ראש העיר:  ואחרי  שריפה,  עושה  דברים  ממציאה  דבר, את  אותו 

שיכולה   טובה  הכי  בצורה  מטפלת  מר"צ  אני.  זה  אומרת 

   -להיות 

 תוכנית.  ה ראש העיר תפתח את מסמכי   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שנים באיכות החיים ובאיכות הסביבה.    4כבר   ראש העיר: 
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 ותראה את המפות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לזכותם.   ראש העיר: 

 ואת נספח התנועה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

את   ראש העיר:  אז  סבא.  בכפר  היית  לא  לחדרה,  ברחת  את  לזכותך.  לא 

ש  אחד  אף  על  ביקורת  להעביר  יכולה  מנהל    4-לא  ה  פ שנים 

ועדת ביקורת. אני בדקתי   ונמצא בכל הוועדות כולל  ועדות, 

יכולה   לא  ואת  ביקורת.  בוועדת  היית  פעמים  כמה  בדיוק 

 לתת פה באמת דין לאף אחד.  

   -למה אתה מתעסק בחברי מועצה  הדר לביא: 

   -מתוך ועדת הביקורת היית  ראש העיר: 

   -ראש העיר מה אתה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אחת.    ם היית פע  ראש העיר: 

 אתה עוקב אחריי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 פעם אחת. לא, קיבלתי דו"ח מהמבקר.     ראש העיר: 

   -ועדת הביקורת היא ועדה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -רק אתמול היית בכנס  צביקה צרפתי: 

 -אתה לא יכול לתת לאף אחד פה  ראש העיר: 

   )מדברים יחד( 

.   ראש העיר:  .  אתה לא מהווה שום דוגמא.

   -ככה אתה  צרפתי:   צביקה 

 בעודך נפקד.   ראש העיר: 

 ככה אתה מנהל דיון.   צביקה צרפתי: 

 אתה נפקד מישיבות המועצה.   ראש העיר: 

   -ביקשו ממך, ביקשו ממך  צביקה צרפתי: 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 07/12/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 50 
 

 האחרון שיכול לבוא ולהטיף למישהו, זה אתה.   ראש העיר: 

.   צביקה צרפתי:   אתה יודע שאני לא עושה לך חשבון

   -ן אני אומר את זה פה לתושבות ותושבי השכונה כ ול  ראש העיר: 

   -האחרון שיכול להטיף אחרים  צביקה צרפתי: 

   -אני מבקש להוריד את המיקרופונים  ראש העיר: 

 שנה?    20האחרון. איפה גרת   צביקה צרפתי: 

 תודה.   ראש העיר: 

 שנה?    20איפה גרת   צביקה צרפתי: 

 להוריד את המיקרופונים, תודה.   ראש העיר: 

 שנה?    20תענה לנו איפה גרת   יקה צרפתי: ב צ 

 תודה. תתבייש.   ראש העיר: 

 איפה התמודדת והפסדת למועצת העיר.   צביקה צרפתי: 

 תתבייש, תתבייש.   ראש העיר: 

 בכוכב יאיר התמודדת?   צביקה צרפתי: 

 אתה יכול רק להתבייש.   ראש העיר: 

 התמודדת, היית שם מנדט אחד והפסדת.   צביקה צרפתי: 

 תודה רבה.   עיר: ה ראש  

 שנה איפה היית.    20 צביקה צרפתי: 

 קיבלת מנדט אחד יותר מידי.   ראש העיר: 

 שנה.    20לא היית בעיר הזאת   צביקה צרפתי: 

 מנדט אחד קיבלת יותר מידי.   ראש העיר: 

 שנים חדרה?    4אתה אומר לה   צביקה צרפתי: 

 מנדט אחד קיבלת יותר מידי.   ראש העיר: 

 שנה.    20אתה   צביקה צרפתי: 
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 אתה לא צריך להיות בכלל פה.   ראש העיר: 

   -שנה   20 צביקה צרפתי: 

 אתה לא מגיע לכאן.   ראש העיר: 

 לא ראית את העיר הזאת.   צביקה צרפתי: 

 .  3אני סופר עד   ראש העיר: 

   -היית בעיר הזאת? ניהלת את העיר הזאת, הבאת אותה  צביקה צרפתי: 

   -אז אני רוצה ככה לומר  ראש העיר: 

 ... העיר הזאת נהייתה חדלת פירעון.   קה צרפתי: י צב 

 להנמיך את המיקרופונים.   ראש העיר: 

 אתה לא מתבייש.   צביקה צרפתי: 

להמשיך,   ראש העיר:  יכול  אתה  להפריע.  ולא  דיבור  בזכות  אני  תודה. 

 ישיבות תצעק ותלך. זכות דיבור.    3תבוא כל  

חצי  ד"ר אסנת ספורטה:  פה  נעדרת  אתה  גם  העיר  רצית    ראש  כשלא  מהישיבה 

 לשמוע על מה שדיברנו.  

תודה.   ראש העיר:  שלי,  המיקרופון  מלבד  המיקרופון  כל  את  בבקשה 

 תודה.  

 זה לא חוכמה להגיע, לצאת מהישיבה ולחזור כשבא לך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

השכונה   ראש העיר:  עלייה.  ותושבי  לתושבות  זה  את  לומר  רוצה  אני 

ב  שהופץ  מה  והאהובה.  נכון  ש היקרה  אינו  האחרון  בוע 

 נקודה סוף פסוק.  

כתוב   הדר לביא:  זה  התוכנית,  את  קראו  הם  התוכנית,  את  קראו  הם 

 בתוכנית.  

   -את כל המיקרופונים אני מבקש  ראש העיר: 

לכולם כל הזמן. אי אפשר למרוח את כולם   ד"ר אסנת ספורטה:  אי אפשר לשקר 
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 כל הזמן.  

ש  ראש העיר:  תודה,  המיקרופון  כל  בבקשה,  י את  חבר'ה  לדבר.  לי  תנו 

עליה   ותושבי  לתושבות  פעם  שוב  זה  את  אומר  אני  תודה. 

האחרון   בשבוע  שהופץ  ומה  שנאמר  מה  והאהובים.  היקרים 

שום   לפתוח  כוונה  שום  אין  אחד  לאף  נקודה.  נכון  אינו 

הירוקה,   לא מעבר לשכונה  נקודה סוף פסוק.  מעבר בשכונה 

מת  מעבר  לא  השכונה,  לתוך  מעבר  מעל  ח לא  ולא  לשכונה  ת 

נקודה   שיש  מה  זה  עליה  בשכונת  כרגע  שנמצא  מה  השכונה. 

בחירות   בשנת  שמופץ  ניוז  לפייק  להאמין  לא  פסוק.  סוף 

לקלקל   רק  שרוצים  אנשים  ידי  על  פסוק,  סוף  נקודה 

שהיה   מה  שלנו.  האהובה  השכונה  בתוך  יחסים  מערכות 

כא  איתי  שנמצא  איתן  כולל  להיות,  ימשיך  השכונה  .  ן בתוך 

באהבה   השכונה  את  להנהיג  העיר  את  להנהיג  נמשיך  אנחנו 

שמופץ   ניוז  לפייק  תאמינו  לא  שלנו.  היקרה  לקהילה  רבה 

את   חווים  אתם  עכשיו,  רואים  שאתם  אנשים,  ידי  על 

לתושבות   זה  את  תפיצו  פה  שאתם  שמח  ואני  החוויה 

שום   על  שלמה  שכונה  להתסיס  סתם  חבל  השכונה,  ותושבי 

ול  כלום.  על  .  כ דבר,  לא.. בטוח  מעבר,  שום  ייפתח  לא  ן 

פסוק.   סוף  נקודה  ייפתח  לא  כביש אחר,  ולא משום  לירוקה 

 תודה רבה. עכשיו את יכולה להציג את הדברים שלך.  

לומר   ד"ר אסנת ספורטה:  רוצה  אני  לכולם,  טוב  ערב  כל  קודם  אז  אוקיי, 

   -שההצעה הזאת לסדר 

 על מה את מדברת?   ראש העיר: 

 אני מציגה את ההצעה לסדר.   : ד"ר אסנת ספורטה 
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תרבות,   ראש העיר:  וקצת  כבוד  קצת  שלא?  נכון  מפריע?  שאני  נעים  זה 

 תודה.  

 ראש העיר תתבגר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, ראש העיר באמת מתבגר.   ראש העיר: 

נוכחי.   ד"ר אסנת ספורטה:   את ראש עיר 

 את צריכה לדעת וללמוד לכבד, נקודה.   ראש העיר: 

   -אוקיי  פורטה: ס ד"ר אסנת  

 תודה.   ראש העיר: 

וגם   ד"ר אסנת ספורטה:  בנו  שצופה  למי  גם  לספר  רוצה  אני  כל  קודם  אז 

מקום   נאות  גילוי  עלייה  שכונה  כאן,  שנמצאים  לתושבים 

יש   עירונית.  התחדשות  לעבור  חייבת  וגדלתי,  נולדתי  שבו 

רעוע,   במצב  שנמצאים  שנים  עשרות  בני  בניינים  בשכונה 

לא   ולא  מ מתפורר,  ראוי,  לא  בריא,  לא  התושבים,  את  כבד 

הוא   נהפוך  אותו,  לשמר  רוצה  היה  מאיתנו  אחד  שאף  מצב 

שכבר   מבנים  להרוס  רוצים  אנחנו  לשפר,  רוצים  אנחנו 

גדול,   אבל  פה  ויש  אבל,  חדשים.  מבנים  ולבנות  מתפוררים 

כזאת   להיות  צריכה  בשכונה  שתהיה  העירונית  ההתחדשות 

רב  במידה  שומרת  שהיא  של    ה א'  האופי  ועל  הצביון  על 

ו  גם  -השכונה.  לתושבים.  חיים  איכות  שתספק  כזאת  ב' 

לתושבים   וגם  שלהם,  הדירות  את  שמשפרים  הנוכחים 

מתוכננים   להיום  נכון  לשכונה.  שיצטרפו    4החדשים 

מה   הראשון  בשכונה.  עירונית  התחדשות  של  פרויקטים 

רמז   לשכונה  שנכנסים  דרום.  רמז  הרחוב  שמכונה  זה 

בני    י הראש  בניינים  של  שורה  שמאל,  מצד  קומות.    2-3זה 
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רחוב   זה  לרחוב  מעבר  שלו,  הצל  ממש  הוא  השני  הפרויקט 

מי   האחדות  ברחוב  הוא  השלישי  הפרויקט  צפון.  רמז 

סבינו   ליד  הכיכר  את  יש  סבאי  כפר  כל  זה,  את  שמכיר 

בית   מול  ההסתדרות,  בית  את  שם  יש  שמאלה,  פונים 

גם   האחדות,  רחוב  מבנים  ש ההסתדרות  של  שורה  יש  ם 

והמתחם   עירונית.  התחדשות  שדורשים  ישנים  מאוד  מאוד 

שנמצא   צפוני  קצת  רחוב  זה  קפלנסקי.  ברחוב  הוא  הרביעי 

תכנון   יש  כבר  חלקם  האלו  המתחמים  ארבעת  בשכונה. 

רמז   שהוא  הראשון  במתחם  פחות.  חלקם  יותר  מתקדם 

להיבנות  מתוכננות  היום,  נדון  אנחנו  שעליו  ו  א   233  דרום 

טועה  322 לא  אני  אם  המספרים,  את  מחליפה  אני  רגע   ,233  

אין   עדיין  כרגע  צפון  רמז  של  השני  במתחם  דיור.  יחידות 

סופיים, באחדות   דרום    134מספרים  ברמז  אגב  דרך  דירות. 

בניינים של   ואני אומרת לפחות.    8מתוכננים להיות  קומות, 

א  לפרוץ  גם  שמאפשרת  כוכבית  שהיא  איזה  יש  בתב"ע    ת כי 

על   המגבלה הזאת. באחדות כרגע במסמכים שראיתי מדובר 

וב   9 לפחות,  לא    2-קומות  עדיין  אנחנו  האחרים  המתחמים 

או   פחות  שידוע,  מה  את  רק  סוכמים  אנחנו  אם  יודעים. 

דירות חדשות שייבנו בשכונה,    500יותר מדובר על מינימום  

בערך   מחזיקה  ממוצעת  משפחה  שכל  היום  יודעים    2אנחנו 

שם    . רכבים  שתהיה  העיר,  מרכז  לא  זה  מזכירה  אני 

עליה,   להתבסס  שאפשר  גבוהה  בתדירות  ציבורית  תחבורה 

פריפריאלית   סבא  לכפר  יחסית  יחסית  שהיא  בשכונה 

הסיכוי שהשכונה תהיה מבוססת כלי רכב, הוא סיכוי סביר  
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שלפחות   צופים  אנחנו  ולכן  מסביר,  יותר  רכבים    1,000או 

לרכב  בעצם  יתווספו  ולכן  י חדשים  היום.  בשכונה  שיש  ם 

על   מברכת  אני  אומרת,  אני  ושוב  חושבים,  אנחנו 

שיגרמו   הדברים  אחד  זה  עלייה,  של  העירונית  ההתחדשות 

קולטת   מתפתחת,  השכונה  את  לראות  אושר  לי  יסבו  לי, 

פנים.   מתיחת  עושה  מחדשת,  ובעצם  חדשים  תושבים 

בערך   של  תוספת  היערכות    1,000כשצפויה  נדרשת  רכבים 

בורתית ראויה. וההיערכות התחבורתית כרגע לא כוללת  ח ת 

של   פתיחה  רק  כוללת  היא  חדש,  דבר  שיום    2שום  מעברים 

ברזלים,   באמצעות  מהם  חסומים  אחת  ברזל.  עמודי 

יש   בסוף  הסוף,  עד  רמז  ברחוב  ונוסעים  לשכונה  כשנכנסים 

רמז   מרחוב  היציאה  את  שחוסם  ברזלים  של  מחסום  בעצם 

כ  בגין.  מנחם  הזה  ש לדרך  המעבר  בשכונה  ילדה  הייתי  אני 

אני   שמאל.  ועל  ימין  על  דרכים  תאונות  שם  היו  פתוח,  היה 

מפגינים   הם  שם,  בהפגנות  שותפים  שלי  ההורים  את  זוכרת 

שקרה   מה  כי  הזה,  המעבר  את  לסגור  מהעירייה  ודורשים 

פשוט   היו  המושבים,  טייבה,  טירה,  מכיוון  שהגיעו  רכבים 

רעננ  לכיוון  דרך  לצומת    ה מקצרים  להגיע  רוצים  לא  צפון, 

השכונה,   דרך  חוצים  דרך,  קיצור  עושים  הפקוקה,  עליה 

תאונות   מאוד  הרבה  שם  והיו  צפון,  רעננה  לכיוון  ונוסעים 

ב  לשמחתי  נחסם.  הזה  שהמעבר  הסיבה  זו  רמז,  רחוב  -על 

היא    30 והשכונה  סגור,  הזה  המעבר  בערך,  האחרונות  שנה 

ש  אין  שקטה.  שכונה  יחסית  האוטוסטרדה    ם שכונה  את 

ובתוכניות,   בתוכנית  שמצוין  השני  המעבר  בעבר.  שהייתה 
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מתי   עד  רוצה  שאתה  מה  להגיד  יכול  אתה  העיר  וראש 

בעד   מדברות  התוכניות  רוצה,  לא  שאתה  והתושבים  עצמם, 

התוכניות,   את  ראיתי  אני  התוכניות,  את  ראו  הם  טיפשים, 

התחבורתי   של    so-calledוהפתרון  פתיחה  על  מבוסס 

יש  ה  מצולם,  זה  לבן,  גבי  על  שחור  כתוב  זה  האלו,  מעברים 

כפתרונות   התנועה  בנספח  צולמו  שהמעברים  תמונות  שם 

ב  שמסמנת  מפה  שם  ויש  הרכב,  כלי  עיגולים    2-לתוספת 

של   לגידול  הפתרון  שהם  האלו,  המעברים  את  אדומים 

זה   להיפתח  שמתוכנן  השני  המחסום  הרכבים.  מספר 

מערב  הצפון  בקצה  חוסם    י המחסום  שבעצם  השכונה,  של 

הירוקה   בשכונה  אנגל  רחוב  בין  שמחבר  רגל  הולכי  שביל 

בחלק   ראיתי  עליה.  בשכונת  ישעיהו  ישראל  רחוב  לבין 

בעבר   כי  ק',  עם  כקצנלסון  מצוין  ישעיהו  שישראל  מהמפות 

ן   כצנלסו שיש  בגלל  קצנלסון,  נקרא  ישעיהו  ישראל  רחוב 

ב  קצנלסון  היה  בשכונה  כ',  עם  בעיר  החליטו  -אחר   , ק'

שרואה   מי  אז  ישעיהו.  ישראל  לו  קראו  הרחוב,  את  לשנות 

יש   מקרה  בכל  אבל  ההסבר.  זה  אז  שונות  בוורסיות  זה  את 

שמשמש   יפיפה  רגל  הולכי  שביל  רגל,  הולכי  של  מעבר  שם 

בבוקר   ילדים  הומה  הוא  הירוקה,  השכונה  תושבי  את 

יש  ילדים.  לגני  הספר,  לבתי  בשכונה  שהולכים    ובצהריים, 

עוד   של  מקבץ  של    5שם  בקצה  עליה,  בשכונת  ילדים  גני 

הירוקה.   השכונה  מתושבי  הרבה  שמשרתים  עליה,  שכונת 

ילדים   עגלות  של  אוטוסטרדה  מאוד  פשוט  שם  יש  ובבוקר 
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פעיל   שהוא  שעשועים  גן  שם  יש  לגנים.  שהולכים  והורים 

בניינים   שם  יש  טרפו,  חדר  שם  יש  הצהריים,  אחר  והומה 

חו  ממש  ממש  אני  ב שהם  הזה.  הרגל  הולכי  שביל  את  קים 

הרגל   הולכי  שביל  את  להפוך  הרעיון  היה  מי  של  מבינה  לא 

יכול להיות שמי   הזה לדרך לרכבים, לא מבינה. אני מניחה, 

אוי   ואמר:  המפה  על  הסתכל  פשוט  זה,  את  לעשות  שחשב 

דרך   להיות  תוכנן  הוא  שסטטוטורית  שאפשר,  שביל  פה  יש 

סטטוטוריק  אבל  רכב.  ,    ה לכלי  שני מצד  ומציאות  אחד  מצד 

של   סיור  עושה  שהיה  דעת  בר  רואה    3כל  היה  דקות 

מאוד.   ער  שביל  הוא  רגל,  הולכי  משמש  הוא  הזה  שהשביל 

ולכן אסור, אי אפשר, לא צריך, מסוכן לפתוח אותו ולהפוך  

אתן,   לא  אני  אומרת  אני  ולכן  רגל.  להולכי  לכביש  אותו 

אני לא אתן לפתוח    , ולא אכפת לי כרגע מה תגיד ראש העיר 

לאף   אתן  לא  אני  רכב.  כלי  לתנועת  האלו  המעברים  שני  את 

תחבורתי   כפתרון  המעברים  של  בפתיחה  להשתמש  אחד 

מצפה   אני  עליה.  בשכונת  הרכבים  גידול  של  לצרכים 

אומר   זה  אם  בין  אמיתיים  פתרונות  שנמצא  שנעשה, 

מכיוון   שיגיעו  הרכבים  שכל  כדי  עלייה  צומת  את  להרחיב 

להכיל    ה טיר  שתוכל  לצומת  יגיעו  בעצם  מהשכונה,  ושייצאו 

היציאה   את  להרחיב  אומר  זה  אם  בין  שלהם.  הקיבולת  את 

כביש   לסלול  אומר  זה  אם  בין  אלינו,    541מהשכונה,  מצפון 

דובר   תחבורה.  מהנדסת  לא  אני  פתרונות,  שיש  מניחה  אני 

בקשיים   שנתקל  יודעת  אני  עליה,  צומת  מנהור  על  בעבר 

שוב    לוגיסטיים  לכביש.  מתחת  כבדות  תשתיות  שיש  בגלל 
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כן מצפה מאנשי   אני אומרת, אני לא מהנדסת תחבורה. אני 

מענה   שיתנו  כאלו  תחבורתיים  פתרונות  שיתכננו  המקצוע 

ונכון   ניתן  לגידול של כלי התחבורה שיהיו בשכונה, שוב לא 

כבר   יש  זה  הירוקה,    788לרגע  השכונה  תושבי  גם  אנשים, 

עליה  תושבי  פתיחת    גם  נגד  העוצמה  על  חתמו  שכבר 

שצריך   מה  כל  אעשה  אני  אומרת,  אני  שוב  האלו.  המעברים 

הפתיחה   את  למנוע  כדי  לי  שיש  הכלים  בכל  אשתמש  ואני 

היום,   כאן  מביאה  שאני  לסדר  ההצעה  האלו.  המעברים  של 

סבא,   כפר  שעיריית  הפקרות  של  מעשה  על  לכפר  באה  בעצם 

התושבים. הנושא הזה    ת ה א בצר אני אומרת את זה, הפקיר 

המשנה   ועדת  בעיר.  אצלנו  כאן  המשנה  בוועדת  לדיון  הובא 

ולתת   מסודרות,  תכניות  לעשות  המתכננים  את  הנחתה 

שהנושא   וציפינו  הזאת,  התוכנית  של  הצרכים  לכל  מענה 

שאנחנו   המקומית  למליאה  המקומית  לוועדה  אלינו,  יוחזר 

דו  אנחנו  מה  התנאים,  מה  נגדיר  ואנחנו  מה  ר נדון,  שים, 

לפני   הרב  לצערי  לא.  ומה  עלינו  שמקובלים  הפתרונות 

לוועדה   הועלתה  שהתוכנית  גיליתי  פתאום  בערך  שבועיים 

נזכרתי   כל  קודם  קרה,  זה  איך  כשחיפשתי  ואז  המחוזית. 

   -שכבר פעמיים הנושא הזה 

 יש לך עוד חצי דקה.   ראש העיר: 

 ן לי, כי זה חשוב.  ת דקות, אתה תי   8גם אני אצטרך עוד   ד"ר אסנת ספורטה: 

 וואוו, אני המום. ממש. יש לך עוד חצי דקה. תמשיכי.   ראש העיר: 

הוועדה   ד"ר אסנת ספורטה:  של  היום  סדר  על  פעמיים  היה  הזה  הנושא 

אני   היום.  מסדר  נעלם  הוא  מה  משום  ופעמיים  המקומית. 
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הזה   בנושא  לדון  אחת  מפעם  יותר  ביקש  שהיזם  יודעת 

ה  בוועדה  הזאת  לפני  מ בתוכנית  ואז  עלה.  לא  וזה  קומית. 

וכשבדקתי  המחוזית.  בוועדה  צץ  זה  את    שבועיים 

כמה   שם  גיליתי  אז  המחוזית,  הוועדה  של  המסמכים 

   -דברים. אחד גיליתי שהוועדה המחוזית קיבלה החלטה 

 אני מבקש לסיים.   ראש העיר: 

 אתה תשמע אותי עד הסוף.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ן.  מ לא, לא, נגמר הז  ראש העיר: 

 אתה תשמע אותי עד הסוף.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, כי את אומרת דברים ואת חוזרת על עצמך.   ראש העיר: 

 אתה תשמע אותי עד הסוף.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -היועץ המשפטי של עיריית כפר סבא  ראש העיר: 

 כי הנושא הזה חשוב.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -רשות דיבור הסתיימה  ראש העיר: 

   -כי נושאים שהם עניין של חיים ומוות  ת ספורטה: נ ד"ר אס 

 כל הנושאים פה חשובים.   ראש העיר: 

   -לא  ד"ר אסנת ספורטה: 

 טוב, איתן צנעני ישיב לך.   ראש העיר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   לא מקבעים אותם בקבועי זמן

 איתן בבקשה, אתה בזכות דיבור תודה רבה.   ראש העיר: 

   -מחוזית כתבה בהחלטתה ה הוועדה   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

   -שהיא קיבלה את ההחלטה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אנחנו לא בדיון.   ראש העיר: 
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   -להפקיד את התוכנית לאחר שהיא שמעה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אנחנו לא בדיון.   ראש העיר: 

   -גם את נציגי היזם  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה, תודה.   ראש העיר: 

   -גם את היזם  ספורטה:   ת ד"ר אסנ 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

   -וגם את נציגי מינהל הנדסה  ד"ר אסנת ספורטה: 

התוכנית   ראש העיר:  על  להגיד  מה  הרבה  יהיה  סבא  כפר  לעיריית 

 הזאת, אני מבטיח לתושבי עליה.  

   -של עיריית כפר סבא. ולכן אני אומרת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  ה כן, איתן צנעני בבקש  ראש העיר: 

 אני מבקשת שתיתן לי לסיים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -איתן צנעני ישיב לך, תודה. איתן בבקשה  ראש העיר: 

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

 זמנך עבר.   ראש העיר: 

   -לא, זה נושא שהוא חשוב מספיק  ד"ר אסנת ספורטה: 

   אני גם רוצה לדבר.  הנדין: -עילאי הרסגור 

 זמנך עבר.   ראש העיר: 

   -זה נושא שהוא חשוב  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   כרגע מי שישיב לך איתן צנעני

 מספיק כדי שאתה תשמע עד הסוף ראש העיר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני שמעתי והקשבתי לכל מה שאמרת בקשב רב.   ראש העיר: 

   אתה תשמע עד הסוף. לא, לא סיימתי.  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא מסכים איתך, אבל מה לעשות תודה.   ראש העיר: 
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 אתה יכול לא להסכים דרך אגב.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -איתן  ראש העיר: 

 יש לך אחרי זה זמן לדבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני גם רוצה לדבר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -היועץ המשפטי של עיריית כפר סבא  ראש העיר: 

   -שיך ואומר מ אני א  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בשנה הרביעית לכהונתנו במועצת העיר שלום.   ראש העיר: 

   -אני אמשיך ואומר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני רוצה רק לחדד את הכללים  ראש העיר: 

רק  ד"ר אסנת ספורטה:  לא  גילינו  התוכנית  שותפה    שבמסמכי  הייתה  שהעירייה 

   -לדחיפה 

   -כשיש הצעה לסדר  ראש העיר: 

   -של הנושא הזה  : ד"ר אסנת ספורטה 

 יש זכות דיבור של כמה דקות?   ראש העיר: 

   -לוועדה המחוזית  ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות לכל אלה שרוצים לקיים דיון בהצעה.    10 עו"ד אלון בן זקן: 

 דקות. בבקשה סיימת.    10אוקיי, אז   ראש העיר: 

 לא סיימתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   יעל סער:  .  להציג, לא.

 עוד מישהו שרוצה להציג את הנושא? נגמר.    יש  ראש העיר: 

 לא סיימתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל נגמר.   ראש העיר: 

 אתה תיתן לי לדבר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -דקות זה באמת נאום ארוך מאוד   10לא, אבל   ראש העיר: 
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 אתה תיתן, כי זה נושא חשוב מאוד.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   הנושא חשוב נכון

 אז תן לי לדבר ולסיים.   ר אסנת ספורטה: " ד 

 חשוב לכולנו לא רק לך.   דני הרוש: 

   -מאוד חשוב, אבל עיריית כפר סבא  ראש העיר: 

 אתה לא רוצה לשמוע את העובדות?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הוא חשוב לכולם אסנת, לא רק לך. תאמיני לי.   דני הרוש: 

 דות?  ב אתה לא רוצה לשמוע את העו  ד"ר אסנת ספורטה: 

טוב,   ראש העיר:  יותר  קצת  לי  תאמיני  העובדות  את  מכירים  אנחנו 

 קצת יותר טוב ממך.  

   -אז אוקיי יפה, אז אם אתה מכיר את העובדות, אתה יודע  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא הרבה, קצת יותר טוב.   ראש העיר: 

   -שהעירייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

כ  ראש העיר:  שנמצאים  אנשים  מאוד  הרבה  פה  את  א יש  שמכירים  ן, 

 -העובדות יותר טוב, איתן צנעני, איתן סגן ראש העיר 

הזאת   ד"ר אסנת ספורטה:  התוכנית  של  מהדחיפה  חלק  הייתה  העירייה 

   -למחוזית 

 סגן ראש עיריית כפר סבא איתן צנעני תודה.   ראש העיר: 

   -והדרישה שלנו ואני אומרת שוב  ד"ר אסנת ספורטה: 

את  ראש העיר:  להפסיק  שהיה,    בבקשה  לנוהל  לחזור  המיקרופונים, 

 איתן צנעני תודה, זכותך לדבר.  

 ... זה לא נוהל לכבות מיקרופון בישיבות מועצה.   יעל סער: 

לך.   ראש העיר:  ישיב  לדבר,  לאיתן  תיתני  בבקשה,  איתן  אז  תודה, 

 תודה.  
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   -טוב אסנת  עו"ד איתן צנעני: 

.   ראש העיר:   אתה יכול לפתוח את המיקרופונים. כן

   -שמעתי את דבריך בקשב רב  ו"ד איתן צנעני: ע 

דקה   ד"ר אסנת ספורטה:  מבקשת  אני  דקה,  עוד  לי  יש  אבל.  סיימתי  לא  לא, 

   -אחת 

 אבל זה לא דקה.   ראש העיר: 

 ואני אסיים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שניות בבקשה.    30אז קחי עוד   ראש העיר: 

 שניות.    30לא, דקה. לא   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות.    2את יודעת מה, אני לארג' קחי   ראש העיר: 

 מעולה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

חלק   ד"ר אסנת ספורטה:  הייתה  סבא  כפר  שעיריית  לזה  מעבר  שגילינו  שני  דבר 

גילינו   המחוזית,  לוועדה  הזאת  התוכנית  של  מהדחיפה 

נגר   הסדרת  זה  תנאי  זה  בתוכנית  שהיה  הראשון  שהתנאי 

החל  בעצם  לפני  פ עילי.  שבערך  נזכרנו  ואז  הביוב.  מערכת  ת 

מערכת   את  החליפה  סבא  כפר  שעיריית  ראיתי  חודשיים 

זה   מאיפה  הבנתי  לא  אז  עליה.  לשכונת  בכניסה  הביוב 

 הגיע, למה זה קרה.  

 ביוב?   ראש העיר: 

   -מה פתאום העירייה החליטה להחליף את הביוב  ד"ר אסנת ספורטה: 

 קשור לכלום.    א כי זה תכנית עבודה, ל  ראש העיר: 

   -ואז הבנתי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא להמציא המצאות.   ראש העיר: 
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   -לא, לא, לא, ההחלפה הזאת הייתה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא, לא, לא, את ממציאה המצאות  ראש העיר: 

   -כחלק  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, לא, לא, לא קשור לשום דבר.   ראש העיר: 

   -מה לעשות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא שייך, לא שייך, לא שייך, בואי נו תמשיכי.   אש העיר: ר 

   -זה הסעיף הראשון, זה הסעיף הראשון בתנאים שהוועדה  ד"ר אסנת ספורטה: 

בספקולציות   ראש העיר:  ולהיות  דברים  להגיד  צריך  לא  אסנת 

 ובפוביות ובפרנויות.  

 הנחתה את היזם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא להמציא.   ראש העיר: 

   -דבר שלישי ואחרון  ת ספורטה: נ ד"ר אס 

 תודה.   ראש העיר: 

העוול   ד"ר אסנת ספורטה:  תיקון  בעצם  היא  היום,  כאן  מביאה  שאני  ההצעה 

שעיריית   דורשת,  אפילו  אגיד  ואני  מבקשת  שאני  מה  הזה. 

הזאת,   התוכנית  על  בעיר  דיון  נקיים  שאנחנו  סבא  כפר 

לא  זה  ואחרי  שלנו,  העירונית  העמדה  את  רק    נגבש  נסתפק 

אנחנו  צה בה  כאן,  נגבש  שאנחנו  מה  את  יפות.  ובמילים  רות 

   -נגיש כהתנגדויות לוועדה המחוזית. כי סטטוטורית 

לא   דני הרוש:  אני  קודם,  זה  את  הצעתי  כבר  אני  הכבוד  כל  עם  אסנת 

 צריך את ההצעה הזאת. דיברנו על זה.  

 תקשיב, תקשיב טוב.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   הקשבנו.  דני הרוש: 

איבדנו  ד"ר אסנת ספורטה:  ולכן    סטטוטורית  האירוע.  את  לנהל  הסמכות  את 
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תגיד   אל  התושבים,  ולא  כעירייה  שאנחנו  דורשת  אני 

 לתושבים קחו עורך דין תגישו התנגדות.  

 דקות.    2עברו   ראש העיר: 

   -אנחנו כעירייה נגיש התנגדות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

   -ועדה המחוזית על מה שאנחנו נחליט לו  ד"ר אסנת ספורטה: 

לוועדה   ראש העיר:  מפורטת  מאוד  התנגדות  תגיש  סבא  כפר  עיריית 

   -המחוזית 

   -כל מה שאנחנו נחליט  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אבל את זה אמרתי ראש העיר כבר קודם, אמרתי  דני הרוש: 

 תודה רבה לכולם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מסוג הדברים   זה כאילו את יודעת זה  ראש העיר: 

   -אמרתי את זה במפורש יחד עם המהנדסת  דני הרוש: 

   -שכאילו להגיד ולחזור ולחזור  ראש העיר: 

 שזה יובא לדיון, את לא מחדשת פשוט כלום.   דני הרוש: 

   -נכון. איתן  ראש העיר: 

 אמרתי את זה קודם.   דני הרוש: 

 איתן צנעני בבקשה.   ראש העיר: 

שמע  עו"ד איתן צנעני:  לומר  טוב,  יכול  אני  רב.  בקשב  אסנת  דבריך  את  תי 

את   מבינים  כך  כל  לא  התושבים  כי  ונחרצת,  ברורה  בצורה 

ואין תכנון של   אין תכניות מאושרות,  הדקויות המשפטיות. 

שהיזם   תכנית  הכל  בסך  יש  המעברים.  את  לפתוח  העירייה 

היא   העירייה  של  העמדה  המעברים.  את  לפתוח  מבקש 

נגד  אנחנו  נחרצת.  פתיחת    עמדה  ונגד  לבגין,  המעבר  פתיחת 
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 המעבר לשכונה הירוקה.  

 תודה איתן.   ראש העיר: 

את   עו"ד איתן צנעני:  לפתוח  ניסיון  היה  הקודמת  שבקדנציה  לומר  יכול  אני 

שם   הייתה  עליה,  משכונת  הירוקה  לשכונה  המעבר 

של   ובסופו  הזאת,  ההתנגדות  את  מובילה   . ורד.. התנגדות. 

של  שהתקבלה  ההחלטה  את  דבר  נעשה  אנחנו  לפתוח.  א 

ההתנגדות   את  נגיש  הפעם,  גם  דבר  אותו  ואת  מאמץ  אותו 

נקודה.   ייפתחו  לא  האלה  שהמעברים  מנת  על  הכול  ונעשה 

   -עכשיו אמרת שזה נעלם מסדר היום בוועדת המשנה. נכון 

 במליאה, זה היה צריך להגיע למליאה ולא עלה, פעמיים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

להיות   עו"ד איתן צנעני:  אמור  גם  היה  וזה  המשנה,  בוועדת  היה  זה  תשמעי 

 במליאה.  

 נכון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

התנגדויות,   עו"ד איתן צנעני:  היו  דעות,  חילוקי  היו  ככה.  סתם  נעלם  לא  זה 

ראה   הוא  החליט,  והיזם  למליאה.  זה  את  הבאנו  לא  ולכן 

הוא   ולכן  הרוח,  הלך  מה  הבין  הוא  למליאה,  מגיע  לא  שזה 

   -ט לרוץ החלי 

 מי דן בזה? המליאה לא דנה בזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -סליחה אסנת אל תפריעי לי  עו"ד איתן צנעני: 

 מה זה היה בסתר בחדר סגור כמה אנשים?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אסנת אל תפריעי לי  עו"ד איתן צנעני: 

לא   ראש העיר:  היא  מאפשרת,  לא  היא  לדבר,  לך  תיתן  לא  היא  איתן, 

 אף אחד.  מכבדת  

והוא   עו"ד איתן צנעני:  איתו,  ודברים  דין  לנו  היה  בבקשה.  לי  תפריעי  אל 
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שהוא   התוכניות  נגד  היא  העיר  הנהלת  של  שהעמדה  הבין 

ישר   וללכת  אותנו  לעקוף  בחר  הוא  משיקוליו  ולכן  מגיש, 

   -לוועדה המחוזית 

 איתן אבל מי זה לנו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לי בבקשה.  אל תפריעי   עו"ד איתן צנעני: 

 יש ועדה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

למליאה   עו"ד איתן צנעני:  מגיע  היה  זה  אם  די!  באמת  אסנת  תרבות  קצת 

ללכת   ממנו  מונע  היה  זה  האם  נגד,  החלטה  מקבלים  והיינו 

פה   שאמר  כמו  כלומר,  לא.  היא  התשובה  המחוזית?  לוועדה 

בגדר   היא  במליאה  שלנו  ההמלצה  רבה,  בחוכמה  יובל 

לא  רשאי    המלצה,  היה  הוא  כך  או  כך  כלומר  קביעה.  בגדר 

נדון   נשב,  אנחנו  המחוזית.  לוועדה  דבר  של  בסופו  להגיע 

ואנחנו   המעברים  לפתיחת  כולל  התנגדות,  נכין  בדברים, 

אצל   פניקה  לזרוע  צריך  לא  בעניין.  מסודרת  התנגדות  נגיש 

כל   את  נעשה  אנחנו  לי  תאמיני  עלייה,  שכונת  תושבי 

הטוב  בצורה  יהיה  העבודה  שזה  מאוד  מקווה  ואני  ביותר,  ה 

בוועדה   נצליח  גם  השם  ושבעזרת  רצונם,  לשביעות 

 המחוזית.  

 תודה רבה איתן.   ראש העיר: 

   -אני מברכת על מה שאמרת כאן היום  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לאור זאת  ראש העיר: 

   -אני רוצה להגיד משהו  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -, מברכת שאנחנו נגיש את ההתנגדות שוב אני אומרת  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -דקות   10-עילאי אנחנו עדיין בתוך ה  ראש העיר: 
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 אני שמחה שהצפת הנושא הביאה לזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות.    10-אנחנו בתוך ה  ראש העיר: 

 ממש, ממש, ממש לא.   עו"ד איתן צנעני: 

פשוט   דני הרוש:  את  לא.  ממש  ממש  זה  קודם,  גם  זה  את  אמרתי  אני 

 מסלפת את הדברים.  

ועד   עו"ד איתן צנעני:  עם  דיברתי  אני  התוכנית,  את  הפקידו  כשהם  כבר 

בכלל   ואמרתי להם, הרבה הרבה לפני  ועם תושבים  השכונה 

הזה,   בעניין  עבודה  עושה  את  הזאת.  ההצעה  את  שניסחת 

דברים   על  קרדיט  לקחת  אבל  מאוד.  זה  את  מכבד  ואני 

 ת רחוק מידי.  שעשינו עוד קודם לכן, זה קצת ללכ 

של   ד"ר אסנת ספורטה:  לבדיקה  בסוף  שיבוא  זה  הוא  התוצאה  מבחן  איתן, 

   -כולנו. אני רוצה לראות את מבחן התוצאה שהמעברים 

 חד משמעית.   עו"ד איתן צנעני: 

 יפה.   ראש העיר: 

   -לא ייפתחו  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בינתיים במבחן התוצאה הכול  ראש העיר: 

   -ו שכרגע זה מופיע בתוכנית כמ  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אנחנו נעשה את העבודה, ובעזרת השם  עו"ד איתן צנעני: 

 שהעירייה הייתה שותפה להגשה שלה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני רוצה להאיר את הנושא באור אחר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 אני אשמח להתייחס גם.   הדר לביא: 

ויכוח   הנדין: -עילאי הרסגור  במקום  כמו  אנש   2כי  הדבר,  אותו  על  שמסכימים  ים 

להעיר   רוצה  אני  לצערי.  העיר  במועצת  כאן  הדיונים  רוב 

ושכונה   עליה  שכונת  לגבי  בה  80משהו  יש  שבאמת  עיר   .
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ולצערי   גריד.  על  שבנויה  עיר  היא  זורמת,  תחבורה  מערכת 

בלון.   שכונות  בעיקר  בנו  האחרונים  בעשורים  בישראל 

בר  בהסתגרות,  שמתאפיינות  וגם  שכונות  מהעיר,  יחוק 

מרכז   את  רואים  אנחנו  אליהן.  ובכניסה  ביצירה  בפקקים 

יותר   שהרבה  וערב,  שתי  כמו  שעשוי  מרכז  סבא,  כפר  העיר 

הרבה   מרגישים  הם  ונושם,  חי  יותר  הרבה  בו,  להתנייד  קל 

עלייה   שכונת  של  הריחוק  את  רואים  ואנחנו  עירוניות  יותר 

תוכננ 80ושכונה   שהשכונות  לי  חבל  ומאוד  כזאת.  .  בצורה  ו 

לא   היא  לחלוטין  הפרטי  הרכב  נסיעת  עידוד  זאת,  עם 

 האג'נדה שלי.  

 נכון.   ראש העיר: 

לפתוח   הנדין: -עילאי הרסגור  הצענו  בזמנו  קיימא.  בת  תחבורה  מעודד  אני 

שזה   חושב  ואני  ציבורית.  לתחבורה  ורק  אך  מעברים 

חיבור,   רק  לא  התועלת.  מה  גם  אסביר  ואני  הנכון,  הפתרון 

לשכונה  לא   עליה  משכונת  בקלות  לנסוע  אפשר  שיהיה  רק 

קווי    80 של  גדול  מאוד  בזבוז  כיום  יש  אלא  ולהיפך. 

כפר   של  העתידית  התחבורה  תכנית  את  כשהכנו  אוטובוס. 

כל   למרות  תיושם  היא  בימינו  שבמהרה  מקווה  שאני  סבא, 

ל  הידועות, נאלצנו להפנות הרבה מאוד משאבים    2-הבעיות 

משאבים   שיעבור  השכונות,  אוטובוס  קו  במקום  כפולים. 

לשכונת   וימשיך  עליה  את  80בשכונת  וישרת  השכונות,    2, 

. מה שזה  80-להסדיר קווי אוטובוס גם לעליה וגם ל נאלצנו  

היינו   יותר. אם  נמוכה  וגם תדירות  יוצר זה בזבוז משאבים 

תיק   כמחזיק  בזמני,  לתכנן  שהתחלנו  כפי  לעשות  יכולים 
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ז  אגיד,  לא  מעבר  התחבורה,  זה  אבל  נת"צ  בדיוק  לא  ה 

הרבה   לפתור  יכולים  היינו  לאוטובוסים,  ורק  אך  שהוא 

לטעמי   וזה  השכונות.  של  הפתרון  לטעמי  וזה  בעיות,  מאוד 

לאוטובוסים   נתיב  גם  השכונות.  בין  לחבר  שיכול  מה 

שלצערי   אופניים  תחבורת  וגם  השכונות,  בין  שיחבר 

הר  כלי  את  להאט  במקום  אותה  חסמו  האטו  לאחרונה  כב, 

על   לרכוב  ירצו  לא  שאנשים  לכך  גרמו  או  האופניים,  את 

טעות   לטעמי  וזאת  עליה,  בשכונת  אופניים  בשבילי  אופניים 

בין   להתווכח  במקום  לכן  גדולה.  מאוד  צדדים    2מאוד 

שצריכים   חושב  אני  דבר,  אותו  על  מסכימים  ששניהם 

בין   חיבור  לעודד  כן  אפשרות  אחרת.  אפשרות  על  להסתכל 

השכונות  השכונ  בין  ההרסני  הניתוק  את  להמשיך  לא  ות, 

בצורה   זה  את  ולעשות  ציבורית,  תחבורה  לעודד  האלה 

 שתהיה נכונה יותר, ואני מקווה שכך יוחלט בסופו של דבר.  

הכוונה   הדר לביא:  על  מאמינה  אני  לשאול.  אשמח  גם  אני  תודה. 

בניגוד   זאת  המעברים.  את  לעצור  העירייה  של  ולהתנגדות 

להנ  אותה.  אגב  לקדם  משנה  בוועדת  העיר  ראש  שנתן  חיה 

המעברים   אם  לשאול,  רוצה  ואני  יהיה.  שכך  מאמינה  ואני 

כדי   התחבורתית  האלטרנטיבה  מה  בעצם  חסומים  יהיו 

 לקדם את ההתחדשות העירונית?  

 כן דני.   ראש העיר: 

פתרונות.   עו"ד איתן צנעני:  למצוא  וינסו  המדוכה  על  ישבו  התחבורה  יועצי 

בל  לא  אבל  העירונית  ההתחדשות  תחבורתי,  פתרון  י 

 תתקדם.  
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 אפשר להתייחס בבקשה?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 דרך אגב.    100% ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה. אוקיי, כן עדי ואנחנו נסכם את הנושא.   ראש העיר: 

 גם אני רוצה לדבר.   יעל סער: 

 אוקיי, גם יעל.   ראש העיר: 

לי  עו"ד עדי לוי סקופ:  יש  ראשונה    3  אוקיי,  הערה  הזה.  בהקשר  הערות 

נקודה.   סגורים  ויישארו  סגורים  היו  האלה  זה  המעברים 

לדיון   עלה  הזה  הנושא  האלה,  והנושאים  משמעי  חד  באופן 

בעת   בתהיות,  בשאלות,  הזו  הקדנציה  במהלך  פעמים  כמה 

האלה   המעברים  המשנה.  לוועדת  בהתחלה  כבר  הוגש  שזה 

שומעת  ואני  ככול  סגורים.  שאומר    נשארים  מה  את  כאן 

הזה   הנושא  ככול שבאמת  חוכמה.  דברי  עילאי, שאלה  חברי 

שמצריך   נושא  אז  רלוונטי,  יהיה  הציבורית  התחבורה  של 

ציבור. גם הרעיון הזה   ושיתוף  ציבורי  דיון  עליו  חובה לנהל 

לבחון אותו,   צריך  יודעת  לא  אני  נהדר,  שהוא  להיות  שיכול 

נושא   זה  הציבורית  התחבורה  דיון  שפתיחת  שמחייב 

ואני לא רואה את ההיתכנות שלו על   ציבורי, שיתוף ציבור, 

נושא   אבל  נהדר,  רעיון  שיהיה  להיות  יכול  נשמע,  שהוא  אף 

  . וכו' המקצוע  גורמי  עם  ציבור  בשיתוף  אותו  לבחון  שצריך 

להגיש   הלך  היזם  בקניאל  גם  המליאה,  כינוס  לגבי  שני  דבר 

א  הסכמה  הייתה  לא  כי  המחוזית,  אבל  לוועדה  אנחנו  יתנו. 

הזה.   בנושא  לדיון  מליאה  ועדת  וכינסנו  מהר  הזדרזנו 

ואנחנו נכנס עוד ועדת מליאה בשביל לסגור את כל ההערות  

להיות   יכול  אז  דיון להפקדה.  יהיה  לפני שבכלל  עוד  האלה, 
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השוני   את  רואה  לא  אני  אבל  זה,  את  לעשות  מקום  שהיה 

עמדה  אותה  היא  דבר  של  בסופו  העמדה  אני  .  בעמדה.  אז 

אלה   אז  נזק.  שהוא  איזה  חלילה  פה  שנגרם  רואה    2לא 

מהמהנדסת,   הבנתי  אני  מצפה,  אני  ובאמת  שלי.  ההערות 

החלטה   התקבלה  שכבר  הבנתי  היום  המהנדסת  עם  בשיחה 

אומרת   זאת  נכון?  בנושא,  במליאה  לדיון  מועד  כבר  ונקבע 

שלא   או  נכון  הבנתי  החלטה  קיבלה  המשנה  ועדת  כבר 

נכון  החלטה  הבנתי  קיבלה  כבר  המשנה  שוועדת  הבנתי   ?

אז   המשנה.  ועדת  בישיבת  הזה  בנושא  מליאה  דיון  לקיים 

קיבלה   כבר  המשנה  ועדת  אם  נכון,  מבינה  אני  אם  כך,  אם 

לא   אני  אז  בנושא,  החלטה  כבר  שיש  מבינה  אני  אז  החלטה 

שיש   בשעה  הזאת,  לסדר  להצעה  היתכנות  יש  אם  מבינה 

 כבר החלטה.  

 החלטה היא לדון במשנה, לא לדון במליאה.    לא,  יעל סער: 

ונקבעה   עו"ד עדי לוי סקופ:  במליאה  לדון  המשנה  ועדת  של  היא  ההחלטה  לא, 

 כבר ישיבת מליאה.  

 לא, ההחלטה היא לדון במשנה.   יעל סער: 

חרגנו   ראש העיר:  אנחנו  כבר,  רוצה  אני  כי  בקצרה,  כן  יעל  עדי.  תודה 

 מהכללים כן.  

 לא, במליאה. זה מה שהבנתי מהמהנדסת.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

ועדת   יעל סער:  של  ההחלטה  במשנה,  לדון  היא  ההחלטה  לא,  לא, 

 המשנה היא לדון במשנה.  

 כן יעל בבקשה.   ראש העיר: 

 כן.   יעל סער: 
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.   ראש העיר:   בקצרה כן

להתייחס   יעל סער:  אשמח  אני  בקצרה,  באמת  שלי  ההתייחסות 

וכנית הופקדה נכון? פלוס  ולהרחיב. לפני בערך שבועיים הת 

לנו   יש  ואנחנו    60מינוס.  במידה  התנגדות  לנסח  יום 

נבחר להעלות את זה קודם במשנה,   ואנחנו  בוחרים, במידה 

יהיה   שלא  כמובן  ישובץ,  שזה  המשנה  לישיבת  נמתין  אנחנו 

עוד   זה  שאחריה  זאת  יהיה  כנראה  זה  שבועות.    3הקרובה, 

עוד   יעבור  למליאה,  להביא  ירצו  עוד  ואז  יעבור  שבוע, 

וייגמר הזמן.    שבועיים עד הישיבה, 

 התוכנית לא הופקדה.   עליזה זיידלר גרנות: 

זה לא   יעל סער:  אם אנחנו היום לא בוחרים להעלות את זה למליאה, 

תזמיני   להגיד  יכול  אתה  אז  מזה.  תשכחו  למליאה,  יגיע 

יגיע   לא  זה  אם  אבוד.  למליאה,  תזמיני  אל  למליאה, 

יום,   יעבור  למליאה  לא  זה  זה,  את  ונעלה  נחליט  לא  אנחנו 

האחריות   את  מעצמנו  מורידים  אנחנו  ובעצם  במליאה.  דיון 

עד   שהייתה  ההתנהלות  כל  ממילא  הזה.  בנושא  להכריע 

פה   הייתה  אחריות,  הסרת  של  התנהלות  הייתה  עכשיו 

הגיע   לא  פעמיים  זה  מודע  באופן  החלטה,  מקבלת  הימנעות 

החלט  לקבל  יכולנו  על  למליאה.  ממליצים  שאנחנו  ה 

על   ממליצים  לא  שאנחנו  החלטה  לקבל  יכולנו  התוכנית, 

הייתה   המחוזית  והוועדה  איתה,  הולך  היה  היזם  התוכנית. 

הוועדה   של  ההתייחסות  מול  בעיניים  התוכנית  את  בוחנת 

נתנו התייחסות. אנחנו לא קבענו   המקומית, אבל אנחנו לא 

יש   אז  הזאת.  מהתוכנית  רוצים  אנחנו  הזדמנות  מה  לנו 
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לעשות   רוצים  אם אנחנו  פה תיקון.  לעשות  כפרה,  פה  לייצר 

כולנו  זה  האחריות  את  את  לתת  רק  ולא  מועצה  כחברי   ,

  .  לחברי ועדת המשנה, הזמן לקבל את ההחלטה זה עכשיו

זאת   ראש העיר:  לאור  אנחנו  יעל.  להוריד  תודה  רוצים  אתם  בעד,  מי 

 את ההצעה לסדר?  

 לא.    ממש  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -רגע שנייה, אני מנסה להבין רגע  עו"ד עדי לוי סקופ: 

היועץ   ראש העיר:  הצבעה  תנסח  בבקשה  להצבעה,  נעלה  אנחנו  אז 

 המשפטי.  

 רגע, אני מנסה להבין את לוחות הזמנים.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 ראש העיר אפשר מילה?   עו"ד סמי ריכטר: 

 כן סמי.   ראש העיר: 

תגיד  מה   עו"ד עדי לוי סקופ:  המהנדסת  אולי  להבין.  מנסה  אני  זמנים?  לוחות 

 לנו מה לוחות הזמנים.  

למלא   עליזה זיידלר גרנות:  אמורים  היזמים  החלטה,  יש  הופקדה.  טרם  התוכנית 

   -את התנאים בהחלטה 

 יום בכלל עוד לא התחילו להיספר.    60-זאת אומרת ה  עו"ד עדי לוי סקופ: 

.    60-ת תופקד. ה ורק אז התוכני  עליזה זיידלר גרנות:   יום עוד לא התחילו

זה   עו"ד עדי לוי סקופ:  לי  כי  הזאת,  הנקודה  את  להבהיר  צריך  אז  רגע,  אז 

 חשוב.  

 התוכנית טרם הופקדה.   ראש העיר: 

ה  עו"ד עדי לוי סקופ:  של  ההתחלה  אם  הזאת.  בתוכנית  לדון  חייבים  יום    60-כי 

משנה,   בוועדת  לדון  החליטה  המשנה  וועדת  נספרה.  לא 

 ואחרי זה תדון במליאה, אז אנחנו נעמוד בזמנים.  
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 אנחנו לא יודעים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני מבינה נכון עליזה?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 יום.    60-אנחנו לא יודעים מתי מתחיל ה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, אין זמנים עוד, כי עוד לא נקבע, היא עוד לא הופקדה.   ראש העיר: 

 -זה יכול להיות בעוד שבוע  ה: ד"ר אסנת ספורט 

   -אני רוצה להסביר עוד פעם  ראש העיר: 

   -היא הופקדה בתנאים, יש כמה תנאים שהכבד  ד"ר אסנת ספורטה: 

 שעליזה תסביר לנו את הפרוצדורה.   ראש העיר: 

 יום עוד לא התחילו להיספר.    60-עליזה אני מבין שה  עו"ד איתן צנעני: 

 נכון.   ראש העיר: 

ומתחילים   נעני: עו"ד איתן צ  התנאים  את  שממלאים  ביום  האם  שלי  השאלה 

ה  לוח    60-להיספר  לנו  יש  כלומר  הודעה,  מקבל  את  יום 

 זמנים מדויק.  

המחוזית   עליזה זיידלר גרנות:  שהוועדה  תנאים  של  רשימה  יש  שוב,  היזמים  לא. 

להם   נתנו  תוך,  אותה  להשלים  יכולים  הם  עליהם.  החליטה 

 ה להשלים.  חודשים אם אני לא טוע   8

   -יום   60-אם הם משלימים מחר בבוקר, מעדכנים אותך שה  עו"ד איתן צנעני: 

 בוודאי.   עליזה זיידלר גרנות: 

   -יום   60-כלומר ביום של ה  עו"ד איתן צנעני: 

 יהיה פרסום.   עליזה זיידלר גרנות: 

 מתחילים להיספר את אמורה לקבל הודעה על כך.  עו"ד איתן צנעני: 

   -לא רק אני, הם צריכים לתלות שלטים  נות: עליזה זיידלר גר 

 פרסום.   עו"ד איתן צנעני: 

נדע,   עליזה זיידלר גרנות:  אנחנו  רק  שלא  ככה  עצמם,  במגרשים  מסוים  בגודל 
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 כולם ידעו שהתוכנית הופקדה.  

כי אני חשבתי שה  עו"ד איתן צנעני:  יום כבר התחילו    60-זה מבחינתי חידוש, 

 להיספר.  

 לא.   ראש העיר: 

   -מתי ועדת המשנה  "ד עדי לוי סקופ: עו 

 השכונה שומעים.     אני שמח שתושבי  ראש העיר: 

   -מתי ועדת המשנה  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 טוב שהבהרנו.   יעל סער: 

מתי ועדת המשנה דנה בזה? לא קיבלנו, מישהו יכול לראות   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 מתי ועדת המשנה דנה בזה?  

 לא דנו.    , 24-ב  עליזה זיידלר גרנות: 

 תדון בזה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 .  24.11.22-ב  יובל בודניצקי: 

 התקבלה החלטה שזה יובא לדיון בוועדה המקומית.    24-ב  עליזה זיידלר גרנות: 

 .  24.12.22-ב  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 לא, לא, לא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  24.11.22 יובל בודניצקי: 

 היה הוועדה, בסוף דצמבר לפי דעתי.  את שאלת מתי ת  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הייתה ועדה   24-זה מה שהיא אמרה ב  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אנחנו נזמן את ישיבת ועדת המשנה בחודש הקרוב.   ראש העיר: 

 ? למה לא להגיע ישר למליאה?  אבל למה לעבור דרך המשנה  עו"ד איתן צנעני: 

 יש כל שבועיים.   עליזה זיידלר גרנות: 

 ואחר כך אם נרצה נגיע למליאה.   ראש העיר: 

 לא, בואו נעשה את זה ישר במליאה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 
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.   עו"ד איתן צנעני:  .  אני בעד להעביר את זה ישר למליאה.

 נכון צודק.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אנחנו נעשה משנה ואחר כך מליאה איתן.   ראש העיר: 

 איתן אתה צודק.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ב טו  ראש העיר: 

   -לא, אבל משנה ואחר כך מליאה  עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -נראה שיש תומכים בהצעה  יעל סער: 

 נביא למליאה.   דני הרוש: 

 לא, אבל למה משנה ואז מליאה?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 כי משנה ומליאה.   ראש העיר: 

 ואם לא נספיק.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

ע  ראש העיר:  מדברים  אנחנו  זמן.  מספיק  לנו    8ל  זה  יש  חודשים, 

   -באמת 

 זה יכול להיות גם חודש.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הם יכולים גם תוך שבועיים.   עליזה זיידלר גרנות: 

לעשות   ראש העיר:  חודש  או  שבועיים  תוך  מסוגל  שיזם  מעריך  לא  אני 

   -כזה מרתון 

.   עו"ד עדי לוי סקופ:   לא, אבל עליזה אומרת שכן

 הקרוב נזמן, כן סמי.    אבל אנחנו בחודש  ראש העיר: 

 למה צריך פעמיים?   יעל סער: 

מהיום   ראש העיר:  ימים  חודש  ועדת,  תתקיים  הקרוב  בחודש  חבר'ה 

 תהיה ועדת משנה בנושא ולאחר מכן מליאה.  

   -לא, לא, אבל  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 כן סמי.   ראש העיר: 
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חושש  עו"ד עדי לוי סקופ:  אני  סליחה,  רגע  סליחה  רפי  סליחה,  מהדבר  רפי  ת 

   -הזה 

   -אני חתמתי על ההצעה הזאת  עו"ד סמי ריכטר: 

 שנייה רגע סמי,   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -היא הצעה מאוד מאוד חשוב  עו"ד סמי ריכטר: 

   -שנייה רגע שנייה  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 שנייה, אני ישבתי בשקט עד עכשיו, לא דיברתי.   עו"ד סמי ריכטר: 

 לת רגע בנוגע ללוח זמנים.  אני שוא  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אז עוד שנייה תשאלי, אני עד עכשיו לא שאלתי.   עו"ד סמי ריכטר: 

 אבל לא סיימנו את השאלה על לוח זמנים.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

הצעה   עו"ד סמי ריכטר:  זו  כי  ההצעה  על  חתמתי  אני  איתן,  שנייה.  אוקיי  אז 

את   מסיר  אני  אליך.  פונה  ואני  חשובה.  מאוד  מאוד 

להגיד,   לך  שהיה  מה  אמרת  אתה  בהצעה.  שלי  התמיכה 

ייפתחו   שלא  תדאג  שאתה  עליך  סומך  אני  שמעו.  וכולם 

 שמה המעברים האלה.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

   -תעשה כל מה שאתה יכול  עו"ד סמי ריכטר: 

וכל   עו"ד איתן צנעני:  מאמץ  כל  אעשה  אני  אבל  עולם,  בורא  על  סומך  אני 

 השתדלות.  

 אתה תעשה הכול, אנחנו שמים את הביצים אצלך בסל.   יכטר: עו"ד סמי ר 

 תודה רבה. לאור זאת האם להעלות להצבעה?   ראש העיר: 

שנעמוד   עו"ד עדי לוי סקופ:  לוודא  רוצה  אני  שנייה,  שנייה.  רגע,  שנייה  רגע 

יעזור.   לא  זה  הקרוב,  בחודש  תתכנס  שהמשנה  זה  בזמנים. 

להפקדה, ימלא את  אם עוד שבועיים הוא יקבל את האישור  
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   -התנאים להפקדה 

בזה   ראש העיר:  נדון  ימים  בחודש  שבועיים,  בעוד  יקבל  הוא  אם  גם 

 במשנה ואחרי זה במליאה.  

 ואז כמה זמן למליאה?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 המליאה אנחנו יכולים לזמן אותה בטווח של שבוע.   ראש העיר: 

.  וכמה זמן לוקח, בטווח של שב  עו"ד עדי לוי סקופ:   וע..

 אחרי המשנה.   ראש העיר: 

ההתנגדות?   עו"ד עדי לוי סקופ:  של  המסמכים  את  לערוך  לכם  ייקח  זמן  וכמה 

 עליזה, זה פרק זמן מספיק.  

 תשאירו לצוות.   ראש העיר: 

 זה מספיק פרק הזמן הזה?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 עדי בואי חבל על הזמן, אנחנו נצמצם את הזמנים.   ראש העיר: 

.   לוי סקופ: עו"ד עדי    לא, אני רוצה לוודא שיהיה זמן

ונצמצם   ראש העיר:  עבודה,  יעשה  הצוות  בסדר?  הזמנים,  את  נצמצם 

כמו   המעברים,  לגבי  כולנו  של  התחייבות  תוך  הזמנים,  את 

   -שסמי 

בזמנים   עו"ד עדי לוי סקופ:  לעמוד  התחייבות  יש  אם  עליי.  מקובל  זה  אוקיי, 

 ז זה מקובל עליי.  וזה יספיק לצוות המקצועי, א ככה  

 יום.    60-במסגרת ה  ראש העיר: 

 אם לא, ישר למליאה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 חודש וחצי.   ראש העיר: 

יבוא למשנה בחודש   יעל סער:  החלטה שזה  מחליטים  אז אנחנו בעצם 

   -הקרוב, ולאחר מכן 

 -נכון, לאחר מכן למליאה  ראש העיר: 
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ר  עו"ד איתן צנעני:  לא  אני  מציע,  שאני  הוועדה  מה  לגבי  מסמרות  לקבוע  וצה 

וחצי   חודש  תוך  המאוחר  שלכל  מציע  אני  והמליאה.  למשנה 

   -תתכנס המליאה. ועדת המשנה תתכנס תוך התקופה 

 נכון.   ראש העיר: 

   -לכל המאוחר תוך חודש וחצי  עו"ד איתן צנעני: 

 יאללה בואו נצביע.   יעל סער: 

ההצעה  ראש העיר:  את  להסיר  אפשר  זאת  לאור  מסדר    תודה.  לסדר 

   -היום או 

אם   ד"ר אסנת ספורטה:  רגע  נדבר  ואז  שניסחנו,  ההצעה  את  לקרוא  רוצה  אני 

 מורידים. אם מורידים אז אנחנו נקבל הצעה אחרת.  

 לא, לא, אין הצעה אחרת. או בעד או נגד, אין הצעה אחרת.   ראש העיר: 

   -ההצעה היא כזאת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 שלך.  נצביע על ההצעה   ראש העיר: 

ועדת   ד"ר אסנת ספורטה:  כיו"ר  שמכהן  העיר  ראש  ההצעה.  את  קוראת  אני  אז 

התכנון   מליאת  את  יכנס  המקומית  והבנייה  התכנון 

הוועדה   ידי  על  שהופקדה  בתוכנית  דיון  ויקיים  והבנייה, 

מקום   שיש  תמצא  המקומית  שהוועדה  ככול  המחוזית. 

להתנגד  בסיס  הדיון  תוצרי  יהוו  התנגדויות,  ויות  להגשת 

ההצעה   זו  המחוזית.  לוועדה  העירייה  ידי  על  שיוגשו 

 שאנחנו העלינו.  

   -אוקיי, יפה. ושוב פעם אנחנו במציאות אחרת  ראש העיר: 

השכונה,   עו"ד איתן צנעני:  לוועד  הודענו  שכבר  דברים  זה  שאמרתי,  כמו  אבל 

ענייני   רק  זה  עכשיו  הזאת.  להצעה  קשר  בלי  סגרנו  וכבר 

 קרדיט.  
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   -איתן תקשיב תקשיב, אם אתה אומר שהשמש כבר זורחת  פורטה: ד"ר אסנת ס 

   -אין בעיה, תעלי את זה  עו"ד איתן צנעני: 

 אז בוא נגיד שהיא זורחת, אוקיי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

כוכבים   עו"ד איתן צנעני:  שיש  עכשיו  נצביע  אולי  זה?  על  להצביע  גם  צריך 

 בשמיים?  

להצביע  ד"ר אסנת ספורטה:  הבעיה  מה  החלטה,  כן.  כן,  להצביע?  הבעיה  מה   ?

 החלטה של המועצה...  

את   ראש העיר:  להסיר  ההצבעה?  מה  בעד,  מי  להצבעה,  מעלים  אנחנו 

 ההצעה מסדר היום.  

 אני לא מסירה אותה, אני מבקשת שנעשה הצבעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יובל, ממה, מאיר, לירית, עילאי, ראש העיר  ראש העיר: 

לעשות   עו"ד עדי לוי סקופ:  אפשר  אי  אם  דיון  מנהלים  אנחנו  מה  בשביל  אז 

   -נוסח 

 דני, איתן, ד"ר קובי, ואורן. עדי איפה את בהצבעה?   ראש העיר: 

בעד   עו"ד עדי לוי סקופ:  שאני  בוודאי  אז  נכנס את המליאה  כל אם אנחנו  קודם 

 לכנס את המליאה.  

 אז את בעד להסיר?   ראש העיר: 

   -למה  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אנחנו בהצבעה.   ש העיר: רא 

עוד פעם אני אומרת ואני מסבירה. אם יש פה החלטה לכנס   עו"ד עדי לוי סקופ: 

אי   למה  אז  לכנס את המליאה,  זה  ואחרי  ועדת המשנה,  את 

 אפשר להגיע לנוסח מסודר?  

פה   ראש העיר:  ממציאים  כי  שממציאים?  לסדר  הצעה  יש  למה  כי 

 הצעות לסדר. באותו עניין.  
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   -לא, אבל אני אומרת למה לא לקבל את הנוסח  לוי סקופ:   עו"ד עדי 

 אבל אנחנו בהצבעה. את בעד? את בעד, נגד, נמנעת?   ראש העיר: 

.   דני הרוש:   אנחנו... את ההצעה אסנת כי זה לא רלוונטי

 מה? איפה את?   ראש העיר: 

המליאה.   עו"ד עדי לוי סקופ:  את  לכנס  צריך  כי  ההצעה,  בעד  אני  ברירה  בלית 

   -ל הייתה פה הצעה אב 

 אבל זה מה שיקרה בפועל.   ראש העיר: 

 אבל זה מה שיקרה.   דני הרוש: 

נו. מה לעשות.   עו"ד עדי לוי סקופ:   בסדר 

יעל,   ראש העיר:  היום?  מסדר  ההצעה  את  להסיר  נגד  מי  להסיר.  אז 

סמי   סמי,  תודה  אוקיי  איתנו,  סמי  נמנע?  סמי  אסנת,  הדר, 

 ן. תודה.  בעד. קרן מתנגדת וצביקה כמוב 

   -לא הבנתי  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 סמי נמנע, תודה רבה. הצעה לסדר הבאה.   ראש העיר: 

לתכנון   עו"ד אהוד יובל לוי:  לוועדה  לצרף  סמי  את  אפשר  אם  העיר,  ראש  אדוני 

 למשנה.  

 הייתי שמח.   ראש העיר: 

 אני אשמח לעצתו המלומדת ולשיקול.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 שמח, אבל זה עניין של הסיעה שלו, כן.  הייתי   ראש העיר: 

 

קולות  : 544מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  מסדר    מועצת  ההצעה  את  להסיר 

 היום. 

ד"ר   : בעד  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  מאיר,  ממה,  יובל, 

 קובי, אורן. 
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 עדי, יעל, הדר, אסנת, קרן, צביקה.  : נגד 

 סמי.   נמנע: 

 

 ן מטרופולין הסמוך למסדרון האקולוגי. מניעת זיהום אור מחניו  ג. 

 

סעיף   ראש העיר:  לפי  לסדר  מניעת    27הצעה  העיריות,  לפקודת  א' 

האקולוגי.   למסדרות  הסמוך  מטרופולין  מחניון  אור  זיהום 

לדון   רוצים  אתם  האם  שאילתה,  הייתה  בזה,  שדנו  מכיוון 

 בזה שוב פעם?  

 להציג.  כן, אני רוצה   יעל סער: 

.   ראש העיר:   אז תציגו.  אוקיי

 החבר'ה מעליה תודה רבה, לילה טוב.   דני הרוש: 

בנ  יעל סער:  הצעה  על  מדברים  אנחנו  בחניון,  אז  הואר  זיהום  ושא 

מאוד   שם  שיש  התאורה  קודם.  והציגה  באה  ששרונה  כמו 

זמן ההתארגנות   כל  ישבו,  אני אמתין שכולם  מפריעה, טוב, 

נו  על  לי. אז אנחנו מדברים  נעים  זה פחות  זיהום  הזאת,  שא 

והציגה   אסנת,  שהציגה  כמו  מטרופולין,  בחניון  האור 

האקולוגי,   המסדרון  תוואי  על  נמצא  החניון  קודם.  שרונה 

יכול   לא  פינחס  יודעים  שאתם  כמו  רגיש.  מאוד  אזור  זה 

הראשון   שמהיום  האדם  באמת  הוא  היום.  פה  להיות 

וקיימות   ואקולוגיים  סביבתיים  נושאים  לקדם  בא  במועצה 

לבוא  ואיכות   מאיתנו  ביקש  שהוא  בעצם  הצעה  זאת  חיים, 

הנחיות   התפרסמו  חודשים  כמה  לפני  ולקיים.  להגיד 
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בשטחים   שגובלים  באזורים  תאורה  לעשות  יש  כיצד  חדשות 

אקולוגיים  במסדרונות  על  פתוחים  גם  מדברת  ההנחיה   .

החשיפה,   כמות  בתאורה,  לשים  שיש  הוואטים  כמות  בעצם 

ה  לתאורה  לעשות  שיש  עילאי  הסיכוך  וקודם  מאחר  זאתי. 

ובעצם   הסביבה  איכות  ועדת  של  לילי  סיור  לקיים  הציע 

לממש   יש  וכיצד  החדשות  להוראות  ובהתייחס  בנושא,  לדון 

שלנו   המקורית  ההצעה  את  להחליף  מציעה  אני  אותם. 

לילי   לסיור  תצא  הסביבה  איכות  שוועדת  להמליץ,  ובאמת 

ז  את  לצמצם  יש  כיצד  ותבחן  מטרופולין  האור  בחניון  יהום 

 שנובע ממנו.  

   -אני מסכים  הנדין: -עילאי הרסגור 

 יש עוד משהו עילאי?   דני הרוש: 

 הסכמנו על זה לא?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

את   דני הרוש:  מקבלים  אנחנו  אז  החלטה.  החלטנו  שכבר  חושב  אני 

 אותה החלטה שהחלטנו להחליט.  

 לא, לא החלטנו קודם דבר כזה.   יעל סער: 

 חלטנו.  ה  דני הרוש: 

 לא.   יעל סער: 

 החלטנו שזה עובר לוועדה איכות סביבה.   דני הרוש: 

 לא, זה לא הוצבע בשום שלב.   יעל סער: 

 אז בואו נצביע. בואו נצביע.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 עילאי בבקשה.   דני הרוש: 

 מצוין בואו נצביע.   יעל סער: 

 אני מסכים.   הנדין: -עילאי הרסגור 
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 רגע, אבל אם היו"ר אמר שהוא יקיים את זה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 לא, לא, לא.   דני הרוש: 

 לא, אנחנו רוצים החלטה. בואו נחליט.   יעל סער: 

 בואו נחליט פה אחד. נערוך סיור של הוועדה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

החלטה   עו"ד אלון בן זקן:  הצעת  לסדר,  הצעה  להעלות  אפשר  אי  דני,  דני, 

 דר היום.  אחרת מזו שמופיעה בס 

אפשר    700אלון,   יעל סער:  אי  והיום  חלופיות  הצעות  הבאתם  פעם 

 להעלות הצעה חלופית?  

משפט.   עו"ד אלון בן זקן:  באמצע  אני  אבל  באמצע,  אני  החלטה,  לקבל  אפשר 

 איך תרדי לסוף דעתי?  

 שנים.    4כי אתה ממציא משהו שלא היה   יעל סער: 

.  עו"ד אלון בן זקן:     איך תרדי לסוף דעתי

יודעת   דני הרוש:  לא  את  אפילו.  אמר  שהוא  למה  יעל  הקשבת  לא  את 

 מה אלון אומר.  

   -אם אתה רוצה  עו"ד אלון בן זקן: 

 את יודעת מה אלון אומר?   דני הרוש: 

צריך   עו"ד אלון בן זקן:  קודם  אחרת,  החלטה  הצעת  לקבל  רוצה  אתה  אם 

   -לפתוח דיון, או החלטה פורמלית לפחות 

 פותח את זה לדיון.    אז אני  דני הרוש: 

 ואחרי זה אפשר יהיה להציע הצעת החלטה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 לא, לא, דני בוא, לפתוח דיון זה עכשיו שעה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

הצעה   יעל סער:  להעלות  רוצים  רק  אנחנו  הדיון,  נגמר  הנה  אבל 

 חלופית.  

 לות הצעה חלופית.  לא, נפתח פורמלית בשביל שנוכל להע  הנדין: -עילאי הרסגור 
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 עילאי ענה כמתנגד מטעם ראש העיר, החלטה וזהו.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

יובל אנחנו מוכנים להצביע.   הדר לביא:   לא, 

 לא, נפתח דיון פורמלית כדי שנוכל להציע הצעה חלופית.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -לוועדה   רגע, מה ההצעה? להביא את זה  עו"ד אלון בן זקן: 

   -ועדת איכות וסביבה תקיים  ר: יעל סע 

זה אפשר לעשות, יש אחת מארבע אפשרויות.   עו"ד אלון בן זקן:  בעיה,  אז אין 

   -אחת מהן זה להעביר לוועדות העירייה 

 מעולה, בואו נצביע להעביר לוועדה?   הדר לביא: 

.   עו"ד אלון בן זקן:   אם זה מה שאתם רוצים לעשות כן

 כן, כן.   עו"ד סמי ריכטר: 

 אוקיי, אפשר להחליט פה אחד?   הנדין: -י הרסגור עילא 

 מי מנהל את הדיון?   הדר לביא: 

 אני מנהל את הדיון.   דני הרוש: 

   -מצוין. אז אנחנו  יעל סער: 

 בואו נצביע.   הדר לביא: 

הסביבה   יעל סער:  איכות  שוועדת  ההצעה  על  היא  שלנו  ההצבעה  אז 

זיהו  את  לבחון  מטרופולין  בחניון  לילי  סיור  האור  תקיים  ם 

 שנגרם מהחניון, וכיצד לקדם את הפחתת הזיהום.  

יכולים   דני הרוש:  אנחנו  עילאי,  של  בקשתו  הייתה  שזאת  מכיוון 

 להצביע פה אחד על הנושא הזה.  

 מצוין, תודה רבה.   יעל סער: 

 זה הכל. חברים, ממשיכים הלאה.   דני הרוש: 
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את ההצעה כדלהלן:    פה אחד לאשר לשנות מועצת העיר החליטה   : 545מס'    החלטה 

לצמצם   ניתן  כיצד  ותבחן  מטרופולין  בחניון  לילי  לסיור  תצא  הסביבה  איכות  ועדת 

 את זיהום האור מהחניון.  

 

 החלפת מכלי אשפה פגומים.  ד. 

 

פגומים.   הדר לביא:  אשפה  מכלי  להחלפת  שנוגעת  הצעה  נציג  אנחנו 

עם   משיחות  וגם  מוקד  מקריאות  גם  זה  את  יודעים  אנחנו 

בלאי, אבל    תושבים  של  זמן  לאורך  פגיעה  בעיה של  לנו  שיש 

ביתיים   אשפה  בפחי  הדברים  מתוקף  שקורית  פגיעה  של  גם 

וקניית המכלים החדשים נעשית ברוב   ירוקים ודומים להם. 

בוודאי   נמוכה  לא  הוצאה  זו  הבתים,  ועדי  ידי  על  המקרים 

אינם   שידם  למבנים  ובוודאי  הזאת,  המחיה  יוקר  בתקופת 

ואנח  העירייה,  נ משגת.  של  אחריות  לקיחת  להציע  רוצים  ו 

וזה   עליהם.  אחראית  להיות  יכולה  כמובן  שהיא  לחלקים 

פגיעה   למזער  כדי  לרשותה  העומדים  בכלים  לפעול  לדוגמא 

לדוגמא   העובדים.  על  הרכב  על  טכניים  אמצעים  בפחים, 

על   המפנים  של  האחריות  את  האפשרי  במכרז  כמובן  לבחון, 

י  שהוא  זמן  לטווח  סבסוד  ו הפח  של  נושא  ולבדוק  ארוך,  תר 

ברשויות   שנעשה  דבר  הפגומים,  הפחים  החלפת  של 

קנייה   לאפשר  הרשות  של  הקנייה  בכוח  כלומר  האחרות. 

עושים   שאנחנו  כמו  בדיוק  פרטיים,  למבנים  זולה  יותר 

מהסוג   ודברים  אשפה  בטוחני  לעשות  ניסינו  או  לדוגמא, 

ב  ושקוף  ברור  נוהל  שיקויים  גם  ונרצה  אנחנו  נ הזה.  ושא. 
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מאמינים שזה יכול להועיל עם התושבים, ושניתן לקדם את  

 זה בקלות ובעלות נמוכה יחסית.  

 דקות.    8.5אני אשמח גם להוסיף, יש לנו עוד   יעל סער: 

 בכבוד.   יובל בודניצקי: 

לא   יעל סער:  לנו  שיש  להגיד  רוצה  רק  אבל  אותם,  אנצל  לא  אני 

בדב  גם  לעזור  הזדמנויות  פעמים  ודברים  ר הרבה  קטנים.  ים 

יש   העניין  לצורך  גדולה.  השפעה  להיות  יכולים  קטנים 

נאלצים,   הם  זה  ואחרי  האשפה  מכל  להם  שנשבר  דיירים 

ה  בתקופת  לא  הוא  זה    4-אם  האם  ויכוח  יש  אם  או  שנים, 

להוציא   נאלצים  הקבלן,  בגלל  לא  זה  הקבלן,  בגלל  כן 

להיות   יכול  זה  משמעותיים.  יות   240-250סכומים    ר וגם 

אנחנו   ובעצם  מעט.  לא  שקורה  משהו  וזה  גדולים.  לפחים 

בזול   לקנות  גם  יכולים  אנחנו  כוח,  לנו  יש  עירייה  בתור 

אני   יודעת,  לא  ואני  בכמויות.  מוכרים  שהם  מספקים  יותר 

למשל   אחרות  ברשויות  להזדכות.  אולי  אפשר  שגם  מניחה 

לתושבים   מוכרים  העניין  לצורך  יהודה,  מטה  אשר  במטה 

ב  אחד    50-הקצה  על  מזדכה  שהוא  בתנאי  אשפה,  פח   ₪

 בתמורה.  

.  יעל  דני הרוש:   , עיר עיר..

מהעירייה   יעל סער:  רכישה  של  אפשרויות  יש  בכולם  חדרה,  שהם, 

מסובסדת   משמעותית    70בעלות  שהם  כאלה  סכומים   ,₪

תועלת.   שהיא  איזה  להיות  יכול  באמת  וזה  יותר,  נמוכים 

של   תקופה  יש  העניין  לצורך  אבל  ש   3ושם  אחריות.  של  נים 

ה  את  עובר  אתה  לרכוש    3-אם  יכול  אתה  באמת  אז  שנים 
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תועלת   שהיא  איזה  באמת  וזה  יותר.  נמוך  שהוא  בסכום 

שלנו   להיות  ויכול  לאנשים,  משמעותית  להיות  יכולה  שהיא 

חשוב   נורא  זה  ולכן  בעלות.  משמעותית  כך  כל  לא  היא 

לנסו  להחליט  לפחות  או  הזה  הדבר  את  לבחון    ת שנוכל 

 לבחון את הדבר הזה.  

דברים   יובל בודניצקי:  כמה  ההחלטה  את  שנקבל  לפני  אז  תודה.  טוב 

כבר   למעשה  הלכה  מפעילה  העירייה  אז  להצעה.  בהתייחס 

של   מקרה  בכל  בנושא.  ובקרה  פיקוח  מנגנוני  היום 

את   להחליף  או  לתקן  נדרש  הנ"ל  הקבלן,  מצד  התרשלות 

הפיקוח.  להנחיות  בהתאם  התקולים  האחריות    החלקים 

שנים.    5שהעירייה החליטה לגבי תקופת החלפת הפח, הינה  

הסבסוד   נושא  האלה.  בתנאים  זה  למוצר  סביר  בזמן  מדובר 

מקרה   כל  למעשה.  הלכה  בפועל  מבוצע  הפחים  החלפת  של 

לנסיבות.   בהתאם  מקצועי  דעת  שיקול  ומופעל  לגופו  נבחן 

רכוש   הינו  והפח  ציבור  בכספי  שמדובר  לשכוח  לנו  אל 

מעוגן  ט פר  הפחים  של  תיקון  או  החלפה  הסדר  נושא  כל  י. 

לגבי   שהזכרת  מה  לגבי  הקבלנים,  עם  ההתקשרות  בהסכם 

רוצה   אתה  האגף,  מנהל  כאן  איתנו  נמצא   . וכו' קנסות 

ה  לגבי  אמרו  שהם  למה  מה    50-להתייחס  על  להוסיף  או   ₪

 שאני אמרתי?  

איך  הדר לביא:  לגבי  יובל  שאמרת  מה  גם,  לפרט  תוכלו  אם  שזה    רק 

 נעשה היום בצורה נקודתית כלפי כל מקרה.  

 כן, כן.   יובל בודניצקי: 

 אם תוכלו לפרט איך זה עובד.   הדר לביא: 
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 .  100%אם זה מוצדק הוא מקבל גם סבסוד של   יובל בודניצקי: 

 על ידי מי?   הדר לביא: 

 לא סבסוד, החלפה.   דני הרוש: 

 החלפה, הכוונה סבסוד.   יובל בודניצקי: 

 החלפה של הקבלן, לא קשור לעירייה.   : הדר לביא 

 זה קשור לעירייה בהסכם החוזי. בבקשה אודי.   דני הרוש: 

הזה   אודי להב:  הנושא  מהמנכ"ל,  ששמעתם  כמו  כל  קודם  טוב,  ערב 

ברמה   מטופל  זה  מטפלים.  ואנחנו  יומיומית  בקרה  תחת 

מוצאים   אנחנו  ואם  נבדק.  באמת  מקרה  כל  יומיומית, 

זה   בעיה,  יש  למחרת.  מ שבאמת  יום  או  יום  באותו  תוקן 

לא   אני  הזה.  הנושא  את  אבדוק  אני  מסובסד,  מחיר  לגבי 

זה   לתושבים.  מסובסדים  פחים  מוכרות  שרשויות  מכיר 

 נתון לשיקול מועצת העיר.  

פה,   יובל בודניצקי:  שנאמר  מה  לאור  אז  טוב,  שאלות?  הערות  מישהו  עוד 

מי   היום.  מסדר  ההצעה  את  להסיר  מציעים  עד  ב אנחנו 

לירית,   ממה,  יובל,  היום?  מסדר  ההצעה  את  להסדרי 

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

 נגד? יעל, הדר, סמי,  

 -ליטר   ₪240 לפח של    70אני רק אציין באמת בחדרה   יעל סער: 

 קרן, צביקה הצבעת נגד?   יובל בודניצקי: 

של    100 יעל סער:  לפח  ו   ₪360  במקום    770-ל ₪    250-ליטר,  ליטר 

 .  5או    4,  3מחיר מלא שהוא גבוה פי  

 איפה זה?   יובל בודניצקי: 

 חדרה.   יעל סער: 
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.   הדר לביא:   עיר באותו סדר גודל שלנו

 אבל אמרנו כל מקרה נבדק לגופו.   יובל בודניצקי: 

 למה הבאת מחדרה? לא הבאת מרעננה?   ראש העיר: 

 זה לפעמים.    הבעיה היא יובל שקשה להוכיח את  הדר לביא: 

 הבאתי דוגמא שאני מכירה.   יעל סער: 

הייתה   הדר לביא:  שהפגיעה  להוכיח  מצליחים  התושבים  תמיד  לא  אז 

 בכוונה, זה הקושי.  

הבא   ראש העיר:  נושא  היום.  מסדר  ירדה  ההצבעה  הצבעתם,  טוב 

 בבקשה.  

זה  יעל סער:  יכול להיות  עדיין אנחנו מקווים שתבדקו את  , זה באמת 

 עזרה.  

 

קולות  : 546מס'    לטה ח ה  ברוב  החליטה  העיר  מסדר    מועצת  ההצעה  את  להסיר 

 היום. 

ד"ר   : בעד  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  ממה,  יובל, 

 קובי, אורן.  

 יעל, הדר, סמי, קרן, צביקה.   : נגד 

 

 אישור קראת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול אייזנברג. .  3

 

 שה מנכ"ל.  ק נושא הבא, בב  ראש העיר: 

על   יובל בודניצקי:  אנגל  מרחוב  מקטע  קריאת  אישור  לסדר.  להצעות  עברנו 

השמות   שבוועדת  מזכיר  אני  אייזנברג.  ושאול  לאה  שם 

ברחוב    23/8/21מתאריך   המקטע  קריאת  להמליץ  אושר 
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בשנת    50-58אנגל   אייזנברג.  שאול  של  שמו  נחתם    2018על 

ט  "סנה  לחברת  סבא  כפר  עיריית  בין  בו  ר חוזה  אינק"  סק 

מנשה.   גן  בשטח  לעירייה  שימוש  רשות  החברה  נותנת 

לשינוי   לפעול  העירייה  מתחייבת  השימוש  לרשות  בתמורה 

עמידה   אי  אייזנברג.  שאול  לרחוב  הגן  אל  המוביל  השם 

מצב  בהתח  הסכם,  הפרת  מהווה  העירייה  של  זו  ייבות 

באופן   הנ"ל  ההסכם  של  לביטולו  לדרישה  לגרום  שעלול 

תה  הבלעדית    א שהחברה  החזקה  את  בחזרה  לקבל  רשאית 

מנת   על  הציבורי.  הגן  פתיחת  את  עוד  לאפשר  ולא  בשטח, 

ופיתוח הגן אנו צריכים את אישור   נושא השימור  לקדם את 

נעמוד   שלא  עד  היתר  על  לחתום  מוכנה  לא  אשר  המשפחה, 

הוראות   למכתב  בהמשך  בהסכם.  שנקבע  כפי  בהתחייבות 

מעו  רחוב  שם  לשינוי  מיום  " והנחיות  בראף  בתיה  ד 

שננקטו:  18/5/2022 הפעולות  פירוט  להלן  בתאריך  1,   .

ב   24/6/2022 העירייה    3-פורסמה  כוונת  על  הודעה  עיתונים 

עלתה הודעה    26/6/2022. בתאריך  2לשנות את שם המקטע.  

העירייה.   באתר  המקטע,  שם  את  לשנות  העירייה  כוונת  על 

העי  באתה  הופיעה  ההודעה  קישור.  גם  פה  ליום  ר יש  עד  ייה 

בתאריך  3.  24/7/2022 בתיבות    28/6/2022.  מכתבים  חולקו 

המקטע.   דיירי  של  מהסעיפים  4הדואר  אחד  בכל    3עד    1. 

רצון להשמיע את   טענות,  לו הסתייגות,  מי שיש  כל  התבקש 

במייל   ימים  חודש  תוך  קשר  ליצור  העיר  מועצת  בפני  דבריו 

בטלפון.   בתאריך  5או  הוד   27/6/2022.  מייל  ע נשלחה  ת 

שינוי שם המקטע. בתאריך   אנגל בנושא    8/8/2022למשפחת 
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ולמשפחתו   לו  אין  כי  אנגל  מרועי  התייחסות  התקבל 

שאנחנו   ההחלטה  הצעת  ולכן  המקטע.  שם  לשינוי  התנגדות 

את   הכולל  במקטע  הרחוב  שם  את  לשנות  מאשרים  רוצים, 

הבתים   ושאול    58עד    50מספרי  לאה  שם  על  אנגל,  ברחוב 

   -מי   . אייזנברג 

 אני רוצה להתייחס לנושא.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 כן, עילאי בבקשה.   ראש העיר: 

הציטוט   הנדין: -עילאי הרסגור  בהשאלה  כן  בהשאלה,  אומר  ואני  ייאמר,  זה  על 

וגם   הרצחת  וחלילה,  שחס  תגידו  שלא  להתייחס,  לא  הזה, 

סבא   כפר  עיריית  את  הורידו  גם  הגן,  את  הזניחו  גם  ירשת. 

הברכ  שמם,  י על  על  רחוב  נקרא  לא  שאם  מאיימים  וגם  ים 

רוצים   ציניות.  איזו  ולהיהרס.  ולנבול  לשקוע  לגן  יתנו  הם 

אתם   ככה  למשפחה?  כבוד  רוצים  כבוד?  בשביל  רחוב  שם 

שאתם   ומה  לסחוט.  לא  לקבל,  צריך  כבוד  כבוד?  מקבלים 

אם   חוקי,  כנראה  זה  חוקי,  זה  אולי  סחיטה.  זו  כאן  עושים 

ע  מצביעים  מותר    ל אנחנו  זה,  את  לעשות  אפשר  חוקי.  זה 

על   רחוב  של  שם  לקרוא  יכולה  עיר  מועצת  זה,  את  לעשות 

שום   עשה  לא  אייזנברג  כידוע  החוק.  בגבולות  אדם  כל  שם 

כללים.   קבענו  אבל  רחוב.  של  שם  לקבל  ממנו  שימנע  דבר 

מזמן.   לא  אותם  קבענו  קריטריונים.  יש  הכללים  ולפי 

אנחנו רוצים למכור שמות    הצבענו עליהם כאן במועצה. אם 

זה   אבל  טוב,  רעיון  שזה  חושב  לא  אני  רחובות,  של 

של   קטעים  ניקח  בואו  מכרז,  נעשה  בואו  אז  לגיטימי. 

הצעות.   להציע  מאנשים  ונבקש  מכרז,  ונפרסם  רחובות 
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רע   רעיון  שזה  חושב  אני  רחוב.  בשם  יזכה  במחיר  המרבה 

רוויח  נ מאוד, אבל אם כבר מוכרים רחובות אז בואו לפחות  

הייתה   זכות  באיזו  מבין  לא  כסף.  שיותר  כמה  מזה 

הזאת.   הקדנציה  לפני  נכון  סבא,  כפר  עיריית  של  התחייבות 

אישרה   העיר  שמועצת  מבלי  העיר,  מועצת  בשם  התחייבות 

לנו   שמים  לנו,  ואומרים  באים  ועכשיו  מלכתחילה.  זה  את 

הברון   גן  יהיה  שלא  או  זה  את  שתאשרו  או  לרקה,  אקדח 

א  הזאת    ו מנשה.  שהמשפחה  או  יוזנח  הזה  האזור  שכל 

שמה.   על  הרחוב  את  קראה  שלא  כך  על  סבא,  בכפר  תנקום 

לעירייה   זו התנהלות מבזה  אני חושב שזה דבר פסול מאוד. 

לא   ואנחנו  שדרה,  עמוד  לנו  שיש  חושב  אני  העיר.  למועצת 

 צריכים להסכים לדברים האלה.  

   -דשנו בנושא  יובל בודניצקי: 

 ברשותך אפשר?   בל לוי: ו עו"ד אהוד י 

אבל   יובל בודניצקי:  מספיק.  חושב  אני  בנושא  דשנו  בסדר?  רגע  סליחה 

תדברי   בואי  שירדנה  חושב  אני  אמר,  שעילאי  מה  לאור 

 ותאזני את הדברים.  

 תרשה לי.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בבקשה.   יובל בודניצקי: 

בעבר   עו"ד אהוד יובל לוי:  אמרתי  למה  אותי  א שאלו  שינוח  י ששאול  ז"ל  יזנברג 

   -על משכבו בשלום 

יובל, אם אתה יכול להגביר.   יובל בודניצקי:   לא שומעים אותך 

מקובל   עו"ד אהוד יובל לוי:  הכי  לא  שאייזנברג  בעבר  אמרתי  למה  אותי  שאלו 

למרות   שלה,  והאישור  העסקה  בעד  אני  זאת  ולמרות  עליי, 
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לא   אותה,  מקבל  היה  לא  אחד  שאף  בדרך  נחתמה  שהיא 

באופן  ג נ  ולא  המקובל,  באופן  לא  אבל  עקלקלות,  דרכים  יד 

הזאת.   הטרפה  את  לבלוע  צריכים  אנחנו  זאת  ובכל  הנדרש. 

ששאול   לראות  יכולים  אתם  בוויקפדיה  בשיטוט  אז 

צבאיות   עסקאות  לרקום  שלו  הקשרים  את  ניצל  אייזנברג 

נשק   ליצואן  והפך  ישראל,  ובין  הרחוק  המזרח  מדינות  בין 

לכל  אז  ועם    מישראל.  זה  שעם  אומר,  אני  אותי  ששואל  מי 

זה   הזאת  הגינה  את  שנאבד  הסיכוי  הכול,  ועם  נפש  שאט 

רווחת   על  להמר  שמוכנים  אנשים  פה  יש  נתפס.  שלא  דבר 

אותם   לנו  שיש  עד  חיוני.  דבר  זה  ציבוריות  גינות  הציבור. 

שהם   החלטות  מקבלים  פה  ואנחנו  עליהם.  לשמור  חייבים 

הער  וזה  לטעמנו.  תמיד  להתייפייף,    ך לא  לא  מנהיגות,  של 

הזה   ההסכם  על  כשחתמו  בזמנו  האם  סליחה  תכלס,  להגיד 

מה   אלא  שלא.  דעות  הרבה  פה  ראינו  כנדרש?  נחתם  הוא 

ולהצביע,   הפרצוף  את  לעקם  לפתחנו.  עומד  זה  שעכשיו 

הפרצוף   את  תעקמו  אותי.  שישאל  מי  לכל  אגיד  אני  וככה 

 ותאשרו את זה.  

ר  ד"ר אסנת ספורטה:  גן  ו אני  דבריך.  עם  מסכימה  אני  יובל  להתייחס.  גם  צה 

במקום   שהיה  מה  לכל  האחרון  השריד  בעצם  הוא  מנשה 

הירוקה   השכונה  היום  יושבת  בית  80שעליו  פרדסים,   ,

בתור   שלי  משחקים  המגרש  זה  אומרת  אני  שוב  אריזה. 

הייחודיים   והעצים  הגן  של  הזה  המתחם  וכל  ילדה. 

פנינה  באמת  הוא  סביבו,  אני    שנטועים  גם  סבא.  כפר  לעיר 

בעל   של  שם  על  נקרא  שרחוב  הזה  הרעיון  את  אוהבת  לא 
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אני   אז  הדברים,  את  המאזניים  על  שמה  כשאני  אבל  ממון. 

לקבל   פה  צריכים  אנחנו  מנהיגותי  בצעד  ששוב  חושבת 

לעיר   טובה  יותר  היא  אבל  ולבן,  שחור  לא  שהיא  החלטה 

היוצ  תהיה  שהיא  להיות  ויכול  בעיר.  פוגעת  מן    א מאשר 

החלטות   לפתחנו  כשיבואו  שבעתיד  להיות  יכול  כי  הכלל, 

נחליט שלא. זאת   של קריאת שמות על שמות של בעלי ממון 

שיכשיר   תקדים  יהיה  לא  שזה  להבין  צריכים  אנחנו  אומרת 

כן   אני  ולכן  לגופו.  עניין  בכל  לדון  צריך  אחר,  דבר  כל 

שאלה   אבל  לשאול  רוצה  אני  הזאת.  בהצעה  תומכת 

כאן  ת פרוצדורלי  יש  הרשויות,  בפקודת  מסתכלת  כשאני   ,

ושם    7סעיף   מספר  לשנות  רשאית  שעירייה  זה  על  שמדבר 

לא מבינה   אני  כל שנה.  של  בלבד  רחוב בחודש אוקטובר  של 

מבחינת   לנו  בעייתי  לא  זה  אם  השאלה  אבל  הרציונל,  את 

 קבלת ההחלטה.  

שמות   ירדנה ויזנברג:  ועדת  יו"ר  בהיותי  אסנת,  לך  אענה  כ ו אני    9-הנצחה 

לוועדה   גם  פניתי  נשאלתי.  אני  הזו  לסוגיה  גם  שנים, 

במתן   או  שם  בשינוי  דנים  השנה  כל  לאורך  הפנים  במשרד 

עילאי   של  לדבריו  להשיב  כאן  רוצה  אני  חדש.  רחוב  של  שם 

שימשתי   שאמרתי  כמו  לספקות.  ועדת    9ובכלל  יו"ר  שנים 

שמות  שמות.   ולתת  דברים  לעשות  שהצלחנו  חושבת  אני 

בין  ב שמ  הציבור,  בין  לחבר  גדולה  זכות  לי  הייתה  חינתי 

באוקטובר   כאן  רוצה  ואני  שמות.  מתן  לבין    2018התושבים 

בסעיף   ההסכם  את  וכשחיברנו  ההסכם.  לפני    14נחתם 

ל  פניתי  אני  אותו,  היא    2-שחיברנו  מהן  אחת  חוקרים, 
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אירית   פרופ'  הממשלתית,  השמות  בוועדת  היום  עד  יושבת 

פניתי  כהן.  ל   עמית  מעל  שכתב  נאור  מרדכי  לד"ר    160-גם 

ארץ   מחוקרי  שניהם  הם  ישראל.  בארץ  היסטוריה  ספרי 

העיר   תושבי  אנחנו  אמרתי  אותם,  ושאלתי  הגדולה.  ישראל 

היא   הבקשות  אחת  רחוב.  שייקרא  רוצים  מאוד  סבא  כפר 

מספר   את  הסמטה  את  ולאה    5לקרוא  שאול  שם  על  בתים 

שהתחלנ  לפני  אותם  שאלתי  אלון  ו אייזנברג.  מול  היה  וזה   ,

יכולה   את  משמעית  חד  תשובה  קיבלתי  משניהם  זקן.  בן 

ממנו   וקיבלתי  הנכון,  הדבר  זה  שאכן  מצפונית  טוב  להרגיש 

מנהל   שהיה  פרר,  נוח  פרופ'  על  צילום  אליכם  ושלחתי  ספר 

אבוא   שאני  רוצה  את  לי  אמר   ... השרון.  חולים  בית 

האדם  היה  אייזנברג  אסביר.  אני  העיר  הראשון    למועצת 

ה  את  איברים,  -שתרם  לצילום  טלוויזיה  לזה  קרא  הוא   ,

עשה   הוא  זה.  את  תרם  הוא  פרר,  נוח  פרופ'  ממנו  כשביקש 

כאן   וכשאומרים  פסול.  לא  הוא  זה  נכונים.  טובים  מעשים 

וכשאו  שמות  קפיטליסט,  כל  בעצם  ממה  שאדם  כאן  מרים 

בעצם   התרבות  מוסדות  מוזיאונים,  מרביתם  הרחובות, 

שמעל    מתקיימים  חושבת  אני  לעשות  ומה  כאלה.  מאנשים 

לא    60%-ל  שכר  מקבלת  אני  וחברת ספיר,  אני  כולל  מאיתנו 

קפיטליזם   לעשות  מה  ספיר.  מחברת  סבא,  כפר  מעיריית 

בד   הולכים  הם  ושימור  וערכים  וסוציאליות  וחברה  וכלכלה 

אני   הדברים.  של  בפילוסופיה  פה  אתחיל  לא  אני  בבד. 

מנ  גן  על  ששיעור  ואני  ש חושבת  כולם,  את  אזמין  אני  ה 

לשמר   כשנסיים  שתהיה  הבאה  המועצה  את  שגם  מבטיחה 
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ב  לציין  לי  חשוב  המבנה,  לרכוש    68-את  ביקש  ז"ל  גלר  זאב 

ממנו   ביקשו  הגן,  לנו    800את  יש  ישראליות.  לירות 

התושבים,   אל  יגיע  שזה  רבים  מאמצים  עשו  פרוטוקולים, 

שא  וסליחה  אתם,  עכשיו  וכאן  צלח.  לא  מתרגשת,  נ וזה  י 

כבר   ההיסטוריה  ספרי  את  מחברים  מידי    30אנחנו  שנה 

תיכנס   שלכם  האחריות  שלכם,  שההחלטה  חושבת  אני  פעם. 

רבים,   מאמצים  עשינו  משמעית.  חד  ההיסטוריה  לספר 

בכל   תושבים  זה  המוזיאון,  לא  זה  אני,  לא  זה  לזה.  חיכינו 

משרד   גם  בנוסף  הזה.  בגן  הכירה  לשימור  המועצה  הארץ. 

יופה  ש מור  לתת כסף. משפחת  גם  ומוכנים  בגן הזה,  ת הכיר 

וגם   כסף  גם  לתרום  מוכנים  מחתרות  שמה  היו  שמה  שהגן 

דור   זה  עצים,  נטעו  לטקס  באו  אייזנברג  שאול  של  הנכדים 

ל  גב  שמה  אני  גם  שוכחים,  אנחנו  סולחים,  אנחנו    4-אחר. 

היה   זה  אבל  לי.  פשוט  לא  רוצים  וילות,  אנחנו  אחור, 

לאח  שמבקרים,  ו להסתכל  לאלה  לצעירים  דווקא  ולהגיד  ר 

אתכם.   יחד  אותם  מובילים  ואנחנו  ערכים,  ויש  עתיד  יש  כן 

סבא,   כפר  וגם  בכלל  הארץ  תושבי  התושבים,  בשם  באמת 

שאתם   האחריות  על  לכם  להודות  מבקשת  אני  אלפים, 

 הולכים לקחת הערב, תודה רבה.  

   אני רוצה להגיד מילה אחת.  עו"ד קרן גרשון חגואל: 

 קרן, מזמן לא דיברת.   דני הרוש: 

מועצה   עו"ד קרן גרשון חגואל:  בישיבות  ארוכות  כבר  נדון  הזה  הנושא  כל  קודם 

יגיעו   כן  שהיום  מקווה  אני  להחלטה.  הגיעו  לא  קודמות, 

כף   על  מסתכלת  כשאני  להגיד  רוצה  אני  להחלטה. 
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מבחינתי   מזה  ירוויח  הציבור  מה  תושבים,  מה  המאזניים 

ל  שיהיה  הזה.  צ עדיף  לגן  ההנגשה  ואת  האפשרות  את  יבור 

כן   שאני  אגיד  אני  כמשפטנית  כאילו  חושבת,  אני  כעו"ד  גם 

חותמים   שאנחנו  ההחלטות  את  לכבד  שצריך  חושבת 

של   שבסופו  זה  לי,  חשוב  שהכי  זה  האחרון  והדבר  עליהם... 

הוא   מנשה,  בגן  שם  עוברת  כשאני  שהיום  מבינה  אני  דבר 

ש  המטרה  אם  אז  סגור.  לתת  ל תמיד  באמת  היא  כאן  נו 

היא   שלי  הציפייה  מנשה.  מגן  ליהנות  האפשרות  את  לציבור 

כמה   אותו  ולפתוח  אותו  להנגיש  הדרך  את  נמצא  שאנחנו 

וגינג דרך   ג' יוכל ליהנות. ואם אתה עושה  שיותר, ושהציבור 

פעם   כל  תגיע  ושלא  היפים,  מהעצים  נהנה  אתה  הגנים, 

עשית  לא  מבחינתי  כי  סגור.  אותו  דבר    י ותראה  שום  בזה 

לשמוע   לוודא,  רוצה  אני  אז  סגור.  והגן  הגן  את  שקיבלתי 

היום   כי  הגן.  את  לפתוח  הולכים  אתם  דרך  באיזו  מכם 

האינטרנט   את  זה  לפני  פותח  לא  הוא  שם  עובר  כשמישהו 

ייכנס אליו. אלא הוא   ואז הוא  פתוח,  לבדוק אם בדיוק הגן 

בכנ  שומר  שמה  לשים  צריך  ואם  פתוח.  להיות  או  י צריך  סה 

צריכים   אנחנו  מה  בשביל  אחרת  זה,  את  שיעשו  אז  פקח, 

 את הגן הזה.  

מספר   ירדנה ויזנברג:  מקיימים  אנחנו  להיום  נכון  נכון,  אענה.  אני  אוקיי 

ביקורים,   מעט  לא  מפרסמים  וצוות,  מדריכים  עם  פעולות 

השימור   את  שכשנסיים  היא  הכוונה  מגיע.  הרחב  והציבור 

לראו  שרוצה  מי  המבנה,  שרוצה    ת של  מי  התוכנית,  את 

כי   אגב,  דרך  שירותים  חדרי  כולל  בפנים,  יהיה  מה  לדעת 
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בכוונתנו   גם.  מענה  ייתן  וזה  שירותים  אין  עיוני  בפארק 

יהיו   המקצועיים,  למדריכים  מעבר  קבוצה  להכשיר  בעצם 

הגן   את  מאמצת  לדוגמא  אלון  חטיבת  מתנדבים,  גם  בעצם 

ההדרים ולתת    ל כבר שנים, תכף הם מגיעים לעשות קטיף ש 

והם   מתנדבים  נציב  בעצם  אנחנו  ישראל.  ללקט  ולתרום 

לעשות   הולכים  שאנחנו  כמו  הדרכה,  ויקבלו  יפתחו 

השתתף   שלא  מי  רבין,  תיכון  עם  יחד  האקולוגי  במסדרון 

כי   ההיצע,  את  להרחיב  בכוונתנו  יש  שישי,  ביום  חבל, 

זה   מדריכים  ידי  על  מופעלים  הם  אם  בעצם  הביקורים 

גם  ישראלית,    עולה.  שבת  התרבות  משרד  של  במכרז  זכינו 

וגם   שישי  בימי  גם  תשלום,  ללא  הגן  את  פותחים  ואנחנו 

   -בימי שבת, לא בחול. אנחנו פשוט נפרסם ימים 

.   עו"ד קרן גרשון חגואל:   למה הוא לא יכול להיות פתוח כל הזמן

מוגד  ירדנה ויזנברג:  שהוא  מכיוון  פתוח  להיות  יכול  לא  הוא  אז    ר אוקיי, 

ב  הוקם  הגן  לשימור.  זה  1933-כגן  אותנו  שמלווה  מי   .2  

לא   שהוא  אייזנברג,  ורם  סגרה  עדה  פרופ'  חוקרים 

אי   הגן  אותנו.  שמלווים  מהטכניון  הוא  בכלל,  מהמשפחה 

נזקים   קרו  מעט  שלא  מכיוון  פתוח,  אותו  להשאיר  אפשר 

טרקטורוני  משאיות ם שנכנסו  נכנסו  של  ,  כשמשאית  אפילו   ,

סב  כפר  לא    א עיריית  אנחנו  הגזם,  את  לפנות  נכנסת 

   -מאפשרים לה להיכנס מכיוון שכל בית השורשים שם 

 נעלמו צמחים נדירים.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -שנייה ירדנה אני מציע  דני הרוש: 

ונדירים.   עו"ד אהוד יובל לוי:   נעלמו צמחים יקרים מאוד 
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המ  דני הרוש:  ההרצאה  על  תודה  כל  קודם  ירדנה  מציע,  לפת  ע אני 

שבסופו   חושב  אני  תענוג.  זה  פעם.  לא  אותה  ששמעתי  שלך, 

שתושבי   הנאותה  הדרך  את  נמצא  תפעול  של  נושא  יום  של 

אז   הזה.  המדהים  מהמקום  מיטבית  בצורה  ייהנו  סבא  כפר 

בנושא   לשלב  גם  הדרך  את  נמצא  שאנחנו  ספק  לי  אין  קרן 

של   בסופו  נהנה  ושכולנו  תפעול,  של  בנושא  וגם  שימור,  של 

 מהמקום המדהים הזה.    ם יו 

ומעלים   עו"ד קרן גרשון חגואל:  מתאמצים  כך  כל  היום  אנחנו  אם  שדני  מבין  אתה 

   -את זה 

   -אז אני אומר, אני בטוח, קרן אני איתך  דני הרוש: 

   -שנייה, שנייה, גם אם למצוא פתרונות יצירתיים  עו"ד קרן גרשון חגואל: 

 אני איתך.   דני הרוש: 

   -24/7אז צריך שהגן הזה יהיה פתוח   : ל עו"ד קרן גרשון חגוא 

   -24/7אני לא יודע אם זה יהיה פתוח   דני הרוש: 

 אבל גם גן הזיכרון הוא לשימור והוא פתוח.   יעל סער: 

 לא, אבל זה משהו אחר.   דני הרוש: 

   -תראו אנחנו נשאיר את זה לצוות המקצועי  ראש העיר: 

תפעו  דני הרוש:  בהחלט  הדרך  את  למצוא  אפשר  שהמקום  ל אבל  ית, 

 יהיה במקסימום פעילות. ככה אני חושבת.  

 טוב, בואו נעלה להצבעה בבקשה.   ראש העיר: 

   -אפשר רגע  יעל סער: 

   -יעל בבקשה  דני הרוש: 

 אבל בואו נדון אחרי ההצבעה בסדר?   יובל בודניצקי: 

 לא.   יעל סער: 
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 אפשר להתייחס.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 י ההצבעה.  נ אנחנו רוצים לדון לפ  יעל סער: 

 אני רוצה בבקשה מילה.   צביקה צרפתי: 

 בבקשה.   דני הרוש: 

 אני רוצה בבקשה מילה.   צביקה צרפתי: 

 טוב, אבל יעל קודם ביקשה.   דני הרוש: 

וגם אמרתי את זה בפעם הקודמת   יעל סער:  אז אני רוצה להגיד ככה, 

בגלל   הזה,  לדיון  ושוב  שוב  חוזרים  בעצם  שאנחנו  שדיברנו, 

לנו  הוא    שיש  אחד  שערך  ערכים.  בין  התנגשות  שהיא  איזה 

יכול   מישהו  האם  רחוב,  של  שם  את  בכסף  מוכר  אני  האם 

לצורך   וזה  הרחוב,  את  לקבל  כדי  כסף  מספיק  ולשלם  לבוא 

   -העניין משהו אחד 

 אבל יעל הם בעלי הקרקע.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

.   יעל סער:   רגע, אני לא סיימתי

 וכרים, הם בעלי הקרקע.  מ לא   עו"ד אהוד יובל לוי: 

אחד   יעל סער:  משהו  וזה  לסיים.  לי  תן  יובל.  לסיים  לי  תן  אבל 

שהוא   גן  פה  לנו  יש  שני  מצד  אחד.  בצד  לשקול  שצריך 

לתרום   יכול  והוא  נופיים  ערכים  המון  עם  והוא  לשימור 

וכמו   חשוב.  מאוד  מאוד  שהוא  משהו  גם  וזה  לציבור 

יותר  ל שאמרתי פעם קודמת, אני חושבת שאפשר   היות קצת 

הבעיה   אבל  הגן,  על  לשמור  בשביל  השם,  בנושא  גמישים 

מצוין   שבחוזה  זה  ושוב,  שוב  עליה  חוזרת  אני  שגם  שלי, 

שלב,   בכל  הרשאה  ביטול  זכות  יש  שלמשפחה  מפורש  באופן 

אנחנו   מחר  כלומר  צדדי.  חד  באופן  רוצה  שהיא  נקודה  בכל 
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ואומ  באים  הם  מחרתיים  הרחוב,  של  השם  את  ים:  ר משנים 

רשום   זה  תודה.  הגן  את  לנו  תחזירו  נחמד,  היה  טוב, 

יכולה   לא  מבחינתי  שאני  להגיד  רוצה  אני  ולכן  בחוזה... 

להחלטה,   סייג  יוכנס  כן  אם  אלא  בעד,  שלם  בלב  להצביע 

ההחלטה   שלה,  ההרשאה  את  תבטל  והמשפחה  שבמידה 

 הזאת תהיה בטלה, זה הכל.  

   -אוקיי, אנחנו  ראש העיר: 

 אני רוצה מילה אחת.   צביקה צרפתי: 

 כן, צביקה בבקשה.   ראש העיר: 

ומי   צביקה צרפתי:  שבעד  ומי  שנגד  מי  פה,  שדיבר  מי  לכל  להגיד  רוצה  אני 

שנים   של  חלום  היה  שזה  חושב  אני  כך,  או  כך  שזה  שחושב 

אותו,   לשמר  סבא  כפר  לתושבי  פתוח  יהיה  הזה  שהגן 

פה   היה  לא  פה,  נחתם  לא  לי  ותאמינו  אותו.  חטף  מ להוביל 

בבחירות   אחד  לאף  תרמה  לא  אייזנברג  משפחת  כי  פוליטי. 

היה   זו  סבא.  בכפר  בבחירות  אחד  לאף  הצביעה  לא  וגם 

לאיתי   לירדנה,  באמת  להודות  רוצה  ואני  מאומצת.  עבודה 

שישבו   המשפטיים  ליועצים  העירייה,  מנכ"ל  אז  שהיה  צחר 

היה   פשוט  לא  חודשים.  מאוד  הרבה  לקח  זה  זמן,  מעט  לא 

להסכמה. ואנחנו עשינו את זה בלב שלם. ואני באמת    להגיע 

הזאת,   מהעיר  חלק  שהוא  היסטורי  משהו  פה  שנלקח  חושב 

בעוד   גם  ילד  שכל  דורות    40-ו   30,  20וחבל  כמה  ועוד  שנה 

מכפר   חלק  שזה  הזו,  מההיסטוריה  חלק  על  ילמד  יהיה,  לא 

באמת   שלך,  והצוות  ירדנה  לכם  תודה  אז  מנשה.  גן  סבא 

 תודה.  
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 צביקה תודה, ואני מסכים עם כל מילה.   רוש: ה דני  

 אפשר רגע לדבר?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 בבקשה עדי.   דני הרוש: 

והנדירים   עו"ד עדי לוי סקופ:  הקסומים  מהגנים  אחד  זה  מנשה  הברון  גן 

בכל   אלא  סבא,  שבכפר  בוודאי  סבא,  בכפר  רק  לא  ביותר, 

עשיתם  המקצועי  הצוות  שאתם  העבודה  ישראל.  על    מדינת 

בו   ונמצאות  נמצאים  שאנחנו  המכונן הזה,  לרגע  להגיע  מנת 

נחתם   ההסכם  נכון,  הערכה.  לכל  ראויה  היא  היום, 

של   בסופה  הקודמת,  הקדנציה  בשלהי  הקודמת,  בקדנציה 

הזה   ההסכם  ואת  ההסכם.  זה  אבל  הקודמת.  הקדנציה 

המדהים   הגן  את  עיניי  מול  אל  רואה  וכשאני  לכבד.  צריך 

העבודה   עם  להזכיר  ה הזה,  שראוי  ההיגוי,  צוות  של  נהדרת 

כל   על  ודן  פעמים  הרבה  כך  כל  שהתכנס  ההיגוי  צוות  את 

והשיפוץ,   השני,  והמיקום  הזה  המיקום  מרמת  ופרט,  פרט 

הקהילה.   בשיתוף  הצמחייה  ושיקום  הנפלאות,  והתוכניות 

ובשיתוף   עגנון,  ש"י  ספר  בית  עם  נהדרת  עבודה  פה  נעשתה 

את  לשקם  מנת  על  ה   הקהילה,  וכל  ולאחר  NFC-הצמחייה   ,

מאוד   הרבה  שם  עשינו  שם.  שעשינו  הפעילויות  מכן 

וכל   הנהג.  בית  את  לשפץ  והתכנון  הקהילה,  למען  פעילויות 

ופעילויות.   כינוסים  שם  לקיים  בכלל  שמה  התוכניות 

המקום הזה הוא פשוט נכס, אוצר, אוצר אמיתי שאסור לנו  

והאחר  בידינו  שניתן  אוצר  זה  אותו.  עליו  י לאבד  לשמור  ות 

בשמות   לקרוא  רוצים  היינו  אנחנו  נכון  אז  בידינו.  גם  היא 
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החלטת   גם  לנו  ויש  כמובן,  אישי  באופן  אני  מסוימים, 

נשים,   של  שמות  על  רוצה  הייתי  השמות  כל  את  מועצה. 

הסכם   כאן  לנו  יש  אבל  דרך.  ופורצות  מובילות  ונשים 

לפ  נחתם  והוא  לכבד,  צריך  ואותו  שנים,  לפני  י  נ שנחתם 

על   שמדובר  זה  שעצם  להגיד  חייבת  ואני  שלנו,  הקדנציה 

של   מדובר    4סמטה  לא  מקל.  גורם  גם  היא  פרטיים,  בתים 

היקפים   רחוב  שזה  אנגל,  רחוב  את  יש  ראשי,  כביש  על  כאן 

של   מאוד  קטנה  סמטה  על  כאן  מדובר  גדול.  בתים    5והוא 

נגד לקרוא על הסמטה הזו,   פרטיים. אז גם למי שיש טענות 

לב  ל גם   מקרב  לכם  מודה  אני  מזערית.  היא  הפגיעה  שיטתו 

וכל   דורית  ירדנה,  עושות  שאתן  המדהימה  העבודה  על 

התשוקה,   מחדש,  פעם  בכל  מרגשות  אתן  המדהימה.  הצוות 

המדהימה   העבודה  כל  ובזכות  בזכותכם  למקום.  האהבה 

נגיע   וכשאנחנו  ייהנו  והתושבות  התושבים  כל  שלכם, 

ש  לקיים  ונזכה  הזה  וכשהוא  מ למקום  ומפגשים,  אירועים  ה 

לכולנו   מבטיחה  אני  מלאה,  בצורה  פתוח  באמת  יהיה 

יעל   ממך  מבקשת  ואני  הזה,  המכונן  הרגע  על  נברך  שאנחנו 

 להצביע לאחר הדברים האלה, מפצירה בך להצביע בעד.  

 תודה.   ראש העיר: 

   -אני בעד  יעל סער: 

 אנחנו נסכם את הדיון הזה.   ראש העיר: 

חושב  ב אני   יעל סער:  ואני  הזה,  הסייג  את  להכניס  רוצה  אני  רק  עד, 

 שאין סיבה לא להסכים לזה.  

   -לא ניתן, יש הסכם משפטי, ולא ניתן. אנחנו  ראש העיר: 
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 מה לא ניתן?   יעל סער: 

   -אי אפשר לעשות  יובל בודניצקי: 

   -להגיד שאם הם מבטלים את ההרשאה  יעל סער: 

או  יובל בודניצקי:  בעד  שמצביעים  או  נגד,    זה  או  בעד  או  סייגים,  אין  נגד. 

 מקבלים או לא מקבלים.  

 מה הבעיה להעלות החלטה, הצעה חלופית.   יעל סער: 

   -כאשר תהיה בעיה כזאת  ממה שיינפין: 

אני   ראש העיר:  בואו  הסבלנות.  את  מאבד  הסבלנות  עם  המנכ"ל  אפילו 

תודה   הערכי.  הדיון  על  תודה  תודה,  תודה,  להצבעה,  מעלה 

   -ון הערכי י רבה על הד 

   -רפי שנייה  ממה שיינפין: 

רוצים   יעל סער:  אתם  זה  14אם  להוסיף  צריכים  שאתם  מה  כל   ,

   -לרשום 

   -אי אפשר  ראש העיר: 

 יעל כבר דנו בזה,   דני הרוש: 

 לא ניתן.   ראש העיר: 

 יועצים משפטים למכביר.   דני הרוש: 

 לא ניתן.   ראש העיר: 

אלי  דני הרוש:  שהגיעו  היחיד  ההסכם  הצוות  ו וזה  גם  אלון  גם   .

   -המקצועי 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 -ראש העיר, רפי  ממה שיינפין: 

   -תודה רבה לכולם. אני אסכם את הנושא  ראש העיר: 

 שנייה, שנייה, אני רוצה רק להגיד ליעל משהו לפני.   ממה שיינפין: 
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 ממה.   ראש העיר: 

זה  ממה שיינפין:  אם  כזה,  דבר  יקרה  אם  שמות  בוועדת  יהיה    אנחנו 

את   ויורידו  יתכנסו  הבאה,  בקדנציה  או  הזאת  בקדנציה 

 השם, זכותנו.  

 אז למה לא לרשום את זה.   יעל סער: 

ניתן, חוקית לא ניתן.   ממה שיינפין:   לא, לא יכול להוסיף סייג. חוקית לא 

   -לא ניתן. חבר'ה אני רוצה להגיד לכם משהו  ראש העיר: 

   -לא הבנתי, יועץ משפטי  יעל סער: 

.   העיר:   ראש   ובזה נסכם את הדיון

   -אסור לרשום  יעל סער: 

 קרן, יעל, תודה.   ראש העיר: 

   -לא, יש הסכם  עו"ד אלון בן זקן: 

 קרן, יעל תודה. בואו נעשה סדר קצת.   ראש העיר: 

 צריך לפעול לפי ההסכם.   עו"ד אלון בן זקן: 

 נו בסדר.   יעל סער: 

   -ההתחייבויות של כל צד  עו"ד אלון בן זקן: 

   -מאשרים לקרוא את שם הרחוב, במידה  ל סער: ע י 

כזה   עו"ד אלון בן זקן:  מצב  יקרה  אם  כך  אחר  אפשרות  תמיד  יש  לך  סליחה, 

זה   את  להביא  ותרצו  להסכם,  בניגוד  תבוטל  שההרשאה 

   -לוועדת שמות 

 זה לא בניגוד להסכם, זה בהלימה להסכם.   יעל סער: 

בניג  עו"ד אלון בן זקן:  או  בהלימה  משנה,  להעביר  ו לא  יהיה  אפשר  להסכם,  ד 

 אחר כך החלטה לבטל את השם של הרחוב, תמיד.  

חשובים.   ראש העיר:  נושאים  עוד  לנו  יש  רבה,  תודה  המשפטי  היועץ 
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שעמל   מי  ולכל  המקצועי,  הצוות  לכל  להודות  א'  רוצה  אני 

שהיה   צרפתי  צביקה  כולל  חתימתו  ועל  הזה  ההסכם  על 

ש  חושב  אני  תקופה.  באותה  עיר  חשוב  ה ראש  הוא  הסכם 

לציין   גם  ראוי  מאוד  אומרים.  להגיד  שצריך  מה  מאוד, 

ה  בשנות  שם  אי  הופקע  הזה  הגדולה    90-שהשטח  בתוכנית 

מאוד.   מחמיר  לשימור  כשטח  וסומן  הירוקה,  השכונה  של 

איך   הערכי.  השיח  את  לסכם  אפשר  הזה  בעניין  חושב  אני 

דבר    של  בסופו  אבל  אחר.  או  כזה  מקום  על  שם  נרכש 

שהעיר  ו הת  חושב  אני  הזה.  בעניין  העלות  על  גדולה  עלת 

העיר,   ותושבי  תושבות  סבא,  כפר  וילדי  ילדות  סבא,  כפר 

כולנו   קסום.  גן  ירוויחו  הירוקה  השכונה  ותושבי  תושבות 

לא   אבל  ילד.  בתור  שם  מטייל  הייתי  אני  אותו,  זוכרים 

בעד  מי  להצבעה  זה  את  מעלה  אני  זיכרונות.  אישור    נעלה 

מקט  אייזנברג?    ע קריאת  ושאול  לאה  שם  על  אנגל  מרחוב 

קדימה.   אז  אחד.  פה  לא  אז  אוקיי  זה,  את  לקבל  אפשר 

אורן,   קובי,  ד"ר  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  ממה,  יובל, 

 עדי, צביקה, קרן, סמי, אסנת, הדר. יעל מה?  

 .  14על כמה אנחנו?   יעל סער: 

 .  14אם את מצביעה אז זה   יובל בודניצקי: 

 אז כן אני מצביעה בעד.   : יעל סער 

 תודה רבה.   יובל בודניצקי: 

 תודה רבה. מי נמנע?   ראש העיר: 

 זה לא הספירה, סליחה זה לא נכון.   הדר לביא: 

נגד?   הנדין: -עילאי הרסגור   רגע, מי 
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 מי נגד?   יובל בודניצקי: 

 אני מבקשת לעשות את ההצבעה מחדש, זה לא נכון.   הדר לביא: 

 גם חוץ מיעל.    14  ש י  עו"ד אלון בן זקן: 

 אז בבקשה.   הדר לביא: 

יעל.    14,  13,  12,  11,  10,  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1רגע,   ראש העיר:  בלי 

 יעל את?  

הזה   יעל סער:  הסעיף  בגלל  לי  קשה  מאוד  אמרתי  אני  נמנעת,  אני 

 בחוזה.  

 נמנעת. נמנעת. מי נגד?   ראש העיר: 

 את נמנעת?   יובל בודניצקי: 

על  א עיל  ראש העיר:  רבה  תודה  עברה,  ההצבעה  רבה.  תודה  ולירית.  י 

  .  הדיון

 תודה רבה.   ירדנה ויזנברג: 

לעילוי נשמתם של אייזנברג. שיהיה להנאה לילדים.   עו"ד אהוד יובל לוי:  שיהיה 

 וחבר'ה מחיאות כפיים לירדנה.  

וחברי   ירדנה ויזנברג:  המועצה  חברות  לכם  רבה  תודה  לירדנה,  לא  תודה. 

ולמ  ההתמדה,  י המועצה.  על  להודות  מבקשת  אני  ויובל,  טל 

   -על הנחישות 

 רק לך ירדנה.   יובל בודניצקי: 

 תודה רבה.   ירדנה ויזנברג: 

 תודה לך על המסירות, זה לא מובן מאליו, ועל הנחישות.   יובל בודניצקי: 

קולות  : 547מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  במקטע    מועצת  הרחוב  שם  את  לשנות 

 ברחוב אנגל, על שם לאה ושאול אייזנברג.    58עד    50הבתים    הכולל את מספרי 

עדי,   : בעד  אורן,  קובי,  ד"ר  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  ממה,  יובל, 
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 צביקה, קרן, סמי, אסנת, הדר.  

 עילאי, לירית.  : נגד 

 יעל.   נמנע: 

 

 : 22/11/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך  .  4

 מחיקת חובות.   –ועדת הנחות   א. 

 תקציב רגיל.   2022לשנת    10העברות מסעיף לסעיף מספר   . ב 

 תב"ר.   2022לשנת    14העברות מסעיף לסעיף מספר   ג. 

 

מתאריך  ראש העיר:  כספים  ועדת  המלצות  אישור  הבא,  בנושא    אנחנו 

 , אפשר לאשר פה אחד? אפשר לאשר פה אחד? 22/11/2022

 יש מתנגדים?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אושר.    תודה רבה,  ראש העיר: 

החליטה   : 548מס'    החלטה  העיר  הכספים  מועצת  ועדת  המלצות  את  לאשר  אחד  פה 

 בנושאים כדלקמן:   22/11/2022כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום  

 מחיקת חובות.   –ועדת הנחות   א. 

 תקציב רגיל.   2022לשנת    10העברות מסעיף לסעיף מספר   ב. 

 . תב"ר   2022לשנת    14העברות מסעיף לסעיף מספר   ג. 

 

 תיקון טעויות בשטחי הפקעה: .  5

 . 12רחוב התחיה    6חלקה    6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש   א.  

ן    161חלקה    6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש   ב.   . 37רחוב בן גוריו

 . 5רחוב חב"ד    35חלקה    6430תיקון טעות בגודל בשטח ההפקעה בגוש   ג. 
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ן    165ה  ק חל   6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש   ד.   . 39רחוב בן גוריו

 . 7רחוב יל"ג    119חלקה    7614תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש   ה. 

 

תיקון   ראש העיר:  על  מלא  פירוט  פה  יש  הפקעה,  בשטחי  טעויות  תיקון 

בגוש   הפקעה  בגודל  התחיה.    6חלקה    6441טעויות  רחוב 

בגוש   הפקעה  בגודל  טעות  בגודל  6441תיקון  טעות  תיקון   ,

, ותיקון טעות בגודל הפקעה בגוש  6430גוש  ב בשטח הפקעה  

 אפשר לאשר פה אחד? תודה רבה פה אחד.    6441

 

החליטה   : 549מס'    החלטה  העיר  שנפלה  מועצת  הטעות  את  לתקן  לאשר  אחד  פה 

כחלקה   הידועים  במקרקעין  ההפקעה  שטח  התחיה    6441בגוש    6בגודל    12ברחוב 

סעיפים   לפי  "בהודעה  הק   7-ו   5כדלקמן:  ציבור(,  ר לפקודת  לצרכי  )רכישה  קעות 

כס/ 1943 מפורטת  תכנית  לעניין  כס/   3,  מפורטת  תכנית  לשינוי  /א,  4/3ובהתאם 

 .  163, תשל"ב, עמוד  1770שפורסמה בילקוט הפרסומים  

סעיף   לפי  ציבור(,    19ובהודעה  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  לעניין  1943לפקודת   ,

כס/  מספר  מפורטת  ה 4/3תכנית  בילקוט  שפורסמה  תשל"ב,  1784רסומים  פ /א,   ,

 מ"ר".   0מ"ר צ"ל    132במקום    6חלקה    6441, תוספת: בגוש  524עמוד  

 

החליטה   : 550מס'    החלטה  העיר  שנפלה  מועצת  הטעות  את  לתקן  לאשר  אחד  פה 

   37ברחוב בן גוריון    6441בגוש    161בגודל שטח ההפקעה במקרקעין הידועים כחלקה  

סעיפים   לפי  "בהודעה  ציבור(,  ק לפ   7-ו   5כדלקמן:  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  ודת 

כס/ 1943 מפורטת  תכנית  לעניין  הפרסומים    1/1,  בילקוט  תשל"ו,  2210שפורסמה   ,

 .   1556עמוד  

סעיף   לפי  ציבור(,    19ובהודעה  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  לעניין  1943לפקודת   ,

כס/  מספר  מפורטת  הפרסומים  1/1תכנית  בילקוט  שפורסמה  עמוד  2235,  תשל"ו,   ,

 מ"ר".   0מ"ר צ"ל    278במקום    161חלקה    6441, בתוספת: בגוש  2114

 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 07/12/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 112 
 

 

 

 

החליטה   : 551מס'    החלטה  העיר  שנפלה  מועצת  הטעות  את  לתקן  לאשר  אחד  פה 

כחלקה   הידועים  במקרקעין  ההפקעה  שטח  חב"ד    6430בגוש    35בגודל     5ברחוב 

סעיפים   לפי  "הודעה  ציב   7-ו   5כדלקמן:  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  ר(,  ו לפקודת 

כס/ 1943 מפורטת  תכנית  לעניין  הפרסומים    170,  בילקוט  תש"ל,  1636שפורסמה   ,

 .   2277עמוד  

סעיף   לפי  ציבור(,    19ובהודעה  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  שפורסמה  1943לפקודת   ,

הפרסומים   עמוד  1643בילקוט  בגוש  2482, תש"ל,  במקום    35חלקה    6430, בתוספת: 

 מ"ר".   250מ"ר צ"ל    370

 

החליטה   : 552מס'    החלטה  העיר  שנפלה  מועצת  הטעות  את  לתקן  לאשר  אחד  פה 

   39ברחוב בן גוריון    6441בגוש    165בגודל שטח ההפקעה במקרקעין הידועים כחלקה  

סעיפים   לפי  "בהודעה  ציבור(,    7-ו   5כדלקמן:  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

כס/ 1943 מפורטת  תכנית  לעניין  הפרסו   1/1,  בילקוט  תשל"ד,  1966ים  מ שפורסמה   ,

 מ"ר."     0מ"ר צ"ל    65במקום    165חלקה    6441, בתוספת: בגוש  356עמוד  

 

החליטה   : 553מס'    החלטה  העיר  שנפלה  מועצת  הטעות  את  לתקן  לאשר  אחד  פה 

כחלקה   הידועים  במקרקעין  ההפקעה  שטח  יל"ג    7614בגוש    119בגודל  ,   7ברחוב 

סעיפים   לפי  "בהודעה  ציבור(,  ה לפקודת    7-ו   5כדלקמן:  לצרכי  )רכישה  קרקעות 

כס/ 1943 מפורטת  תכנית  לעניין  הפרסומים    28/1,  בילקוט  תשנ"ו,  4394שפורסמה   ,

 מ"ר."     45מ"ר צ"ל    62במקום    119חלקה    7614, בתוספת: בגוש  2421עמוד  

 

 אכיפת עבירות תעבורה באמצעות פקחים עירוניים על פי החוק לייעול   .  6

   –  2016  –ם ברשויות המקומיות )תעבורה( תשע"ו  י הפיקוח והאכיפה העירוני  

 רצ"ב טבלת עבירות.   

 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 07/12/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 113 
 

פי   ראש העיר:  על  עירוניים  פקחים  באמצעות  תעבורה  עבירות  אכיפת 

ברשויות   העירוניים  והאכיפה  הפיקוח  לייעול  החוק 

תודה,   אחד?  פה  לאשר  אפשר  הסבר.  דברי  פה  יש  מקומיות. 

 פה אחד.  

 

העיר   : 554מס'    החלטה  העבירות  חליטה  ה מועצת  של  אכיפתן  את  לאשר  אחד  פה 

הפיקוח   לייעול  החוק  להוראות  ובהתאם  הרצ"ב  העבירות  טבלת  במסמך  המפורטות 

תשע"ו   )תעבורה(  המקומיות  ברשויות  העירוניים  התעבורה    2016  –והאכיפה  וצו 

 .  2002  –)עבירות קנס(, תשס"ב  

 

 . 24חוב לוי אשכול  ר מתן זכות חכירה לחברת החשמל בתחנת טרנספורמציה ב  . 7

 

טרנספורמציה   ראש העיר:  בתחנת  החשמל  לחברת  חכירה  זכות  מתן 

אחד?   פה  לאשר  אפשר  מפרויקט.  חלק  אשכול,  לוי  ברחוב 

 פה אחד, תודה רבה.  

 

החליטה   : 555מס'    החלטה  העיר  המקרקעין,  מועצת  החכרת  את  לאשר  אחד  פה 

מחלקה   כחלק  אשכול 7602בגוש    184הידועים  לוי  ברחוב  החשמל  24  ,  לחברת   ,

תקנה   פי  על  ממכרז  בפטור  וזאת  טרנספורמציה  תחנת  הפעלת  לצורך    3לישראל, 

 .  1987  –()ב( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח  2) 

 

 אישור מימון השתתפותו של ראש העיר בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים,   . 8

 ומי.  ק מ"מ ומשנים לראשי הרשויות המקומיות באילת מטעם השלטון המ  

 

אישור מימון השתתפותו של ראש העיר, אני נמנע מהצבעה,   ראש העיר: 
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 דני, בהשתלמות השנתית מטעם השלטון המקומי.  

 חברים אפשר להצביע פה אחד על זה? תודה, פה אחד.   דני הרוש: 

 

עלות השתתפותו  מועצת העיר החליטה   : 556מס'    החלטה  פה אחד לאשר את מימון 

הה  בכנס  העיר  ראש  לראשי  ש של  ומשנים  מ"מ  הסגנים,  לפורום  השנתית  תלמות 

בתאריכים   באילת,  המקומי  השלטון  מרכז  ידי  על  שיערך  המקומיות,  -11הרשויות 

 ₪.    4,510, בסך של  14/12/2022

 

 , לעמותות  2022אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת   . 9

 שהשלימו את המסמכים הנדרשים.  

 

לשנת  ח אישור   ראש העיר:  נתמכים  ולגופים  לעמותות  תמיכות  לוקת 

, לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים. בהתאם  2022

 לנוהל קבוע. פה אחד? תודה, פה אחד.  

   -רק סליחה, רק סליחה, לגבי התמיכות אני לא  ממה שיינפין: 

 כמובן אם הם השלימו את המסמכים.   דני הרוש: 

 השלמת מסמכים ברור.   ראש העיר: 

 לא, אם יד שרה נמצאת שם, אני נמנע.   ינפין: י ממה ש 

 אז ממה נמנע.   ראש העיר: 

 כן, ממה נמנע בנושא של יד שרה.   דני הרוש: 

 תודה, כולם מלבד ממה.   ראש העיר: 

 אין יד שרה. יד שרה לא נמצאת שם.   עו"ד אלון בן זקן: 

 ממה בעד.   ממה שיינפין: 

 פה אחד.   יובל בודניצקי: 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 07/12/2022ישיבת מועצה מן המניין 

 
 

 115 
 

 פה אחד.   ראש העיר: 

 

העיר החליטה   : 557מס'    החלטה    2022פה אחד לאשר חלוקת תמיכות לשנת  מועצת 

את   שהשלימו  לעמותות  הרצ"ב  בטבלה  כמפורט  נתמכים  ולגופים  לעמותות 

 המסמכים הנדרשים.  

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לשלוש עובדות עירייה.  . 10

 

ל  ראש העיר:  נוספת  לעבודה  היתר  אפשר    3-מתן  העירייה.  עובדות 

 שר פה אחד בנוהל? תודה רבה פה אחד.  א ל 

 

החליטה   : 558מס'    החלטה  העיר  נוספת  מועצת  לעבודה  היתר  מתן  לאשר  אחד  פה 

בהוראה   לעבוד  מעוניינת  אשר  החינוך,  באגף  מחלקה  מנהלת  עירייה,  לעובדת 

תוקף   כי  בזאת,  יובהר  העבודה.  לשעות  מחוץ  פרטי,  באופן  מותאמת,  ובהדרכה 

 מועד זה. מ האישור הינו עד שנה  

 

החליטה   : 559מס'    החלטה  העיר  נוספת  מועצת  לעבודה  היתר  מתן  לאשר  אחד  פה 

אשר   העירונית,  והאכיפה  הפיקוח  ביחידת  עירונית  פקחית  עירייה,  לעובדת 

העבודה.   לשעות  מחוץ  דלק,  בתחנת  נוחות  בחנות  דלפק  כעובדת  לעבוד  מעוניינת 

 זה.   יובהר בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד 

 

החליטה   : 560מס'    החלטה  העיר  נוספת  מועצת  לעבודה  היתר  מתן  לאשר  אחד  פה 

לעבוד   מעוניינת  אשר  חברתיים,  לשירותים  באגף  סוציאלית  עובדת  עירייה,  לעובדת 

יובהר   העבודה.  לשעות  מחוץ  קש"ת,  בעמותת  בשיקום  אלימים  לגברים  כמדריכה 

 בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה. 
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 עדכון הרכב ועדות העירייה.  . 11

 

סמי   ראש העיר:  את  למנות  מאשרים  העירייה.  ועדות  הרכב  עדכון 

   -ריכטר, ברוך הבא 

 רפי אני מוציא לך דו"ח מהירות.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 כמ"מ של יוסי סדבון, מה?   ראש העיר: 

ב  עו"ד אהוד יובל לוי:  תנשום  לפחות  תנשום,  מהירות.  דו"ח  לך  תוקע  ן  י אני 

 החלטה להחלטה.  

מכרזים   ראש העיר:  בוועדת  כחבר  צרפתי  צביקה  את  למנות  לאשר 

ספורטה   אסנת  את  למנות  מאשרים  אסנת.  של  במקומה 

כספים כ  בוועדת  אפשר    חברה  צרפתי.  צביקה  של  במקומו 

 לאשר פה אחד? תודה רבה.  

 

 פה אחד לאשר: מועצת העיר החליטה   : 561מס'    החלטה 

 ר כמ"מ של יוסי סדבון בהעדרו בוועדת משנה לתכנון  ט למנות את סמי ריכ  .   1

ן.    ובנייה, במקומה של קרן גרשו

 למנות את צביקה צרפתי כחבר בוועדת מכרזים במקומה של אסנת ספורטה.  . 2

 למנות את אסנת ספורטה כחברה בוועדת כספים במקומו של צביקה צרפתי.   . 3

 

 ה לטובת החי פארק בכפר  ק דיווח על קבלת תרומה של בעל חיים מסוג נא  . 12

 . סבא  

 

לטובת   ראש העיר:  נאקה  מסוג  חיים  בעל  של  תרומה  קבלת  על  דיווח 
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 החי פארק בכפר סבא.  

 אני מתנגד, אין לזה כשרות, יאללה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -נושא הנאקה  הנדין: -עילאי הרסגור 

נו חברים.   עו"ד אהוד יובל לוי:   אבי מעוז יכעס עלינו, 

.   הנדין: -גור ס עילאי הר  העירוני העזר  חוק  של  אחר  בהקשר  כאן  נדון  הנאקה  נושא 

   -כידוע לכם 

 אסור להכניס אותה לשוק, אתה צודק.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

היא   הנדין: -עילאי הרסגור  לשוק,  תיכנס  והיא  מטען  יהיה  הנאקה  גבי  על  אם 

חוקי   את  לעדכן  שעלינו  ואומר  שב  ואני  מס.  לשלם  תצטרך 

   -העזר 

 לא, לא, לפי מה שאתה אומר זה טוב שחוק העזר נשאר.   אלון בן זקן:   ד עו" 

נוכל לגבות כסף על הנאקה הזאת.   הנדין: -עילאי הרסגור   אולי 

אחד   עו"ד אהוד יובל לוי:  אנקה  nextפה  בקול  רפי?  הסתיים?  רפי  הסתיים?   .

בודניצקי   מר  יובל,  וזהו?  הנאקה  עניין  הסתיים  גבוהה, 

 ם את הישיבה רשמית.  י נאומים סיימנו? תסי 

 הישיבה הסתיימה, ננעלת.   יובל בודניצקי: 

 

 

 

  ______________________            ______________________ 

 יובל בודניצקי מר             רפי סער מר                          

 מנכ"ל העירייה                        ראש העיר               

 

 

 



 קובץ החלטות 

 

 ת לסדר: ו הצע  . 2

 
 שמירה על המסדרון האקולוגי.  א. 

 
מסדר   : 543החלטה מס'   ההצעה  את  להסיר  קולות  ברוב  החליטה  העיר  מועצת 

 היום.  

 יובל, ממה, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, ד"ר קובי, אורן.   בעד: 

 יעל, הדר, אסנת, סמי, קרן, צביקה.  נגד: 

 עדי, פליאה, עילאי, לירית, מאיר.   נמנע: 

 
 שות עירונית בשכונת עליה. ד התח  ב. 

 
מסדר   : 544החלטה מס'   ההצעה  את  להסיר  קולות  ברוב  החליטה  העיר  מועצת 

 היום. 

ד"ר   בעד:  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  מאיר,  ממה,  יובל, 

 קובי, אורן. 

 עדי, יעל, הדר, אסנת, קרן, צביקה.  נגד: 

 סמי.   נמנע: 

 
 הסמוך למסדרון האקולוגי.   מניעת זיהום אור מחניון מטרופולין  ג. 

 

מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר לשנות את ההצעה כדלהלן:   : 545החלטה מס'  

לצמצם   ניתן  כיצד  ותבחן  מטרופולין  בחניון  לילי  לסיור  תצא  הסביבה  איכות  ועדת 

 את זיהום האור מהחניון.  

 
 החלפת מכלי אשפה פגומים.  ד. 
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בר  : 546החלטה מס'   החליטה  העיר  מסדר  ו מועצת  ההצעה  את  להסיר  קולות  ב 

 היום. 

ד"ר   בעד:  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  ממה,  יובל, 

 קובי, אורן.  

 יעל, הדר, סמי, קרן, צביקה.   נגד: 

 
 . אישור קראת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול אייזנברג. 3

 
שם   : 547החלטה מס'   את  לשנות  קולות  ברוב  החליטה  העיר  במקטע  ה מועצת  רחוב 

 ברחוב אנגל, על שם לאה ושאול אייזנברג.    58עד    50הכולל את מספרי הבתים  

עדי,   בעד:  אורן,  קובי,  ד"ר  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  ממה,  יובל, 

 צביקה, קרן, סמי, אסנת, הדר.  

 עילאי, לירית.  נגד: 

 יעל.   נמנע: 

 
 : 22/11/2022. אישור המלצות ועדת כספים מתאריך  4

 מחיקת חובות.   –דת הנחות  ע ו  א. 

 תקציב רגיל.   2022לשנת    10העברות מסעיף לסעיף מספר   ב. 

 תב"ר.   2022לשנת    14העברות מסעיף לסעיף מספר   ג. 

 

הכספים   : 548החלטה מס'   ועדת  המלצות  את  לאשר  אחד  פה  החליטה  העיר  מועצת 

 בנושאים כדלקמן:   22/11/2022כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום  

 מחיקת חובות.   –חות  נ ועדת ה  א. 

 תקציב רגיל.   2022לשנת    10העברות מסעיף לסעיף מספר   ב. 

 תב"ר.   2022לשנת    14העברות מסעיף לסעיף מספר   ג. 
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 . תיקון טעויות בשטחי הפקעה: 5

 . 12רחוב התחיה    6חלקה    6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש   א.  

ן    רחוב   161חלקה    6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש   ב.   . 37בן גוריו

 . 5רחוב חב"ד    35חלקה    6430תיקון טעות בגודל בשטח ההפקעה בגוש   ג. 

ן    165חלקה    6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש   ד.   . 39רחוב בן גוריו

 . 7רחוב יל"ג    119חלקה    7614תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש   ה. 

 

הט  : 549החלטה מס'   את  לתקן  לאשר  אחד  פה  החליטה  העיר  שנפלה  ע מועצת  ות 

כחלקה   הידועים  במקרקעין  ההפקעה  שטח  התחיה    6441בגוש    6בגודל    12ברחוב 

סעיפים   לפי  "בהודעה  ציבור(,    7-ו   5כדלקמן:  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

כס/ 1943 מפורטת  תכנית  לעניין  כס/   3,  מפורטת  תכנית  לשינוי  /א,  4/3ובהתאם 

 .  163, תשל"ב, עמוד  1770שפורסמה בילקוט הפרסומים  

סעיף   לפי  ציבור(,    19ובהודעה  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  לעניין  1943לפקודת   ,

כס/  מספר  מפורטת  הפרסומים  4/3תכנית  בילקוט  שפורסמה  תשל"ב,  1784/א,   ,

 מ"ר".   0מ"ר צ"ל    132במקום    6חלקה    6441, תוספת: בגוש  524עמוד  

 

הט  : 550החלטה מס'   את  לתקן  לאשר  אחד  פה  החליטה  העיר  שנפלה  ע מועצת  ות 

   37ברחוב בן גוריון    6441בגוש    161בגודל שטח ההפקעה במקרקעין הידועים כחלקה  

סעיפים   לפי  "בהודעה  ציבור(,    7-ו   5כדלקמן:  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

כס/ 1943 מפורטת  תכנית  לעניין  הפרסומים    1/1,  בילקוט  תשל"ו,  2210שפורסמה   ,

 .   1556עמוד  

סעיף   לפי  ציבור(,  ל   19ובהודעה  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  לעניין  1943פקודת   ,

כס/  מספר  מפורטת  הפרסומים  1/1תכנית  בילקוט  שפורסמה  עמוד  2235,  תשל"ו,   ,

 מ"ר".   0מ"ר צ"ל    278במקום    161חלקה    6441, בתוספת: בגוש  2114

 

שנפלה   : 551החלטה מס'   הטעות  את  לתקן  לאשר  אחד  פה  החליטה  העיר  מועצת 

ההפק  שטח  כחלקה  ע בגודל  הידועים  במקרקעין  חב"ד    6430בגוש    35ה     5ברחוב 
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סעיפים   לפי  "הודעה  ציבור(,    7-ו   5כדלקמן:  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

כס/ 1943 מפורטת  תכנית  לעניין  הפרסומים    170,  בילקוט  תש"ל,  1636שפורסמה   ,

 .   2277עמוד  

סעיף   לפי  ציבור   19ובהודעה  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  שפורסמה  1943,  ( לפקודת   ,

הפרסומים   עמוד  1643בילקוט  בגוש  2482, תש"ל,  במקום    35חלקה    6430, בתוספת: 

 מ"ר".   250מ"ר צ"ל    370

 

שנפלה   : 552החלטה מס'   הטעות  את  לתקן  לאשר  אחד  פה  החליטה  העיר  מועצת 

   39ברחוב בן גוריון    6441בגוש    165בגודל שטח ההפקעה במקרקעין הידועים כחלקה  

סעיפים    : כדלקמן  לפי  ציבור(,    7-ו   5"בהודעה  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

כס/ 1943 מפורטת  תכנית  לעניין  הפרסומים    1/1,  בילקוט  תשל"ד,  1966שפורסמה   ,

 מ"ר."     0מ"ר צ"ל    65במקום    165חלקה    6441, בתוספת: בגוש  356עמוד  

 

הטעות  : 553החלטה מס'   את  לתקן  לאשר  אחד  פה  החליטה  העיר  שנפלה    מועצת 

כחלקה   הידועים  במקרקעין  ההפקעה  שטח  יל"ג    7614בגוש    119בגודל  ,   7ברחוב 

סעיפים   לפי  "בהודעה  ציבור(,    7-ו   5כדלקמן:  לצרכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

כס/ 1943 מפורטת  תכנית  לעניין  הפרסומים    28/1,  בילקוט  תשנ"ו,  4394שפורסמה   ,

 מ"ר."     45מ"ר צ"ל    62ום  ק במ   119חלקה    7614, בתוספת: בגוש  2421עמוד  

 
 אכיפת עבירות תעבורה באמצעות פקחים עירוניים על פי החוק לייעול   .  6

   –  2016  –הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה( תשע"ו   

 רצ"ב טבלת עבירות.   

 

העבירות   : 554החלטה מס'   של  אכיפתן  את  לאשר  אחד  פה  החליטה  העיר  מועצת 

הפיקוח    המפורטות  לייעול  החוק  להוראות  ובהתאם  הרצ"ב  העבירות  טבלת  במסמך 

תשע"ו   )תעבורה(  המקומיות  ברשויות  העירוניים  התעבורה    2016  –והאכיפה  וצו 

 .  2002  –)עבירות קנס(, תשס"ב  
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 . 24מתן זכות חכירה לחברת החשמל בתחנת טרנספורמציה ברחוב לוי אשכול   . 7

 

הח  : 555החלטה מס'   העיר  ,  ל מועצת  המקרקעין החכרת  את  לאשר  אחד  פה  יטה 

מחלקה   כחלק  אשכול  7602בגוש    184הידועים  לוי  ברחוב  החשמל  24,  לחברת   ,

תקנה   פי  על  ממכרז  בפטור  וזאת  טרנספורמציה  תחנת  הפעלת  לצורך    3לישראל, 

 .  1987  –()ב( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח  2) 

 
 תלמות השנתית לפורום הסגנים,  ש אישור מימון השתתפותו של ראש העיר בה  . 8

 מ"מ ומשנים לראשי הרשויות המקומיות באילת מטעם השלטון המקומי.   

 
עלות השתתפותו   : 556החלטה מס'   מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר את מימון 

לראשי   ומשנים  מ"מ  הסגנים,  לפורום  השנתית  ההשתלמות  בכנס  העיר  ראש  של 

ידי  על  שיערך  המקומיות,  בתאריכים    הרשויות  באילת,  המקומי  השלטון  -11מרכז 

 ₪.    4,510, בסך של  14/12/2022

 
 , לעמותות  2022אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת   . 9

 שהשלימו את המסמכים הנדרשים.  

 
העיר החליטה פה אחד לאשר חלוקת תמיכות לשנת   : 557החלטה מס'     2022מועצת 

כ  נתמכים  ולגופים  את  מ לעמותות  שהשלימו  לעמותות  הרצ"ב  בטבלה  פורט 

 המסמכים הנדרשים.  

 
 מתן היתר לעבודה נוספת לשלוש עובדות עירייה.  . 10

 
נוספת   : 558החלטה מס'   לעבודה  היתר  מתן  לאשר  אחד  פה  החליטה  העיר  מועצת 

בהוראה   לעבוד  מעוניינת  אשר  החינוך,  באגף  מחלקה  מנהלת  עירייה,  לעובדת 

באו  מותאמת,  תוקף  פ ובהדרכה  כי  בזאת,  יובהר  העבודה.  לשעות  מחוץ  פרטי,  ן 

 האישור הינו עד שנה ממועד זה. 
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נוספת   : 559החלטה מס'   לעבודה  היתר  מתן  לאשר  אחד  פה  החליטה  העיר  מועצת 

אשר   העירונית,  והאכיפה  הפיקוח  ביחידת  עירונית  פקחית  עירייה,  לעובדת 

ד  בתחנת  נוחות  בחנות  דלפק  כעובדת  לעבוד  העבודה.  ל מעוניינת  לשעות  מחוץ  ק, 

 יובהר בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה. 

 
נוספת   : 560החלטה מס'   לעבודה  היתר  מתן  לאשר  אחד  פה  החליטה  העיר  מועצת 

לעבוד   מעוניינת  אשר  חברתיים,  לשירותים  באגף  סוציאלית  עובדת  עירייה,  לעובדת 

מח  קש"ת,  בעמותת  בשיקום  אלימים  לגברים  יובהר  ו כמדריכה  העבודה.  לשעות  ץ 

 בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה. 

 
 עדכון הרכב ועדות העירייה.  . 11

 

 מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר:  : 561החלטה מס'  

 למנות את סמי ריכטר כמ"מ של יוסי סדבון בהעדרו בוועדת משנה לתכנון   .   1

ן.    ובנייה, במקומה של קרן גרשו

 ביקה צרפתי כחבר בוועדת מכרזים במקומה של אסנת ספורטה. צ למנות את   . 2

 למנות את אסנת ספורטה כחברה בוועדת כספים במקומו של צביקה צרפתי.   . 3

 

 

 

 


